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دەستواژەی (برابرا) زۆر گرنگو لمژووی 
بسردا  گــۆڕانــكــاری  زۆر  مرۆڤایتیشدا 
بر   ینبخ  كوش ئگر  ــارە  دی ھــاتــووە. 
ترازووی زمانوە دەب وشی (خوشكخوشك)ی 
لگڵ ھاوسنگ بتوە. ك دەین (خوشك خوشك 
و بــراو بــرا) یان (بــراو بــرابــراو بــرا)، (خوشك و خوشكخوشك و خوشك) 
تنیا   موایپ ــوە،  ــت ــ دەب شتك  ھــمــوو 
مژوودا،  لقۆناغكی  كۆنكانن،   میسریی
 یھ كردبتوە.  مارە  خۆیان  خوشككانی 
دە لبر ئوەی ژنی میسرییان ئستاكش 
ب (برابرا) بانگی مردەكی خۆی دەكات. بم 
پیوەندییی  لــو   جگ  ،ۆكــمــئــ  موایپ
لنوان دایك و كوڕ یان دایك و كچ و پیاو و 
منداكانی، یان ژن و مرد، ھیچ پیوەندییكی 
دیك ئوەندەی نوان براو برا، خوشك و برا 
پیرۆز نیی. لكوردەواریدا دەگنوە، خوشك 
داخی  و  شــاخ  ئــم  بڕگایكی  برایك  و 
خۆیان  زدی  ئاواییكی  برەو  كوردستان 
دەبنوە، وا دیارە خوشكك لسر مانگ و 
 ،تد برەژانی  كاتك  دەبت،  خۆی  ڕۆژی 
شرمی  ئشكوتك،   البــدەنــ دەبــن  ناچار 
نــــوان خــوشــك و بـــرا، ژنــ نــاچــار دەكات 
مرد،  ئــاخ،   :ب بكاو  وڕنان  لبرخۆیوە 
خۆزگ لالم بای، لو چرك سات ناسك و 

ھستیارەدا (برابرا)كی پ دەدات تفنگكی و 
 دە بخوشككی  برێ،   دەدات فیشكی 
واو والكراو، شرم ناكی لپش من ھاوار 
ــی؟ ئی ئــوە من بــرای تۆ  بۆ مردت دەب
نیمو وا لگت دام؟ ژنی بستزمان ھیچ 
خۆی شلو ناكات و ببراكی دە: توخوا 
و  لشرمان   ،بم زویر  لم  ئازیزەكم  برا 
ئو  ھــاواری   ،وەیخۆم ــازاری  ئ حژمتی 
خۆم   تحا لو   بووای لرە  ئگر  دەكــم. 
ڕووتیش بكردایوە عیبی تدا نبوو، بم 
حاتی  لو  پشتمی  ببەی  تۆ  ئگرچی 
تیدام چ ل تۆ بكم و چ بككی من دی؟ 
بھر حاڵ براكی ك تدەگا قسكان راستن 
نوچوانی خوشككی خۆی ماچ دەكات و 
 واتدەستیش ڕزگاریان دەكات. كخوای با
خوای  تنانت  گرنگن،  زۆر  پیوەندییكان 

گورەش نخشی خۆی ل داوە. 
لئایینی پیرۆزی ئیسالمدا (برابرا)ی دینییش 
ھی، لنو ھموو عشیرەتكانی میللتانی 
ڕۆژھتیش حیسابی تایبتی بۆ (برابرا) كراوە. 

عارەب دەن:(رب أخ لك لم یلدە أمكرب أخ لك لم یلدە أمك).
گوتراوە،  بـــرادەرێ  بۆ  پندە  ئــو  ــارە  دی
پشتی  (بــرابــرا)ی   ل مــرۆڤ  بۆ  جار  ھندێ   ك
لكوردەواری  جــاران   موایپ من  چاكترن. 

 ك بسسنی ھیچ كوە پئ ببوورن ناب
(براتان) بكن..!

سرنووسر
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لوە  زۆر  (بــــرابــــرا)و(بــــرابــــرا)  ــوان  ــ ن ــوەنــدی  ــی پ
پیرۆزتر بووە ك ئمۆ ھی. كچی ئمۆ 
نك  (بــرابــرا)كــان  لھاتووە  وای  ــورددا  ك لنو 
ناحزی   دیك میللتانی  لھموو  پتر  ھر 
یكدین، بكو دوژمنی یكدیشن، دیارە ئو 
ڕەچاونكردنی  لبر  ناپیرۆزە   تییدوژمنای
برژەوەندییكانی یكتری بووە، ئوەتا (برابرا)
ی گورە ھموو شتك بۆ خۆی دەباو (برابرا) 
خانووەی  ئــو  دەكـــات.  ببش   ل گچكی 
یككیان  دەمنتوە  بۆیان  لباوكیانوە 
 :ش دەوی دیكئ مووی بۆخۆی دەبا، بھ
ئوە   .ئاسمان تا  لسربانوە  ئوە  بشی 
چش لوەی بھردوو الیان ھقی خوشكان 
ھیچ  تنانت  و  دەخــۆن  مازۆ  گــزۆو  وەكو 
حیسابك بۆ دینكشیان ناكن، ك باشیش 
زەویش  یاساكانی  و  پغمبر  خواو  دەزانن 

.یان قبووڵ نییستانوو ھئ
سندنی  بـــۆ  ــــورد  ك ڕۆژەوەی  لــــو   
مافكانی دەستی داوەت سیاست، زاراوەی 
سری  سیاسییكانیشی  نوان   ل (برایتیبرایتی) 
 ل (برایتیبرایتی)  كوردە  تنیا  ھروەھا  ھداوە، 
لكۆتایی  ئوەتا  داھناوە.  میللتانی  نوان 
ڕزگاریخوازی  ــوەی  ــن ــزووت ب چــلــكــانــوە 
العربیة  األخوة  صخرة  العربیة علی  األخوة  صخرة  (علی  دروشمی  كورد 
الكردیة تتحطم مؤامرات األستعمار و عمالئهالكردیة تتحطم مؤامرات األستعمار و عمالئه) 
و  غـــرەب  میللتانی   دەچپ ھگرتووە. 
وایان  دروشمی  تــورك  و  عجم  و  فــارس 
قبووڵ نبووب. بپی تمنی خۆم كۆتایی 
 ك ببیرە،  شستكانم  ســرەتــای  پنجاو 
ھموو جارك باوكم ڕۆژان گوی ل ئیزگی 
(یریڤانیریڤان)ی ئرمنستان دەگرت، ھموو جار 
گۆرانی (وەالت م كوردستان، میللت ھمی وەالت م كوردستان، میللت ھمی 
جار  چند  نبوو  ڕۆژ   ك لــــدەدا،  بــرانــبــرانــ)ی 
ھروەھا  نكرتوە.  ــارە  دووب  كستگئل
لبیرم سرەتای شستكان بوو، كۆمك 
 ھاتبوون حــوشــتــرەوان  مــــڕدارو  عــارەبــی 

ھولر،  پشت  (سبردانسبردان)ی  گوندی  ئاقاری 
وا دیارە ئو سا وەكو ئمۆ وشكسای 
(ســردەشــتســردەشــت) لگوندكی  باپیریشم  بــووە، 
شونكی   ك گوندە،  ئو  ئاقاری  نزیك  ی 
كالوەكانی  پشت  كوتبووە  نماوەو  ئستا 
ھولرو  پاكتی  كارگی  ھــردوو  ئستای 
كارگی  كـــالوەكـــی  ــا  ــروەھ ھ ــڕو  ــڕم م
سر  قوڕسكانی   كینم چــاكــكــردنــوەی 
زەوی  ســاڵ  ھموو  ئیشغال،  وەزارەتـــی   ب
لمای مال داودی ھولری بكرێ دەگرت 
 ل ئمی  نانی  و  جۆ  و  گنم  دەیــكــردە  و 
 م سای ھاوینی ئنیدا دەكرد. كاتی دروپ
قوڕبسرییك بۆ من بوو، دەبوای ھموو 
ڕۆژــك نان و پخۆر بۆ باپیرم و بــاوك و 
دایك و پوورەكانم ببم سرپرز، ك لوێ 
دەمبینی  بوو  ئوسا  بوون،   ندرو خریكی 
 كناوچ  ھاتبوون عارەبانی  ئو  كیژۆی 
دەكرد.  مــڕیــان   لگم حوشترو  شــوانــی 
ھموو جار دەھاتن سر ڕگام و ھر میوەو 
دەیانخوارد،  و  دەسندم  لیان   البای شتكم 
ــوو ڕۆژانـــی دواتـــر، داپــیــرم لگم  ئـــوە ب
دەیپڕاندموە،  ئوان  لسنووری  تا  دەھات 
باش ببیرم ڕۆژكیان لگڵ كیژەكان بووە 
(كوردو كوردو  دەگـــوت:  پیان  ئوانیش  شــڕیــان، 
دەدانوە:  وەمــی  داپیریشم   ،(برای برایعــارەب  عــارەب 
(بو خوایی بیكوە لناو جۆنیش بمانكوتن بو خوایی بیكوە لناو جۆنیش بمانكوتن 
نابین برانابین برا). ئو قسی ھی پیرەژنكی ھاوینی 
من  ھرچندە  بوو.   ١٩٦١ یان   ١٩٦٠ سای 
لڕی  تمنم  ســرەتــای  ڕووداوانـــی  ئــو 
ڕز  زۆریش  بكو  گرفت،   كردۆتن خۆمدا 
لكوردستانكی   ك دەگــرم،   تانمیلل لو 
حزدەكم  ــــن،  دەژی خــۆمــان  ــگــڵ  ل  مئ
ئاسووری و كلدان و توركمان و ئرمنكان، 
تنانت، ئو عارەبانی لكوردستان دەژین، 
تواوی  ئاینییكان،   كۆم سرباری  ئوە 
وشی  برامبر  بكو  ھبت.  خۆیان  مافی 
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 بووە ككم نتساسش ھیچ ح(ورەورەبرا گبرا گ)
لدەشتی ھولر لبی (ئاغائاغا) بكاری دەبن. 
بم ئو جۆرە پیوەندییان بۆ ڕووتاندنوەی 

.!رەدایئا ل كن، كارەساتكارببرك بخ
نو  دواییی  ئم  دیكی  پیوەندییكی 
برپرس،  نــــوان  پــیــوەنــدی   مئ كۆمی 
ســـــرۆك، رـــبـــر، ســـركـــردەو خــــك و 
ئو  ــژایــی  درــ ب  موایپ مــن   .تــیــیــھــاوو
كورد  لــبــرئــوەی  پشوو،  سای   (١٥٠)
لالین  میرنشینكان،  ڕووخـــانـــی  دوای 
دەوتی عوسمانییوە، دەستكی لدەست 
نمابووەوە، ھر تورك و عارەب و عجم 
ڕەعیتكش  كردووەو  وتكیانی  حوكمی 
تعدای  و  ـــم  زو ھــڕەشــو  ــژــر  ل ھــر 
دەستدارانی ئو میللتان بووە. دیارە تاكی 
ئو  كارگی  و  برپرس  ھردەم  كوردیش 
براگورەیی خۆی دیوەو بھندی داناوە، پی 
وای ئگر غدریشی ل بكات دەب ھردەم 
بھند  بوونیشی  ھاووتی  بت،  گوایی 
وەرنگرتووە. ئوەتا دەستواژەی (برابرا) الی 
تایبتییكان   نام ھتا  پیرۆزە،  زۆر  كورد 
خۆشویست  و  پــــدەكــن  دەســت  (بـــرابـــرا)   بــ
پاڵ   تدەخر چی  و  چی  نــازانــم  بــڕــزو  و 
دەكن.  تكی  چی  و  چی  لگڵ  نازانم  و 
 شــوو، ب ـــردوو ب لــســرەتــای ســدەی ڕاب
كوردی عیراق بسرۆكایتی مال مستفای 
بوونوە.  ڕاست  عیراق  لحكومتی  بارزانی 
دوای نۆ ساڵ شڕ، ك ھموو جۆرە چككی 
 یشتنڵ عیراق گگنرا. دواجار لكارھدا بت
بئیمزای  حكومت  بوو  ئوە  ڕككوتنك. 
كۆماری  ســرۆك  بكری  حسن  ئحمد 
 ب ناسراو  رككوتننامی  عیراق،  ئوسای 
(١١)ی ئاداری لسای ١٩٧٠ دا بوكردەوە. 
ــی كـــورد  ــل ــــك مـــاف بـــۆ گ ــدا كــۆمــ ــای ــی ت
دیاركرابوو، پم وای بۆ یكم جار بوو كورد 
ھست بكات بشك لمافی (ھاووتیھاووتی) خۆی 

چوارساڵ  دوای  بداخوە  بــم  ــرت،  وەرگ
 نكالیی عــیــراق  حكومتی  چـــاوەڕوانـــی، 
ھڕەمیك  بوكردەوە،  ئۆتۆنۆمی  یاسای 
كارتۆنییكی  یــاســا  ـــــدەوری  ل كــــوردی 
كورد  تاكی   ل (ھاووتیھاووتی)  مافی  گردكرنوە 
ــدەوە، یــان بــ (ھــاووتــیھــاووتــی) پل دوو و  ســن
ئاسن  بئاگرو  ساتوەش  لو  و  دانان  سی 
پشتر  شۆڕشگانی  ئو  گیانی  بربووە 
لگیان ڕككوتبوو، دیارە ئوسا زۆربی 
میللتی كورد بۆ گانوەی مافی (ھاووتیھاووتی) 
بوون، دابوویان پاڵ شۆڕشگان و ڕوویان 
كــردبــووە شــاخ، لــوێ ژن و منداڵ و پیرو 
پككوت بوون بارگرانی بسر شۆڕشوە. 
 رگشمتی پت دەرەقوە حكومشم حاب
نھات. ئوەبوو (سدام حوسنسدام حوسن)، ك ئوسا 
لوێ  جزائیرو  چووە  بوو،  الرئیس)  الرئیسنائب  (نائب 
و  دانیشت  ئران  شای  لگڵ   رانبو زۆر 
لگی ڕككوت، بھموو الیك پایدۆزیان 
بشۆڕشگان كرد. پموای ئنجامكانی ئو 
نسكۆی الی ھر كوردك ئاشكرای، ئوەی 
بت  میللتكی  مژووی  ئاگاداری  تۆزك 
الی شاراوە ناب، ئوەبوو حكومتی عیراق 
مــیــدانــی بــۆ چــۆڵ بــوو، بــھــوەســی خۆی 
بم  ــد،  دەبــزوان ــوردی  ك نستی  و  ھست 
زاتییی   حوكم شــە  ئــو  حاشوە  بــم 
ـــورد ھشتا  ــراق دابـــوویـــ ك حــكــومــتــی عــی
دوای  ئــوەتــا  بــوو.  گـــورە  دەستكوتكی 
حكومتی  دەزگایكی  و  دام  ھــر  ڕاپــڕیــن 
 زاتیی و ئیدارەی حوكمی ئكبناغ دانراب
 ب كاربدەستانی  ئو  دیــارە  بــم  بــووە. 
درژایی ماوەی شە حوكم زاتییك لسر 
وەزیف بوون، دوای ڕاپڕینیش ھر لشونی 
ئو  ھندكیشیان   یوانل مانوە،  خۆیان 
برژەوەندی  بۆ  ڕاپڕینیان  دوای  ئازادییی 
شۆڕشگانش  ئــو  قۆستبتوە،  خۆیان 
دیاربوو  گڕابوونوە  ئودیو  و  لشاخ   ك
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كردن  حوكم  كــاروبــاری  شــارەزای  ئوەندە 
نبوون، بۆی زۆر متمانیان كردبووە سر 
ڕەخنیكیشیان  ھــر   ،دەستانكارب ئــو 
خۆیان  ــی  ــشــارەزای ن ــاوی  ــن ب بگیرابا   لــ
تاكی؟!  نــشــارەزایــی  ــم  ب دەپـــڕانـــدەوە. 
ئوەتا دوای ڕووخانی ڕژم و دامزراندنی 
 كیش بم و بوونی كوردرتی ھرۆكایس
دەقی  پیوەندییكان  ھشتا  كۆمار،  سرۆك 
برپرسو  ھر  دەبینی  وەرنگرتووە  خۆی 
دانیشتووەو  رەســمــی  كــۆبــونــوەیــكــی   لــ
یان  دەكــا،   قس بدەستوەیو  تزبیحكی 
ھیچ  رەچـــاوی  دانیشتووە  وا  بشوەیكی 
 دیوەخان  ــ ل ــــی  دە ــاكــاو  ن پــرۆتــۆكــۆــــك 
سركوتنی  ھۆكارەكانی  دیــارە  دەكــا.   قس
بردەوامی  چۆنیتی  و  ســرۆكــــك  ھــر 
پیوەندییكانیتی لگڵ ھاووتی، دیمنكی 
پارتی  ســرۆكــی  كاتك  بـــوو،  جـــوان  زۆر 
دیموكراتی كوردستان بووە سرۆكی ھرم. 
پشوازی  لشونی  خۆی  حیزبكی  ئای 
كردن ل میوانان البردو لژر سایی ئای 
كوردستان پشوازی لمیوانانی دەكرد، دیارە 
ئوان پرۆتۆكۆن و ھر سرۆكك دەب وا 
گرنگ.  زۆر  دیكی  پرۆتۆكۆكی  بم  بكا. 
سركردەكانمان  نوان  لنامی  زۆرجار   ك
دەیبینم دواندنی یكتریی بنامو نامكاری. 
پرسیاركو دەمك لمشكمدا دەزرینگتوە، 
سرۆكی  و  عیراق  كۆماری  سرۆك  ئوەتا 
 كان كاتژن و بۆنجمی كوردستان، لرھ
وشو  دەنــــرن،  یكدی  بۆ   بروسك نامو 
دەكن  یكدی  ئاراستی  وا  دەســتــواژەی 
دەب حیسابكی بۆ بكرێ. ئایا دەكرێ ئویان 
ــی خــۆی بــنــووســ سرۆك  ــاوەك لــژــر ن
كۆماری عیراق و ئویشیان بنووس سرۆكی 
ھرمی كوردستان؟ لسرەوەی ناوەكشیان 
ب (براتانبراتان) یان (برای دسۆزتانبرای دسۆزتان) بۆ یكدی 
دابنن. لڕاستیدا من ھیچ جۆرە دروستییك 

نابینم،  یــكــدی  دوانـــدنـــانـــی  جــــۆرە  ـــو  ل
پرۆتۆكۆی  بم  ئگر  نیم،   ھ  شموایپ
 وەیش بم   وانیی وتــان  سرۆكی  نوان 
 ك بدا نو كاتانر لگنن. مكدی بدوی
 نام حیزبكانیانوە  یان  خۆیانوە  بناوی 
بۆ یكدی بنرن، بكودەب سرۆكی وت 
كات ئیمزایك دەكات و ناوو پایكی خۆی 
لژر دەنووس ھیچ سیفتكی دیك لتك 
(جۆرج  بیانی   نموونب  ،ندان ئیمزاكی 
بۆش) نام بۆ سرۆك كۆماری ئم بنرێ، 
لوانی بنووس: ئازیزم سرۆك كۆمار، یان 
بۆ سرۆكی ھرم بنووس، ئازیزم مسعود، 
بم قت لژر ئیمزاكی نانووس: براتان 
 بنووس ناوەكشی  لژر  و  بــۆش  جــۆرج 

سرۆكی وت یكگرتووەكانی ئمریكا. 
ئوەتا كاتی خۆی سۆڤیتی جاران لھموو 
ڕژمك زیاتر باسی لپكوە ژیانی میللتان 
زانكۆیكی  كــچــی  دەكـــرد.  یــكــدی  لــگــڵ 
ھبوو ناوی (جامعة الصداقة الشعوبجامعة الصداقة الشعوب) بوو، 
نوەك (جامعة أخاء الشعوبجامعة أخاء الشعوب)، ھروا بتوە 
قت ئو دیمنی (غاندی محمد حسنغاندی محمد حسن)م 
لبیر ناچتوە، كاتی خۆی حكومتی عیراق 
گشتی  گشتی ئمینداری  (ئمینداری   كردبووی لھشتاكان 
بت  بــرلــوەی  نیشتجكردن).  و  نیشتجكردنئیشغال  و  ئیشغال 
(محمد محمد  ئندازیار  بكات  بكارەكی  دەست 
جگربوو.  ـــوێ  ل پشتر  مــحــیــددیــنمــحــیــددیــن)یــش 
بتمن و وەزیفش زۆر ل غاندی گورەتر 
غاندی   كات بینیم  خۆم  چاوانی  بم  بوو، 
ئو  ــای  دەرگ لبر  وەزیفكی  ســر   ھات
بینایی ك ئستا وەزارەتی ئشغال، محمد 
محیددین ھات پشوازی، غاندی زۆر ھوی 
بم  بكوێ،  پشی  محیددین  محمد  دا 
خۆی  پش  غاندی  ھر  نكردو  قبوولی  ئو 
خست. ئگر بم حكومتی عیراق ئو جۆرە 
پرۆتۆكۆڵ و ھوستانی بھند ھدەگرت 
ماڵ.   نبك لسرم  برادەر  ھندێ   یوانل



7ژمارە 13 بھاری 2008

...ببوورن ناب

ئوەبوو  بگووترێ،   دەب ڕاستییكو  بم 
حكوومتی  پنچوو  ھفتی  دوو  ھمووی 
لوێ  محیددینی  محمد  ئندازیار  بعس 
ئمینداری   كردیی غاندی  وەكو  گواستوەو 
 قھ گــوزار.  و  گشت  و  شارەوانی  گشتی 
ئو كسانی دەبن ڕاوژكاری برپرسكان 
و  بگرن  وەبرچاو   نپرۆتۆكۆ جۆرە  ئو 
 ل خۆیانی  ســرووی  و  ھبگرن  بھندی 
و  عیراق  كۆماری  و سرۆك  عیراق  كۆماری  بكنوە.(سرۆك  ئاگادار 
لتك  الیان  ھردوو  ھرممان)،  ھرممانسرۆكی  سرۆكی 
ئیمزاكانیان (برای دسۆزبرای دسۆز) و (براتان) براتان) دەنووسن 
نامی  ناكن،   نپرۆتۆكۆ ئو  رەچــاوی  و 
ھردوو بڕز بۆ كۆنگرەی رۆژنامنووسان 
وا پسن كرابوو، چونك جاری دیكش نامی 
بوكراوەم بۆ بڕز نوری مالیكی دیوە، ھر 
ب (براتانبراتان) پسنیان كردووە. دیارە لنو ھر 
 رپرسانی بكانی بیوەندییر پگك ئكۆم
(برابرا) پسن بكرێ و (برایتیبرایتی) بكرت بنمای 
پیوەندییكان. پیوەندی نوان سرۆككان 
لنوان  ھــروەھــا   ،دیــكــ جۆركی   تدەب
 بوون نامین (تیتیھاووھاوو) كرپرسك و بخ
وخلكی دیكی دەرەوەی ئو (برایتیبرایتی)یش 
ب ماف دەمننوە، دیارە ل پیوەندی نوان 
(ھاووتیھاووتی)  حكومت  برپرسانی  و  خك 
 زرێ، چونك(برابرا) مافی باشتر دەپار بوون ل
پارزراوە،  دەســتــوور   ب مافی  (ھــاووتــیھــاووتــی) 
ھیزیاتر  دیــكــی  پــیــوەنــدی  ـــرا)  ـــراب (ب بـــم 
مافكانی دەپارزرێ. بیرم جاركیان نقیبی 
كوردك  بوری   ل باسی  رۆژنامنووسان 
كردووە، ك چۆن ل كاتكا برپرسكی (بعسبعس)
ی گورە بانگی دەكات وتیكی ل بۆنیكدا 
 ل كارگی  برپرسی  بابای  بخونتوە، 
رئیس  امثل  ھنا  رئیس انــي  امثل  ھنا  (انــي   :گوتووی نــگــڕاوەو 
الجمھوریةالجمھوریة) قسكشی ل وەرگیراوەو رزی 
ل گیراوە، زۆر بداخوەم، چ لرە ل ھولر 
گشتییكان   نشو لدایرەو  سلمانی،   ل چ 

دەبینم كس رەچاوی ئو پرۆتۆكۆن ناكا، 
ــوێ لــ دائــیــرەكــان ھــر وــنــی سرۆك  ل
ــواســراوەو لــــرەش ھــر ونی  كــۆمــار ھــ
كم  ھــردووال   ل دەبینم،  ھرم  سرۆكی 
 نپرۆتۆكۆ ئــم  رەچـــاوی  دەبینم  دائــیــرە 
ئاشكران،  دیارو  مبستكان   موایپ بكات. 
وەبرچاو   نپرۆتۆكۆ ئو  كوردیش   قھ
بگرێ و زاراوە تایبتییكان بھند ھبگرێ 

 .نكاریان بھنی خۆیدا بشول و ڕۆژان

(٢)
(خۆم كردوومو خۆم دەیخۆم)

دامناوە،  لسرەوە   ك ناوونیشانی  ئو 
سكرتری  عوبد)ی  عوبدئــازاد  (ئــازاد   ل جــار  ھموو 
 مــان دەبــیــســم، دەبــارەكــ نــووســیــنــی گــۆڤ
قارەمان  بـــردە  شخی  جنابی  قسیكی 
جــوھــری شاعیرو  (غــمــگــیــنغــمــگــیــن)  بــ. كــاك 
نووسری پنجاكان و شستكانی سدەی 
وا   ك خــۆی،  باوكی  زاری  لسر  ــردوو  راب
ئامادە  شخ  جنابی  دانیشتنكی   ل ــارە  دی
بووەو گوشی ل قسك بووە. گاویتوە. 
ئوەی ئم بیزانین جنابی شخ ل ھولرو 
ھۆگرو  خــۆشــنــاوەتــی  الی  و  دەوروبـــــری 
 خش خش) الوكــكــی  ــــوون،  زۆرب الینگیری 
شیعرە  ھموو  ئــم  و  ئاغا  كاوس  منۆمنۆ)ی 
شخ  جنابی  لسر   كناوچ فۆلكلۆرییی 
بۆچوونن.  ئو  شاھیدی  و   گب باشترین 
جوھر،  لگڵ  حاجی بكری باوكی كاك 
(سفینسفین)ە  ئوبری  ئمبرو  ماقونی  پیاوە 
میرانی  لگڵ  بتایبتی  خۆشناوان،  شتی 
جاران  دوو  ــارە  دی وا  خـــۆران،  بگی  ساح 
كۆڕ   ك  كات كـــردووە.  شخیان  ســردانــی 
گرم بووە و جمی ھاتووە، شخیش لوێ 
بچووك  ێ  زەرد  قژ  جوانی  منداكی  بووە، 
ھاتۆت ژوورەوەو چۆت كۆشی شخ، دوای 
ژوورەوە   ھاتۆت شخ  پیاوكی  مــاوەیــك 
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ھندێ  و  شخ  بناگوی   بــردۆتــ دەمــی  و 
 ،ی بۆ كردووە، دوای رۆیشتنی پیاوەكقس
جنابی شخ بدەنگكی برز گوتوی: (خۆم خۆم 
 ل ھندێ  دیارە  دەیخۆم)  خۆم  و   دەیخۆمكردووم خۆم  و   كردووم
دانیشتوان ئم قسیان ال گران بووە. ئستاش 
نزانراوە شخ بۆچی ئم قسیی كردووە، 
لودا ئوە بۆت جی رەخنی حاجی بكرو 
ھندێ ل دانیشتوان لوەی ك ئو قسیی 
خك  ئگر  دیــارە   ك بتایبتی  ــردووە،  ك
ھاریكار نبوونای، ھیچ كارك تنیا بشخ 
ندەكرا، ئم سربووردە و رووداوان ئمۆ 
 ل بر  بن،  عیبرەت  و  دەرس   دەب  مئ بۆ 
ھمووكس، نووسری ئم دان بدڵ حز 
 یوانی خۆی لگو بیانكات لقدەكا وەكو ئ
(بربرا)  سرەوە  بیرۆكیی  بم  پیوەندیشی 
و (ھاووتیھاووتی)یوە ھبت، گانوەشی لرەدا 

.یستی خۆی ھبماناو م
كس  لھموو  دەبت  ڕۆژنامنووسیش 
ھست  خۆی  نووسینكانی  برامبر  زیاتر 
چ   ســتــھــ ئـــو  جــا  ــكــات،  ب بلپرسینوە 
نووسینكی  پیامی  و  ــاوەرۆك  ن لبارەی 
بت،  داڕشتن  چۆنیتی  لــبــارەی  یــان  بت، 
دابنی.  كــاغــز  بــســر  قــلــم   دەبــ ئینجا 
دیارە بۆ ڕۆژنامنووسی لپرسراو چۆنیتی 
ھبژاردنی مانشت و ناوونیشان و خابندی 
گۆڤارەكی  ــار،  ســرب ئـــوە   دیــكــ شتی  و 
كولتووری   ب تایبتمندە  ھرچند   مئ
ڕۆژنــامــنــووســیــی، بـــم جـــارو بــار حز 
دەكین ھندێ نووسینی تایبتیش، لبارەی 
پیوەندی  و  ڕۆژنامنووسییكان   پرس
ھندێ  تكھكشی  ڕۆژنامنووسان  نوان 
بابتكم  ڕابردوودا  لژمارەی  بكین،  بابت 
ناونیشانی  لــژــر  ســـرەوە  ئیمزایی  بــم 
ھبت  بــوكــردەوە،  توافوقی!)   بدووافوقی!عت  بدوع)
ئگر لبر ناوەرۆككیشی نبووبت، لبر 

لخونرانی  زۆر  سرنجی  ناوونیشانكی 
ڕاكشابوو. ھریكی بجۆرك و شوەیك 
(نژادی نژادی  مامۆستا   :نموونب دەدایوە،  لكی 
عبدو عزیزی ھولریعبدو عزیزی ھولری) خاوەنی كتبخانی 
 كتناوونیشانی بابی ب(ھاوڕێھاوڕێ) وا دیارە د
خۆش بووە. ھر جارەی چاوی بمن بكوێ 
پم دە: توافوقی بۆ دیارنی؟ حزدەكین 
بتبینین، ھرچندە چند جارك پیم گوتووە، 
ك ناوونیشانك دەبووای (عبدو توفیقیعبدو توفیقی) 
ڕستكی  بــــرادەرەی  ئــو   چونك  ،بــووایــ
گۆكردووە وای فرمووە، بم ب سوودەو 
ئو  شاری،   وتك زاری،   وتك قسش   ك
حزەكانی  ڕزی  منیش  و   واب حزدەكات 
دەگرم.  دیكش  خكی  نورانییو  پیاوە  ئو 
نیگران  و  ســغــلــت   تــبــابــ بــم   یشھ
سرۆكی  ی  ساح)  ساحڕەفیق  (ڕەفیق  مامۆستا  بــووە، 
ئندامی  ساح)ی  ساحسدیق  (سدیق  و  ژیــن)  ژیــنبنكی  (بنكی 
ئنجوومنی بنكش پیانوای دەب كس الی 
(ئو سرخەئو سرخە)، وات الی من قسیك نكات. 
ئگینا گوای زوو دەیكم بابتك و بوی 
 ،نووسییڕۆژنام دەكموە، ئ ئوە كاری 
كسك  ھموو  پش  دەبت  رۆژنامنووس 
ھست بلپرسینوە بكات. بابایكی دیكمان 
وا دیارە لكدانوەی زۆر تۆخی بۆ كردووە، 
ئو بابایمان، چ لسات نائاساییكانی ناوخۆو 
چ ئستا، بابت بچند ناوك لم الو لوالش 
بودەكاتوە، منیش الی خۆموە تاوەكو ئو 
سات وەختش ھر رزیم گرتووەو حیسابی 
ساییی   (٤٠)  یوەندییپ ئو  بۆ  تایبتیم 
پشوومان كردووە ك ل نوانماندا ھبووە، 
ئو   بینیووم كاتكیش  ھموو   ك بتایبتی 
لھاندەرە  ــووە  ب یكك  كــارەكــانــم  لــســر 
سرەكییكانم، بم نازانم بۆ ئم جارەیان 
ئاوەھا نوقورچی لگرتووم، فرموون دەقی 
لسر  چی  بزانن  بخوننوە  بۆچوونكانی 
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نووسیوم:

خونری خۆشویستم:خونری خۆشویستم:
دوای ئوەی ك ئو نووسین بو ببۆوە، 
 فۆنم بۆ دەكاو دەلی خۆی ترەكنووس
ڕات چیی لسر ئو نووسینم؟ لو كاتدا 
 وتبووم، بۆیوە كماخۆش بووم و لمن ن
ھرچند بابتكم خوندبۆوە، بم گوتم: 
دیاربووئو  چی؟  نووسینی   ،نیی  ل ئاگام 
حزی لقسان بوو دەیویست باسی ئازادی 
كچی  شتانم بۆ بكات.  ئم  خۆی و  لڕای 

من ھر باسی ب ئاگایی خۆم بۆی كرد.
 وای پت  و  منیت  لگڵ  تۆش   وایــ پم 
قم  ــمــۆی  ئ لــكــارەســاتــكــانــی  یكك 
بدەستانی سر گۆڕەپانی معریفی كوردی 
ئوەی زۆربیان حیساب بۆ ھست و سۆزی 
برامبر ناكن، بب لكدانوە قس دەكن 

و توانج دەگرن و نازانن كوندەر دەگرتوە. 
ـــارو ژمـــــارەی ڕابـــــردووی  ـــوت ـــوو ل ـــوەب ئ
بكابرای  نــمــوونــم  دا  (ڕۆژنـــامـــنـــووسڕۆژنـــامـــنـــووس) 
ھولری بۆ ھنابوونوە ك گوتبووی: ((بابم بابم 
ئیشتم دوو پیاو ھی لكوردستان، یككیان ئیشتم دوو پیاو ھی لكوردستان، یككیان 
 یبع دووەمیشیان  بارزانی،  مستفای  عیب مال  دووەمیشیان  بارزانی،  مستفای  مال 
كارەساتكی  بــكــات))،  خــۆی  مدحی  بــكــاتپیاو  خــۆی  مدحی  پیاو 
مستفا،  مــال  جنابی   وەیــئــ ئــمــۆمــان 
بناو  خۆیوە  الی   سك ھر   بۆی نماوە 
 ،(بسی تر نمن بم و كبسی تر نمن بم و ك) :وێ و دەدەك
نووسینكی ئو برادەرەمان ئوەندە دوورە 
دەست نیی تكا دەكم جاركی دیك چاوكی 
براوردكی  من  بچاوی  بخشننوەو  پدا 

 .دەچیم پ زانن و بزانن ناحبك
خۆشویستمان  ــزە  ــازی ئ ئــو  دەبــیــنــن 
لالیكوە ب (برادەربرادەر)ی داناوم، كچی دوو 
من  ھرچندە  (كــابــراكــابــرا).   دەمكات دواتــر  دــر 
 كاك كاك) ی دواییان لواژەیو دەستئ موایپ
برابرا) وە ھاتووە، بم ئمۆك ھركسكی 
دەبت،  دگران  پی  كمك  بكی  بانگ  وای 
بزانن   قھ رۆژنــامــنــووســان  دەــــم   بۆی

وشكانی خۆیان چۆن ھدەبژرن. 
ئــامــۆژگــاریــم دەكات  ــكــوە  لــالیــكــی دی
گوای: ھی وەكو ئم نازانین: (كسانی دیدگا كسانی دیدگا 
دروست و ئاشتیخوازو ڕاستیخواز دەستیان دروست و ئاشتیخوازو ڕاستیخواز دەستیان 
لھموو  بت  دوورتـــر  و  لــچــوری  لھموو چند  بت  دوورتـــر  و  لــچــوری  چند 
 ردەمس ئــو  گورەكانی   پاچ و  سردەم دەســت  ئــو  گورەكانی   پاچ و  دەســت 

باترنباترن).
تووشی  خۆشویستم  ئو  ئومدەوارم 
نخۆشی لبیرچوونوە (زەھایمرزەھایمر) نبووبت. 
من  لبرادەرانی  زۆر   دەزانــ باش  ئگرنا 
مانگك  مانگك چند  (چند  ڕــك  سای   (٣٩)  بیریانل
دا،   ١٩٦٩ لسای   ك خوارتر)  یان  خوارترژوورتــر  یان  ژوورتــر 
بر لیازدەی ئادار حكومتی عیراق (بیاری بیاری 
ئو  ـــرد،  دەرك ــورد  ك بــۆ  ڕۆشنبیری)  ڕۆشنبیریمافی  مافی 
برادەرەمان ئوسا یككی خپتۆی سۆرو 
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ئو  ئوسا  ناكم  بوا  بوو،   جوانكیل سپی 
زانیبی (موتالعی خارجیموتالعی خارجی) یانی چی، كچی 
ھولرم  گشتیی  كتبخانی  ھاتووچۆی  من 
دەكرد، بھموو كتب فارسی و كوردییكان 
(١١٦) كتبی تدابوو، ئوسا زەمان، زەمانی 
(مالییكانمالییكان)  بوو،  یان  (ماللیماللی)  و  (جاللیجاللی) 
و  شاخ  ڕوویانكردبۆوە  بوو  مانگك  چند 
ڕۆژنامكی (التأخيالتأخي)یان ڕاگرتبوو، (جاللیجاللی) 
ڕۆژنامی  و  میدان  ھاتبوونوە  یكانیش 
فرەج  حمدەمین  دەردەكـــرد،  یان  (النورالنور) 
ببووە  تـــازە  ــان  ــی)ی ــیجــالل (جــالل پۆستی  لــســر 
متسڕفی ھولر، مامۆستا (فائق جمیل العلیفائق جمیل العلی)
یش، ك پشتر دەرسی ئایینی لدواناوەندی 
ھولر ب ئم گوتبوو، ھر لسر پۆستی 
ــوان كــرابــووە (بــڕــوەبــری پـــروەردەی بــڕــوەبــری پـــروەردەی  ئ
 موایپ ھرش)یش،  ھرشمجید  (مجید  كاك  ھولرھولر)، 
ھر لگڵ ئوان بوو، كارمندی كتبخانی 
منی  ــی  ــت ــارم ی زۆر  پشتر  بــــوو.  گــشــتــی 
لكتبخانو  وەرگرتن  كتب  فری  تا  دابوو 
زم  زڵ  كتبی  من  پشتر  بكا،  خوندنوەم 
مندانی  مرد  نامیلكی  ئویش  دەكرد،  داوا 
بزمانی عرەبی دەدام، ڕۆژكیان لم پرسی 
كتبخانكیان   ل كــوردی  كتبی  بۆچی   ك
تازە  گووتم:  وەكــو   وساكئ  چونك  ،مك
سركردایتی  سركردایتی ئنجوومنی  (ئنجوومنی  بــیــارەكــی 
شۆڕششۆڕش) لبارەی (مافی ڕۆشنبیری كوردیمافی ڕۆشنبیری كوردی) 
خۆشناو  كتبخانی  دەمــدی  بــوو.  دەرچــوو 
گۆڤارو  ئــو  و  كـــوردی  لكتبی  بــوو   پــ
ڕۆژنامانی لدوای (١٤) ی تمووزی ١٩٥٨ 
بوكرابوونوە، جگ لوە كاك مم بۆتانی 
و شركۆ بكس و عبدول پشوو جمیل 
جمال  و  پـــرۆش   ــعــدوســ رەنــجــبــرو 
 ری دیكری و زۆر شاعیرو نووسشارباژ
ئوەبوو  دەردەكــرد،  كتبیان  شیعرو   دیوان
كاك مجید داوای لكردم سكایك بناوی 
 بیدەم و  بنووسم  كسكوە  چند  و  خۆم 

كوردی  كتبی  بكم  داوا  تیایدا  متسڕف 
بخن كتبخانی گشتی.

ئوسا  گووتم  سرەوە   ل وەكو  ئازیزەكمئازیزەكم: 
بوون،  پك  و  ڕــك  پۆشتو  كوڕكی  ئوە 
ئوساش  تا  بــووم،  كرمانجك  كــڕە  منیش 
و  بــاوكــم  بــكــم.   پــلــ پــانــتــۆڵ  نمزانیبوو 
 بوونیان، چونكھچاو پۆشین لباپیریشم، ب
شروایان  و  كۆت  جلی   قات بوون  فلالح 
ئوە  ــكــی  ڕۆژان  یوانل نكیبووم،  بۆ 
ڕۆژانكی  بــم  بووبت،  فلس   (٥٠) ھتا 
ئوجا  تندەپڕاند.  فلسی   (١٠)  ل قت  من 
پارەی  كۆكردەوە،  ڕۆژانكم  ڕۆژك  چند 
مزبتیكم  ــرد  ك پــیــدا   پــ سكایكم 
 كردەوە، زۆر باش ب س پناوی (٢٧) كب
بیرم س لناوەكانم لخۆموە نووسیبوو، 
و  خۆجیی  و  لمتسڕفیت  ڕۆژان   (٤٥)
ئینجا  بووم،  خریك   دیك كی  و   ك نازانم 
بۆ  كــوردی  كتبی   ك وەرگـــرت  موافقتم 
 درێ. دوا ئیمزا دەبوایی گشتی بكبخانكت
مامۆستا (فائقفائق)ی ناوبراو بیكردای، ك چووم 
دایوەو  گلی  خۆی  الی  برد  بۆی  سكاكم 
دەكم،  زیاد  بۆ  دیكی  كتبی  ناوی  گووتی: 
ئستاش ببیرم دوای (١١) ڕۆژ چاوەڕوانی 
و دوای ئوەی رۆستم ئفندی مامۆستای 
 ،واسیت كردە  قوتابخانكمانم  جوگرافیای 
ـــوە،  دام بــئــیــمــزاكــراوی  ســكــاكــی  ئینجا 
ئوەندەی ببیرم ناوی چند كتبكی وەكو: 
(خوسی تاریخی كوردو كوردستانی ئمین خوسی تاریخی كوردو كوردستانی ئمین 
عالئددین  كــوردی  شۆڕشكانی  و  عالئددین زەكــی  كــوردی  شۆڕشكانی  و  زەكــی 
ئارشاك  كوردستانی  كـــوردو  و  ئارشاك ســجــادی  كوردستانی  كـــوردو  و  ســجــادی 
و  كــوردی  ئدەبی  مژووی  و  و سافراستیان  كــوردی  ئدەبی  مژووی  و  سافراستیان 
دیكی  كتبكی  چند  و  دیاربكر  دیكی شۆڕشی  كتبكی  چند  و  دیاربكر  شۆڕشی 
زــدە كــردبــووزــدە كــردبــوو). بــداخــوە تا ئوساش ئو 
كتبان لقدەغكراوەكان بوون، بھر حاڵ 
 بی گشتی ژمارەی كتبخانم بردە كتسكا
كوردییكان ل (٤٠٠) چوارسد كتب تپڕاند، 
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ئوەندەی نبرد (١١)ی ئاداری بسردا ھات، 
دایوە  ســكــام  دیــكــش  جاركی  ئــوەبــوو 
كاك  ئمجارەیان   ،دیك شونانی  پارزگاو 
كۆتایی  معاملكانی  خۆی  ھرش)  ھرشمجید  (مجید 
ئمجارەیان  بت،  ببیرم  ئوەی  تواوكرد. 
ژمارەی كتب كوردییكان ل (١٠٠٠) ھزار 

دانی تپڕاند.
ككۆش گیانككۆش گیان: پۆز لسر كس لنادەم، بم 
ئاوەھا  سرەتاكانم  بزانن  ھــمــووان   دەبــ
ئمۆكش،  تاوەكو  لوساوە  بكو  ھناوە، 
لخواردن و جل و برگ و شت تایبتییكانی 
لسر  ڕۆژنامی  گۆڤارو  دەگرموەو  خۆم 
حیسابی خۆم بۆ برادەرانی دیك پ دەكم و 
ھندك ھن بۆشیان دەبم ماوە تا لسر 
خوندنوەو نووسین ڕایان بنم. لوانی چند 
ئوە  برادەری  خۆی  كاتی   وانل كسكیش 
ناشموێ  ھنكن،  لگت  ئستا  بووبن، 
ناویان بنم نبادا نیگران بن، لوانی ڕۆژك 
خۆیان  بیرەوەرییكانی  ئگر  ڕۆژان،   ل
 ڕووداوانـــ ئــو  باسی  خۆیان  بنووسنوە، 
بكن. زۆرم پ عنتیكی ك دەبینم رستی 
(چند لچوری دوورتر بت لھموو دەست چند لچوری دوورتر بت لھموو دەست 
باترن)    ردەمس ئم  گورەكانی   پاچ باترنو   ردەمس ئم  گورەكانی   پاچ و 
 بیرم ئوەتا  كــراوەتــوە،  من  ڕووبـــڕووی 
 می ئتم وك لی ١٩٩٤-١٩٩٥ خسال
مای  كسو  ھر  بوون،  تنگ  دەست  زۆر 
لدەرەوە  یككی  ئــوەی  دەفرۆشت،  خۆی 
 ،!..رۆن دایدەیانگووت: پارووی ل بووایھ
منیش ئاوەزاوایكم لدەرەوە ھبوو. وا بزانم 
دووجاران ژنكی، ھرجارەی گیكی بۆ 
ماوەی ئم ناردبۆوە، پموای لسای ١٩٩٥ 
بوو ئاوەزاوام لسودەوە ھاتوەو سردانی 
كاتدابوو  لـــو  ــا  ئ كـــــردەوە.  كــوردســتــانــی 
لدەست تنگیان و ناچاریان دوو بزن شامیم 
 وەی ڕۆژانر بۆ ئو دەكرد، ھخوە بمال
و  بۆخۆمان  پخۆر  شیرەكی  و  ماست   ب

ھتا ھندێ ل دەرو دراوسی برادەرانیش، 
پاشاین،  دەزانــی  ھروامان  بكین،  پیدا   پ
خانمی  دابــــوو   ناخۆشیی لـــو  بـــداخـــوە 
 ل پی  كورد،  تاككی  ھر  وەك  ھاوسرم، 
لكوشی نام و بزاراوەی ھولریان گوتی: 
 ی ناب(زاوامزاوام) و خوشكم دەعوەت بك دەب
ئوھا بب ئوەی دەعوەتیان بكین بچنوە، 
ئوان دووجار یارمتی ئمیان داوە. وەكو 
كچی  ــوو،  ــب ن ئحمڕیشم  فلسی  دەــــن 
زەكاتی  لپارەی  پبوو،  دیكم  باخكی 
دانابووم  الی  موسمانك   كــ ــوا  خ مــاــی 
 س دوو  بــدەم،   پ ئــوی  و  ئــم  یارمتی 
جاران ویستم قناعت بخۆم بنم و شتكی 
ــو بــیــی پــ لكۆڵ  لــ گــ دەمــــوەو ئ
خۆم بكموە. دواجار وەكو دەن: شیتانم 
 كزەكات پارەی  بۆ  دەستم  كردو  بلعنت 
خۆی  كاتی  ھاتوە،  ببیرم  ئوەبوو  نبرد، 
ل سرەتای سای ١٩٩٠، دوو جووت تایی 
 ل ئۆتۆمبیالن  لكۆمپانیای  بیجۆم  سیارەی 
ھولر وەرگرتبوو، یكسر چووم ھردوو 
تایكم ب (٣١٥) دیناری سویسری فرۆشت، 
زاوا)م،  زاوایۆداش  (یۆداش  بابای  دیاریكراو  لــڕۆژی 
لگڵ ماڵ و منداكی، ھاتن سر سوفرەی 
بجامكم  كـــراس  ئــوســا  منیش  ڕازاوە، 
لگیان  ئیسراحت  بكمالی  لبردابوو: 
سر  سیری   ك (ئــاوەــزاوائــاوەــزاوا)م  دانیشتبووم، 
سفرەكی كرد یكسر ڕووی لمن كرد و 
 .وەزعتان باش كاك عب وا دیارە  گووتی: 
ك واێ گووت ھر وام زانی دە بن دوو 
گكمان بدەوە، بدەست خۆم نبوو یك 
قاقا پكنین گرتمی، ببیرم نبوو پتان بم 
پشتر نمبوو ژر كراس و دەرپیك بۆخۆم 
دووگمی  پكنینكم  لگڵ   بۆی بكم، 
نیشانی  كراسكم  ژر  كردەوەو  كراسكم 
 ،بك سیرم  فرموو  گوتم:  داو  (ئــاوەــزاوائــاوەــزاوا) 
 ك ئاۆزم!  بن  سرقۆزكی  چۆن   ك  بزان
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 .كون كون  ژركراسكمی  كرد  تماشای 
سووتاوە،  لحیم  پروشكی   ب دەتگوت  ھر 
یكسر پرسی و گووتی مسل چیی؟ گوتم 
 ،یسوفرەی ئو  چیرۆكی  ئوە  خۆم  كاكی 
ئوەبوو چیرۆكی دەعوەتكم ل سیری ھتا 

پیوازی ھمووی بۆ گایوە.
ئازیزەكم:ئازیزەكم: ك من سرەتاكانم ئاوەھا ھناوەو 
دەشبینم. ئو وشو دەستواژانی برامبر 
منت بكارھناوە ئوەندە دگران دەكن. پم 
وای بدەنگ بوون لی دەبت گوناه، بتایبتی 
 موایپ نــووســیــوم  بــۆتــان  لــڕۆژنــامــیــك 
 وێ، چونكردەكیی بویش گلی ئكخاوەن
 .دەزان  مئ سرچیانی  لو  ھندك  ئو 
 نووسینان جــۆرە  ئو  لبگڕێ   دەبوواین
ئو  ڕۆژنامكی  جوانكانی  الپڕە  لسر 
جاری  چند  جنابی  ــم  ب بوبكرتوە، 
دیك ئو شت قۆڕانی كردووەو لسر ئو 
جۆرە نووسینان ك لسر خك گلییم لی 
كردووەو حزی خۆم پی گوتووە ھوڵ بدات 
 م جۆرە نووسینانی بكتا ئاستی ڕۆژنام
و  من  لپش  جار  چند  خــوارەوە.   تنھن
دوای   دیك ــی  ــرادەران ب لپش  یــان  مــاــوە 
 وتك تف ك :بوردن، خۆی گوتوویداوای ل

عردی ھناگیرتوە!
سرچیخ  لوەشیان   موایپ ككۆشكمككۆشكم: 
چوویت ك ھوم دابت دوو دەست و دوو 

بنكو ڕەنگ و دوو ئاراست ئاوزان بكم.
خۆ نھاتووم ببم پیاوی ھر برپرسك، 
یان چالوخۆری ھر كس و الینك، بكو 
دوو دەزگام گیاندۆت یك ك پرۆژەكانیان 
ھاوبش بووە، ھردوو الشیان كوردستانین 
و  دەچن  بڕوە  كوردستانیان  پــارەی   ب و 
میراتی دایكی ھیچ كسك نیی، بم ھاوكاری 
كردنشیان پرۆژەی جوانتر بۆ میللتكیان 

پشكش دەكرت.
ڕۆژنامنووسك  جاركیان  دەگنوە 

چاوپكوتن لگڵ ھونرمند ئحمد ساالر 
مامۆستا  وا   دەداتـــ خــۆی  زەیــنــی  دەكـــات، 
ھردوو  ئاندووە،  تك  پنجكانی  ھموو 
 كنووسڕووی ڕۆژنامورەشی بی گنجپ
 كنووسوە، ڕۆژنامتنكدا دەسوڕریسب
سری لم كارەی مامۆستا سوڕ دەمین و 
 ی دەپرسل .بۆی دایكی تنیینھ وادەزان
مامۆستا دوا پرسیار، ئویش دە فرموو، 
دانیشتنمانوە  لــســرەتــای   دەپــرســ لی 
گورەت  پنجی  ھــردوو  جنابت  دەبینم 
بۆ  ئــوە  دەســوڕانــدەوە،  لسریك  ئاوەھا 
ناكاو  شلوو  خۆی  ھیچ  ئویش  وادەكــی؟ 
ھردوو پنجكانی پچوان دەسوڕنتوەو 
دە: دەزانم ئاوەھاش بكم. ئ كاكی خۆم 
منیش دەزانم ئاوەھا بكم ..! من دوو دەزگام 
 چی. وا كارەكان پتر دەچنكدی كیاندە یگ
دەزگاكانی   یوەندییپ ئو  دوایــی  پشوە، 
دەزگای  وا  دەبنوە،  نزیك  لك  وا  دیكش 
لكۆینوەو  سنتری  و  خاك  و  ســردەم 
ھۆشیاری و نازانم ك كی دیك دن ناو ئو 
ھاوپیمانیی، نازانم ئوسا چیم پ دەی، بو 
ھندێ  پچوانی  خۆی،  كاتی  من  خوایی 
لكراوە  داوام   ،دیــكــ لــڕۆژنــامــنــووســانــی 
سندیكای  ئندامی   ببم و  بنم  تئیدك 
بپشنیازی  كوردستان.  ڕۆژنامنووسانی 
حیدەری  مومتاز  كاك  جامبازو  تاریق  كاك 
دیارە  وەربگیرێ.   ل سوودم  دەكرێ   گوای
ئوسا من لھیچ دەزگایكی ڕۆژنامنووسی 
ھر  ئستاش  ندەكرد،  كارم  ڕاگیاندن  یان 
وای ھركسك ببت ئندام دەب نووسراو 
كسیش  زۆر   ،ــنــبــ خـــۆی  لـــدەزگـــاكـــی 
دەھنن.  نـــووســـراوان  ــو  ئ  ساختب ھــن 
حسنی  ئاسۆ  كــاك  ئوسا   بیرمب بــاش 
سرنووسری گۆڤاری (ھرمھرم)ی لالیك و 
ئامادەبوون  لالیك  (برایتیبرایتی)ش  ڕۆژنامی 
پاپشتیم بكن، بم وەكو ببیرم من قبووم 
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نكرد، نووسراوی پاپشتی لھیچ دەزگایك 
وەربگرم ك كاری تدا نكم، بكورتی دواتر 
 نشنیازی كردبوو بمككاك تاریق جامباز پ
(سكرتری نووسینسكرتری نووسین)ی گۆڤاری ڕۆژنامڤانی 
 موایندیكا، پندامی سئ مر بكركسو ی
 مووچ ب(٦) ساڵ ب ب وا دەبوساوە ئل
لگڵ  مگر  بردەوامیشم،  كردووەو  كارم 
پاداشتكیان  ــمــان  ــارەك ــۆڤ گ ـــی  دەرچـــوون
ــوومــ، ئــویــش كــم جـــاران بشی ئو  داب
بنزینی نكردووە ك ھفتان دەیكم. دوای 
ئوەندە ساش ھیچ شانازی بگۆڤارەكمان 
بواری  بچووكی  خزمتكی  ئــگــر  نــاكــم 
 واتك  ،كردبن كــوردی  ڕۆژنامنووسیی 
بھچووی  لوەشیاندا   موابپ  قمھ
ئگر ھوم داب (دەزگای ئاراسدەزگای ئاراس) و (بنكی بنكی 
ھاوبش  پـــۆژەی  تــا  ــك  ی  ینمبگ ژیـــنژیـــن) 
منیش،  بختی  بكن.  خونران   ب پشكش 
چ لكاتی ھبوونی و چ لكاتی نبوونی، ھیچ 
عیبكی نبووە وەكو دەی تا گلیی لبكم، 
ئوەندەی تمنیشم ھدەكش، سوپاس بۆ 
خوا ھیچ نخۆشییكم نیی، پم وای ئوەش 
بھۆی راستگۆیی ل كارەكانموە بووە خوا 
ئو نیعمتی داومت، جا بۆی دەم تۆش 
قسلۆكی  قسو  ئو  فری   ،ب باش  پیاوی 
ڕۆژنامكان  ستوونی  ئاوەھایی  دیوارو  پنا 
مب، ئگر دەزانی شتكت لباردای لخۆت 
رادەبینی، بشایدی ھموو خونران، وەرە 
سرنووسریی گۆڤارەكت بۆ بج دم، تا 
بزانی چ (چوریچوری)یكی تدای، ئگر نا زویر 
پنادیواران  ھی   ب قسكانت  ئگر   بم
دابنم، دیارە یكك ئم جۆرە قسان لختو 
 ،لۆكگ ،تۆكن: شی بێ بدا، پخۆڕایی ف
ئوە  ھی  جنابتان  دەزانم  باشیش   .ساویلك
 كبگوترێ ئامۆژگاریی تان پو قساننین، ئ
 م كاكر نا دەگئ .ڕاھی خوا كردوومو ل

گیان ئی تۆشمان بالچاوی..!

مستفای  شوكر   ك گــورەی  پیاوە  ئو 
ناوە، زۆر خزمتی كوردی كرد، ھركسش 
ــازادە چی لبر دەكــاو چی دەخــوا، دوای  ئ
ــــر، زۆر دەچـــووە  ئــــوەی ھــاتــبــووە ھــول
كۆڕو  ھــمــوو  تكڵ  مــچــكــۆ،  چــایــخــانــی 
یكتی  لــكــۆڕەكــانــی  دەبــــوو،  مجلیسك 
دەكرد،  قسی  ھدەستا  كورد  نووسرانی 
ڕۆژكیان  ـــرا،  دەگـــی تــنــگــی  كـــس  زۆر 
شیاكی  كردبوو،  لبر  سیری  كراسكی 
بوو  چوو  بستابوو،  خۆیوە  بپانتۆكی 
دیار  وا  دانیشتبوو،  مچكۆ  لقاوەخانی 
بینی  منی   ك كردبوو،  ئیزعاجی  یكك  بوو 
كردم  بانگی  تپڕیم،   كقاوەخان بپش 
دەبینی؟  لمن  نائاسایی  چی   كاك گوتی  و 
زۆر  كرد  گیپایم  و  گل  سیری   ك منیش 
 ك بتایبتی  ــاو،  چ پش   دەھــاتــ  نتیكع
بم  نمابوو،   رگانب جــۆرە  ئم  مــۆدەی 
گوتم: مامۆستا ھیچ شتكی نا ئاسایی نابینم 
بھر   ،یھ پشتئشتان  جنابتان  وادیارە 
ئو  ــوە،  ــردن ب لبیر  مــوزووعــكــم  حــاڵ 
ھنابوو،  وەگیری  مامۆستای   ك بــرادەرەش 
ك منی بینی ئاوەھا مامۆستام ساردكردەوە، 
خۆی  لقسكانی  ھــنــدــك   لــ وادیـــاربـــوو 
پشیمان بۆوە. ڕۆژی دواتر بدوا مامۆستادا 
چووم كۆڕی زانیاری ئوسا، لوێ ھندك 
 بارەی باروزروفی كوردستان لپرسیاری ل
و  نووسران  لگڵ   مام چۆن   ك كردم، 
ڕاگیاندن و تنانت برپرسانی كوردستان 
خۆم  بۆچوونی  لكدانوەو  بپی  دیارە  بكا، 
ھموو شتكم تگیاند. وای لھات زۆر لم 
ھاتوچۆی  تنانت  بــوومــوە،  نزیك  پیاوە 
ئو   نیی بوەدا  ھقیشم  دەكرد.  ماوەیانم 
تمنی گییبووە حفتا ساڵ، ھندێ ھس 
و كوتی ھبوو و ھندێ قسی دەكرد الی 
پرسیار..؟  مایی  دەبــووە  ڕەمكی  خكی 

.ورەیكی گپیاو م دەمزانی كب
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نھنییتان  ئم  با  بۆچوونم  ئو  لسر 
كۆبوونوەی  ڕۆژەی  ــو  ئ بــگــــمــوە،  بــۆ 
دامزراندنی ئو (یكتی وەشانكاران)ە بوو 
 دەزگای دوو  ئو  پیوەندی  لئنجامی   ك
ئایا  دەزانـــن،  بنائاسایی  جنابتان  ھاتبوو 
حبیب)ی  ئحمد  (بــــدران  كــاك  ـــی  دەزان
برپرسی دەزگای ئاراس لبارەی ئو شوكر 
مستفای نائاسایی چی گوت: جماعت قت 
ئو  بووە،  ئاوەھا  مستفا  شوكر  نمدەزانی 
مسعود  مامۆستا  كــوڕی  محمدی  ڕۆژە 
بوونكی  نخۆش  بدرژایی   ك گایوە، 
باوكی و ھتا كۆچی دوایی كردووە، ھموو 
دەھات  مستفا  شــوكــر  مامۆستا  ھــفــتــان 

خۆی  بدەستی  و  (حمام)  دەبــردە  باوكمی 
 ك وا  ئستا  ــشــوشــت؟؟.  دەی جـــوان  جـــوان 
الی  من  دەنووسموە،  بۆ  دەت  چند  ئم 
شوكر  مامۆستا  بگیانی  ئیرەیی  خــۆمــوە 
دەبم، ھقیشم بوەدا نیی چند كس بزەیان 
بمن  پكنینیشیان  ھاتووەو  ئو  بعقلی 
خزمتی  ئوانی   ك منیش  ئازیزەكم  دێ، 
 خۆشخاننل  ومانقل ن، كاتكورد دەك
نكردووە  حزیشم  شووشتووە،  پاشیانم 
دوو  نھنییانو  ئــو  نــازانــم   ,بیزان كــس 
دیدگو  دوو عق و نازانم دوو چی و چی 

دیك چۆن لكدەدەیوە...! 
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لكۆتاییكانی ســـای ٢٠٠٣ بوو مامۆستا 
ڕەفیق، ك ئســـتا ســـرۆكی (بنكـــی ژینبنكـــی ژین)ە، 
داوەت كرابـــوو بۆ ڤیســـتیڤاكی ڕۆشـــنبیری 
لھولر، ئوەبوو داوای لمن كرد بۆ ھندێ 
پرسی ڕۆشـــنبیری، بیبم الی دكتۆر مارف 
 .وە بیانناسنزیكتا ل ،سی دیكندێ كو ھ
ئوەی ویستی بۆی جبج كرا، دواتر لگڵ 
دكتۆر مارف و لسر ئوە پكھاتن ژمارە(٥)
ی ڕۆژنامـــی (ئـــازادیئـــازادی) چلكانـــی ســـدەی 
ڕابـــردووە بۆ كۆپی بكات تـــا بیبات بۆ بڕز 
نوشـــروان مســـتفا، ئویـــش بـــۆ مژووی 
 نی كوردی ســـوودی لنووســـی نھڕۆژنام
وەربگرێ، وەك ھموو جارك بدواداچوون 
و وەرگرتنوەو فۆتۆی ڕۆژنامك، ھروەھا 
 وەیـــان بـــۆ ناوبـــراو لوەیـــان و ناردنبردن
ســـلمانی خرای ئســـتۆی منـــوە، ئوە بوو 
كارەكـــدا  بـــدوای  دواتـــر  ڕۆژ   ســـ دوو 
چووموە الی دكتۆر مـــارف، خوا ھناگرێ 
ئو وەكو ھموو جارك فۆتۆی ڕۆژنامكی 
 ی دایـــكـــڕۆژنام ئامـــادە كردبـــوو، كاتـــ
دەســـتم گووتی: نچی فۆتۆی بكی و بوی 

بكیوە! ئگر دەتوێ خۆم فۆتۆیكیش بۆ 
 و جۆرە شـــتانئ م، چونكتـــۆ ئامادە دەكـــ
زۆر گرفتی ل پیدا بووە، تنانت ســـریان 
لخونرانیش شواندووە، ھركسو خۆی 

!!..رەوەی دەزانوكسی بم ككیب
بڕاستی، لبر ئوەی من دەمك بوام بم 
بۆچوونی د.مارف ھیو بدڵ و بگیانیش 
گوم پی داوە، بتایبتی خۆیشـــم بدرژایی 
ژیانم ھســـتم كـــردووە ك دەزانـــم كۆمی 
ئمـــ چندە لســـر حازەرەكییـــ..! لھمان 
كاتیشـــدا مراقیتی لژیاندا بدەستپشخر 
ناوی ب. لسای ٢٠٠١ و لیادەوەری سدو 
 ری كوردی بوو كگی ڕۆژنامســـا ســـ
(ڕۆژی ڕۆژی  ڕاســـتقینكانی  ژمـــارە  لســـلمانی 
كـــوردكـــورد) و (ھتـــاوی كـــوردھتـــاوی كـــورد)م بۆ بشـــدارانی 
ڤیستیڤاڵ ئاشـــكرا كرد، ھروەھا بۆ دوا جار 
پرســـی خاوەنی ڕاســـتقینی (ڕۆژی كوردڕۆژی كورد)
ەكـــم بیكجـــاری و ببگـــی ســـلمنر 
یكالیـــی كردەوە، ك ئو زات عبدولكریمی 
حاجی عبدوی كركووكی زادەبووە نوەك 
(كریم ڕۆســـتمكریم ڕۆســـتم)ی ئفســـری عوسمانی و 

دیاریی ژمارە:

كوردكی یكەنگ
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باوكی(شـــرزادی كریم ڕۆســـتمشـــرزادی كریم ڕۆســـتم). تنانت 
ببیرمـــ دواتر ھـــر ئو ڕۆژە لـــدەرەوەی 
ڤیســـتیڤاڵ چیرۆكـــی دۆزینـــوەی ھـــردوو 
گۆڤارەكـــم بدرـــژی بـــۆ مامۆســـتا ڕەفیق 
گایـــوە، ئوە بوو دواتر فۆتۆی ژمارەكانی 
(ڕۆژی كـــوردڕۆژی كـــورد) و (ھتـــاوی كـــوردھتـــاوی كـــورد) و (بانگی بانگی 
الپـــڕەی  ســـر   كرایـــپ دزەیـــان  كـــوردكـــورد) 
گۆڤـــارو ڕۆژنامكانی ئمۆی كوردســـتان، 
بب ئـــوەی ھیچ ئاماژەیكیـــش بۆ خاوەنی 
ئسی بوكراوەكان بكرێ. ئویان لسری 
نووســـی و بۆ (یكـــم جاریكـــم جار)كی خســـت پاڵ 
نووسینكی خۆی، ئوی دیكشیان بناغی 
نامی ماســـتركی لسر داڕشت. ھشبوو 
ونكانی دەخســـت ناو ئلبووم، بب ئوەی 
ھیچیان ل بزان یان ئاماژە بۆ سرچاوەكی 

بكات.
ئوەبـــوو لســـای (٢٠٠٥)دا (بنكی ژینبنكی ژین) 
ھرچوار ژمارەكـــی (ڕۆژی كوردڕۆژی كورد)ی لگڵ 
ژمـــارەی  ھرچـــوار  وەرگـــدراوی  دەقـــی 
گۆڤارەكو پشـــكییكی دكتۆر (ئیســـماعیل ئیســـماعیل 
گۆڤارەكـــو  ئســـی  خاوەنـــی  ی  شـــوكرشـــوكر) 

بدواداچوونكی منی بو كردەوە.
ســـرباری ئو گلییانـــی من، ك ھموو 
جار لشـــوەی چـــاپ و كـــم و كوڕییكانی 
كتبكـــو كمـــو كـــوڕی ناوەڕۆككـــی و 
بدواداچوونكـــی خۆمـــی دەكـــم. ھشـــتا 
د.نجاتـــی عبدوـــی دانیشـــتووی پاریس، 
ھموو جار ك بتلفۆن قس لگڵ یكدی 
 قھ :دەكات و دە ین دەستخۆشیم لدەك
لســـر ئو كارە (دوكتۆرایكـــی فخریدوكتۆرایكـــی فخری)ت 

.تبدر
بھر حاڵ پم وانیی لم بوارەدا ھرچی 
 ك تانـــی دیككـــی، میللمك بگاتـــ ینـــبك
ڕۆشنبیرانی خۆیان بۆ ماندوو دەكن، منیش 
لگـــڵ ئـــوەدا نیـــم گۆڤـــارو ڕۆژنامكانـــی 
 ننیـــا بـــۆ فۆتۆ كـــردن و وو ڕۆژگارە تئـــ
گرتنـــوە چـــاپ بكرنـــوە، بكـــو دەب ئو 
دەقانـــی بزمانـــی توركی نووســـراونتوە 
بكرن كوردی، ھروەھا دەق كوردییكانیش 
ڕنووســـیان نوێ بكرتوەو ســـاغ بكرنوە، 
منیـــش (ڕۆژی كوردڕۆژی كورد)ەكـــم وا لـــ كردووە، 

بتما بـــووم (ھتاوی كوردھتاوی كورد)ەكش بھمان 
شـــوەی (ڕۆژی كوردڕۆژی كورد)ەكـــ چـــاپ بكموە، 
بداخوە دووجار ئو ژمارانی كارم لسر 
كردبـــوون، ھـــر دەی بمبســـت لســـر 
 م پرســـر ڕەشـــیان كردبۆوە، بۆ ئكۆمپیوت
خۆ بدەنگ كردنم بباشـــتر زانی. بۆ ئمساڵ 
و ١١٠ سای ڕۆژنامنووسی ل(بنكی ژینبنكی ژین) 
بیارمـــان دابوو چند كتبـــك بم بۆنیوە 
بوبكینوە، یكك لو كتبان ئو(ھتاوی ھتاوی 
كـــوردكـــورد)ە بـــوو. ھـــر لـــم ماددەیـــدا كتبی 
(چڤاتی ھڤـــی تلبی كوردچڤاتی ھڤـــی تلبی كورد)ی مالمیســـانژ، 
 وەكردبوویتوركییل (تیتیزریان ڕۆژھزریان ڕۆژھ) ك
كـــوردی، بمـــن ســـپردرا ك پیـــدا بچموە. 
 ناچار بوویـــن پرۆژەك كی دیكـــجار بۆیـــ
كمـــك دوا بخین، بتایبتـــی دوای ئوەی 
خاتوو (بھاربھار)ی كچی خوالخۆشبوو (ڕەشید ڕەشید 
باجـــالنباجـــالن) ژمارەیكی دیكی (ھتاوی كوردھتاوی كورد) 
ەكی خســـتین بردەست. ئوە بوو ھر لم 
ڕۆژاندا كاك (ئـــازادی گیوی موكریانیئـــازادی گیوی موكریانی)یش 
چند ژمارەیكـــی (ڕۆژنامنووسڕۆژنامنووس)ی بینیبوو 
یكسر تگیشـــتبوو ك ب چ نفسك كار 
 مئدواتر چـــاوی ب وە بـــوو كیـــن. ئدەك
كوتوە گلك دەستخۆشی لكردین و تكای 
كرد ك واز لم كارە نھنین، دواتر ھر كاك 
(ئازادئازاد) كات چند ژمارەیكی (ھتاوی كوردھتاوی كورد)
ەكی الی ئمی بینین سۆزی دا ژمارەكانی 
دیكمان بۆ بن گوای لكتبخانكی ئوان 
ھن، دیارە من دنیام ئو برا بڕزەمان ئگر 
بپژت ســـر چاوگیانـــوە بكتبخانكیان 
و ھـــر ژمارەیكی دیكـــی گۆڤارەكش الی 
ئـــوان ھبت لیاریمتی دانمـــان، بتایبتی 

بۆمن، درغی ناكات.
بـــم وا لـــرەدا بـــۆ بزوواندنی ھســـتی 
 كی دیكســـركتی و نیشـــتیمانی ھوایتن
كـــ ئو گۆڤـــارەی البت، وا ھـــر (٧) ژمارە 
دۆزراوەكـــی (ھتـــاوی كـــوردھتـــاوی كـــورد)ی بڕەنگی 
خۆی وەكو (دیاری ژمارەدیاری ژمارە) بۆ بو دەكینوە، 
ئومدەوارم ئوانی كاریان لســـر كردووە 

.نابڕەنگی خۆی دەرھكانیان بنو
لگڵ ڕزی زۆرم بۆ ھموو الیك
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ونی نجمدین بوكایا، ناســـراو ب (نجۆ)، ئو پشـــمرگ عگیدەی رۆژنامی ونی نجمدین بوكایا، ناســـراو ب (نجۆ)، ئو پشـــمرگ عگیدەی رۆژنامی 
(كوردستان)ی خوولی سیمی ل توركیاوە گیاندیی سوریاو دای خمخۆركی مژووی (كوردستان)ی خوولی سیمی ل توركیاوە گیاندیی سوریاو دای خمخۆركی مژووی 

رۆژنامنووسیی كوردی و بووە مایی لناونچوونی.رۆژنامنووسیی كوردی و بووە مایی لناونچوونی.
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ئۆریژناكانی رۆژنامی (كوردستان)...

و  بــگ  زەكــی  ئمین  محمد  دنیام 
عبدولجبار جباری و جمال خزندار، 
 یم ڕۆژنامكیان بۆ ئھیچ كامیان ئاماژەی
 بووای چۆنك  ھــر  ئگرنا  ــكــردووە،  ن
لو(بابتی ڕۆژنامنووسیی كوردی) یی 
كردبوو،  ئــامــادەمــان  ساح  ڕەفیق  لگڵ 
 (١٢  - ١١) لژمارە  (یكم)مان  بشی   ك
 ل بــوكــردۆتــوە،  ڕۆژنامڤانی  گۆڤاری 
(تبینی)یكدا ئاماژەیكم بۆی دەكرد. تنیا 
باسی   كــ نبت  ســجــادی  عــالئــددیــن 
(كوردستان)  كـــوردی  ــامــی  رۆژن یــكــم 
دەكا ئاماژەیكی زۆر خرای بۆی كردووە، 
ئدەبی  (مــــژووی  ٦١٠)ی  (ل   لــ ئــوەتــا 
بگ)  ــا  ســورەی (ئینجا   :ـــ دە ــــوردی)دا  ك
لسرەتای  تر،  ھیچی  و  قاھیرە  ھنایوە 
بۆ  بـــوو،  ــــردوو  ڕاب ســـدەی  ھشتاكانی 
زانیاری  فوئاد  كمال  دكتۆر  جار  یكمین 
 یڕۆژنام ئم  لسر  دروستی  و  ڕاست 
پسنی  سیم  خوولی  وەكو  بوكردەوەو 
 :نووسیوی خۆی  وەكو  ئوەبوو  كردبوو، 
ژ  كوردستان،  چریكی  لگۆڤاری   كات)
 (٦٨ ـ   ٥٧ ل   ،١٩٨٠ دووەم  تشرینی   ،٣ ـ 
مامۆستای  بسرپرشتی  للندەن   ك
لژر  دەردەچـــوو.  ئحمد)  (برایم  بڕز 
ناونیشانی (ڕۆژنامی كوردستان دەورەی 
سیم ١٩٧١،١٩٨٠) شتكم لسر نووسی) 

وا پدەچ ھر ئم وتارە بووب بھمان 
١٩٨٢ی  شوباتی  لژمارە(٣)ی  ناوونیشان 
(نووسری كوردستان)ی یكتی نووسرانی 
ئوە  كــراوەتــوە.  بو  لشاخ  كوردستان 
 (١٠٠) یادی  ببۆنی  ١٩٩٨و  لسای  بوو 
دكتۆر  ــوردی  ك ڕۆژنامنووسیی  سای 
كمال ھر(١١) ژمارەكی ئم ڕۆژنامیی 
خونران  ــارە  كــردەوە.دی بو  لسلمانی 
ئوسای  نوخۆی  بــاروزروفــی   بیریانل
بابابكی  ئوەتا  بووە.  چۆن   مئ میللتی 
دەزانن  ھمووتان  دنیام   ك منیش  وەكــو 
سرچاوانم،  جــۆرە  ئــو  عــودالــی  چند 
نكوتووە،  چنگ  كتبم  ئم  خۆی  كاتی 
نزیكی (٨)مانگ دوای بوكردنوەی ئینجا 
پیدا  بۆ  دانیكی  ساح)  مامۆستا(ڕەفیق 
كردووم و ل ١٩٩٨/١٢/٧ پشكشی كردووم.
خوولی  لتك  دەمویست،  بوو  ماوەیك 
یكمی ڕۆژنامك، ھموو ژمارەكانی ئم 
و  نــوێ  ڕنووسی  ســر   نینب خــوولــش 
ھموو بابت توركییكانیش بكین كوردی، 
تاوەكو  پچوو  زۆری  ماوەیكی  بداخوە 
ورام ل خۆم رابینی خۆم لم كارە بدەم، 
چ  و  لڕنووس  چ  ئوەبوو،  لبر  ئویش 
لبرگۆی زمانكی زۆر لخوولی یكم 
جیاواز بوو، بنموون: لڕۆژنامك وشی 
 (تین)ب  (تن)یان نووسراوە،  ب(كیر)  (كر) 

  ئۆریژناكانی ڕۆژنامی 
خوولی سیم

 نزەنگ بدوع
وەرگانی دەق توركییكان:

 سید محیددین برزنجی(نژاد)



ژمارە 13 بھاری 2008 26

ئۆریژناكانی رۆژنامی (كوردستان)...

 بیخ)ب پتیت)   بخ) ھروەھا  نووسراوە. 
نووسراوە... ب(ئاڤیتین)  (ئاڤیتن)  و  پتیت) 
ئو   دەبوای پشووتر  وشــی  دیــارە  ھتد. 
كلن ل نوان ھردوو بگكی نب و 
 نانلك جۆرە  لم  پتیت)   بیخ) بنووسرێ 
نوێ  خونری  جا  زۆرن،   كرۆژنام  ل
لكاتی   ،ــكــ دەرب  لــ ســـرەدەریـــان  وەرە 
ھموو  ئــو   كنووسڕ كــردنــوەی  نــوێ 
دواتر  گرتبوو،  وەبرچاو  گۆڕانكارییانم 
لكاتی تایپكردن بپویستم زانی ھندكیان 
وەكو خۆی دانموە، دواجار دیسان ھستم 
برادەركی  زانــی  بچاك  وام  ھم،  كرد 
بۆ  بــیــرم  بچتوە،  بــدەقــكــانــدا  بــادیــنــان 
ــزی (ڕۆژنـــامـــنـــووس) و  ڕــ ھـــاوكـــاری ب
ئندامی دەستی نووسرانی گۆڤارەكمان 
ــوفــی) چـــوو، ئویش  كـــاك (مـــوســـدەق ت
دوا  بدسۆزییوە  زۆر  بخۆشحالییوە، 
ھبژری بابتكی كرد، ھردوو المان 
(ی)  ئو   دەبــ كوتین  ڕك  ئــوە  لسر 
كاتی  دیارە  الببرێ.   كنووسڕ زیادانی 
 كڕۆژنام نــووســرانــی  دەســتــی  خــۆی 

 یان ــــو(!)  ئ لــجــیــاتــی  یــانــیــان  (ی)  ئـــو 
دەردەكون،  التینی  لڕنووسی   ك داناوە 
 (kirdin)  بــ لالتینی  بــنــمــوونــ(كــردن) 
ڕنووسكی  بپی  ــارە  دی دەنــووســرێ، 
بت  (كوردستان)  خوولی  ئــو  ئوسای 

دەب بنووسرێ (كیردین).
بۆ  پناسیك  ھیچ  ــامــوێ  ن ــرەدا  ــ ل
ژمارەیی  ئــم  بــۆ  بنووسم،   كــڕۆژنــامــ
گۆڤارەكمان تنیا(٥) ژمارەمان بڕنووسی 
د.كمال  ئومدەوارم  بوكردۆتوە،  نوێ 
ــریــن كــات و لــگــڵ یادی  ــزووت فــوئــاد ب
كوردی  ڕۆژنامنووسیی  سای   (١١٠)
ناومان،  بتوە  خۆش  بتندروستییكی 
ئو  لسر  دەدەین  لسر  بیاری  ئوسا 
پۆژەیمان بردەوام بین، یان لدوو توی 
 ینكجار بخیموو ژمارەكان بكدا ھبكت
بردەست خونرو تۆژەرانمان. دیارە ئو 
پشتر  زیاتر  لھمووان  بڕزە  مامۆستا 
 ۆژەیم پر ئسردەوام بوون لر بسل

ھانی داوم.

تبینی: 
١٥ی   ب برانبر  ١٩١٧ی  ئیلوولی  ١٢ی  لكتبكیدا  خۆی  كاتی  فوئاد،  د.كمال 
زیلقعدەی ١٣٣٥ كردووە، بۆ ژمارەكانی دیكش ئم ١٥ ڕۆژمان خستۆت پاڵ مژووی 
ھر ژمارەیك و مژووی زایینی دەرچوونی ژمارەكانی دیكمان دیاركردووە، مرج 

.زۆر ورد دەرچووب كنجامئ نیی

ڕۆژی دەرچوونی ژمارەكانی كوردستان
بپی ڕۆژژمری كۆچی و زایینی
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ژمارە ١ھژمار ١

پازدە رۆژا جارەك دەردكڤیت قنجیا كرمانجارە دخپتیت
كرمانجای ریدەیج

كی كوردیییوە رۆژنامتودەكرك بۆ سوودی كوردان بر پازدە رۆژ جارھ
١٥ی زیلقعدە ١٣٣٥

نڤیساندن ھج
مصر القاھرە عولبك پوستیی ٥٨٠

رییمریدەكی ١ قج
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ئم دوخینین
عولی  سلیم  سوتان  كنگی 
سلتنت  ژ   تالفخ  ناڤ
خورا یك كر میرا كرمانجا ژ 
 خودێ و رەسول كرنژح
چوون  وان  ژمــــرانــی  و   ڤــ
خلیفی موسلمانا را بیعت 
بــیــعــتــی شرت  ــی  كــــرن، ڤ
دیسا  كرمانجا  میرا  كو  كــرن 
ژ وەالت خوە را میری بكن، 
بس كنگی شری ببت ھر 
 خوە ببت ژ ئاری لقمیرێ خ
ڤی  شــری،  بچیت   یلیفخ
سالی ژ خلیفیی رە ھورەكی 
سولتانا  حــمــی  ئــمــا  ـــدەت،  ب
تركا ن تن وەالت كرمانجا 
 كرن، وەالتنجی نت قرە ق
تركا یعنی وەالتن خوە ژی 
و وەالتــ مــژی خــراكــرن، ژ 
 وەالت كرمانجا  میرا   زەمان
تشتن  حــمــی  دە  كــرمــانــجــا 
ھدی  ھدی  ھــبــوون،  قنج 
حمی خرابوون تركا دو سد 
 یدرنساڵ نزانی بوون ژ ئ
حیا ئستانبول ركی چكن 
بزانن  قنج  تشتا  ریــاو   چاڤ
بری  چكن،   مــ  وەالتـــ ژ 
دو ســد ســاال وەالتـــ مــ ژ 

نراستی خراتر بوو، پادشاھا 
نزانن  بقنجی  دیتن  عوسمانا 
مدە  مابینا  بــگــرن،  وەالتـــی 
ھدی  ئاڤتن،  فسادی  توخما 
 گی جیھمی وەالت ڤدی حھ
شری ھات. میرا كرمانجا، كو 
 تا عوسمانا بزۆر ئانیبحكوم

ئستانبۆل ڤی حالی دیتن.
عوسمانا  حكومتا  ژی  دیتین 
قنجیا  كو  دبژیت  رۆژ  ھر 
ھر  ئــو  بخپتیت  وەالتــــرە 
تشتكی  دكــت  درەڤـــا  رۆژێ 
قنج چناكت گۆتین كو مادام 
خرا  خوە  عوسمانا   تحكوم
رە  وە  ژی  ئــم  چــرە  دیــكــت 
١٣١٣ژ  سای  ژ  و  خرابیین 
رە  كــرمــانــجــا  وەالتــــا  قنجیا 
حیا  كــرن.  شوغل  خبتینرا 
بخپتیت،  رە  كرمانجا  قنجیا 
مرە  قــنــج  و  راســـت  ریــــن 
كورێ   ١٣١٤ ســالــی  بــــژیــت 
میرێ م، مقام ڤی جنت 
بیت، مدحت بگ كورێ میر 
چوو  بۆتانا   مال ژ  بدرخان 
جریدەیی   قاھیرەی میسرێ، 
پاشی  دەرخست،  كوردستان 
سالكی مدحت بگ نخۆش 
كت برای ڤی عبدولرەحمان 
 ،سویچرەیئ ـــو  چ ــــگ  ب
ژونڤ جریدەیی كوردستان 

سولتان  كنگی  دەرــخــســت 
حمید حمی ماال میر بدرخان 
حــپــس كـــر، كــســا نــمــا ڤی 
كنگی   ،ــخــ دەر  ریــدەیــجــ
حمی  چبوو،  مشروتیتی 
مــالــی بـــدرخـــان دەركــــت ژ 
حپس. دیسا ژ قنجیا وەالتی 
دەست  دخپتینی  را  كرمانجا 
بدرخان  میر  یا  نڤی  ئاتن، 
ئستانبۆلی  ژ  بــگ  ســورەیــا 
پاشی  دەرخست،  كوردستان 
 ٣٢٥ سالی  مارتی   ٣١ رۆژی 
كنگی محمود شوكت پاشا 
ب لشكرێ خوە ئستانبوولی 
و  ئیتیحاد  جمعیتی  ــرت  گ
 یرەقی ژ رویی خوە ماسكت
ئاڤت، گلك ژ مرۆڤن قنج 
وەالتی ركر حپسی و نفی، 
ئیرتیجاعی  ژی  بگی  سورەیا 
 پست حرە ئیتیھامكیر و ئاڤ
بلوكی)  ئاغا  (بكر  ڤی   ناڤ
جریدەی كوردستان ژی دادا، 
گلك  كرمانجا  رۆژێ   ژڤــ
جمعیتی  ژ  دیــتــن  ــی  خــراپ
دیسا  یــا  تــرەقــی  و  ئیتیحاد 
خراپ  تشتكی  نكرن  قبول 
رە  عوسمانا  دەولتا  ژ  چكن 
 وەالت  لقخ حمی  گوتن 
عوسمانا بدەست ھڤ بگرن و 

خراپیا جمعیت منع بكن.
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ــاشــ ڤی  شــــرێ ئــیــتــالــیــا، پ
پاشی  چبوو،   بالقان شرێ 
 زنم شرێ  ژی  مه  چند 
حمی  و  دەركـــت  تدە  ئــم 
ئومدا م كی ئم وەالت خوە 
دە حكومتكی راست و قنج 

چ بكین چوو.
دە  شــرێ  رۆژی  عـــوەل  ژ 
ئم   دەمن نھۆ  كو  گوت   م
تشتكی  دە  خــوە  دەولــتــا  ژ 
نیارا  ئــڤ  مـــادام  ــخــوازن،  ب
 دەنگ  مــ  ،دەیـــ شــرێ  رە 
ئم  ئیرۆ  دەرخست   ن خوە 
دبینین كو شرێ نیزیك دبیت 
خالس بب. ئم قنج زانن كو 
ھك كسكی دڤت حقكی 
خوە بستینیت الزم خوە خۆیا 
بكت، خۆیا بكت كو ڤی حقی 
رە الیق، برڤ ئیرۆ م دەنگی 

خوە دەرتخن. 
سببا  دبژن  دەولتا  حمی 
ئم  كو   ڤئ  م كرنا  شــری 
كچك  خلقی،  حمی  دخازین 
مزن حق خوە بستینی، خوە 
تین ئیدارە بكن، ھك ئم ژ 
نھۆ ڤ دەنگ خوە دەرنخن، 
 یھ مــژی   قح نبژین 
حقی  كو  رۆژــدە  وی   پاش
تشتكی  مــرە  ژ  بدن   لقخ

نادن.
ئیرۆ  ــــم  ئ ـــو  ك  ـــ ی  ـــ ـــرڤ ب
ـــان  ـــوردســـت ــــ ك ــــدەی جــــری
كورن  رین  ژ  دا  دەرتخن، 
میرا م میر بدرخان ڤكرین 
سر  حقاو  ستاندنا  ب  ئــم 

ئازادیا كرمانجارە بخبتین.
ئاریكرنا  ژ   مــ ریكرنی  باڤا 
كرمانجا ڤی شوغلی مزن رە 

.یقوەتا م
ئڤ جریدەیی كردستانی 

دنڤیسین

 تتی و موختاریزیركدەم مع
ئیدارەیی 

چیبوو   تشروتیم كنگی 
كو  سحكرن  خلقی  حمی 
ناحقی  رەش  رۆژـــن  ئدی 
خــالس بــو، وەالتــــدە رۆژی 

راستیی ھات.
گوتن  عاقل  خلقن  ژ  گلك 
كو قنجیا وەالتیرە الزم ئم 
بھلین،  كڤن  تشتن  حمی 
ــدەك نـــودە  ــی ــل ــق دەولـــتـــ ت
زیدەترین  بــكــیــن،  تــئــســیــس 
قنجیا  كو  گوتن  خلقی  ڤی 
بھلین  ــم  ئ  الزمـــ ــرە  ــی وەالت
سببا  كو   تزیركم ئڤ 

.می خرابییح
ــ رە ئـــم عـــدەم  ــــی م وەالت
بكین،  قـــبـــول   ــ ــت ــزی ــك م
قنجیا  ژ  گۆتن  دی  خلقن 
مركزیتی  عدەم  وەالترە 
موختاریت   ســــ ــب ن ژی 

.الزم ئیدارەی
ڤی ئاڤانیدە شرێ ٣١ مارتی 
ژڤی  ــتــی  ــی ــع جــم چــــــبـــوو، 
حمی  ئاڤت  دەست  فرستی 
 لقخ ــرە،  ــ ــت دەول شوغلی 
 ،پسح ركر  راست  و  عاقل 
بحسا  حمی  مــرنــی،   ،ڤــنــ

قنجیا وەالتی دادا. 
ــو ئدی  جــمــعــیــتــی گـــۆت ك
كسكی نكارت خرابیا، ڤی دە 
دەسپكر  ڤكت،  خوە   دەڤ
زۆر  ب   وەالت خلقی  حمی 
ڤی  بكاربت  حیا  بكت،  تــرك 
چكت حمی خلقی رە ناحقی 

رە ژی دەسپكر.
 ،حوران  ،كوردستان شری 
ئارناڤوداو شرن دن مابینا 
ناراستی  ڤی  ژ  حمی  وەالتیا 
بوون  سبب  دەركتین،   ب
ناڤ  بــالــقــانــی  شـــــرێ   مـــ
دا  كرین،  ڤندا  و  فھتیدەمان 
جمعیتی  قنج  سخبكن  ئم 

 وەالت ــی  ــرەق ت و  ئیتیحاد 
مــ رە چــی خــراپــی دكــن بر 
ب  رە  خلقی   جی  خاستن
ئم   ســبــ بــكــن،  تـــرك  زۆر 
فكرین حال دەولتا ئینكلیزی، 
ئالمانی، ئامریقای، ئۆستریایی 
رە  دی  ئالین  ئــالــی،  یــك  ژ 
 ،موسقوڤ دەولــتــا  حالی  ژ 
 ،ئیتالیای فــرانــســزێ،   ،چین
وەالتن  عولی  دەولتا  چار 
 ،تزیركم ــعــدەم  ب خــوە 
ئیدارەیین   ــ ــت ــاری ــت خ مـــو 
و  مركزیتی  ئدی  دزڤــرن. 
موتلقیت رە شوغل وەالتن 
 سدكن ڤی قیاسی بخوە چ
ـــم ســحــبــكــن كو  مـــــرەدا ئ
 نیت ن نجقن تزیركم
ناسیڤی   مك  ڤ دەولترە  ژ 
وەالتیرە  ژ  بــلــی   ،ڤكلھت
 كھ كــــی یــ ــو خــلــقــی ڤ ك
كرمانجكی،  مزلكدە  ئــم 
ترككی، عرەبكی، رۆمیكی 
بــكــن و جــارەكــی حــالــ ڤان 
كو  بكن  سخ  ئم  فكرین  رە 
وەالت رە مركزیت ئیدارەیی 
 لقخ ڤی   ینماب  ،نجق  ن
زدییت ھڤق مزن كی ئم 
مزنا  چافا  عجیبیدە  دمینین 
كنگی  نابینن   ڤــ دەولـــتـــا 
چبوو  نو  عوسمانا  دەولــتــا 
دەولتك مزن بوو. سببا 
ڤی ژی ئڤ بوو كو ئوسول 
شوغلی  تیماریرە  و  زەعامت 

وەالتی دزڤرنت بوو.
ئــــوســــوال  ـــــو  ك رۆژێ  ژ 
مركزیتی قبول كر وەالت 

تكلھڤ ھات.
ژ  وەالتیدە  ھات  خرابی  ھڤقا 
مشروتیتی  چبوونا  رۆژێ 
فكرێ  بــر  حمی  ئیرۆ  حیا 

جمعیت ھات.
ئڤ فكر ژی ئوە كو حمی 

خلقی ب زۆر ترك بكن.
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ناڤت  خرابی  ڤی   تمعیج
 م دخپتیت  دیــســا  ببینیت، 
خبر  ئم  بــری  بكت،  ترك 
بدین ژ عدەم مركزیتی و 
كیژان  ئیدارەیی  موختاریت 
م رە الزم، ئم بژین عدەم 
موختاریت   ،چیی مركزیت 

.شكلئیدارەیی چ
-یپاشیڤی ھ-

 ومدق ڕی چژ ش
 ژ ٩ی نیسانی دوەال ئیئتیالف
نیاری  ســــر  ــرن  ــك ــ دەســپ
 ئالی ژ   ئیتالیای لیبیدن،  ڤان 
 یرانسقارزۆیی، ئینگلیز و ف

ژ ئالی ڤان تجاوز كرن.
٢٢ی  ــا  حــی  نــیــســانــ ٩ی  ژ 
شڕی  حمی  ژ  ئاغستۆسی 
ڤان  نــــیــــاری  ب  ــكــریــن  چــ
فرانسزا   (٤٦١٥٥) ئینگلیزا 
 (٤٠٦٨١) ئیتالیانا   (٤٣٢٢١)
رۆمانیایی   (٣٧٢٢١) روســیــا 
(٥٢٩٥)ئسیرا برین كو حمی 
(١٧٣٠٨٣) ئسیر چدك. دوەال 
ئیتیفاقا ژی ئسیرا برین ڤان 
 .كلگ  ڤقھ  مانئ ھیڤا 
 ئالیی ژ   كــیــڤــھــ عــــول 
دەسپكری  شرەكی  فالندری 
دەولتا  ــیــرۆ  ئ ــا  حــی بــــوون 

ئیئتیالفی رە قنج دزڤریت.
 ئالیی ژ  ئینگلیزی  تۆپچیا 
ژ  كو  خویاكر  خــوە  فــالنــدرێ 
ژ  قنجترە  ئالمانی  تۆپچیا 
ئالی موزی عسكرا ئالمانی 
میترالیوز  تۆپچیاو  برسیا 
و  چكر  ھجوما  خوە   پیادەی
حمی ھجوما ئیئتیالف ئاڤت. 
ھردو ترەفا ژی ڤان شریدە 

گلك مرن و بریندار بوون.
رۆژا  چند  فالندری   ئالی ژ 
شری  و  ھــات  ــاران  ب گلك 
ھــــدی بــو بـــوو، ڤــان رۆژادا 

ــا دەســپــــكــرن ژ  ــۆپ دەنــگــ ت
ئینگلترەیی بھیسین.

 ئارتڤای و  فــالنــدر   ئالی ژ 
حمی ھجوما زفریبوون سر 
چیایی (٧٠) نومروی. رویتر 
دبژە كی ھك ڤی چیایی ببن 
 ڤبك ژی  ـــدرێ  والن گــونــدێ 
 فرانسزا ئالی .دەست ئیئتیالڤ
چوون   پیچكوك دیكسمودی 
شری، ئالی ڤردونیژی تۆپچیا 
 .دوشوغل قنج  گلك  ڤــان 
كو  دبــــژن  ئالمان  جــریــدەیــا 
شرادە  ڤان  ھندنبورغی  فون 
ژ  بــكــت  تكلھڤ  ئیئتیالڤی 
(ئرتبیر)ی  و  (الفــو)   ئالی
ژ  بگرن  فرانسز   (٣٠٤)  چی
ھجوما  ئینگلیزا  (النز)ی   ئالی
ڤان  و  ــكــریــن  ــ دەســپ قـــنـــج 
 ئالی ژ   چ پچكۆك  رۆژادە 

(بوواھوغو) گرتن.
كو   دنڤیس ھوغ  فلدمارشال 
(ئوستاوەرون)دە   ئالی ژ 
سر  بكن  ھجوما  دەسپكرن 
 پیچكوك بــریــن  و  ئالمانی 
قور)  (ھــــاری   ئــالــیــ ژ  چــی 
 ئالی ژ  مــیــل  ــیــڤ  ن كـــو   ڤـــ
دیسا  ــن)  ــن رم (ئــپــیــروســی 
 ئالی ژ  كو  دنڤیسن  ئینگلیزی 
دەسپكرن  ژۆلــیــن)ی  (ســن 
 و خرابكرن س چوون ڤر

.یارەیت
فرانسزا دبژن كو ئالیا موزێ 
و  ئاشكینان   ئالمان ھجوما 

ژڤان ١١٠٠ ئسیرا برن.
 روسیای و   ئیتالیای  ئالی ژ 
شرن مزن دبن   و رۆمای
شرێ  قنج  گلك  ئیتالیانا 

دكین.
رۆژا  پــازدە  حیا  كی   دخوی
ژ   یتریست ناڤڤی  بــــاژارا 

ئوستریای ببن.
 رۆمانیای روســیــاو   ئالی ژ 
ئالمانا ھجوما قنج چ دكن، 

روسیاو رۆمانا ڤان ھجوما رە 
دشكینن.

بولغارا   ماكدۆنیای  ئالی ژ 
باژارا مناستری شوتاندن، ژ 

.كی موھم نینتشت ڤپ ڤ

خبركی دو 
نكت،  بیر  خوە  قومكی  دا 
خوە  بــاپــیــرێ  ــنــج  ق تشتن 
حیا  بزانیت   الزمــ ناڤژیت 
رۆژی خوە چاڤ بورین، چی 
كرین، چاڤ بوون، قوم كو 
 زارۆك كڤان تشتا نزانیت ڤ
نزانیت باب و دیا ڤی كین، ژ 
كیژان مال ی خوە ژ بیر دكت 
ھدی ھدی قومیات خوە ڤندا 

دكت.
بیر  خــوە  ئیرۆ  حیا  كرمانج 
ژ  عشیرا   لقخ  ،كرینن
ڤكی  خــوە  ئاژدین  زارۆتـــی 
ڤان  باپیرا  دبھیسین  چیرۆكی 
 چاڤ ھاتین،  كو  ژ  بوون،   چ
بورین، خلق باژارا پیچكوك 
ژبیر كرن، ژ ترك و عرەبارا 

پیچكوك گرتن. 
 نڤیسییكی نسیا ئیرۆ كح
مرۆ   چ  ھاتین كو  ژ  كرمانج 
ئم   .بوورین  چاڤ بــوون،  و 
ژوە  كرمانج  كو  نابین  قائیل 
كو حمی خلقی خوە نزانیبن، 
 ھۆل ــو  ك كتب  ژی  ــرە  ــان ڤ
ئم  شــری  رۆژا  ڤــان  نبیت 
كاغزا  جھیرە  حمی  نكارین 
نكارین  ئم   ڤ بر  بنڤیسین، 
كو   ڤ  ك كتب  نڤیسین  نھۆ 
ئــم دوخــازیــن بــس مكتب 
كو دیت ب عزمانا عجمادە 
دبژیت دەرحقا كرمانجا دە،، 

.بورین چاڤ ژ كو ھاتین
 ،نجق  ڤقھ  ن كتب  ئــڤ 
تمام  و  راســت  تشتا  حمی 
نھی  گــوت   م ئما  نابژیت 
ــرڤــی ئـــم ھر  قــنــج تـــرە ب
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ژ  پیچكوكی  دە   ریــدەیــجــ
ڤ كتب نڤیسین. ئڤ كتب 
سای ١٠٥٠ عرەبی شرەف 
خان  شمسدین  كوڕێ  خان 
جنت  ڤی   قامم بدلیسی 

.خوە نڤیسیی ب دەست بب
سالی ١٨٦٠ فرەنكادە بباژارێ 
پیروغرادی والدنییر ولیامینیۆن 
زرنۆڤ تبع كریی، برێ ئم 
دەست باڤژین كتب ئم ژ 
 الزم رە  شرەفخان   روحــ
فاتحك ركن بر سببا كو 
رە  خــوە  خلقی  ژ   بكت ڤی 

 .نڤیسیی
رحمة الله علیه رحمة واسعة

-یپاشیڤی ھ-

بۆ خونرانمان
كاتك سوتان سلیمی یكم 
ناوی خالفتی ل ستنتی 
 خـــۆی نـــا، مــیــرانــی كـــورد ل
خۆشویستی خواو پغمبری 
چوون  جنشینانیان،  و  ئــو 
خلیفی موسمانانیان بیعت 
شرتیان  بیعتدا  لو  كرد، 
دیسان  كورد  میرانی   ك كرد 
ل وتی خۆیاندا میرتی بكن، 
ببت  شڕ  كاتك  ھر  بــم 
ھر میرك خكی خۆی ببات 
 تبچ لیفو بۆ ئاریكاریی خ
شتك  ساكیش  ھــر  شــڕ، 
بدات ب خلیف، بم ھموو 
تنیا   ن تــورك  سوتانكانی 
كاركی  ھیچ  كــورد  وتــی   ل
وتی  بكو  نــكــرد،  باشیان 
تورك یعنی وتی ئمشیان 
ـــــرد، لـــ زەمـــانـــی  ــــــران ك و
كورد  وتی   ل كوردا  میرانی 
ھبوو،  بــاش  شتكی  ھموو 

برەبرە ھمووی خراپ بوو. 
ساڵ  ســـد  دوو  ــوركــكــان  ت
 درنئ  ل دەزانــی  نیان  بوو 
تا ئستنبول ریك دروست 
رگاو  بزانن  چۆن  ئیتر  بكن، 
 متــــی ئو ـــاش لـــ شــتــی ب
دروست بكن. پش دوو سد 
ساڵ حای وتی ئم ل ئستا 

خراپتر نبووە.
بینییان  عوسمانی  پادشایانی 
بگرن،  وت  ناتوانن  بباشی 
 ێ داییــان فــتـــۆوی خــراپــ
ھموو  برە  برە  ناومانوە، 
شڕی  جــــگــی  وەك  وت 
 ـــورد ك ــ ھـــات. مــیــرانــی ك ل
بزۆر  عوسمانی  حكومتی 
ئم  ئستنبۆڵ  بۆ  ھنابوونی 
حایان دی. بینیان حكومتی 
دەت  رۆژە  ھــر  عوسمانی 
بۆ چاكی وت ھوڵ دەدەم، 
و  دەكات  درۆیك  رۆژە  ھر 

شتكی باش ناكات.
حكومتی  مـــــــادام  وتــــیــــان 
عوسمانی خۆی خراپ دەكات 
بۆچ ئمش لگڵ ئو خراپ 
بۆ  ـــوە  ١٣١٣ـ سای   ل بین، 
بنھنی  كــورد  وتــی  چاكی 
كوتنكار. بۆ ئوەی لپناوی 
بكۆشت،   ت ــوردا  ك چاكی 
 مئ ــی راســت و بــاش بــر
بت، سای ١٣١٤ كوڕی میر، 
جگای بھشت بت، مدحت 
 ل بدرخان  میر  كــوڕی  بگ 
 ل میسر،  بۆ  چــوو  بۆتانوە 
قاھیرە رۆژنامی كوردستانی 
دەركرد، پاش ساك مدحت 
ـــوت، برای  ــگ نــخــۆش ك ب
بگ  ـــدوڕەحـــمـــان  عـــب ئــــو 
سرلنوێ  سویسرە،  چــووە 

كوردستانی  ـــــامـــــی  رۆژن
سوتان  كاتك  دەركــــردەوە، 
خانوادەی  ھــمــوو  حــمــیــد 
ــدكــرد، كس  ــن ــی ب ــدرخــان ب
نما ئو رۆژنامی دەربكات، 
برپا  مــشــروتــیــیــت  كاتك 
بدرخان  مای  ھــمــوو  ــوو  ب
لـــــ بـــــنـــــدی دەرچــــــــــوون، 
وتی  چاكی  بۆ  دیسانوە 
 كـــورد دەســتــیــان كــــردەوە ب
بدرخان  میر  نوەی  خبات، 
ئستنبۆل   ل بــگ  ســورەیــا 
كــوردســتــانــی دەركــــرد. پاش 
سای  مارتی  ٣١ی  ما  رۆژی 
٣٢٥ كاتك محمود شوكت 
ــاشــا بـــ لــشــكــری خۆی  پ
ئستنبۆی گرت و كۆمی 
پردەی  تــرەقــی)  (ئیتیحادو 
ـــی.  ـــا دام خــــۆی  رووی   ـــ ل
وتی  باشی  كسانی  گلك 
كردو   نــدیــخــانــبــ ـــــی  رەوان
سورەیا  خستنوە،  دووری 
كۆنپرست   بــ بگیشیان 
 دای فیان  كـــردو  تــاوانــبــار 
(بكر  نــاوەنــدی  بندیخانی 
رۆژنامی  بلۆكی)یوە،  ئاغا 
لو  داخــســت،  كوردستانیان 
خراپی  گلك  كورد  رۆژەدا 
و  یكگرتن  (كۆمی   ل دی 
ئوەشدا  لگڵ  پشكوتن) 
خراپ  كاركی  نكرد  قبویان 
دژی دەوتی عوسمانی بكن، 
وتیان با ھموو خكی وتی 
عوسمانی دەستی یكتر بگرن 
بربست  كۆمڵ  خراپیی  و 
بكن، شڕی ئیتالیا پاش ئو 
شڕی بلقان برپا بوو. پاش 
چند مانگكیش شڕی گورە، 
بشداربووین،  تیا   مئ  كــ



31ژمارە 13 بھاری 2008

رۆژنامی كوردستان.. خولی سیم...

 ل  كــ  مئ ئومدی  ھــمــوو 
حكومتكی  خۆماندا  ــی  وت
دابمزرنین  بــاش  و  راســت 

لدەست چوو.
شــــڕدا  رۆژی  ـــم  ـــك ی  ـــ ل
ئوە  كــاتــی  ئستا  ــوت  ــان دەم
نیی ل دەوتی خۆمان شتك 
لگڵ  ئو  مادام  بكین،  داوا 
 مئ  ڕدایـــشـــلـــ ـــاحـــزان  ن
دەرناخین،  خــۆمــان  دەنــگــی 
 ریكڕ خش ۆ دەبینین كئیم
كۆتایی بت، ئم باش دەزانین 
بیوت  كسك  ئــگــر   كــ
ھقی خۆی بسنت پویستی 
دەری  و  بكات  ئاشكرا  خــۆی 
.یقو ھشایانی ئ بخات ك

ئیمۆ   مئ  ك  وەیئ لبر 
دەردەخین.  خــۆمــان  دەنــگــی 
ھموو دەوتان دەن ك ھۆی 
شڕكردنی ئم ئوەی ھموو 
خك بچووك و گورە ھقی 
ببن  خۆیان  بسنن،  خۆیان 
بڕوە، ئگر ئم ل ئستاوە 
دەرنخین،  خــۆمــان  دەنــگــی 
 ،یھ ھقمان  ئمش  نین 
ھقی   ك رۆژەدا  لو  پاشان 
شتك   مئ  بــ دا  خكیان 
 مئ  ك  یمئ لبر  نــادەن، 
كوردستان  رۆژنامی  ئمۆ 
ــن تــا رــی كوڕانی  ــی دەردەك
بدرخان  مــیــر   ــمــئــ مــیــری 
و  ھق  سندنی  بۆ  و  بگرین 

ئازادیی كورد ت بكۆشین.
ئاریكاریی   بـــ ــــان  ــــاوەڕم ب
مزندا  كـــارە  لــم  كــــوردان 

.یمزی ئھ
(ئوانی رۆژنامی كوردستان دەنووسن)

موختاریتی ئیدارەو المركزی
لگڵ جاڕدانی مشرووتیتی 
رەگزو  ھموو  عوسمانیدا، 
كۆمی  تــوــژەكــانــی  و  چین 
ـــاوازی،  ــی، بـــ جـــی ــان عــوســم
ـــیـــان  كـــی قـــووـــ ـــاســـی ـــن ھ
ـــان لـــو  ـــی ـــوت ھــــــكــــــشـــا، گ
ـــكـــرە  ـــوت رەھــــایــــیــــ ســـرك
سدە  چندین   ك خونژە، 
رزگاریان  بـــوو،  بــــــردەوام 
بــــوو. نــیــشــتــمــانــپــروەران و 
 ل بیروبۆچوونكان  خــاوەن 
ئو  رۆژنامكاندا  كۆنفرانسی 
بیروبۆچوون و پشنیارانیان 
ــد كــ بــۆ سوودی  ــان ــی رادەگ
مشرووتیت   لـــ مــیــلــلــت 
جبجكردنی  ـــی  چـــاوەڕوان
سرەكییان  داوای  و  دەكرت 
حكومت  شوەی  بــوو  ــوە  ئ
ل بنماوە بگۆڕت و ئیدارەی 
ـــت،  زرـــمـــ ــــزی داب ــــرك الم
ـــی دیـــكـــیـــشـــیـــان  ـــك ـــد ـــن ھ
ـــــان دەكــــــردو  ـــــی ـــــادەڕەوی زی
دەكـــرد.  ئــۆتــۆنــۆمــیــان  داوای 
خاوەن   گرووپ ئو  لكاتكدا 
سرقای   ــانــ بــیــروبــۆچــوون
ـــروڕا گـــۆڕیـــنـــوە بـــوون،  ـــی ب
ھرایدا  و  ھــات  ــو  ئ لــنــاو 
كوودەتای ٣١ی مارت روویدا. 
ترەقی  ئیتیحادو  كۆمی 
 یــان بو بــیــروبــۆچــوونــانــئــ
عورفی  حوكمی  بــانــگــوازی 
زیندانیكردن  و  تھدان  و 
ــ ســــــدارەدان گـــۆڕی و  و ل
لشوەیكی  موتقیتیان 
دیكدا زیندوو كردەوە. سای 
ناخی  كــیــنــی  و  رق   ١٣٢٦
دەروونی خۆیان بۆ لناوبردنی 
ئو كۆمنی ك رووناكبیران 

نــــیــــشــــتــــمــــانــــپــــروەران  و 
دەستیان  دایانمزراندبوون، 
كرد ب پیادەكردنی سیاستی 
 ــریــك)، ل ــت بــتــوركــكــردن (ت
ــادەكــردنــی ئو  ــی پ ئــنــجــامــی 
 ھ تكدەرانو   تسیاس
كوودەتاكانی  ــدا  ــی جــــ ــاب ن
ـــان و  كـــوردســـت (یــــمــــن و 
حڕڕان و ئرناووت) دەستیان 
پكرد، ك ل بقاندابووە ھۆی 
عوسمانی.  سوپای  تكشكانی 
سرانی   ك سیاستی  ئــو 
بزەبری  تــرەقــی  ئیتیحادو 
ســونــگــی پـــیـــادەیـــان دەكــــرد، 
بریتی  ئستا  تا  ئنجامكی 
دتزن و  رووداوی   بووە ل
ئش و ئازار، بۆی چاوەڕوانی 
ئوەین ك بزانین ل داھاتوودا 
 ل ـــــكـــــی  رووداو جـــــۆرە  چ 
بۆ  روودەدات.  خراپتر  ئستا 
ھندك  ــــن  دە ــتــان  ــیــاری زان
ئیدارەیان   ك  تاندەو لــو 
تریان  ھندكی  ئۆتۆنۆمییو 
المركزیی، بم ھموویان، 
چ ل رووی برزتی و بھزی 
و بختوەری و چ ل رووی 
 وە، بــ ــان ســــروەت و ســام
گورەترین دەوت و میللت 
(ئینگلترا.  وەك  دەژمردرن، 
ئۆستریا)،   ئمریكا.  ئمانیا. 
دیــكــیــشــوە ئو  ــكــی  ــالی ل
ئیدارەیان   كــ دەوـــتـــانـــی 
رووسیاو  وەك   ،تقیموت
ئیتایاو  فــڕەنــســاو  و  چــیــن 
 تو حكومندە لرچھیتر، ھ
چین  و  رووســیــا   ،قیانموت
بڕوەبردنی  ســیــســتــمــی 
بم  گۆڕی،  حكومتكانیان 
لبر ئوەی ئو گۆڕان ئستا 
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چۆنیتی  دەتوانین  ــازەن  ت و 
 ب ئستایان  بــڕــوەبــردنــی 
نیشان  موتقیت  نموونی 

بدەین.
پمان  ـــــــــــــراوردە  ب ــــــو  ئ
ــ نـــك لو  دەســلــمــــنــــت ك
خككی   ك حكومتاندا، 
ھرمك  رەگـــزو  چــنــد   لــ
لو  تـــنـــانـــت  ــووە،  ــات ــھ ــك ــ پ
خككی   ك حكومتانی 
ـــــــــــزو یــــك  ـــــك رەگ ـــــی ل
ئیدارە  و  پكھاتبت  ھرمیش 
مشرووتیش  ناوەندییكی 
دەبت  ــگــر  ر ــگــرە  ب و  بــــت 
پشكوتنی  و  لسركوتن 
ئنجامكی  ئمیش  خــــك، 
بنڕەتی و سرووشتیی و قابیلی 
نازیركی  ئگر   !نیی وتووژ 
مركزی بھموو ناوچكانی 
ــــدا نـــگـــڕابــــــت  ــــی ــــك وت
كاربدەستكی  ـــدەی  ـــوەن ئ
ـــووی نـــاوچـــیـــك  ـــشـــت ـــی دان
ئاگادار  پویستییكانی   ــ ل
شونك  چ  نازانت  و  نابت 
دروستكردنی   بــ پویستی 
قوتابخانیك  یان  رگایك، 
 ،یھ نخۆشخانیك  ــان  ی
نردراوانی  ــو  ئ ــا  ھــروەھ
باكووری  لویالیتكانی   ك
وتــــــــوە دەنــــــــردرــــن بۆ 
بۆ  تایبت  یاسایكی  دانانی 
دانیشتووانی  بــڕــوەبــردنــی 
ناتوانرت  بــاشــوور  نــاوچــی 
داوایان لبكرت ئو یاسایی 
و  سروشت  لگڵ  دایدەنن 
خككدا  نــریــتــی  و  داب 
گونجاوبت و دژ نب، لوتی 
مركزی  ئـــیـــدارەی  ئــــمــدا 
لیك   كــ  وایـــ ـــوە  ئ وەك 

ژووردا (یمنییك. كوردك. 
عـــیـــراقـــیـــیـــك. ســـوریـــیـــك. 
حیجازییك.  ئــزمــیــریــیــك. 
بكرنوە  كــۆ  قستموننیك) 

حایان دەشوێ.
سرەكییانی  رەگــــزە  ــو  ئ
لپكھاتووە  ــان  ــی ــت ــل ــل ــی م
سروشت  و  زمـــان  ــارەی  ــب ل
جیاوازییكی  نریتییانوە  و 
 یھ گــــورەیــــان  ئـــوەنـــدە 
چۆن   ك  ،رسوڕمانس جی 
ئوە  ھــوــی  كــاربــدەســتــان 
 كخ ھــمــوو  ئـــو  دەدەن 
توركایتیدا  لــنــاو  ــاوازە  جــی
ھموویان  ــر  ھ و  بخنكنن 
ــك بـــڕـــوەبـــرن.  ــاســای ــی ب
وەك  گـــــورەی  ــكــی  ــ ــوت ل
وتی ئم ھیچ كاتك الینی 
حوكم،   كردۆتن المركزی 
بكو  خودموختاریش،  ھتا 
مركزیتی  حوكمی  لسر 
خۆی دابووە، ل ئنجامی ئم 
جـــۆرە ســیــاســتــدا دەوـــت 
دەفوت، ئوەش ل سیاستدا 
سلماندن   ب پویست   كشت

ناكات. 
لگڵ  بــــــداخــــــوە،  زۆر 
مشرووتیتدا،  بــانــگــوازی 
دەیانگووت  ــان  ــدەســت ــارب ك
میللت  رەگــزەكــانــی  ئــگــر 
 ــــت لبــــدر یـــان پـــــــگـــر
بــــڕــــوەبــــردنــــی خـــۆیـــانـــدا 
سربست بن، دەبت بھۆی 
 وتنك ت. بۆیناوچوونی ول
بیركردنوە ل ب تورككردنی 
ھموو رەگزەكانی عوسمانی. 
ئنجامی  ئـــو  ــدە  ــرچــن ھ
ــــا ئــــســتــا بــــدەســــت  ــــ ت ك
بیرو  ئــو  پووچی  ھــاتــووە، 

سلماندووە،  بۆچوونانیانی 
ـــم ســــوودی چــیــیــ؟ زۆر  ب
مردن  نیشتمان  رۆكانی   ل
ویالیتكانیش   ــ ل زۆر  و 
ئوەیشدا  لگڵ  لناوچوون، 
تا  ترەقی  ئیتیحادو  كۆمی 
لسر  ئــاگــایــی   بــبــ ئستا 
ربازە ھكی خۆی سوورە. 
پش ئوەی موناقشی ئوە 
یان  ئــۆتــۆنــۆمــی،  ئــایــا  بكین 
لگڵ  كــامــیــان  المـــركـــزی 
دەگونجت؟  پویستییكانماندا 
باس  داھاتوودا  وتارەكانی   ل
و  ئۆتۆنۆمی   ل وردبینی   ل

المركزیدا دەكین.
-یدوایدا ھل-

پوختی ھواكانی جنگ
شڕەكی فالندەر

ھلی شڕی فرانس - ئینگلیز 
ھاوپیمانان  نیساندا  ٩ی   ل
ـــا  ـــوروپ لـــمـــیـــدانـــكـــانـــی ئ
 ـــوێ دەســـتـــیـــان ب ـــن ســـرل
دەستدرژی  ــی  ــوجــوو جــم
ئینگلیزەكان  كـــــردۆتـــــوە، 
لــــبــــرەكــــانــــی خـــۆیـــانـــدا 
فرەنسییكانیش لو خاكانوە 
ك دەستیان بسریانا گرتووە 
خۆیان  خاكی  ختی  لــســر 

دان.
(قــــارزو)   ــ ل ئیتالییكانیش 
سامناكییان  زۆر  دەستیكی 

وەشاندووە.
تاكو  ــســان  ــی ن ٩ی   لـــ ھــــر 
ئینگلیزەكان  ئاغستۆس  ٢٢ی 
فرەنسییكان   ،(٤٦١٥٥)
مـــاوەدا  لــھــمــان   ،(٤٣٢٢١)
 (٤٠٦٨١) ئـــیـــتـــاـــیـــیـــكـــان 
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 (٣٣٢٢١) رووســـــــكـــــــان 
دیلیان   (٥٢٩٥) رۆمانییكان 
كۆی   كــ ـــردووە،  ك دەستگیر 
 (١٧٣٠٨٣)  دەكات ھموویان 

كس.
راگیاندنكانی  ھــرچــنــدە 
 ،ـــ مــســا دەمــانــیــا و نــــئــ
مانگدا   ســ ئــم  لــمــاوەی 
ئوەندە دیلیان ل ھاوپیمانان 
ئو  بم  كــردووە،  دەستگیر 
ژمارەیی ك ل راگیاندنكاندا 
ھاتووە رژەكی لچاو ئوانی 
 نگج ئــو   .مك زۆر  ــردا  ت
لموبر  مانگك  سختی 
ــدەر) دەســتــی پكرد،  لــ (فــالن
زۆرترین  كـــردو  تــشــنــی 
گرتوە،  رۆژئاوای  بشكانی 
ب قازانجی ھاوپیمانان تواو 

بوو.
ــــدەردا  ــــالن ـــی ف ـــان ـــشـــڕەك ل
تۆپخانی ئینگلیز سركوتوو 

بوو.
تۆپچی ئمان ل دۆ (مووز) 
 ــارەوە ب و ھــردووالی رووب
سرەكی  ھزی  پاپشتیكردنی 
تیپكانی  ــنــی  ــاراســت پ  بـــ و 
مترەلۆزەكان  ئاگری  پیادەو 
دەستدرژییكانی  برپرچی 
ھــاوپــیــمــانــانــی دایـــــوە، لم 
ھردووال  خوناوییدا  شڕە 
زۆریــــان  زیــانــــكــی  زەرەرو 
بھۆی  لــفــالنــدەر،  لــــكــوت. 
ماوەیك  بۆ  زۆرەوە،  بارانی 
كزبوو،  شـــڕ  جــمــوجــووــی 
توندوتیژ  شــڕــكــی   پـــلـــ
كنارەكانی   ل بووەوە،  برپا 
تۆپ  ـــی  ـــگ دەن ــزەوە  ــی ــل ــگ ــن ــی ئ

دەبیسترا. 

ـــورا)  ـــارت لـــ (فــــالنــــدەر) و (ئ
شڕكی قورس برەو گردی 
بدەست   كــ  ،(٧٠) ــــارە  ژم

ئمانكانوە بوو، روویدا.
ل باكووری رۆژھتی (النز) 
سركوتنكی  ئینگلیزەكان 

گورەیان بدەستھنا.
(رویتر) رایگیاند بردەوامیی 
 یوتنركس ــوە  شــ ئـــم 
دەدات  ھاوپیمانان  یاریدەی 

بۆ داگیركردنی شاری (النز).
رگای  لسر  فرەنسییكان 
(دیـــكـــســـمـــود) بـــ رادەیـــــك 
ھــســتــیــان بـــســـركـــوتـــن 
كــرد. لــشــاری (وردون)یــــش 
فرەنسییكان  تــۆپــخــانــی 
دەســتــی بــ تــۆپــبــاران كردنی 
روویدا  وا  شڕكی  توندكرد، 

ك لمژوودا نبینراوە.
چاپمنییكانی  لــكــاتــــكــدا 
ئــــــــــــــــــمـــــــــان بـــــاســـــی 
دەســـــتـــــدرـــــژیـــــیـــــكـــــانـــــی 
ــان دەكـــــردو  ــی ــان ــان ــم ــی ــاوپ ھ
(فۆن   ب پشتمان  دەیانگووت: 

ھند نبورگ) ئستوورە.
 ل رەنــســــكــی فــیــانــدنــراگــ
رگای  لسر  دەت  بلچیكا 
توندی  ئاگری   ب (دیكسمۆد) 
ئمانییكانیان  پیادە  ھزی 
شكاندوون و پرش و بویان 
یان  (سونبوك)  كردوونتوە، 
دەوروبری   ل داگیركردووە 
 ل و  ـــر)  ـــب ـــرت (ئ و  ـــــو)  (الف
شڕەكانی دەوروبری گردی 
فرەنسییكان  (٣٠٤)دا  ژمارە 
مانوە  بــســركــوتــوویــی 
ـــــــرەو  ئــــــــمــــانــــكــــان ب
ســنــگــرەكــانــیــان راونـــــران. 

دەت  راگـــیـــانـــدن  دوایـــیـــن 
گردی بناوبانگی ژمارە (٣٠٤) 
لالین فرەنسییكانوە داگیر 
گورانی   رشھ ئــو  ــرا،  ك
ئینگلیزەكان ل باكووری (النز) 

.یاندنی راگشایست
پانزە رۆژ پش ئوە بھرشی 
بچووك بچووك ل رۆژھتی 
بوون.  پشەویدا   ل ــز)دا  (الن
(لودز)  شڕگكانی  گرنگیی 
ل ستراتیجییتی گردی ژمارە 

.(٧٠)ەوەی
 ل (دانـــكـــ) ــی ــان ــازەك ســرب
ناوچیدا  ئـــم  شــڕەكــانــی 
بدی  گورەیان  سركوتنی 
 ل ـــرەدا  دەوروب لو  ھناوە، 
بشی  زۆر  پشەویكردنكی 
ھۆگۆ)یان  (بـــواو  ــــاوای  رۆژئ
مارشال  فیلد  داگــیــركــردووە. 
وتی  راگیاندنكدا   ل (ھیگ) 
ئینگلیزەكان ل ھرشكیاندا بۆ 
ئمان  سربازگكانی  سر 
 ل ــاوەرۆن)  ــوســت (ئ نزیك   لــ
كۆرك)  (ھـــاری  رۆژھـــتـــی 
میل  یــــــك  درــــــژایــــــی   ــــ ب
ئــــمــانــیــكــانــیــان راونــــاون، 
 تچوون میل  نیو  بقوویی 
نــاو ئــو گــردۆــكــانــی نوان 
و  مــــنــــن)  (ئـــبـــیـــرەس – 

داگیریان كردوون.
دەت  ئینگلیز  راگیاندنكی 
 س ژولــیــن)  (ســن  لنزیك 
 تخراون ئمانیا  فۆكی 

خوارەوە.
ل راگیاندنكی فرەنسییكاندا 
وا دەردەكوت لالی راستی 
 ل ــ ـــاری (مــــووز)دا وات رووب
 كشپاش باكووری (وردۆ) ل
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پكردنی ھرشكانی ئماندا 
دەستگیر  ــان  ــی ــل دی  (١١٠٠)

كردوون. 
ئیتالیائیتالیا: 

ئیتالییكان لنزیك (ئیزنونزو) 
بــشــڕــكــی زۆر  ــان  ــی دەســت
قورس كرد، لپشدا ھزەكانی 
لنوان  (نــمــســا)  ـــادەی  ـــی پ
نرو)  (مۆنتر  و  چیل)  (میر 
پشەوییان كردبوو، لدواییدا 
برەنگاریی  ئــیــتــالــیــیــكــان 
نمساییكانیان شكاند، لسر 
دیلیان   (٧٦٠٠) (ئــیــزنــونــزو) 
دەستگیر كردبوو. ل شڕكی 
توندو  ئاگری  وــای  تونددا، 
بچووك،  گورەو  تۆپی  تیژی 
بۆردومانی  فۆككانیان   ب

خست و چیان دەكرد.
ھی  لنوێ  سر  ئیتاییكان 
پتوی نمساییكانیان لنوان 
(كۆمنۆ) و (سلو) دا شكاندو 

تپڕین.
شڕەكانی (كارزۆ) بدرژایی 
لدوا  بـــردەوامـــن،  كــم   (٦٠)
جنراڵ  ــی  ــان ــك ــدن ــان ــی راگ
ـــت  وـــ ــــا)دا دەردەك (كــــادۆرن
گردی  ــركــردنــی  داگــی ــڵ  ــگ ل
بناوبانگ  (مــۆنــتــســانــتــۆ)ی 
ئیتاییكانوە  ــــن  ــــالی ل
(گـــۆریـــجـــ)یـــش بـــتـــواوی 

رزگاركراوە.
رووسیارووسیا: 

و  (ریخا)  لنوان  رووسكان 
سر   بردن بھرش  (میتۆ)دا 
تكیان  ئمان  سنگرەكانی 

شكاندن.
بروسكی  راگیاندنكی   لــ
 سیمی رووسدا ھاتووە دەب
ل شڕەكانی (دیویسنسك) و 

(ئۆكتا)دا ھزەكانی ئمان و 
سركوتووییكی   ب نمسا 
كـــردووەو  پیشەوییان  كــم 
دیسان ل راگیاندنی رووسدا، 
دەت ل دەوروبری (تۆكۆم)
(تیریۆل) ــارە)و  (م لنوان  دا 
رەت  دوژمــن  ھرشكانی  دا 

كراونتوە.
قفقاسیاقفقاسیا: 

(مولیوان)  دەروازەی  گرتنی 
ــــوە  ــــان ــــن رووســــك ــــالی ل

رادەگینت.
رۆمانیا:رۆمانیا: 

 ڕدا، ككـــی شـــــــرەیـــبــــــ ل
بوو،  میل   (١٠٠) درژییكی 
شش رۆژ لسریك شڕیان 
سركوتنی  وـــــای  كــــرد، 
نمساوییكان ل رووی تۆپ 
و كرەسی جنگیی زۆرەوە، 
راگرت.  خۆیان  رۆمانییكان 
ماردندا  لیدەك  ئمانكان 
بۆ (مۆداوی) بردەوام بوون.

 دەروازە
ھر میللتك، بۆ ئوەی وەك 
میللت بژی و كستیی خۆی 
بناست، پویست لرابردووی 
بت،  ئاگادار  خۆی  مژوویی 
خۆی  ــمــــژووی  ل میللتك 
منداك  وەك  ئــاگــابــــت   ــ ب
خۆی  باووباپیرانی   ك  ــ وای
جــــۆرە  ھـــیـــچ  و  نـــنـــاســــــت 
ھاوكارییكی  و  پــیــوەنــدی 
نابت،  خــــزانــكــیــدا  لــگــڵ 
وردە   ك  سروشتیی زۆریش 
وردە داب و نریتی ئو قوم 
دەوروپشتی  میللتانی  و 
و   ســــئــــ و  ــــت  ــــر ــــگ وەرب
بیكجاری  خــۆی  كستیی 

لبیر بچتوە.
ئو ئیدارە خراپی ك ل چوار 
سدەوە كوردەكان ل ساییدا 
دەژین، بیروھۆشیانی تا ئستا 
تنیا  ھشتۆتوە.  بساوایی 
كمك  شارەكان  دانیشتوانی 
تـــورك  ڕەوشــــتــــی  و  خــــوو 
وەرگـــرتـــووە،  عــرەبــیــان  و 
گورەیی   كۆم ئو  بم 
بتواوی   ھر   ك ھۆزایتی 
ــــی و  ــــت ــــوردای ــــی ك ــــرۆح ل
 ب میللتكیان  مــــژووی 
وەك  دایكیان  ھرچی  ئاگان. 
و  گورەیی  لبارەی  چیرۆك 
باپیرانیانوە  بــاوو  ئازایتیی 

بۆیانی نگابتوە نایزانین.
ئمۆ  تـــا  بــــداخــــوە  زۆر 
ســبــارەت ب ســرھــــدان و 
جۆری ژیان و مژوویی كورد 
ھــیــچ شــتــــك نـــنـــووســـراوە، 
حاتی   كـــ ئـــــوەی  لـــبـــر 
 ــــووە ل جــنــگ رــگــرمــان ب
 ستانربكی سیوەندیكردنپ
جیھاندا  الیكی  ھموو  لگڵ 
ئـــارەزووی   بــ نمانتوانیوە 
دـــ خــۆمــان بــنــووســیــن. بۆ 
 بۆشایی ئــو  ــوەی  ــردن ــك پ
خراپ لبر ئوەی ویژدانمان 
دەستو  ــردووە  ــك ن قبووی 

ئژنۆ دانیشین.
-یدوایدا ھل-

مدير مسؤول: آزيزى احمد
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ژمارە ٢ھژمار ٢

پازدە رۆژا جارەك دەردكڤیت قنجیا كرمانجارە دخپتیت
كرمانجای ریدەیج

كی كوردیییوە رۆژنامتودەكرك بۆ سوودی كوردان بر پازدە رۆژ جارھ
٣٠ی زیلقعدەی ١٣٣٥

نڤیساندن ھج
مصر القاھرە عولبك پوستیی ٥٨٠

رییمریدەكی ١ قج
سالیا ڤی ١٥٠ شش ھیڤیا ڤی

 رییم٨٠ ق 

شونی بڕوەبرایتی
٥٨٠ مصر القاھرە سندوقی پۆست

دانی ١ قروش
ئابۆنی ساالن ١٥٠ شش مانگ

 ٨٠ غروش

ئالیی كرمانجی
چاڤ دبورە 

-٢-
موختارییت ئیدارەیی

ژی  ڤـــی   نـــاڤـــ ڤـــكـــی ژ 
 تی ئیدارەیموختاریی دخوی
باژاریكی،  گوندەكی،  كو   ڤئ
موقعكی شوغل خوە ڤ كو 
موختارییت   ،ببین دوخـــازە 
دا   بوویچ  تین  ن ئیدارەیی 
ئیدارە  ڤــیــرە  خــوە  قــومــكــی 
تحت،  بژین  ئم   كڤ بكت، 
كو   ھاتیی حكومتا  گــلــك 
باژاریرە  یك  ھر   یدیلب

.ئیدارەیی دان تموختاریی
ئاوروپا  عــاقــلــی  مــرۆڤــــن 
موختاریت ئیدارەیی رە دوو 
تقلیدا  دكن،  تسنیف  تقلیدا 
 Autonomie) ژنولیرە دبع
تقلیدا   (Communale
 Autonomie دویـــــرە.  دو 

 Coloniale
موختاریت  ـــم  ئ  كــھــ
دەاللتا  كــو   ڤــ ســخــبــكــیــن 
یكی  ھر  كی   ڤئ كلماتی 
 وانــیــنــا خـــوە تینقــ حــمــی 

چكت.
ژ  دبینین  حــالــی  ڤــی  ئـــم 
زەمان نیڤی رەوایتی، گلك 
ــــــاژارا ھـــبـــوو كـــی ڤـــ كو  ب

ڤان  بـــوون،  كچك  حكومتا 
باژارا حق ڤان ھبوو حمی 
شری  چكن،  خــوە  قانونن 
ڤان  لشكرا  چكن،   لــ بكن 
بــاژارا، برجا   لقبوو ژ خھ
ھبوو،  ڤان  ختما  ھبوو،  ڤان 
یعنی  ھــبــوو  ڤــان  ھوریكی 
رە  رە  دو  و  ھندری   شوغل
 یرڤبوو، بزن ھقا ڤان مح
كو مرۆڤ ڤان باژارا سزدەو 
ژی  زدەتر  عسریرە  چــاردە 
 ئیدارەی  تموختاری باژارێ 

جمھور ناڤ بدە راست ترە.
كو  ئیدارەیی  موختاریت 
ددن  ئرویی  مــزنــا  دەولــتــا 
ـــژ بــبــ، ژ  در ــ ــارە ھــوق ــك ن
موختاریت، ئیدارەیی خاستن 
دوو  حكومترە  كو   ڤئ  ن
ئالی بكن، ئڤ كو باژارارە ژ 
شوغل ڤان ھندریرە پیچكۆكی 

ئیزن بدن.
 ت ئیدارەیی الزمموختاری
 نت كــو  رە   شوغل ژ  بــدن 
 توالی حقا  و   باژاریی یا 

حكومت رە تعروز ناكت.
 تموختاری تقلیدی  لڤی 
ھندرێ  شـــرێ  ژ  ئــیــدارەیــی 
بو   ،١٧٨٩ ســالــی   یفرانس
شری،  مرۆڤا  خاستنا  بوزنیا 
مــروڤــا شــــری خــاســتــن كو 
مئمورن  بــــــاژارا  حـــمـــی 

ـــ خـــــوە ئـــڤـــان  ـــی ـــدی ـــل ب
جمعیتی  ژ  كنگی  چكن، 
ئعزا   یفرانس  سسینموئ
ژ  چكن   قــانــونــ كــو  گوتین 
حمی باژارا فرانسای دە كو 
 ھوندری چاڤ ن خوەیشوغل
چكن، (میرابۆ) رابوو گۆت كو 
حقی م نین كو ئم شوغلن 
 كژن، ھباژاریرە دەست باڤ
چبكین  تشتكی  دڤــــن  ــم  ئ
الزم كو ئم تن ڤان قانونا 
چكن كو ندگیرە شوغلن یا 
ئعزایی  ژ  باژارارە.  دەرڤیی 
كو   سیسق  نت جمعیتی 
خبرا  ڤی  (مــۆری)  ڤی  ناڤی 

رە ئیعتیراز كر.
پاشی كنگی ڤی جمعیتی 
خوە  ئڤی  چكیر  قانونا  ڤان 
دبژە بو كو حق ڤی نین ڤی 

.كچ
حمی  پــــارســــی  بـــــــاژار 
 تین ھندری   خوەی شوغلن 
ئاغستۆسی   ١٢ رۆژی  چكر، 
ئڤی حمی تشكیالت خوەیی 

بلدیی چكر ببوو.
 یك ژ بلدیی ناڤ ڤی 
 كخیتاب ((بریسودومارویل)) 
 یخیتاب)) دا  نــاڤ  نڤیسی 
دەگۆت  نــاڤ  بــــاژارا))  حقوقا 
 ڤان حقی  حمی  مــرۆڤ  كو 
ژ ســر ئـــازادی یــ، راحتی 
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و ئسنیت خوە رە ڤكییت، 
ــرڤــی ســبــبــ كــو حمی  ب
 نڤان ھ قباژارا ح لقخ
 نن خوە رە تن ھندرشوغل

بیخبتن..

ژبلیان میی دجیڤینی 
خبرا ئشقیانی ی كوردا 

مزنا دەولتا عوسمانا كو 
ژ قنجی و خرابی ی وەالتی 
 كھ كــو  دبژین  مسئولن 
مدەنیترە  عسری  ڤی  ئم 
تشتكی قنج چنكرن وەالتا 
كرمانجا رە ژڤی ی كو كرمانج 
ئڤ   ،ــ دەن ئشقیاتی  حمی 
وەالتكیدە   كھ راســتــكــی 
ئشقیاتیدە  ناسیڤی  حــمــی 
مرۆڤا  كو   ی نھسانی  ببت 
قنجی  بـــكـــارن  دەولــــتــــی 
خبردانا  بس  ئما  چبكین 
مزنی  مرۆڤا  شوغلی  رە  ڤی 
ڤانرە  دبیت،  خالس   تدەول
نالزم كو تین بژین دا ئم 
 ی ئشقیاتی  كرمانج  چیبكین 
چدكن، م ناھلین ئم قنجیا 
 الزم ئما  چكن)  وەالتــیــرە 
 ی ئشقیانی  ڤی  سببا  كو 
حلینین.  و  بینین  بنگرین، 
ــھــ نـــالزمـــ كو  قــــت شــوب
مرۆڤا دەولتا كو بخت خوە 
وەالتیرە   شوغل و  خراكربن 
خسوسا  ئــاڤــــتــن،  دەســـــت 
رەشید پاشایی و ھڤالڤی كو 
بوو  الزم  چكربن   نزیماتت
 كعیالج دەردیــــرە،  ڤــی  كــو 

ببنین.
حكومتا   ــ ن ــو  ك حــیــف 
عوسمانا ناڤ ڤی موتلقیتی 
ن حكومتا بری چند سالی 
كو ناڤ دان مشروتیت ئما 

راستی ئڤ كو ڤان ساال خرابی 
بوون، ڤی دەردی رە عیالجی 
ندكرن، یا ڤكی بیانی ژ دوور 
 یالرم ســیــركــرن  حــالــی  ڤــی 

لشكرا ناحقی ركرن.
بكت  سخ  قنج  مرۆڤ  دا 
 الزم كوردا   شقیانیئ خیرا 
ئالی  دوو  خــبــری  ڤــی  ــم  ئ
بكین، ئالی عولی حیا ١٠ی 
تمووزی ٣٢٤، ئالی دوی ژ 

١٠ی تموزێ حیا ئیرۆ..

ئالیی عولی 
ئــڤ راســتــ كــو ژ رۆژا 
تینی  خوە   شوغل كــوردا  كو 
حمی  ڤكی  بــوو،  دزیــفــرنــن 
جیھا ئاناتۆال ڤانرە ژی خبرا 
ئاشقیاتی ھبوو، ژ رۆژا میرا 
كرمانجا ڤی خبری ن ڤكو 
 ڤ ژی ژڤك بوو، ئلنھۆ گ
 كو میرا كرمانجا ڤی شوغل ی
ــك قــنــج گــرتــی بـــوون،  ــل گ
ببن،  گلك  ئاشقیا  بو  ناھلن 
ئڤ  بۆ  بــدن  جــزاكــی   كھ
ژی سر ری شریعت رە 
بوو، دا ھون سخبكن كو میرا 
 ن چاڤوەالت كرمانجا شوغل
 پیچكوك ئــم  بــۆ  دزڤــرــنــن 
كو  بــدرخــان)  (امــیــر  كتبی  ژ 
ژ  سالی  دە  بــری   تییدەرك

قاھیرەیی ھر بنڤیسین.
ــــــی مـــرۆڤـــكـــی ب  رۆژەك
بوو،   چی ســر  خــوە  پزن 
خوە   رویــ ھــات،  ڤی   ڤنخ
برجیھ میرن خوە زڤری و 
گۆت: (میرێ من! ئزێ پزێ 
خوە عدالت ترە دبھلیم و 
دنڤم) كنگ ژ خڤنی ھشیار 
 ب بوو دیت كو گوری ھاتیی
سر   خریی پز  دە  موغدارا 
ڤیرە  میر،  نیك  چــوو  راســت 

ڤیرە  میر  كر،  خوە   كوایش
چند   چی ســر  داو  پــز  دە 
مــــرۆڤ رــكــر پــــنــج شش 
گوری كوشت و خویا كر كو 
عادل  بــاش   میرەك وەالتــیــدە 
ھی ب عزمانكی دە خویی 

پزا سخ بكت.
دەست   ئاستانبول كنگی 
ركر   موەالت  شوغل ئاڤت 
موتسرڤا،  ــا،  ــی ــی وال مــــرە 
 ،م دبورینا   زمانیمع حاكما 
نیزانین شوغلی وەالت حمی 

تیكلھڤ ھات.
دەسپكرن  مئمورا  ڤــان 
 لقخ رڤدزی ژی بكن و ب
رە زولم كرن. كرمانج ژ سببا 
تبع  علو  و  ھیمت  جامری، 
ــردان چوون  بــاژارــن خــوە ب
سر چییا. چوقا كاغزا ركرن 
عدالتی  دا  رە  ــادشــاھــی  پ
بوخازن مزنا ئستانبول ب 
تۆپ و تڤنگی جواب دان، ڤان 
عاسی  زۆر  ب  حمی  خلقی 

كرن.
باژارا  ژ  كو  خلق  حمی 
 برچی ژ  دانمرن  بوو  دوور 
 لقخ  مال ئاڤتین  دەســت 
خوە،  ریین  ســر  دیــتــن  كــو 
ناكسی  و  دز  مئمورا  ئڤ 
 ئاستانبول ژ  ھــاتــبــوون  كــو 
حمی محكوم كرن، نھۆ ئم 
بر  و  خــودێ  بر  دپیرسین، 
كو  ئاشقیاتیی  ڤــی  ژ   لقخ
سببا ڤی ناحقی بی مرۆڤا 
كرمانجا  ژ   ،ــ ی  ئاستانبول
كیژان  دەولـــتـــی  مـــزنـــا  و 

مسئولن. 
ــقــی كو  ســوچــ ڤـــی خــل
ـــرن ب حــپــســ و  ــم ك حــوك
و  حقی  كو  بــوو  ئــڤ  مرنی 
 یھ كسراستی دوخازن، ك
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 دب  چاڤ نبژت  كو  دوندە 
مروڤا ئستانبول ڤان كسارە 
بژن ئشقیاو سر وان تۆپاو 
كو  بینن   نــ رــكــن،  لــشــكــرا 
پیچكوك راستی و عدالت رە 
چوقھسانی بۆ ڤان ئشقیارە 
ھسانتر  و  قنجتر  مرۆڤن 
وەالتی چیبكت، نبژیت كیژان 

ژڤان دویا الزم ئم بكرن.
 

 ومدق ری چژ ش
(چرباشف)ی  جـــنـــرال 
ئالمانا  ھجوما  نكارە  كو  دیت 
(ریگا)  بشكن باژارا ناڤ ڤی 
بردا و دەسپكر بزڤرە سر 
ڤی   داریــ پتروگرادێ،  بــاژارا 
نھلیت  بگریت،  قنج  باژاری 
ئالمانا سر ڤی باژاری رە ژی 
مارەشال   یانبن  ھــ بن. 
دا  بخپتیت   كھ ھندنبورگی 
پتروگرادێ  باژاری  حیا   بچ
 ــن كـــو ڤ ــژی ــ ئــمــا ئــــم دب
زڤستاندە كی برف و باران 
سرما   ،كلگ دە  جھا  ڤــان 
مزن ئالمانا جسارەت نكین 

.یا بتروگرادی چوونح
 تی شوغلژ ئالی یا سیاس
 ،ڤكلھت  ھـــ  روســـیـــایـــ
یی  كرنسكی  موسیو   یقابین
بردا.   تدەول  شوغل دیسا 
 ردانب ھم دكین ژ ڤم فئ
زدەتیر  ڤی  قوەتا  حكومت 

دەردكڤیت.
روساڤ كو زەمان شرێ 
 دانل چوق یھندرێ فرانس
بخون شرا ھڤق زدەتر عناد 

بیكین دا سری بستینین.
نھو بــیــانــ كــو روســـا ژ 
(ژاڤو  حیا  (وانــدەن)ێ   ئالیی
ســتــاد)ی ئـــرزی حــازر دكن 

ـــرار دایـــ ڤــ خــتــ دە  و ق
مدافع بكن.

ــا شـــــــرادە كو  ــان ــی ــال ــت ــی ئ
 (ئوقرولغو)ی ئالییا  چكرن 
گابریل)ی  (سان   (غوریجیا)ی
 سیرا برن ژ ئالی ی٢١٠٤ ئ
 زن دبــ ــ شــرا م ــارزو)ی (ق
باش   شوغل ئیتالیانا  تۆپچیا 

 .دكچ
میل)  (دەیــلــی   ریدەیج
دبژە كی جی ی (مون سان 
– غابریل)ی كو ئیتالیانا برین 
ژ   بك تئسیر  ئۆستریایی  ژ 
 ،یباژارێ تریست یعمداف
ئیتالیان  سبتی  رۆژا  حــیــا 

بربوون ٣٠٠٠٠ ئسییر. 
 ئالی ژ  ئــالــمــانــا  ھــجــومــا 
ئاشكیناندن،  فرانسزا  (موز)ی 
ئالی (سالوم) ئالمانا رەڤین و 
دەست نیارێ ڤان دە ئسیرا 
ڤان  فرانسزی  تۆپچیا  ھشتن. 
.دكنج چن قرۆژادە شوغل

 دنڤیس ــغ  ــی ھ مــــارشــــال 
و  ــیــن)  ژول (ســن  ئالییا  كــو 
(ئبیروس)ی  و  (الغینقور)ی 
ئالمانارە ھجوم كربن، ژ ڤان 
تیارە   ســ و  ــرن  ب ئــســیــرا 

ئانین ئرزی.
 

 رەف نامش
-٢-

 نڤیسی ی
شرەفخان كورێ شمسدین 

بدلسی 
 ،كدیمموق كتبدە  ڤی 
 كخاتیم و   حیفس چــار 
ھب. موقدیم دبژە كرمانج 
مرۆڤن   ،بــوونــ پــیــدا  كــو  ژ 
عول  ســحــیــفــی  ــن،  ــان چــاڤ
دنڤیس دەرحقا میرا كرمانجا 
 راڤ ســلــتــنــت   عیلم كــو 
كرین، راڤیا ڤانرە ناڤ سولتانا 

نڤیسین كو ئڤان ژی سولتانا 
سولتانا  جزیرێ،  و  دیاربكر 
 ،ھرەزولش و  دیــنــوەرێ 
 شام فــزلــویــیــو  سولتانا 

نی پنج مالن.
دبژە  دویــــــم:  ــفــی  ســحــی
دەرحقا میرا كو ھرچند علم 
بناڤین   كرینن  ڤ سلتنتی 
 خوتب ،خوە ھوریك چیكیرین
 ،كو سولتانا بورینو ڤخوندین
میرا  مالن:  پنج  ژی  ئــڤــان 
 ،یمادیكاری، عئاردالن، ح

 :حصنكیفای ،جزیری
 دنڤیس ــم:  ســی ســحــیــفــی 
چمشكزكی،  مــیــرا  دەرحـــقـــا 

مرداسی، ساسۆنی.
خیزانی، كلیسی، شیروانی، 
 ،سلیمانی  ،سویدی  زرقــیــ

سیاه منسوری.
چكنی ی، زنكنیی، پازوكی 

ی ئڤژی چاردەمالن.
 دنڤیس چــــارەم:  سحیفی 
كتبی  ــی  ڤ بــاپــیــرا  دەرحـــقـــا 
بدلیسی  ــا  ــان ــت ســول نــڤــیــســی 
كرمانجا   دنڤیس خــاتــمــیــی 
چاڤ بورین خیا سالی ١٠٥٠ 
ب پادشاھا عوسمانا، عجما، 

تورانا.

 كرمانج ژ كو ھاتین
كرمانجا  ھاتنا  كو  ژ  دەرحقا 

.كلر گبدە خ
ھیر   سس خبرا  ژڤان  ئم 

بنڤیسن.(١) 
-یپاشیڤی ھ-

خبر  ڤـــان  كــو  دزانــیــن  ئـــم   (١)
خاترێ  ب  ئما   درەڤــ ھرسیژی 
 سسی ھر  ڤان  ئم  خان  شرەف 

خبرا دنڤیسین.
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بشی توركی
سیاسیات

-٢-
ئیدارەی موختاریت

ـــان  ـــۆم بـــــنـــــاوەكـــــیـــــدا ب
 (ئۆتۆنۆمی) وات ت كودەردەك
 وەیئ موختارییت،  ئیدارەی 
شارۆچكیك  یــا  شــارــك   كــ
بڕوەبردنی   لــ میللتك  یــا 
كاروبارەكانی خۆیدا خاوەنی را 

بت.
تنیا  ئــیــدارە  موختاریتی 
لناو  یـــا  مــیــلــلــتــــكــدا،  لـــنـــاو 
پیادە  شــارــكــدا،  دانیشتووانی 
شوە  ـــم  ئ بــــكــو  نــــكــــراوە، 
 وەێ كی ئپب  ،وەبردنڕب
باسی  ــژی  در  ب خـــوارەوە   ل
پیوەندی  زۆرتـــــر  ـــن،  ـــی دەك
شارەوانییكانوە  بكاروباری 
ھـــیـــ، بـــۆیـــ حــكــومــت ئم 
ھموو   بــ ــی  ــدارەی ــی ئ جـــۆرە 

شارۆچككانیش داوە.
دانا ئوروپاییكان ئیدارەی 
موختارییتیان كردووە ب دوو 

بشوە: یكمیان
 A u t o n o m i e )
Communale) و دووەمیشیان 

(Autonomie Coloniale)
واتا   ب ئیدارە  موختاریتی 
واتای  ھمان  زمانوانییكی 
سربخۆیی تواو دەبخشت، 
ل سدەی ناوەڕاستی مژوودا 
بشی  نموونی  رووبـــڕووی 

یكم دەبینوە.
 ردەمو سی ئو كۆمۆنانئ
ئیدارە  موختاریتی  خــاوەنــی 
بوون، ھر یكیان حكومتكی 
ــان دامــــزرانــــدبــــوو،  ــی ــچــووك ب
و  جنگ  بانگوازی  دەستی 
رككوتن و داكۆكی لخۆكردن 
و پكھنانی میلیشیای سربازی 

خكی   ــ ل پویستدا  لــكــاتــی 
وەرگرتنی  و  قبندی  وت، 
ــت بۆ  ــب ــای ــاجــی جـــیـــاوازو ت ب
حكومت،  خرجی  دابینكردنی 
بۆ  حكومت  نونرانی  ناردنی 
تایبتی  دراوی  مۆرو  دەرەوەو 
ئگر   بۆی ھــبــوو،  خۆشیان 
 ١٣ سدەكانی  كۆمۆنانی  ئو 
جمھورییتیان  نـــاوی   ١٤ و 

بدەین زۆر گونجاو دەبت. 
 ی كــ ــت ــی ــاری ئــــو مــوخــت
لم  گـــــورەكـــــان   ــ ــت ــوم ــك ح
ــدا دەیـــدەن لــ شوەو  ســدەی
بھیچ  ـــدا  دەســـت ــی  ــی ــراوان ف
شوەیك ناگات ئو كۆمۆنانی 

باسمان لوەكردن.
موختاریتی   لــ مــبــســت 
حكومتو  نبشكردنی  ئیدارە 
 ب درابت   كخۆییربس  ن
 تبب ئوەی  بۆ  وت  بشكی 
مایی زەرەرمندیی بشكانی 

.دیك
دەستكی  ـــی  دان بــــكــو 
فراوانی مرجدار ب كۆمۆنكان 
بڕوەبردنی   ل  ك  وەیئ بۆ 
كاروباری خۆیاندا بسربستی 

كار بكن.
ــــ پــــــچـــوانـــی  بـــــــم ب
بدەست  ــان  ــك ــۆن ــۆم ك  ــ ــم ئ
بــــســــرداگــــرتــــنــــی ھـــمـــوو 
 دەبن حكومت  دەستكانی 

ھۆی رووداوی گلك خراپ.
مـــوخـــتـــاریـــتـــی ئـــیـــدارەی 
ـــی و  ـــژەی ر كـــان بـــكـــۆمـــۆنـــ

دیاریكراو دەبت.
موختاریتی  جــــۆرە  ـــم  ئ
ئیدارەی ل فرەنس یكك بوو 
لداواكارییكانی كودەتای سای 
موتق،  حوكمی   ل ١٧٨٩دوور 
موختارییت  حوكمی   چونك
ئندامكانی  ھــــبــژاردن   بب

حوكم دەبت حوكمكی موتق 
ژر   ونـــدەكـــ ــان  ــی ــاووت ھ و 
 دەب  بــۆیــ ــــم،  زا حوكمكی 
قسبیك  یان  شارك،  ھر 
سرۆكی  قـــزا،  ناحیو  وەك 
خكی  لالی  شارەوانییكانیان 
 ،ب بھبژاردن  شارەكانیان 
ئساسی  یاسایكی  ئــــوەش 
دا   ١٧٨٩ لــســاــی   ،ــ ھــب ــۆ  ب
ئنجوومنی   لــ  رەنــســفــ  لــ
یاسایك  كرا  داوا  دامزراندنی 
شوەی  و  دامـــــزرانـــــدن  بـــۆ 

كۆمۆنكان دابنت.
 ــك  لكــیــ ــ (مــیــرابــۆ)، ك
ناوبراو  ئنجوومنی  ئندامانی 
ـــوەو وتــــی:  ـــای ـــت ـــس بــــــوو، ھ
ئنجوومنی دامزراندن بھیچ 
 وەی نییـــ شــــوەیــك مــافــی ئ
دامزراندنی  سیستمی  شوەو 
 وات بكات،  دیــاری  كۆمۆنكان 
شوەیك  چ  كــۆمــۆنــــك  ھـــر 
بزانت  سوودبخش  و  بچاك 
ــی خــۆیــتــی  بـــو جـــۆرە  ــاف م
یاسایی  ئو  دایدەمزرنت، 
دامزراندن  ئنجوومنی   كــ
ھبژاردنی  بۆ  تنیا  دایدەنت 
شارەوانییكان  فرمانبرانی 
ــــــاوەی  م ــــی  ــــردن ــــك ــــاری دی و 
لچوارچوەی  و   كاركردنیان
دەرەوەی   ل گشتییكاندا  بنما 

گوندك یان شارك.
 كننجوومئ ئندامانی   ل
برھستی  كــســــك  ــا  ــی تــن
كناوی  كـــرد  ــی  ــســان ق ئـــو 
ـــوو. دواجـــار  (ئـــابـــمـــۆری)ی ب
ــــدن  ــــزران ــی دام ــن ــجــووم ــن ئ
داوای  بــیــانــنــامــیــكــدا   ـــ ل
لبوردنی كرد ل دانانی یاسای 
دامزراندن و شوەی كاركردنی 
ئوەی  لبر  وتی  كۆمۆنكان، 
نیانتوانیوە  شاخ  كۆمۆنكانی 
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خۆیان دابمزرنن ئنجوومنی 
دامزراندن ناچاربووە ئو كارە 

بكات.
ـــــــش  مــــــاوەیــــــكــــــی زۆری
ئنجوومنی دامزراندنی شاری 
(پاریس) ویستی ئو یاسایانی 
و  باس  بر   بیانخات داینابوون 
لكۆینوە. ل ١٢ی ئۆگستۆسدا 
 براڵ و بندیی قرەزام بب
ئاگادار  ئــنــجــوومــن  ـــوەش  ئ
بۆ  كاتیی  شارەوانییكی  بكات 
دامزراندو   كارەك پتوكردنی 
ھبژارد،  كۆمسیۆنكیشی 
لـــالیـــن (بـــریـــۆدۆمـــاریـــل)ەوە 
مافی  ــارەی  ــب ل بیاننامیك 
پرۆژەی  دەركــراو  كۆمۆنكان 
لگڵ  ـــشـــی  ـــی ـــان ـــزراوەك دام
 ب دا  بـــیـــانـــنـــامـــیـــدا  ئــــو 

.ككۆمسیۆن
بیاننامكیدا،   ل (برسۆ)، 
دابوو  مــرۆڤ   ب ــوەی  ئ مافی 
ئازادی  پاراستنی  خــاوەنــی   ك
و ئاسایش و ئاسوودەیی خۆی 
دانیشتووانی  ــا  ــروەھ ھ بــــت، 
 یــان ھ ــوەی شــارــك مــافــی ئ
لپناو دەستبركردنی ئواندا 
چی پویست بت بیكات و چی 
جۆرە سیستمكی ئیدارە بچاك 
و گونجاو بزانت دایمزرنت.

ل برین كۆمیتییكانمان 
گرفتی چتگریی ل كوردستان

رۆشنایی   ك ــدا  رۆژان لو 
شارستانیتی  تــیــژی  تیشكی 
بــیــســتــم چـــاو كور  ســــدەی 
ـــ داخـــــوە  دەكـــــــات، بـــــم ب
تاریكییكی  لناو  كوردستان 

قووی نزانیدا دەتلتوە.
ـــــم حـــاـــشـــدا  ــــســــر ئ ل

لپرسراوانی حكومتی عوسمانی 
ل لدوانكانیاندا ھۆی سرەكی 
ئاوەدان نكردنوەو چاككردنی 
دانیشتوانی  ژیـــانـــی  ـــــاری  ب
ئستۆی   نــدەخــ كــوردســتــان 
نائارامییی  و  چتگری  ئو 
ك لناوچكدا ھی. ل راستیدا 
دەن  عوسمانی  پیاوانی  وەكو 
خككی   كــ شونكدا   ــ ل
یاخیبووندا  و  چــتــگــری   لــ
ئاوەدانكردنوەو  ئــگــر  بت 
 یناوچ ئو  بردنی  برەوپش 
ئوە  تنیا  ئایا  بت  محایش 
چی   مئ) بن   كــ  نیی بــس 

بكین ك كورد چتن)؟.
ھۆكاری  بــدوای   ناب ئی 
دروست بوونی ئو بارودۆخدا 
بــگــڕــن و چــارەســرــكــی بۆ 
 نیی لوەدا  گومان  بدۆزنوە؟! 
بڕوەبردنی  راســتــوخــۆ   بــ
كوردستان، حكومتی عوسمانی 
خۆیان  ــتــی  گــف پــــــچـــوانـــی 
 نزیماتت ئــو  بتایبت  بــوو، 
ــد پاشا  ــ رەشــی خــیــریــیــی ك
دوای  ئوانیش  كردو  ئیعالنی 
ــســری رۆیــشــتــن، ئو  ئـــو ل

بارودۆخی خوقاند.
حكومتی  ــــــداخــــــوە،  ب
سیستمی   ــ ل چ  عــوســمــانــی، 
موتقییت و چ ل مشرووتیت 
دا، لماوەی سانی راپڕینكانی 
كاتك  ھــمــوو  دوایـــیـــدا  ئـــم 
ببیانووی  یان  بووە  سیركر 
ھزی   كبارودۆخ چاككردنی 
 ناردۆت زۆری  ســربــازیــی 
 دیك ئـــوەنـــدەی  نــاوچــكــو 

ئاۆزاوە. 
  كلسبۆ تاوتوێ كردنی م
ــــان دەكــیــن ب دوو  رووداوەك

بشوە.
بــشــی یــكــم بـــاری ١٠ی 

بشی  و   ١٣٢٤ تــــمــــووزی 
تاوەكو  رۆژەوە  لو  دووەمیش 
رامیاری   ئنجامی   ل  ۆكمئ
ئیتیحادو  نزانانی  كــۆــوارو 

ترەقیی خوقاوە.

بشی یكم
لو  كوردستان  لراستیدا 
كاروباری  خۆی   ك كاتانیشدا 
خۆی دەبرد بڕوە، ھر وەكو 
ھموو پارچكانی دیكی ئاسیا، 
بم  ــووە،  ــداب ــ ت ــگــری  چــت
پاشایانی  ئــو  ئـــوەی  لــبــر 
وتیان  دوو  ـــاری  ـــاروب ك  ــ ك
ــرد كـــورد بـــوون و  ــوەدەب ڕــ ب
بشوەیكی دادپروەران زۆر 
چتكاندا  ـــدوای  ب تــونــدی   بــ
دەگڕان، ھروەھا  ھیچ كاتكیش 
ل فرمانی شرع الیان ندەدا، 
 ٧٠ ل٪ ژەی لڕری بگتچ
 راستیی ئم  بوو،  كمتر  ئستا 

.وایگای بش جئاشكرای
دادپروەرییی  ئم  لسر 
 ل  كــ كــوردســتــان،  میرەكانی 
پیەویان  وتدا  بڕوەبردنی 
ـــــرد، نــمــوونــیــكــیــتــان بۆ  دەك
ساڵ  دە   ـــ ك دەكـــــــم،  ــــاس  ب
بناوی  كتبك   لــ لــمــوبــر 
قاھیرە   ل بــدرخــان)دا  (ئمیر 
لكاتك  دەت  بوكراوەتوە، 
ك شوانك خریكی لوەڕاندنی 
مـــڕەكـــانـــی دەبــــــت خـــوی 
پایتخت  ـــرەو  ب رووی  دــت 
وەردەگت و دەت (میرم ئوا 
من مڕەكانم ب دادپروەریتان 

دەسپرم و دەخوم).
كاتك  دەخـــوـــت،   شــوانــ
ـــات دە  ــاگــادــت ســیــر دەك وەئ
گورگ  لمڕەكانی  سر  پانزە 

خواردوونی.
مگلكی   جــبــ دەســـت 
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 تدەچ و  دەدات  خــۆی  پش 
بردەرگای بارەگای دادپروەری 
حزرەتی ئمیر لگڵ گیاندنی 
ژمارەی  ھندەی   رووداوەكـــــ
ئو مڕانی ك فوتاون مڕی 
چكداركیش  چند  و   دەدەنــ
دەنرن   رووداوەكـــ شونی  بۆ 
دەكــوژن. بو  گورگك  چند  و 
بۆ  دادپروەری  بوونی   وەیش
شوانك دەسلمنن (كلم الناس 

علی قدر عقولھم).
ئستنبووڵ  ــوەی  ئ دوای 
ناوخۆی  كــاروبــاری   ل دەســت 
 نشینج وەردەدات،  كوردستان 
 یــان بكــریــكــــوردەكــــان ھــ
فلك ل وت دوور دەخاتوە، 
و  (ھــرەج  نائارامی  و  پشوی 
والی  ئو  دەبت.  برپا  مرەج) 
 ل  ك حاكمانی  و  متصرف  و 
ئستنبوووە دەنردران زمان 
وتكیان  نریتی  و  داب  و 
بوو  ئــاســایــی  زۆر  ـــدەزانـــی،  ن
 كـــتـــیـــانـــدەتـــوانـــی ونـــ ـــ ك
 ب كرد  دەستیان  ببن،  بڕوە 
خراپكاری و برتیل وەرگرتن، 
وت  دانیشتوانی  ــوە  ئ لــبــر 
ـــرز بــــووەوە،  ــ ب ھـــاواریـــان ل
 كی ئاسایی بوو كروەھا شتھ
كوردە پایبرزەكان مل بۆ ئو 
كچ   كارانخراپ  دەستكارب
شارەكانیان  ئوە  لبر  نكن. 
كردە  ــــان  رووی و  بجھشت 
شاخاوییانی   ــ ــن شــو ئــــو 
ئواندا  دەســتــتــی  لــژــر   كــ
كارو   ك مرۆڤانی  ئو  نبوو. 
ھشتبوو   ج خۆیان  كاسبیی 
و  خۆیان  ژیانی  دابینكردنی  بۆ 
دەست   ك ناچاربوون  خزانیان 

بكن ب چتگری.
 ل ،زمـــانـــانـــســـتـــو بـــــــ ئ
شاراوەكانیان،  دوورو   نشو

داواكارییكیان  تكاو  ھــرچــی 
ــ الی  ــكــردای ــ پــاشــاكــانــیــان ب ل
بیاخیبوو  ئستنبووڵ  پیاوانی 
دەژمردران و ھموو داوایكی 
رزگاركردنیان  و  فــریــاكــوتــن 
تفنگ  و  تـــۆپ   بــ  ــ حــا ـــو  ل
ئوە  لبر  ــــوە.  دەدرای وەم 
سراپا  برەبرە  وت  خكی 
فرمانبرە  ئو   .تچ  ب بوون 
نزانانی  ریــســواو  و  نــــادان 
 ب ــاردن  ــن دەی ئستنبووڵ   كــ
بناحق  و  خۆیان  ـــارەزووی  ئ
بندكردنیان  و  گرتن  فرمانی 
 ب كراوانم لزو كو خدژی ئ
غیابی دەردەكرد، ئم بجارك 
 كرد ك ككی ناوچخ وای ل

بناچاری یاخی بن.
زۆرەی   ــ ــك خــ ئــــو  جـــا 
ـــــووزەوە  ـــــم ت ١٠ی   ــــ ل  كــــ
چتو   ب عوسمانی  حكومتی 
برھستكاری شارستانییتی و 
 وتن ناوی دەبردن، بوونشكپ
 كارییانخراپ ــو  ئ قوربانیی 
سدە  چندین  بــدرــژایــی   كــ
 كخ ئــو  ـــوون،  ب بـــــردەوام 
ئشكنجو  ھــــمــــوو  ئـــــو 
چشت،  دەربــــدەریــــانــــیــــان 
داوای  بوو  ئوە  تاوانیان  تنیا 
ـــــرد بۆ  ــــان دەك ــــی ــــروەری دادپ
لوە  نــامــووســیــان،  پــاراســتــنــی 

زیاتر ھیچی تر نبوو.
ئو  لسر  بـــردەوام   مئ
لالی   كاریانخراپ و  سفالت 
خكانی  ئــو  لـــالی  ـــوداو  خ
دەزانن  برپرسیار   ب خۆیان 
لجیاتی   وانـــئـــ دەپـــرســـیـــن، 
پھاتنی  بــزەیــی  و  عـــدالـــت 
خك بزۆرداری روو ل زوم 
و دەست درژی بكا ك بوون، 

ئایا پیاوانی دەوت نبوون؟

پوختی ھواكانی جنگ
(چرباشۆف)ی  ــڕاڵ  جــن
رووس  سوپاكانی  فرماندەی 
دووری   ل (ریڤا)  ئۆردوگای   ل
 ك لترند كیلۆمری چدەوروب
(ئۆكسقۆڵ) بھۆی سرنكوتنی 
ھاتوچۆی  ــی  ــردن ــك ــدەغ ق  ــ ل
ــان لـــرۆژھـــتـــی  ــك ــان ــم ــ ئ
شاری  ــا)دا.  ــن ــوب ــی (ن رووبـــــاری 
برەو  جھشتووەو  ــا)ی  ــڤ (ری
كشاوەتوە  شونك  بۆ  دواوە 
برگریكردنی  تــــوانــــای   ـــ ك
گیرانی  بھۆی  بم  زیاتربت، 
رگای (پترۆگراد)ەوە بناچاری 

گڕاوەتوە.
شاری  كوتنی  دوابـــدوای 
ئوروپا  رۆژنــامــكــانــی  (ریــڤــا) 
جموجووی  باسی   توتوونك
وایان  ئمانكان،  داھــاتــووی 
ئمانكان   ك بوكردۆتوە 
بھۆی نزیك بوونوەی وەرزی 
زیاتر  رووسكان   ل زستانوە 
كرەسو  دابینكردنی  بۆ  ھوڵ 

كلوپلی برگری دەدەن.
 (مـــارشـــال ھــنــدنــبــورغ) ل
بسر  ــا  ت دەرچــــوو  (ریــــف)دا 
 و بگات ڕبپشاری (والق)دا ت
(پترۆگراد)، بو شمندەفرەی 
كامیان  ــتــرۆگــراد)  (پ  ــتــد  كــ
زووترو پشتر بوا ئۆردوگاكی 
(دسدەكۆل)  شــاخــی  لــســر 
ـــــاری  ـــــ، بـــرامـــبـــر رووب دەب
 بدات فـــرمـــان  تـــا  (ئــــۆرمــــان) 
برگری  ختكی  لشكرەكی 
ھزەكانی   چونك  ،نزردابم
دێ،  زیــــــادی  بــــــرەو  رووی 
جنگی  كــاروبــاری  ئــوە  لبر 
 ،رەو كزی دەچكان بمانئ

ھتا كاتی لناوچوونی.
ـــارودۆخـــ تــــكــڵ و  ئـــو ب
 ل  كــ ـــی  ـــڕەالوژەی گ  كپ
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راپڕینوە  و  سیاسی  ئنجامی 
 .ردەوامب ھر  بوو،  دروســت 
بــپــــی ئـــو بــروســكــانــی لم 
ھوای  گیشتوون،  ــدا  ــی دوای
لكاركشانوەی  دەســـــت 
(كرنسكی)  مسیۆ  كابینكی 
 ،مئ ببۆچوونی  رادەگینن. 
كشانوەی  ـــكـــار  ل دەســـــت 
مسیۆ  كستیی   یكابین ئــو 
بھزتر  پــتــوتــرو  (كرنسكی) 
ئنجامكیشی  ــــــــات،  دەك
حكومتكی  بــدامــزرانــدنــی 

بھزترو بدەستتر دەبت.
 شۆڕش لكاتی  ھــروەكــو 
ھموو  فرەنسدا،  مزنكی 
شكستییكی نوێ برھستكاری 
توندەو  كردنكی  بــرەنــگــار  و 

دەمارەكان بھزتر دەكات.
ــــكــــان  وادووایــــــیــــــن ھــــ
ئمانكان  دەگـــیـــنـــن  وا 
رووباری  ئاستی   تیشتوونگ
(ریڤا)وە   ل كم   (٤٠)  ك (عاعا) 
لدواوە  رووسكانیش  دوورە. 
(فرەدەریقستاد)  دەوروبری   ل
سرقای دامزراندنی ھكانی 

برگرین.
ـــی  ـــان ـــك ـــدن ـــان ـــی راگ دوا 
رووسكان  دەن.  ئمانكان 
 ل كــی فــراوانــدا كــرەیــبــ لــ
پدەكات  دەســت  (وانــــدەن)ەوە 
كۆتایی  (ژاقـــۆبـــســـتـــاد)   لـــ و 
لناو  نووستن  بشوەی  دت. 
ئامادەكردنی   ــ ل (تــرانــشــ)دا 
ــــی بــــرگــــریــــدا  ــــان ــــارەك ھــــۆك

سركوتوون.
(نمس) لبرەی جنگی دا 
ئیتالییكانیش  و  (ژولین)ن   ل
(ئۆقۆلغۆ)   ل (قــال)  بــاشــووری 
دەستیان بسر بنكیكی گرنگدا 
 (١٦٨٨) جنگكدا   ل گــرتــووە. 
 یش ك(لسان-گابر) دیل و ل

(گۆریجیا)  باكووری   تودەك
وە (٤١٦) دیلیان گرتوون.

 (٢٠) ی كڕە توندانو شئ
دەستیان  نمساییكان  رۆژە 
پكردوون تا دت كپیان زیاد 
دەكات، ھزكی زۆر گورەیان 
بگی  ئمیش  بكارھناوە، 
توندوتیژیی ھرشی ئیتاییكان 
ھواكان  دوایین  دەگینت. 
باكووری  پكدادانكانی   ،ــدە
دژوار،  ــونــدو  ت زۆر  (قـــــارزۆ) 
چاالكی   ـــ ل بــــاس  ھــــروەھــــا 
ئیتایی  تــۆپــكــانــی  گـــــورەی 

دەكن.
ھاتووە،  راگیاندندا  ــدوا  ل
سان  (مــۆن  شــاری  ئیتالییكان 

غابریل)یان داگیركرد.
میل)  (دەیلیی  ــامــی  رۆژن
ك باسی سركوتن نویكانی 
دەت:  و  دەكـــات  ئیتالییكان 
برزییكی  گــــــردەی  ــــو  ئ
(٢٠٠٠) دوو ھزار پیو چوار 
رۆژھتی  بــاكــووری   لــ میل 
(غۆریجیا)وە دوورە ك لالین 
زۆر  گــیــراوە،  ئیتالییكانوە 
(تریستا)  شــــاری  ــو  ــگ ــرن گ
دەپارزت، ئیتالییكان تا رۆژی 
دیالنی  ئـــو  كـــۆی   مــمــشــ
 (٣٠,٠٠٠)  یشتۆتگرتوویانن گ

كس.
راستی  لالی   ، ئمانكان 
 ــــژی س درــــ ـــــــــۆز)ەوە، ب (م
ھرشیان  لبرەیكدا  كیلۆمتر 
ــردووە. لو شــڕەدا، ك الی  ك
روویدا  (٣٤٢)دا  ژمــارە  گــردی 
دەستدرژییكی   جموجوو
پاشكشی  ئــــــمـــانـــكـــان 
ئو  دیـــســـانـــوە  پــــدەكــرــت. 
الی  ئــــمــانــكــان  ھرشانی 
رەتكرایوە،  (شائوم)  دارستانی 
دیل  گلك  جھشتنی  دوای 

دوژمن پاشكشی كرد.
ئمان  مـــفـــرەزەكـــانـــی 
ـــی  ـــان ـــــووری دارســـت ـــــاك ــــ ب ل
تۆپی  ئاگری  لژر  ــ)دا  وارو)
بوون  نــاچــار  فرەنسییكاندا 
زۆرەوە  زیانكی  بـــــزەرەرو 

پاشكش بكن.
ھروەھا دواترین راگیاندن 
(مۆز)  رۆژھــتــی  الی  دەت 
تۆپكانی فڕەنس ل چاالكیدان، 
ئارامیان  ــكــی  رۆژ بــرەكــانــی 

بسر بردووە.
فـــیـــلـــد مـــــارشـــــال (ھـــیـــگ) 
لــــ بـــــاشـــــووری رۆژھـــــــت 
(ســـن ژولـــیـــن) و خــــوارووی 
ئنجامی   لـــ (ئــغــنــیــقــۆر)دا، 
ھندێ  ئینگلیزەكاندا  ھرشكی 
(ئییروس)یش   ــ ل گـــرت  دیــلــی 
تۆپی  ـــی  ـــوون ـــارب ـــك ـــب دەســـت
نگڕانوەی  و  ئینگلیزەكان 
ئو فۆكانی ك س فۆكی 
 تخستوون ئــــمــانــكــانــیــان 

خوارەوە راگیاند.

دەروازە
-٢-

 ،دەستمان بوەی لئ مئ
نووسینكانمان  حالتی  لسر 
تنگوچمانی  ئـــــو  و 
تشبوس   بــ دەیانبیستین، 
كم  لگڵ  خریكین،  كردنوە 
دەمانوێ  كــوڕیــیــكــانــیــش  و 
لسر الپڕەی رۆژنامكماندا، 
ئگر خوا حز بكات لھل و 
بپی  و  جوانی   ب مرجكدا 

الپڕەكان بوی دەكینوە.
دەستمان  وا  رۆژەدا  ــم  ل
 ل گـــۆڕیـــنـــی كــــرد (واتــــــ ـــ ب
توركی)   یندەیك فارسییوە 
ك ئویش كتبكی بھشتی 
لسر   (تلیسییب (شرەفخانی 
 ل ـــژووی كــوردســتــان كــمـــ
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سای ١٠٥٠ی كۆچی بدەستی 
وەكو  نــووســیــوەتــوە،  خـــۆی 
 ١٨٦٠ لسای   بیستووشمان
ل (پتروگراد) لالین (فالدیمیر 
بچاپ  زـــرنـــۆ)  ولــیــامــیــنــۆف 
حاشوە  ـــو  ل گـــیـــنـــراوە، 
لــ زەمــانــی خــۆیــدا ســوپــاس و 
پیرۆزی  روحــی  بۆ  پزانینمان 
 ریقی رحمین غش دەكشكپ

.واسع الله علیه رحم

رەفنامش
نووسینی:

شرەفخان كوڕی شمسدین بدلسیی
نووسرەكی   بكت ئــم 
(شـــــــــــــرەف خـــــــان كــــــوڕی 
 .دلیسی)یب ــن  شــمــســددی
چوار  و  پشكییك   ل  بریتیی
پشكییكی  كۆتاییك.  بندو 
نژادی  و  سرھدان  لبارەی 

.وەیریتییانكوردو داب و ن
یكمین بند: لبارەی مژووی 
 ل باس   كوردستان پاشاكانی 
دەكات  زانستیان  ستنتی 
(مورخ)یكانوە  لـــالیـــن  و 
خراونت میانی سوتانكانوەو 
ژیانی  چــۆنــــتــی  لـــــبـــــارەی 
جزیرە.  (دیاربكر.  پاشاكانی 
 .چلھویوەر. شارەزوور. فدین

ئركوچك. میسرو شاموە).
 نشینج لبارەی  بند:  دووەمین 
كوردەكانوەی، لگڵ ئوەشدا 
زانستیان  ــی  ــت ــن ــت ســ  ـــ ك
بناویانوە  وتار  دامزراندووە 
سكشیان  خـــوـــنـــراوەتـــوەو 
لداوە، بكردەوە حوكومانییان 
 تتایب  شــبــ ئـــم  كـــــردووە، 
كاروباری  و  ــان  ژی جــۆری   بــ
جــــنــشــیــنــكــانــی (ئـــــــردەن. 
جزیرە.  ــامــــدی.  ئ ھـــكـــاری. 

.شنج بمیش پحصنكیفا)، ئ
 ب ــ ــت ــب ــای ـــد: ت ـــن ســــیــمــیــن ب
(جمشكزك.  ــی  ــان ــك ــم حــوك
خیزان.  صــاصــون.  مــورداســی. 
كلیسی. شیروان. زرقی. سویدی. 
سلمانی. سیاه منصوور. چكی. 
ئمیش  پـــازۆكـــی)   .ــ ــن ــگ زەن

.شچواردە ب
 ب تــــ ــب ــای ـــد: ت ـــن ـــیـــن ب چـــوارەم
باپیرانی   ك بدلیس  پاشاكانی 
كۆتاییكیشی  نــــووســــرن. 
 ییوەندییانپ ئو  دەربـــارەی 
كۆچی  ١٠٥٠ی  ســاــی  ــا  ت  كــ
ئران،  عــوســمــانــی.  پــاشــاكــانــی 
حوكومانكانی  لگڵ  تووران 

كوردستاندا بوویانن.

لبارەی بن و بنچی كورد
لبارەی بنچینو پیدابوونی 
جۆراوجۆر  باسی  گلك  كورد 
 باسان لو   س  ستاكئ ھن، 

بودەكینوە.
یكمین باس: زوحاك ماری(١)، 
بنمای  كسی  پنجمین   ك
كاتی  ئــو  بــوو)،  (پشدادیان 
حــوكــمــانــی ئــــرانــی دەكــــرد 
 نجرپش نخۆشی  تــووشــی 
پزیشككان   ھــرچــنــدە  بـــوو. 
چاككردنوەی ھوكی زۆریان 
دابوو بۆ، بم ب سوود بوو، 
زیاتر  ـــازارەكـــی  ئ دەھــــات  ــا  ت
برەو  جۆرك  بھیچ  دەبـــوو، 
رۆژك  ندەچوو.  چاكبوونوە 
ملعوون  شیتانی  ــــرۆژان  ل
دتالی  پــزیــشــكــدا  لــشــــوەی 
ــ: چــارەســری ئم  ی دەو پ
ــۆ تــنــیــا بوە  نــحــۆشــیــیــی ت
دوو  رۆژك  ھموو   ك دەبت 
بمشكیان  و  ســربــــت  الو 
ئمی  زوحـــــــاك  ــی.  ــل ــشــ ــی ب

تــاقــیــكــردەوە ھــســتــی بــ كم 
ئـــازارەكـــی كردو  بــوونــوەی 
ھموو   ك فرمانیدا  یكسر 
 ن و برببك دوو الو سرۆژ
ئنجامی   ل بشلرێ  مشكیان 
ئو فرماندا ھموو رۆژك تا 
ماوەیكی زۆر ب قوربانیكردنی 

دووالو زوحاك دەشلرا.
پیاوكی  مـــاوەیـــك  دوای 
بویژدان و بزەیی دەستنیشان 
كرا بۆ جبجكردنی ئو كارە، 
ئو مرۆڤ مردە ئو ناپاكییی 
رۆژك  ھموو  نكرد،  قبووڵ 
 ك الوەی  دوو  ـــو  ل یــكــــك 
بردەدا  سربین  بۆ  دەھنران 
جبھت  مرجك ناو شار   ب
قسی   ــــ ب ـــــــــش  الوان ـــــو  ئ
ــــردو  ـــان دەك ـــی ـــرەك ـــارك رزگ
بنھنی نیشتمانیان جھشت و 

روویان كردە شاخ و كوان.
بتپڕبوونی   نجانگ ئو 
بوو،  زۆر  ــان  ــارەی ژم ـــار  رۆژگ
ژنخوازی  و  ژن  ئنجامی   لــ
بماوەیكی  پكھناو  خزانیان 
خۆیان  بــۆ  زمــانــــكــیــان  كــــم، 
پكھناو ناویان لخۆیاننا كوردو 
ئو ناوەیان بۆ بوو بنیشانی 

ئازایتییان.
حكومتی  ــــــرە  ب ــــــرە  ب
دامزراند،  بچووكیان  بچووك 
دروستكردو  ئاوەدانییان  شارو 
گیشتن ئم شوەی ئستایان.
-ماویتی-

مدير مسؤول: آزيزى احمد



43ژمارە 13 بھاری 2008

رۆژنامی كوردستان.. خولی سیم...

ژمارە ٣ھژمار ٣

پازدە رۆژا جارەك دەردكڤیت قنجیا كرمانجارە دخپتیت
كرمانجای ریدەیج

كی كوردیییوە رۆژنامتودەكرك بۆ سوودی كوردان بر پازدە رۆژ جارھ
١٣٣٥ ١٥ی زیلحج

جھ فرۆتاندینی، جھ توزیع: مكتب التألیف شارع عبدالعزیز مصر

نڤیساندن ھج
مصر القاھرە عولبك پوستیی ٥٨٠

رییمریدەكی ١ قج
سالیا ڤی ١٥٠ شش ھیڤیا ڤی

 رییم٨٠ ق 

شونی بڕوەبرایتی
٥٨٠ مصر القاھرە سندوقی پۆست

دانی ١ قروش
ئابۆنی ساالن ١٥٠ شش مانگ

 ٨٠ غروش

ئالیی كرمانجی 
چاڤ دبورە 

 -٣-
موختارییت ئیدارەیی 

بزیسو  كـــو  كـــاغـــزێ  ڤـــی 
 ،موھیم گلك  بــوو  نڤیسی 

ئڤی تدە گۆتی بوو كو! 
(ئم، خلق پاریس قبول 

دكین و دبژین: 
ــــ مـــــرۆڤـــــی كـــوژ  حــــق
خوە  قــنــجــیــا  و  ــی  ــت ســالم
و   دونــ  ت مرۆڤیرە  ڤكرە 
نكارە   كسك كو   كیی حق 
 ،ژ بكخوە ڤی رە در دەست
دا  كــو  بــــاژارا  خلقی   قــحــ
شوغلن خوەی ھندری بزڤرە 
دبژن   كچ  كتمعیج

.دای یدانم دیلب
 لقخ ـــی  حـــم  ـــ حـــق
ڤگیرە  كــو   ڤــئــ بـــاژارەكـــی 
 ،تمنیر رییا، كو پریا، ئس
دەستخوە  رە  كسكی   مال
درــژ نــكــت، ئــاڤــ، خانی یا 
 رۆیین ھــر  ڤــان  نــخــوەشــا، 
 لقخ ژ  كو  كسكی   كھ
قانونی  ژ  دەركــــت  بــــاژاری 
ئیحتیاجی  بیدە،  ڤی  جــزایــی 
رە،   قــوەتــ  ســ ژ   یھ ڤــی 
قانونا  كو  رە   قوەت عولی 

كو  قوەتی رە   دودویــ  ،كچ
حوكما بدە، سسی ی قوەترە 

.كچ كو شوغل
نھسانیی كو ڤان شوغال 
بھورە  ــاژاری  ب  لقخ حمی 
ـــ كــو ژ  ــرڤــ الزم چــــكــن، ب
ــا نـــرە كی  ــرۆڤ نــاڤــخــوە دە م
ئیشی  ڤی   یھ وان   تمنیئ
چكن  ــئــتــكــی  ھــی و  بـــدن 
ددین،  نــاڤ   دیلب ڤرە  كو 
 ڤ ھــویــن،  نزیك  كــو  بـــاژارا 
 قح كــو  ـــاژار  ب  لقخ كــو 
ڤـــان ھــیــ ژ حــمــی بــــاژارا 
دا  چكن   ھول  تیئھ رە 
مشترەك   خــوەیــ شوغلن 
 جلسكو ڤان م بزڤرن، الزم
 نگی چڤ باژارا كباژاری ئ
دبب دیقت بك دا نچ سر 
مبعوسانی  مجلیس   قح
وەالتیرە   شوغل حمی  كــو 
خوە  و  فكرە   یھ  ڤ  قح

.شكیل بكدە تفكر ڤ
ــ كو  دا ڤــ لــ چب الزم
كنگی مجلیس باژاری ئڤ 
بــــاژار چــــدبــ خــبــری بدە 
 بعوسانیرە، الزمم جلیسم
كو ھك باژار كو ئڤ باژارا 
دیقت  چدكن  كــو  مجلیس 
بكن كو منفعتا ڤكو خاترا 

باژارێ دی ناشكنن.
 بچ  ـــ ھـــۆل داشــــوغــــل 
الزم كو كنگی مجلیس كو 
مجلیس  بدە  خبری   دبچ
مجلیس  ـــی،  ـــوســـان ـــع ـــب م
تشتن  نــكــارە  مبعوسانژی 
 ژ بكخوە در دی رە دەست
یی   سسی  رتش ڤان   كھ
 شوغل عــولــی  مــوجــودبــن، 
منفعتا   دودویــ دەولتی، 
خاتری   سسی بـــاژارەكـــی، 
 جلیسم خرانكن،  كو  باژار 
 كسدی كبو ئكو ھۆلی چ
دەست  رە  ڤی   شوغل نكارە 

باڤژە.
وەچع   ھۆل ئم  جارەكی 
 جلیسم  ـــ ـــق ح ـــن  ـــری ك
 جلیسم و  مــبــعــوســانــی 
باژاری و مجلیس باژارا نھۆ 
 الزم  چاڤ فكرین  ئم   الزم
 باژارێ پارس كین شوغلچ
 جلیسم  الزمــــ ــرە  ــی ڤ كــو 

باژاری و مجلیس باژارا..).
ھولی  گــۆت،  بریسو   كڤ
ھدی   پاش عولی،  چكن 
بساال رە شوغل زڤری  ھدی 
ئیرۆ  ئــم  كــو  رە  تقلیدێ  و 

دبینن ھات.
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 ژ جامع زێ ھاتیكاغ 
ئزھرێ 

ئیرۆ ئز ژ براێ مكرمانجا 
ھشیاربن  دكــم،  نسیحت  را 
وەقتی  ڤــی  ژ  ــم  ئ بــــژم  دی 
چاڤ خوە ڤنكن و ژی وی 
خلكی  رانبین،  گــران  خــوا 
بونا  ناھلن   م بونیا  كرمانجا 
 م گشك زانایژم ئڤی دێ ب
 چاڤ گژی   م  زاناین مو 
بدن  دەســــت  و  ــكــن  ڤ خـــوە 
ھــڤ بــونــا ســالمــتــا كوردا 
 ھلوكبتن و وەالت ژی تبخ
و  نــامــوس  بونا  بكن  خــالس 
مزن  و  بلند  خــوە  ــا  شــرەف
بكن. پاشڤی ئم ژ بكارن لبر 
 رڤرێ خوە بیارا سیارو ن
راكن. ئیرۆژی چار ملیۆنا پتر 
كورد ھنو پاشی ناڤ كوردا 
و  گۆتن   نای  لقخ مابینا 
كنگا  ناكن  نــاس  وان  كــس 
دھژمرن  عناسرا  و  مللتا 
 قح ھنن  ژی  كــورد  نابژن 
 ڤ بــبــســ یــوانـــا ژی ھــ
و  تاریخن   ب كورد  كی   ڤئ
ب جریدەنن و ئیش دن و 
سیاستا عالم نزانن، بونا ڤی 

ڤ كس ژی وان ناس ناكن.
كرمانجا  تــاریــخــك  ئــیــرۆ 
 جنس ژ  ــن  ــزان ب حــتــا   نین
 چ را  سالمتی  ژ  خـــوەراو 
خدمت كرن، ئیرۆ جریداكی 
ـــوردی تــونــیــ، حــتــا خوە  ك
و  خلكی   عدایت ژی  بكانن 
سیاستا   دەسیس حیلو   ب
خــوە مــوحــافــزە بــكــن، ئیرۆ 
جریدێ  كی   ماین قومك 
 ریدێ حالب ڤی ج وان نی
خوە  دەردێ  دبــــــژن،  خـــوە 
وان  متلبك  دكن  تشریح 
 وم بمی قدوخازن، ح یھ

مرۆڤی  وەك  ئــو   ریدەیج
خوە  دەردێ  كـــارە   ــ ن  ،ـــ الل
حالی   چــ كــو  سحنا  ببژە، 
دەی لبۆ ناڤ كرمانج خوە دان 
و  چكرن   كتمعیج ھڤ 
 دەرخستین و ناڤ ریدەكج

جریدێ (كوردستان)دانن.
تاریخ  ژی  ــدا  جــری ــڤ  ئ
بحس  كــرمــانــجــا  بـــورانـــدنـــا 
ھاتین  كو  ژی  كــورد  و   دیك
سالمتی  ژ  بـــوون  چــاڤــا  و 
راو جنس خوەرا چ خدمت 
جمعیتا  ئڤ  دنڤیسن،   كرن
م مزنیاو بلندبوونا كرمانجا 
ــا كــرمــانــج ژی  ــۆن دخــبــتــ ژب
مرۆڤ بن و جمعیتا چكن 
و ب عزمان خوە بنڤیسن و 
 زمانبا عكن و كتبا ڤكتم
ژ  خوە  وەالتــی  بنڤیسین  خوە 
دەست خلك دەرخینن و ب 
دەســتــ خــوە وەك تــ خوە 
بكن  ئیتیفاق  و  بكن  ئیسالح 
 ناڤ دای داوەتی كرو عش
دەرخینن و ئم كژێ یكین و 
ئم م دێ بژن حق كوردا 
ئیدارە   نت خــوە   یھ ژی 
بكن و لڤ جمعیتا م لگل 
ئحوالی   ب ئــوروپــا   ھلئ

كوردا تشریح دكن.
 وروپایئ ئھلی  حــتــا 
ــن كـــورد  ــ بـــزانـــن كـــی لـــ دن
ژی  خــوە   قح و  ھنن  ژی 

دوخازن.
 دل ژ  كرمانج  تڤدا  ئــم 
و  را  جمعیتی   ڤــ ژ  خــوە 
ـــدرخـــان رە  ــ مــیــر ب ــال ژ م
رە  كرمانجا  ژ  رێ  ئــڤ  كــو 
خودێ  دكین  تشكور  ڤكر 
حمی خلقن كو سر قنجیا 

.لبھ پتكرمانجا رە دخ
مال أ.كامی

كوردستان
كاغزی  ڤی  ژ  دبینین  ئم 
 ،بوون ھــشــیــار  كــرمــانــج  كــو 
ئــومــــدا مــ زــدەتــر دبـــ كو 
خبتاندنا  قدری  كو  رۆژەك 

م بت زانین.

 دجڤین ی ژ بلینا م
خبرا ئشقیاتیا كوردا 

دودوی ئالی
تـــمـــوزی،  ١٠ی  رۆژا 
 شروتیم  ٣٢٤ ســالــی  كــو 
چبوو، دیت سر چیرە چند 
ھــــزار مـــرۆڤ بــســالح ڤان، 
بردا   شروتیم حكومتی 
حپسی  بۆ  كو   لقخ حمی 
حمی  دەرخست  ئستانبۆلی 
و  ئزمیرێ  حپس  ژ  خلقی 
 ئیعالن ژ  ئشكیناندو  حپس 
(حمی  كـــو  نــڤــیــســی  عــفــی 
ژ  بــوون  موتھم  كو  خلقی 
جھ سیاستی، چون حپس، 
رەڤین، محكوم، ھك مرۆڤ 
بوون)  عفو  كوشتیبوون  ژی 
ــگــی شــوغــل ھــــات سر  كــن
 ستانبولئ مــرۆڤ  كرمانجا 
عولی،  ئزمانا  قید  ڤكرن 
ڤان دەفترا كو بشاھدێ زۆر، 
والیا  معریفت،  بــی  حاكما 
ڤان  بۆ  دبژە  چكریبوون  دز 
خــلــقــ كــو حــقــی دوخـــازن 
 الزم كوشتین  مــرۆڤ  دزن، 
ئستانبولی  حكومتی  بگرین، 
ـــودا تـــویـــی گــــرت و  ـــی ڤــــان ق
كنگی فرستی دبین سرڤی 
خلقی كو ناڤ دیدە "ئكرادی 
بدنیھاد" عسكرا رێ دك و 

ڤان لیدە.
حمی  ــوزێ  ــم ت ١٠ی  ژ 
سر  ھاتین  كو  رە  حكومتا 
ئم  دا  خــبــتــی   ــ م  شــوغــلــ
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بخین،  رە  ڤــان  ســر  راستی 
كس گــوه نــدا مــ، ژ جارا 
حیلمی  حوسن  كــو  عــولــی 
ئـــعـــزەم بوو،  ســــدر  ــاشــا  پ
ركر دەرسیمی متصرڤكی 
بوو  ئــڤ  ڤــی  قنجیا  حمی 
و  ئیتیحاد  جمعیتی  ژ  كــو 
ترەقی ملعونرە داخل بوو، 
ئڤ متصرف ژ رۆژی كو 
ھات دەرسیم دەسپكر سر 
ركدا  عسكرا   لقخ ڤان 
ژ   ،پسح باڤژە  بگرەو  ڤان 
كرمانجا رە ھسانی بو كو ڤی 
عسكری لدن ئما گوتن كو 
رە  متسرڤی  و  چنكین  ڤی 

حقی بیژین.
رە   ستانبولئ متسرف 
ڤ كو خست نڤیسی ئستانبول 
گوھدا،  ڤیرە   نڤیساندی ژی 
كرمانجا  و  متسرفی  قوەتا 
كرمانج  و  شری  دەسپكرین 
ئاڤت عسكری حیا باژاری 
ـــمـــ، مـــتـــســـرف ژ  دەرســـی
خوەست  ئـــاری  ئستانبولی 
دەسپكر  ژی  حیلمی  حسین 
 قوماندای رــكــت  عــســكــرا 

مشیر ئیبراھیم پاشاییرە.
 ستانبولمیرا كرمانجا كو ئ
نڤیسین  دیتن  حالی  ڤی  بوون 
 پرسین چرە ھۆل ،دەرسیم
 دەرسیم  لــقــخــ چــــدكــن، 

نڤیسین و گۆتن.
"ئم زارۆن خوە، شوغلن 
 ر چییخوە ھشتن چوون س
ژ ڤی سببا رە كو ئم زولما 
حكومتا سابقی قبول نكرن، 
نكرنی  ــول  ــب ق ئـــڤ   كــھــ
قباحت ئنوەر و نیازی ژی 
سابقی  حكومتا   .ــ م ڤــكــی 

قبول نكرن.
تشتكی  رە  ڤــان   نت  ن

دبیژن  خلقی  حمی  نابیژین، 
 السكرینخ دەولتی  ڤان  كو 
 زنم مـــرۆڤــــــن   ـــ ڤ ــــر  ب
ركن  دینن   مــ ئــو   ،وەالتــیــنــ
 ،تشروتیڤ چی مئ ،مرن

.چی ئازادیی ،چی راستیی
ئنوەر،  ژی،  ــم  ئ ـــادام  م
ھـــڤـــاال ڤــــان ژی  نـــیـــازی و 
 الزم  بوون  عاس ئیدارەكی 
بچین  بھڤرە  حمی  ئــم  یــا 
 كڤ ژی  ئم  یا   ،مرن دارێ 
تقلیدا   كھ بین.  عفو  ڤــان 
نوو  دبژن،   كڤ  ،تحكوم
 ھۆل الزم یقی ھح بووی
چك، ھك چنا ك ئم دبژن 
 ئیدارەی كی نوو نینكو تشت
ئیدارە  ئڤ  دیسا  دەولتدە، 
ژ  ڤرە  ئــم  كــو   یزولم بــی 
 ،لمینع  كرن شر  گلكی 
 ــاش ڤ ــدە بــبــن) پ ــا شــری وی
كرمانجا  راســــــت،   ـــ جـــواب
حسن  نك  چون   ستانبولئ
حلمی پاشا داڤی رە راستی و 
حقی بدن سخ كرن. حسن 
حكومترە  گۆت:  پاشا  حلمی 
 كشــقــیــارە ڤكــو ئــ الیــقــنــ
خبرا   دەلسیم كرمانجا 
درژ بك بژن وەالتین خوە 
ھك ناین خوە تسلیم بكن، 
 تحكوم قوەتا  ڤانرە   مئ

نشا بكین). 
چكر،  ھۆلی  گۆتی،   كڤ
لشكرەكی  پــاشــا  ئیبراھیم 
 ،ن دەرسیمزنرە چو ل چیم
شری  ھیڤا  چند  مــوغــدارا 
كرن"، ژ ھردوو ئالی گلك 
مرۆڤ ھاتین كوشتن و بلندار 
ھات،  زڤستان  كنگی  ــوون.  ب
لشكرێ  پــاشــاو  ئــیــبــراھــیــم 
ڤان  كو  ــوردا،  ك و  زڤرین  ڤی 
 ت ناكن ناڤنجیرە فھمیرا ق
ئشقیا بدن، دیسا سر چین 

خوە مان.
 دەرسیم  نــتــنــ ئـــڤ 
وەالتا  حمی  ژ  چبو،  ھۆلی 
چكرن،  ھـــۆلـــی  كــرمــانــجــا 
تــئــســیــرێ مــشــروتــیــتــ ژ 
خبرا ئشقیاتی كوردا ئڤ 
نوك، ژ ناحقی زیدەتر بوون، 
كرمانجا  ژ  نابژین  ئم  ئدی 
 ستانبولئ مــزنــا  مــرۆڤــا  و 
كو  ئڤان  ئشقیانین؟  كیژان 
مرۆڤن  ڤــان  كوشتنی   الزمــ
تقلیدی  ھـــــردوو  مــزنــــن 
سر  كو  كرمانجن  دولتینیا 
ھیڤیا  خـــوە  وەالتــــــن  چــــیــن 
حقی  و  راســتــی   پیچكوك
دمینن، ئم دھلین ژ ھشی و 
حقی یا ئم دوخیننین دا ڤی 

.ژین مب

 ومدق ری چژ ش
ڤان  ئالمانا   ریڤای  ئالی
نو  تشتكی  دە  رۆژا  پـــازدە 
 ت كــی  ــرا  خــب چنكرین. 
ژ ئــالــیــ ئــالــمــانــا دبــــژە كو 
(لوترق)ی  و  (دیــویــنــســق)  ژ 
ڤان  رومانا  روساو  عسكرا 
جھا  دخپتین،  گلك  رۆژادە 
(دیوینسق) (ستوقود) (برودی) 
(تارینوپل) تۆچییا روسا گلك 
ئاگیرا ل دخن. رۆمانا ژ ئالن 

خوە ڤان رۆژادە دوشوغلین.
 دنڤیس ھــیــگ  مـــارەشـــال 
مابینا  (ئاپیرەسی)   ئالی كو 
(ستادون)ی  شمندوفری 
و كنال (ئاپیرەس)ی ئینگلیزا 
ھجوما رابوون و ڤان دەمادە 
ئالمانا  دیسا  ھــات  ژی  ــاران  ب
پیچكۆك  ژوان  و  شكناندن 

ئرز برن.
ژ ئالی (سن ژولن)ێ ژی 
ئینگلیزا ئرز برن ژ ئالمانا، ژ 
 خوی دو  ھۆلی  نیارا   حال
 كو ئالمانا ڤان رۆژا دە دەسپ
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ڤندا  ئــرزــن  دا  بكن  ھجوما 
كرین دیسا ببن.

ئالمانا  دە  (فالندر)ی   ئالی
فرانسزا  بــرن.  ئسیر   (٣٠٠)
 ئالی ــا  ــان ــم ــال ئ كـــو  ـــژن  ـــ دب
 كێ ھ(زەنئ) ،(شامبانی)ی
ھجوما دكن دا جھن موھم و 

حاكم ژ ڤان بستینن.
ئما فرانسز حمی ھجوما 
دەفع  خوە  تۆپچین  ب  ئالمانا 
دكن  ئیعتیراف  ئالمانا  كرین. 
كو ڤان ھجوما دە كی چكرن 

گلك مرن و بلندار بوون.
ژ ئالی ئیتالیای ڤان پازدە 

.كی نونینرۆژا دە تشت
ژ ئالی پۆلتیڤیی خبرێ 
ـــرال  ـــڤـــ كـــو جـــن مـــــزن ئ
 تحكوم ژ  ــی  ــوڤ ــل ــی ــۆرن ق
ب  ــر،  ك عــســیــان  كرنسكیرە 
 كر بچری خوە دەسپسكع
سر باژارێ پتروغرادێ ئما 
مۆسیۆ كرنسكی ڤی حرەكتی 
دكر  قۆرنیلونی  و  شكیناند 
كو  بو  خویا  پاشی  حپسی، 
یك  قورنیلوف  و  كرنسكی 
بوون، برڤی مباڤا ردیك كو 
پرەنسی  ڤكی  ژی  كرنسكی 
لیونی حكومت بردە خسوسا 
پاشی كۆنگرەیی كو نو وەبو.

 كھ كـــو  دبــــژیــن  ئــــم 
حكومتی  كو   ڤ  دوخی ئیرۆ 
روسیی نكارە ئدی شریدە 
بــمــیــنــ فــكــرێ مـــ ئــڤــ كو 
ببو  خـــالس   یــ نھسانی 
ئڤ  دیسا  كو  بت  ــی  رۆژەك
بكارە نیارن خوە رە خرابی 

.كچ
ـــزا كـــو ئــالــمــانــیــا و  ـــاغ ك
سر  پاپایرە  ركرن  ئۆستریا 
 ن م ،موھیم سولح ئیش
 بب نزیك  سولح  كو  بــاڤــارە 
ڤك دوخی ی ئم دبژین كو 

ھ گلك دوورە.

 رەف نامش
خبرا عول: پادشاھا عجما 
زوحاك ماری، پنجم ژ مالی 
 ت، ناڤساغ كپیشدادیانرا ن
بوو،  ســرەتــان  ڤــی  نساغیا 
حكیما گلك عیالجا چكرن 
ساغ نبوو، ھر رۆژ ژ نساغیا 
خوە قیرا ددە. رۆژەكی ئیبلیس 
ھات نیك ڤی ڤك حكیم كو، 
 كرە عیالجخۆشیا تگۆت ن
رۆژ  ھــر  تو  كو   ڤئ  !یھ
جوانكی بكوژی ھش ڤی تو 

دەرێ تب دش لدی.
زوحاك ڤل چكر قنجی 
دیت. دەسپكر ھر رۆژ دوو 
 ھش بكت  ژێ  ســر  جــوانــا 
 ھی ھۆلند مڤان ھلینیت. چ
شوغلیرە  ڤی  رۆژەكی  بوری، 
مرۆڤكی قنج، خوەدی رەحم 
 كر رۆژ جوانڤی ھئانین، ئ
ــادی ھشت و  ســر ژێ كــر ی
گۆت ڤی (داتونگرن و تو ژی 
 پچ ،كــوژن بــرەڤــو مــژی نــ
ســر چی، قــت نــگــرە ڤی 

.(ئالی
خبری  جـــوانـــا  ــی  حــم
 ،ر چیركی گرتن، چون سم
ــك بوون  ــل ھــــدی ھــــدی گ
بزەوجین زیدەتر بوون، گوندا 

چكرن.
عزمانكی پیدا كرن بر 
 میرانی و  جامری  سببا 

ڤان رە ناڤ كرمانج دان.
كرمانج  دبژین  دویم:  خبرا 
بوون،  پیدا   جن تائیفی  ژ 
خـــودێ تــعــالــ پـــردەیـــ ژ 
سر ڤان ھلگرت ڤكی مرۆڤ 

خویا بوون. 
رە  ژنــا  دــف  سیم:  خبرا 
زەڤجی ژ زەڤاج ڤی كرمانج 

پیدا بوون.
 -یپاشیڤی ھ-

بشی توركی
سیاسیات

موختارییتی ئیداری 
 ی كــ ــی ــام ــن ــان ــی ئــــو ب
ـــبـــووی  ـــووســـی (بــــزیــــســــۆ) ن
تیایدا   گرنگ بگنامیكی 
پاریس  خكی   مئ) دەت: 
كسك   ھــــر  ـــوازی  ـــگ ـــان ب
دەستبركردنی  بۆ  دەكین 
ھۆكارەكانی ژیانی ئاسوودەیی 
مرۆڤك  ھر  بختوەری  و 
ھوبدات، ئوە خۆی لخۆیدا 
 ،یسو ككی سروشتی ئماف
بووەو  لدایك  خۆیدا  لگڵ 
بھیچ شوەیك قابیلی دەست 
بشكردن  سرو   ژیكردندر
خكی  پیرۆزە  زۆریش   ،نیی
ــــاو خـــۆیـــانـــدا  ــــن ــــــــك ل وت
لدامزراندنی  ــن،  ــارب ــاوك ھ
ناوخۆییداو  بڕوەبرییكی 
كارەكانیاندا  بڕوەبردنی   ل
پاراستنی  بــۆ  بــیــكــوەبــن، 
شارو  و  گــشــتــی  ئــاســایــشــی 
وتكیان ھوڵ بدەن، سر و 
موك و سروەت و سامانیان 
كردنسر  ــژی  ــدر ــدەســت ل
ھوبدەن  ھورەھا  بپارزن، 
پردو  شــارو  بانكانی  رگاو 
نخۆشخانو  و  كـــانـــیـــاو 
گشتییكانیش  دامـــــــزراوە 
كاتدا  لھمان  بــن،  پــارــزراو 
كسانی   ــو  ئ ــی  ســزادان بــۆ 
رەفتار  یــاســا  بــپــــچــوانــی 

دەكن ھاوكاربن.
ئم  جــــبــجــــكــردنــی  بـــۆ 
پویستمان   ــ خــان ھــمــوو 
یكمیان   ،یــھــ ھز   سب
(یاسادانان)  ئــنــجــوومــنــی 
سیمیان  و  (داد)  دووەمــیــن 
ئنجوومنی (راپڕاندن)، بم 
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لبر ئوەی جبجكردنی ئو 
باسمان  لسرەوە  ئركانی 
دانیشتووانی  توانای   ل كردن 
 ویستپ  بــۆیــ  ،نیی وتـــدا 
خۆیان  ئاسایشی  كــاروبــاری 
دەستیكی  رووی  بــــرەو 
دەستدار بكنوە ك ئویش 

.(شارەوانی)ی
لگڵ ئوەیشدا كۆمنی 
بۆیان  شــارۆچــكــكــان  شــارو 
ھی لناوخۆیاندا ئنجوومنی 
 ل و  دابــمــزرــنــن  فـــــراوان 
كارەكانیاندا  جبجكردنی 

ھاوكاری شارەوانییكان بن.
بھیچ   ـــ ـــزراوان دام ــو  ئ
 نیی ــــان  ــــۆی ب شــــــــوەیــــك 
دەستاندا  لو  زیادەڕۆیی 
دەوتوە  لالین   ك بكن 
لگڵ   بــئــ دراوەو  پیان 
ــــــــــزراوە  ـــمـــاكـــانـــی دام ـــن ب
ــی دەوـــــتـــــدا  ــان ــك ــی ــی ــشــت گ

گونجاوبن.
پویست   ستبم ئم  بۆ 
ـــی  ـــن ـــووم ـــج ـــن دەكــــــــــات ئ
رەزامندی  شــارەوانــیــیــكــان 
ئــنــجــوومــنــی یـــاســـادانـــان 
ھروەھا  بــھــــنــن،  بـــدەســـت 
ئــنــجــوومــنــی یـــاســـادانـــان 
ـــــی كـــــارەكـــــانـــــی  ـــــن ـــــی وردب
ئــنــجــوومــنــكــانــی شـــارو 
ــان دەكـــــات، بۆ  ــك شــارۆچــك
نھشتنی ھر زیادەڕەوییك 
ئنجوومنكاندا  ــــوان  ــن ل
 تدەب  كــــ روویــــدابــــــــت 
شیرازەی  تكچوونی  ھــۆی 
پیوەندییكانی شارەوانییكان 
نۆرە دت سر دامزراوەكانی 
شاری پاریس، لگڵ ئوەیشدا 
دەستبر  رەزامندیشی   ك
سركوتوو  بــم  كـــردووە، 
نبووەو دوای گۆڕانكارییكی 

ئمۆی  شــــوەی  ئـــم  زۆر 
وەرگرتووە.

ل برینكانی كۆمیتیمان!
پرسی چتگری ل كوردستان دا

بشی دووەم
 ٣٢٤ ــوزی  ــم ت ی   ١٠  ــ ل
درا،  مشروتیت  جــاڕی  دا 
 ل و جــاڕدانــرەنــگــاری ئــبــ
سدان  دەستی   كوردستان ب
ھزار كسی چكدارەوە بوو.
 ندینخانب ل ئستنبۆل- 
ھتا  كــران،  چۆل  گشتییكان 
لــ شــــاری ئــیــزمــیــریــش ھیچ 
حپسخانكان   ل زیندانییك 

نمابوونوە.
ــدا لــ بارەی  لــم جــاڕدان
ھتا  سیاسی،  تــاوانــارەكــانــی 
ئوانش ك فیرار بوون، یان 
تاوانبار  قاتیل  ــاوی  ن ژــر   ل
كــرابــوون، یــان ئــوانــی ماڵ 
ویران  ھاووتیانیان  حای  و 
گشتی  لبوردنی  بر  كردبوو، 

كوتن.
 تــی ئــیــنــقــیــالب لحــكــومــ
ئو  بۆ  كار  دۆزینوەی  كاتی 
كۆنكان،  دەورە  ھاوتیانی 
بوون.  نامووس   ب ئوانی 
پیسكی   دەست  ب ئوانی 
 ـــان پ ـــری ـــت خـــۆیـــانـــوە دەف
 ب پشكنینیان  و  كـــردبـــۆوە 

شتكی پویست دەزانرا.
درۆزنكان،  شاھیدە  بــۆ 
حاكم نادانكان، والی دزەكان، 

ئو دەفتران پ دەكرانوە.
دوای   ب  مئ دەیانگوت: 

حق و عدالتوەین.
فوتاوەكی   تمیلل بم 
و  حــــق  داوای   ـــ ك  ،ــ ــم ــ ئ
ئگر  بكن،   ل عدالتیان 

 ،بكیشیان نھیچ جۆرە تاوان
تر،  شــتــی  و  دز  بــكــوژو   بــ

تاوانبار دەكرین.
دەفترە  ـــم  ئ حــكــومــت 
بسندكی  مـــوزەوەرانـــی 
بدرۆ  پــاراســتــبــوو،  رەســمــی 
فرمانی  ئــــوە  دەیـــانـــگـــوت: 
ھل  ھــر   ل  العالی)ی ــاب  (ب
 كوردەك ھــر  فرستكدا  و 
 ر لــــ ـــار دەكـــــــرا، ب ـــب ـــاوان ت
ـــی  ـــوان ئ تـــمـــمـــوز  ی   ١٠
ھتا  دەكــرد  تاقیب  یكتریان 
و  برزەكان   نشو  یشتنگ
 تووەی دەكتداری ئدەس
بر دەستیان لھر فرستكدا 
ئشكنجدان،   دەیانخست
دەكردن  سردانیان  ئوانی 
كابینكان   لــ ســر   ــ ــوای دەب

بدەن.
زەمانی   لــ  كابین یــكــم 
بوو،  پــاشــا)  حیلمی  (حسین 
ـــــم)ی  كــــ شــــــاری (دەرســـــی
ــتــكــانــی (ئــیــتــیــحــاد و  ــی بــالف
ــــدبــــۆوە، بم  رازان تـــرەقـــی) 
(موتسریف)  بــۆنــیــوەش 
موتسریف  كـــراوە،  تعین 
بگ ك گیشت مركزی لیوا، 
 ل ی كوانمین كاری، ئكی
كورد چند ساك لمو بر 
كرابوون  محكوم  غیابی   ب
ئو  نـــاردران.  سیالح  ژــر  بۆ 
كوردانی (دەرسیم) ل دەست 
پنایان  زۆرداری  و  ـــم  زول
شاخكان،  بــــر  بــــردبــــووە 
 ل  ك چكدارانی  ھزە  ئو 
بــرامــبــریــان راگــیــرابــوو بۆ 
 ل گــوــی  ـــوەی  ئ تكدانیان 

.دەبوو دەیگوت وانیی
 ل ،ـــــ ـــــر چـــۆنــــــك ب ھ
ــوەشــدا، چــوونــ الی  ســر ئ
مــوتــســریــف گــووتــیــان ئم 
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ــان بــۆ سر  ــدارەی ھــــزە چــك
ئو  ئـــوەی  بــۆ  دانـــاوە،   مئ
 ،البچ لـــســـر  زولـــمـــمـــان 
بۆ  بكرێ  ئاگادار  ئستنبۆل 
 ك ،زراو بوەی مافمان پارئ
گیاندە  ئــوەی  موتسریف 
ئوان  ئستنبۆل  دەمــانــوێ 
ئــو داوایـــی كــوردیــان پشت 
ئیجرائاتكی  خــســت.  گــوێ 
موتسریفیان ب پسند زانی.
كوردەكان لسر ئو ھزە 
موتسریف   كــ چــكــدارەی 
 وتنك بوو  داینا  دەرسیم   ل

كشوەو بزارییان دەربی.
گــوتــیــان ئو  ـــان  ـــوردەك ك
ھتا  وا   ورەیـــــگـــــ ـــزە  ھـــ
راكشراوە،  دەرسیم  دەرگــای 
ناكین. قبول   شت ئــم   مئ
 م حالر ئسریف لسموت
كابینكی   ل یارمتی  داوای 
كرد،  پــاشــا  حیلمی  حــوســیــن 
سركردەی  ــگــڵ  ل ئــویــش 
كابینكی و لژر فرماندەی 
موشیر ئیبراھیم پاشا ھزكی 
ســفــری ئــامــادە كـــرد، میرە 
ئوانی  دەرسیم  كوردەكانی 
نیشتجن  ئــســتــنــبــۆل   لـــ
 وتنك ھزە  ــم  ئ بـــارەی   لــ
كردنوەی  روون  پرسیاری 
ئشقیایانی  ھزە،  ئــم  ھــۆی 
ــم جـــۆرە وەمی  دەرســیــم ب

پرسیارەكانیان دایوە:-
ــــی  ــــان ــــوردەك ك  ـــمـــئـــ  }
رەھای  حوكمی  دەرسیمین، 
 ب دزو  مـــئـــمـــوورە  ئــــم 
نكرد،  قبوول  نامووسانمان 
بپی  حــاكــمــكــانــیــان   كـــ
 ب و  خۆیان  ھوەسی  ھــواو 
حوكمی   زالمان ئیدارەیكی 
ــــمــیــان دەكــــــرد، مـــنـــداڵ و  ئ
خــــزانــكــانــمــان كـــۆكـــردەوەو 

خۆمان  كاسبی  كــارو  ھموو 
بردە  پنامان  ھشت،   جب
شاخاوییكان،   ــنــشــو بـــر 
 ڵ مارو دوپشك و ئاژەلگل
پیداكردنی  بــۆ  كوییكان، 
بژیومان ژیانمان بوو ب یك، 
ئمی  نــفــســمــان)  (عــیــزەتــی 
كــردنــ ناچار  كـــۆچ  ـــم  ئ بــۆ 
 ھات ت كشروتیكردووە، م
گورەترین  ئــوانــی  كــایــوە 
تاوانبار بوون بردران، نوەك 
كاریشیان  بكو  عفو  ھــر 
ئمش  كــــرا،   جــــبــجــ بـــۆ 
ــن بــ تــــھــــدان و  ــوردی كــ ك
حپسخانكان  بــۆ  دار  تالو 
ــ چ  ــم ـــــ دەكـــرـــیـــن، ئ رەوان

مشروتیتك؟
 خورین بدان و لقلش ب
 كتشروتیوە چۆن مدار، ئ
رای   ل دوور  مشروتیتكی 
 ،روەرییدڵ و ئازادی و دادپ
ئوە  ئــیــدارەی   ل  مئ ئگر 
ناڕازی بووین ئوە لبر زوم 
ناڕازیبوونی  و  زۆرداریتان  و 
لئوە،  بوو  نیازی)  (ئنوەرو 
ئوە  ئیدارەی  ئو  لبر  ھر 
نیازی)  (ئــــنــــوەرو  نـــبـــوو؟ 
خۆیانیان  وەزیفكانی  تركی 
لشكرەكانتان،   لــــ كـــــرد 
ئوەیان  ــیــدارەكــی  ئ  چونك
 ،مئ وەكـــو  نـــبـــوو،  دڵ   ــ ب
شاخاوییكان،   نشو  چوون
ھمان  برامبر   دەبــ چــۆن 
نیازی)  ــوەرو  ــن (ئ ئــیــدارەتــان 
بكنوە  جیا  ئوە   ل خۆیان 
برامبر  ئــیــدارەتــان  دەبــــوا 

 .بواین موان وەك ئئ
قارەمانی  نیازی)  (ئنوەرو 
خوالسكاری  و  حـــوڕیـــت 
ـــش  ـــوان مــیــلــلــت بـــــــوون، ئ
دەشوبھنن ئو كسایتیانی 

ل زەمانی زۆر كۆندا ل دەست 
ــان لیان جیا  زولم و زۆرداری

بوونوە.
ئینقیالبكی ١٠ی تمموز 
دەب یاریدەركی ئامادەكردن 
ئمی  وەك  ئــوانــی  بۆ   ب
ئگر  راوەدونـــراویـــن،  كــورد 
 ـــــی ڕابــــــــردوو ب دەورەكـــــان
ئبدی)  جورمی  و  (عصیان 

بوو.
مووشیر  نیازی)  (ئنوەرو 
 ــوشــت ب ـــان ك (شــمــســی) ی
دەســـتـــی مـــــوالزم عــاتــیــف و 
 وتنك مكانی، وەك ئرەفیق
بۆ  ــــك  ن لــــیــــدان،  دار  ــــر  ژ
مملكت  بۆ  ئوە  (عصیان). 
ھزكی  ئگر   ،نیی ســوودی 
خۆشبختان ب ئمش وەك 
كسانی  و  ــیــازی  ن ئــنــوەرو 
عمومیدا،  عفوكردنكی   ل تر 
وەرگرتن  ســوود  ئومدی   ب
بنی   ب  مئ ئمما  دەبووین، 
ئادەمی ھاتوینت دنیاوە، ئدی 
حوریت  قھرەمانانی  ئــو 
بووین، كورد ھتا ئمۆ ئو 
زۆرداریــی ئوەیمان  زولم و 
چشتووە، ئگر لجیاتی ئو 
زولم و زۆرداریدا حكومتكی 
سر   تب ـــروەر  دادپ ئــازادو 
حوكم دەب چاوەڕوانمان لم 
حوكمدا ئوەب، ب پچوانی 

.وە بی ئو حوكمئ
(حــوڕیــت و  بــم ئگر 
و   ناوبب ھــر   (كتدالع
وەك ھی ئوە ب ھمان ھزی 
 وەشدا لڵ ئگل مرەش، ئ
چاومان  كۆندا  زۆر  زەمانكی 
ئازادیخوازی،  بۆ  بــوو  كــراوە 
ھولمان دەدا بۆ رزگار بوون.
لگڵ ئوەشدا ئمۆكش 
ھر ھوڵ دەدەین بۆ رووخانی، 
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ھر بردەوامیشین.
كوردەكانی  دەیـــانـــگـــوت: 
حوسین  ھــاتــوچــۆی  دەرســیــم 
حــیــلــمــی پــاشــایــان كـــردبـــوو، 
حقوقیان  و  حــق  ئـــوەی  بــۆ 
وەمدا   ل ئویش  بپارزێ، 
گورە   ب خــوارەوەی  ئمی 

پیاوەكان راگیاندبوو.
حكومت  موزاكرەكردنی 
 شقیایانئ جــۆرە  ئم  لگڵ 
دەبت شتك وەك پچوانی 
 بب  ،ـــــ وای ــوە  ــت ــســی حــی
قیدو مرج دەب بكون ژر 
فرمانی حكومتوە، ئوەیش 

فرمانو رەتناكرتوە.
ــــجــــامــــدا ھــــــزە  ــــن ـــــ ئ ل
سووپاییكی ژر فرماندەی 
 (ئــیــبــراھــیــم پــاشــا) نـــاردرایـــ
بریندارو   ــزەكــھــ ســریــان، 
 ل زۆری  كـــــوژراوـــــكـــــی 
وەرزی   ــزەكــھــ ـــوە،  ـــوت ك
زستانی بسردا ھات  ل شاخ 
نحوایوە و گڕانوە دواوە، 
قــارەمــانــانــی بــ ئشقیا  ئــو 
شوینكانی   لــ ــوون  ــراب ــاون ن
حالی  ئــو  مــانــوە،  خۆیاندا 
و  كم  ــدا،  روی دەرسیم   ل  ك
شونكانی  ھــمــوو   لــ زۆر، 

كوردشیندا روویداوە.
(١٠)ی   لـــــ ئــــــوانــــــی 
 نشو ــــرەو  ب تـــمـــمـــوزەوە 
 ب چــووبــوون  شاخاوییكان 
ژمارە زۆرەكانیانوە ل فیزو 
دوور  مشروتیت  برەكتی 
بوالوە  دەسبتای   لــ ــوو،  ب
گۆڕانكاریكیان  جــۆرە  ھیچ 
كوردە  ھر  نھات،  بسردا 
 بوون نــبــوو،  ئشقیاكانمان 
رابـــــردوو  دەری  قـــوربـــانـــی 
 ی لـــــ ـــــوان ئ ئــــــســـتـــاكـــی 
حوكمیان  ئركانی  ئستنبۆل 

ب دەستوەبوو؟
یــان ئــو كــوردانــی لناو 
پنابری   بـــ شـــاخـــكـــانـــدا 
دانیشتبوون چاوەڕوانی عدل 
زەخم  ئــوان  ھر  مروەتن،  و 

دیدەی میللتم نبوون؟
 ج ـــوەش  ئ كۆتاییدا   لــ
بیاری  ســــر  ـــۆ  ب دەھــــلــم 
 ئـــــازیـــــز، ك خــــوــــنــــرانــــی 
لسر  حوكمی  بــویــژدانــوە 

بدەن.

پوختی ھواكانی جنگ
شڕی   لــ ــكــان  ــمــان ــ ئ
كردبوو  ھــــرشــیــان  (ریـــڤـــا)دا 
دوای زیانكی زۆر ناچاربوون 

پاشكش بكن.
ل (دیونسك) و (لۆتسكی)دا 
رۆمـــانـــیـــیـــكـــان  و  رووس 
 ریــان وەرگــــرتــــووە لبــخــ
ئمانكاندا،  شڕی  گرمی 
ھرشیان  ــو  ئ چـــاوەڕوانـــی 

بوون.
ئمان  ــــكــی  ــدن ــان راگــی
 ل رووس  تۆپخانی  دەــــت 
(دیــویــنــســك) و (ســتــۆكــۆد) و 
(برۆری) و (تارنۆپۆل) دەستی 
توندوتیژ  ــیــكــی  چــاالكــی  بـــ
 كـــــان لكــــــــردووە، رووســـــ
رۆژھتی  و  و  (بوگووینی) 
پش  بـــــــرەو  ــــــورا)  ــــــری (ئ

رۆیشتوون.
فرەنسی  رۆژنــامــیــكــی 
رۆمانییكان  نــووســیــوــتــی 
لسر  خۆیاندا  لــبــرەكــانــی 
دوژمنكانیان  ھراسانكردنی 

سوورن.
ئــــاگــــاداریــــیــــكــــان  دوا 
 كـــان لــن رووســـ ــن ــی وادەگ
(ریڤا)  رۆژھـــت  بــاشــووری 
(ژاقۆیستاد)ی  پردی  سركی 

گرتووەو  (دیــۆنــیــا)یــان  ســر 
برپرچدانوەی  ســرقــاــی 
 ــن ل ــان ــم ــ ــرشــكــانــی ئ ھــ

دەوروبری (ریڤا).
 ــــ(مــــــــارش ھــــیــــگ) دە
(ئپیرەس)  شــڕی  لــبــرەی 
لنوان  كم   (١٣) بــدرــژایــی 
شـــمـــنـــدەفـــری (ســـتـــادەن) 
ـــرەس)دا  ـــی ـــپ (ئ كــنــاــی  وە 
ئینگلیزەكان ھرشیان كردووە. 
دەوروبرەدا  لو  ئمانكان 
 دیك بـــرەكـــانـــی  لــھــمــوو 
ـــوەی  ــرن. وــــرای ئ ــزت ــ ــھ ب
ــی نــاوچــكــ دارســـتـــان  ــاك خ
چەو  زۆر  بــــشــنــــكــی  و 
بارانكی  شڕەكشدا  لكاتی 
 ل ئینگلیزەكان  بــاریــوە،  زۆر 
رۆژھتی (سن ژولین) زۆر 

پشكوتوون.
رۆژنامكانی  ھــرچــنــدە 
 (١٨٠٠) وتنشكو پوروپا ئئ
بسركوتنكی   تــریــیــمــ
دەدەن،  ـــم  قـــ  ـــ ل گـــــورە 
 مــان كــاتــیــشــدا بـــاس لھــــ ل
(مارشاڵ  ســركــوتــنــكــانــی 
دیكدا  لبرەكانی  ھیگ)یش 

ئكن.
ھروەھا فۆككانی ئینگلیز 
 رشھ بــرپــرچــدانــوەی   ل
زۆر  ئماندا  برامبرەكانی 
سركوتوو بوون. ئمانكان 
بــدەســتــھــــنــانــوەی ئو  ــۆ  ب
لمیدانكانی   كــ بنكانی 
داگیركرابوو لم  جنگدا لیان 
برەیدا دەست بجموجووی 
لخۆ  ئمیش  دەكـــن،  نــوێ 
سربازیی  ـــامـــادەكـــردنـــی  ئ

دوژمندا دەردەكوت.
برپرچدانوەی  لكاتی 
ئمانكان  توندی  ھرشكی 
لــــــدەوروبــــــری (فـــالنـــدەر) 
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دیل   (٣٠٠) دەستگیركردنی 
راگیاندنكانی  ــدرا،  ــان راگــی
دەن   رەنـــســـفـــ رەســـمـــی 
ئــــــمـــانـــكـــان بـــھـــیـــوای 
 بنك لــو  بوونیان  بــادەســت 
گرنگانی (ئزن) و (شامپانی) 
لھرشكردندان  (وەردون)  و 
 ــــجــــمــــوجــــوو ئــــــــــم  و 
ئمانكان  دەستدرژییانی 
ب برەو رووبوونوەی لگڵ 
تۆپخانی توندی فرەنسییكان 

بكۆتایی گیاندرا.
ــــی  ــــدن ــــان ــــــــــدوا راگــــی ل
دەردەكوت  فرەنسییكاندا 
برامبرییكانی   ــرشــھــ
ـــر  ـــب ـــرام ـــان ب ـــك ـــان ـــم ـــ ئ
(ھـــورتـــبـــیـــز) بـــ ئـــوپـــڕی 
توندییوە پاشكشی پكراوە.

لدواترین  ئــــمــانــكــان، 
لبرە  دەســـتـــدرـــژیـــیـــانـــدا، 
 مئ ئینگلیزدا  جنگییكانی 
خۆیان  زۆری  ــــكــی  ــان بــزی

دادەنن.
ــــگ)  ــــی (مـــــــــــارشـــــــــــاڵ ھ
ئینگلیزەكان  بادەستبوونی 
ـــو بــنــكــانــی دەوروبــــــری  ل
ـــان  ـــری ـــــدەر) كــــ داگـــی ـــــالن (ف
كردوون، ب فرماندەیی خۆی 

رادەگینت.
لبرەكانی جنگی ئیتایادا، 
رۆژەدا،  پانزە  ئــم  لــمــاوەی 
جموجووكی  جــــۆرە  ھــیــچ 

گرنگ رووی نداوە.
رامیارییوە،  روانــگــی   ل
ئم  رووداوی  گــرنــگــتــریــن 
 یرشھ ــو  ئ رۆژە،  ـــازدە  پ
كۆرنیلۆف)  (جــــنــــڕاڵ   كـــ
ــراد) و  ــروگ ــت كــردیــیــ ســر (پ
 وتـــووە كشــكــاو واشـــدەركـــ
رككوتنك لنوان (كرنسكی) 

و (كۆرنیلۆڤ)دا ھبووە.
 ی ككــــۆنــــگــــرەیــــ ئـــــو 
 ی دوایــــیــــدا لم رۆژانـــــــلــــ

سازكرا  رووسیا  (پتروگراد)ی 
لجیاتی ھوی كمكردنوەی 
 كبارودۆخ ئــاــۆزیــیــكــانــی 
زیاتر  ئاۆزییی  ئــو  بـــدات، 
كرد و وا چــاوەڕوان دەكرت 
(شازادە لیۆڤ)  ك ئم وەك 
البردنی  بۆ  بت  پشكییك 
بھرحاڵ  (مسیۆكرنسكی). 
قناعتی   بــ  بــ ھرچییك 
وەك  رووسیا  سوپاكانی   مئ
 روا بن ھـــــــدەكــــاســی لــ ب
ھموو   ب ناتونوەو  ئاسانی 
بھزكی   میشھ شوەیك 
سرنجاكشر  شایستی 

دەمننوە.
وەمـــــــی یـــاداشـــتـــكـــی 
ــا و  ــی ــمــان ــ ـــن ئ ـــالی پــاپــا ل
شایستی  ھاوپیمانكانیوە 
ــــان بۆ  تــــوانــیــنــ. ئــــمــ وام
دەركوتووە ئو ھموو ھراو 
ھۆریایانی ل گۆڕدان ئستا 

زۆر دوورن ل رككوتن.

داب و نریت و خوو و ڕەوشتی 
كوردەكان

و  داب  بپی  ــان  ــوردەك ك
دەكرن  ــیــان  زمــان و  ــریــت  ن
(كرمانج.  بــشــوە  چـــوار   بــ
كھور. لوڕ. گۆران) سنووری 
 وە كــ و خــاكــوردســتــان لــ
 ـــت كـــاو دەبـــر ــز ن ــورم ــھ ب
دەكوت كناری دەریای ھند، 
دەست پ دەكات و بھلكی 
راست ل مالتیدا تدەپڕت 
دت.  كۆتایی  مــرعــش   لــ و 
ویالیتی   ھ ئم  باكووری 
ــی عـــجـــم و  ــراق ــ فـــــارس، ع
باشووریشی   ،نستانرمئ
عیراقی  و   موس دیاربكرو 

دەرەوەی   لــ بــم   ،ــ عــرەب
ئمدا ل ئوپڕی رۆژھت 
مغریب  وتــــی  كــۆتــایــی  ــا  ت

.یھۆزی جیاجیای كورد ھ
كوردەكان  ئـــوەی  لــبــر 
ئــــــازاو تـــــــووڕەو ســـخـــی و 
 وەی لر ئبرزن و للووتب
دەمارگیرو  ئــازاو  بــدەر  رادە 
ئامادەی   میشھ مردن  زۆر 
لگڵ  پــــــكـــدادانـــن  شـــــڕو 
لكاروباری   بۆی یكتریدا، 
 ب گرنگ  مامی  و  دنیایی 

ئاگان.
زۆرینی   ك ھۆیوە  بو 
مزھبن،  شافعی  كوردەكان 
بكاروباری  ــابــنــدن  پ زۆر 
كوردانی  ئـــو  ئــایــیــنــیــیــوە. 
دەوروبری ناوچی موس و 
شام، ك بشكن ل ھۆزەكانی 
(بختی، محموودی و دەنبولی) 
زانا  ئزیدین.  ربازی  لسر 
ئایینیی گورەكانی كوردستان 
(ئامدی)  دەورویــی   ل زیاتر 

پگیشتوون.
حدیس   ل ئاینییكان  زانا 
و فــیــقــه و نــحــوو كــــالم و 
ئاسواری  ـــادا  وات و  لۆجیك 

.یورەو گرنگیان ھزۆر گ
ئم قوم لبر ئازایتی و 
قارەمانتییان ناونراون (كورد). 
كردووە  تۆماری  مژوو  وەك 
قارەمان  بناوبانگترین  ھرە 
حوكمانی  ــســردەمــی  ل  كــ
دەركوتووە  پاشادا  كیقوباد 

(رۆستمی زاڵ)ە.
 -یپاشیڤی ھ-

مدير مسؤول: آزيزى احمد

 ك لرند درەدا چل
كراوە  لبیر   (رەفنامش)

دابنرێ.         
نزەنگ بدولع
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ژمارە ٤ھژمار ٤

پازدە رۆژا جارەك دەردكڤیت قنجیا كرمانجارە دخپتیت
كرمانجای ریدەیج

كی كوردیییوە رۆژنامتودەكرك بۆ سوودی كوردان بر پازدە رۆژ جارھ
١٣٣٥ ٣٠ زولحج

جھ فرۆتاندینی، جھ توزیع: مكتب التألیف شارع عبدالعزیز مصر

نڤیساندن ھج
مصر القاھرە عولبك پوستیی ٥٨٠

رییمریدەكی ١ قج
سالیا ڤی ١٥٠ شش ھیڤیا ڤی

 رییم٨٠ ق 

شونی بڕوەبرایتی
٥٨٠ مصر القاھرە سندوقی پۆست

دانی ١ قروش
ئابۆنی ساالن ١٥٠ شش مانگ

 ٨٠ غروش

ئالیی كرمانجی
چاڤ دبورە

-٤-
موختارییت ئیدارەیی

ساال ١٧٩٠، مجلسا مللتا 
بۆ   ــ دای الیحكی  فرانسیی 
ــاســاكــی ڤی  ـــاڤ ن ــكــرن، ن چــی
ژی  (دانــتــون)  نڤیسن  كاغدی 

ھبوو ڤان گوتین كو: 
 پارس ـــاژارا  ب "مجلیسا 
ئساسی  ژ  تینی   بچ  دیڤ
مجلیسا  بـــــاژارا،  مجلیسا 
پاژارڤ كو خانی كی ی، حمی 
شوغلیدە  حمی  تدە   لقخ
دە  حكومتا  حمی   ،بھورەن
ئازادیا  حقی  رە   لقخ ھر 
نڤیسین، حق ئازادیادا تشتن 
ڤی ھب، ئمنیتی و حق كو 
 كقی رە ددین، ڤحھندایی ن
مرۆڤكی، ڤان حقارە مرۆڤ 
ما  ببن  ــدە  ز  چوق ژی،  ون 
مروڤ  دوو  كو  برڤی  لكن، 
نكارە  حــكــومــت  بـــوون  ــۆ  ھ
حق ڤان بستین، ھۆلی ھزار 
مرۆڤ، سد ھزار مرۆڤ ژی 
دكارن ب ھۆ بن ھر یكی ژ 

تینو  خوە  حقن  حمی  ڤان 
ئڤ   ،نامین حق   ب  رڤب
میدانیدە ی كو ڤك مرۆڤكی 
حمی  ژی  جمعیتا  ئــڤــان 
ڤان حقا ھن، ڤك خانیكی 
 قح  یعائیل  زنــمــ دە 
خانی  نــاڤ  دا  فكرە   یھ ڤی 
ھۆلژی   ،بن خــراپ  تشتن 
 نڤان ھ قتا حمعیڤان ج
شوغل پۆلیسی ناڤ خوە دە 
بـــاژارا  حــقــی  حــمــی  چكن، 
دەردكڤ ژ حقا یكبوونی و 
خلقی  حمی   كھ پۆلیسی، 
شوغل  حمی  نكارن  بــاژارای 
ژناڤ   رڤــبــ چیكن،  بــھــورە 
خوە دە چند مرۆڤا رە دھلن 
ڤی شوغلی چكن دیسا باژارە 
ڤان  مادام   دكچ شوغلی  ڤی 
مرۆڤا ژ حمی خلقی باژاری 

.ڤدەردك
 باژار كو ڤ دوخوی كڤ
 ،تحكوم بر   كییمرۆڤ كو 
باژاری  و   تحكوم شوغلن 
ڤــكــ شــوغــلــ حــكــومــتــ و 

.كییمرۆڤ
 كی الزمكو مرۆڤ باژار ڤ
دەرنكڤو   قانون ئمرێ  ژ 

باژاریرە  حقا  ژی  حكومت 
 دەست مرۆڤكی   قح  كڤ

خوە درژ نكت).
مزنن  مــرۆڤــــن  حــمــی 
ژ   ،یفرانس ھندرێ  شــرێ 
 فكر دك كیژان ئالی ببن، ھۆل

بوون.
رۆبسبیر دبژە بو: (قانون 
دیكارە تن شوغل خراپ رە 
بژە م ئم چنكن و شوغلن 
قنج رە بژیت م ئم چكن...) 
ژی،  ژوســت)  (سن  ڤی   كڤ
دبژە بوكو: (مجلس باژاری، 
 قح ،یعائیل جلسم كڤ
ڤرە  خـــوە   نــیــنــ  تــحــكــومــ

تكلھڤ بكت).
ئاقولالس)  (ئمیل  موسیو 
ژی كتبیدە كو نڤیسی، گوت: 
سری  مرۆڤی   تموختاری)
حمی حقی ڤی ی مرۆڤكی 
حـــقـــ ڤـــی یـــ مـــدەنـــی و 
ژ  ڤــی   قــحــ  ،یــھــ سیاسی 
 ،یھ ژی  رە   تموختاری
ڤی  مرۆڤین  حقی  كو  ــاژار  ب
حقی  رە،  موختاریتی   یھ

ڤی ژی ھی موختاریتیرە).
 ١٢ ســـــالـــــی  كــــنــــگــــی 
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فرانسیی  ١٨٨٠یــدە  تمووز 
قومیسیونكی چكرن دا حقا 
مجلیسا باژارا بنڤیسین ھۆلی 
ڤی  كــنــگــی  ــمــی  "ئ نیڤیسن: 
كو  گــۆت   مــ نڤیسی  كــاغــدی 
خلقی  حــمــی   قــحــ  الزمـــ
ئم موحافزە بكین. مجلیسا 
ـــاژاری الزمـــ بــكــارە حمی  ب

.بكچ خوە تن شوغل
 م ڤئــــ ــنــ ــا كـــو ت ــرن ــی ت
قــبــوول بــكــن، الزمـــ ژی ئم 
باژارارە  مجلیس  بھلن   ڤ
ئیزنی كو ڤرە الزم دا بكارە 
بیشتغیل، ھك ئم مجلیسا 
ڤی  نــدیــن  و  چكن  بــــاژاری 
 مرۆڤی دەست كڤ بب ئیزن
لنگی ڤی گرداو برڤی  ڤی و 
خارونی قنج و ری سپخی 
ـــ ئـــم ڤی  ــ، ئــیــدی الزم ھــی
مجلیسا  كــو  كــون  خــبــری 
نیارێ   تحكوم و  ـــاژارا  ب
كو  سخبكین  بردین.  ھڤن 
 نــج ببت قــحــكــومــ .ــ ــك ھ
 كھ  ،نــجــقــ ژی  مــجــلــس 
حكومت   ــبــ خــراب مــجــلــس 

 .(نج ببنكارە ق

 :زێ ھاتییكاغ
ژی  ئــم  كرمانجا  جوانی 
روبرو  دە  ڤــر   ١٢٦٢ سالی 
شوندا دچین و توكسك تو 
نین ژی مرا ببژە ئی گلی 
 چقاس ببن  ھشیار  كرمانجنۆ 
 ژوەرا ھاتی تال و موسیبب
خودێ  حیكمتی  دبژن  ھون 
حیكمت  ــن  ــزەك ــ م  وســـایـــ
وەرا  ژ   چاوای تعاال  خودێ 
تعاال  خودی  حیكمت  ببژم 

ژ حموو مخلوقی وەك خت 
 كومرقبال بۆی ھ لغرافت
ژ  حو   بوون شھرزا  قاسی 
وی قــانــون رەبــانــی كــو سر 
حیكمتا خودێ تعاال تئسیس 
معریفت  و  عــیــلــم   بــوویــ
قانون  ئــڤ  دكــن  ئیقتیباس 
رەبانی نورانی ئوفق ئزەلیدە 
بیچیا قودرەتی راكری ئیتیحاد 
تعبودا  حــمــو  ــرەقــی  ت و 
ــر شــعــب كو  ئــمــر كــریــ ھ
ھنكان   كرن ئیختیار  ئالیك 
بدنی گرتن تمام دڤی حاسل 
 ئاوروپای ئــھــل  مینا  ــرن  ك
ترەقی یكبوونا دان معلوما 
 ر زەعم؟! سر مرۆڤی یھ
وان ب ئاخیرەت دكرن، ئڤ 
گوندا  ــوژن،  دك مرۆڤا  شعبا 
ــاالن دكــن، ربــویــان ژی رێ  ت
قوت دكن ئڤ وقوعاتان واقع 
سالی  خسوسا  دیــن  و  بــوون 
١٣٢٢ شری كو مابینا مالندە 
 بوو ژ زەمانقرە كچیاندە چ
ئولدە حیا نھا شریك وسا 
 كتزیع توناڤ ملزن و فم
ـــوو وەالكـــیـــن تاڤ  چــــبــوو ب
كورداندە چبوو مع ھذا مزن 
و  شــڤ  كرمانجا  مـــالی  و 
 دیسالمی خدێ و حرۆژ ك
خوندن  و  دخونن  پغمبری 
مزن  مــزن  بـــاژارێ  و  ددن 
غفلتی   ڤ ژێ  قــت  دكــرن 
دبژم  خو  ئز؟!  نابین  ھشیار 
 رنكو ژ ق ڤدی ئ ببس
كسك  تو  نھا  حیا  عولی 
مكتبك بونا زمان كوردان 
ڤنكرن خسوسا قواعید كو 
سڕف  مینا  نكرن   چ ژرا 

ــدان و  نــحــو كــو حــتــا جــری
ـــوردان  مــجــالن ب زمــانــ ك
دەرخن بونا حموكس فھم 
و  ئیتیحاد  معنا   بخون بكو 
ترەقی چ ب بزانن ئیرۆ جوانا 
تركان   جــوانــ مینا  ـــوردان  ك
دكــن، ئــڤ جــوانــ تــركــان ژ 
دەرڤا دەرڤا ئیتیحاد و ترەقی 
ژ  و  دخستن  خوە  مللتی   ی
مللتی خوە رە ب خیتاب كو 
خیتابی دكر نك ئڤ خیتابا 
مللت وان فھم ندكرن بۆنا 
ئیرۆ   یانح وان   تملل ڤی 
مینا مرۆڤا غریب ل وان مزە 
 الیعوق بــر  ڤی  بۆنا  دكــن 
كرمانجان واجبك بری ھر 
ئیبتیدائی   كبكتم تشتی 
كوردی   تلوغ تعلیم  بۆنا 
 ا ئوسوو حسیلكن و تڤ
پشدا  ڤــی  ژ  دابــنــن   عقولم
ــاتــ لــوغــتــ كـــوردی  حــروف
دانن ئڤ زەن مكن تشتك 
سھل بۆنا ڤی ھیمتك مزن 
خودێ  ژ   مــ ھیڤیا  دخـــوازی 
تعاال ھیداڤ جمعیت كوردا 
بۆنا  ژ   ــبــوویــچــ نــھــۆ   كــنــ
 چ ھیجایی  تشتك  كــوردان 

بكن والله الموفق 
عبدولستار ئلكوردی 

كوردستان 
جوانا  دبــیــنــن  ئـــم  چــۆقــا 
كرمانجا ھشیار دبن، ئم ژی 
ری مگرت زدەتر بخپتین.

 رەف نامش
تقلیدا، تبعا كرمانجا 

عزمان   ئالیی ژ  كرمانج 
لوڕ،  كرمانج،   ناڤ ب  تبع  و 
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كلھوڕ، گۆران چاری تقسیم 
دبـــن، حـــدودا كــوردســتــانــ ژ 
كندێ ھورمزی حیا بحرێ 
ھندی ختكی راست رە حیا 
دیاربكر   جنوب مالتیییی 
عرەب  عیراقی  و  موسل  و 

.یھ
ــمــا پــاشــی ڤـــان جــھــا ژ  ئ
مشریق   تــوالیــ  قسایئ
حیا نیھایت دیارێ مغریب 

.نمی جھادە كرمانج ھح
جامر،  ــك  ــل گ كــرمــانــج 
ــورو مــوتــكــبــرن، ئڤ  ــی غ
جامری وغیرەت و شجاعت 
رۆژ  ھــر  حمی  كو   ببس
 دەن سری  دە  خوە  مابینی 
حال دن فكر ناكین، شوغلن 

خوە ھۆلی دھلین.
شافعی  كرمانجا  گلكی 
 را خودێ و رەسولبخ ،ن
 ك دكرن ژ ئالیا شاملڤی گ
عشیرا  نـــاڤ  و   مــوســلــ و 
محمودی دنبلی و بختی ناس 

 .زیدیی بزھب م نھ
زدەترن  كرمانجا  مالیا 
 ،ڤدەر دك یمادیژ ئالیا ع
سڕفی،  فقھی،   ،دیسح ژ 
منتیق  و  كالمیی  نــحــوی، 
مالین  گــلــك   عانیم و 
مزن دەركتن و كتبن باش 

.نڤیسین
ناڤ كرمانج دانڤی قومی 
ژ بۆی میرانی ڤان ژ مرۆڤن 
 زن كو راڤیا نڤیسینن ممیر
شاه  رۆژا  كو  زال   مرۆست
 خوی ھاتیبوو  كــیــقــوبــادی 
ژ  توسی   فردەوس  شاھنام
ڤــیــرە رۆســتــمــ كـــورد ناڤ 

بھرام  كو   ڤكرمانج دابــوو 
مال  مــیــالد،  گركین  چــوبــیــن، 
تاجدین و فرھاد كو دەركتبو 
ژ كرمانجن، عشیرا كرمانجا 
تفاقن،   بــ  كڤپ  مــیــشــھــ
دائیم ب تمروود و شیقاقن، 
خودێ   ناڤ ژ  ڤاندە  مابینا 

.كی دی تفاق نینتشت
جــیــنــارا كــوردســتــانــ كو 
داڤان  كرمانجا  ســر  چــوون 
زەبت بكن، حمی ژڤی شوغلی 
پیچكوك  ـــــوون،  ب ــان  ــوشــم پ
كرمانجا  ژ  كــبــرن  ھــوركــی 

مقسودا ڤان حاسل دیب بو.

سحیفی عولی 
فسل عولی 

سولتانا دیاربكر و جزیری 
ــا عـــولـــی كـــو ژ  ــان ــت ســول
كرمانجا حكومت دیاربكر و 
جزیری چكر (سولتان ئحمد 
عباسی  ــادر  ق ـــروان)ە  م بن 
و  دا   سرولدەولن ناڤی  ڤیرە 
ــا. دودو و  نــاڤــ ڤــی ھــۆلــ م
چكر،  حكومتی  سال  پنجی 
سالی  مــر  دە  ســالــی   فــتــھــ
رە،   گــبــ تــوغــرل  ژ   .(٤٥٣)
سوتانا سلچووقی رە ھڤالی 
مزن   ی ڤی  كربوو.مرۆڤین 
ــن جــھــــر و  ــ ب ــدەول ــخــرول ف
ئبولقاسم مغربی بوو، دبژن 
 شتد و ھكو نیك ڤی سیس
ژن ھبوو ھر ژنی رە سالی 

جارەكی دیگرە بوو.
 -یپاشیڤی ھ-

بشی توركی
سیاسیات

-٤-
موختاریتی ئیدارە

میللیی  ئـــنـــجـــوومـــنـــی 
سای  نیسانی   لــ  رەنــســفــ
(كۆمیسۆن)كی  (١٧٩٠)دا، 
تایبتی  الئیحیكی  پكھناو 
(كۆمۆن)  دامــزراوەكــانــی  بۆ 

ئامادە كرد.
 ك بوو لكی (دانتۆن) ك
ھۆكاری  لــبــارەی  ئــنــدامــان، 
(كۆمیسیۆن)ە  ئو  پكھنانی 
بنمایی  ـــو  ئ وتــــی:  دواو 
كۆمۆنی  دامــزراوەكــانــی   كــ
پاریس دەیكات پاپشتی خۆی 
 تدەب مانایكوە  ھموو   ب

بنما بۆ (كۆمۆن).
ـــك ســــنــــووری  ـــ كـــۆمـــۆن
دیـــــــــاریـــــــــكـــــــــراو بــــــــت، 
ھاوبش  برژەوەندییكانی 
كۆمپانیایكی  و  ــــــن  دەب
ـــش  بـــــرژەوەنـــــدیـــــی ھـــاوب

دەگینت.
حكومتكدا  لـــھـــمـــوو 
كستی  ـــازادی،  ئ مــاف  یاسا 
ئــاســایــش و  كـــاركـــردن و  و 
و  زۆرداری  برھستكاریی 
 .خشدەب میللت   ب ستمی 
ئو  بــدابــیــنــكــردنــی  یـــاســـا 
ئو  بــكــارھــــنــانــی   .ــ ــان ــاف م
دەستبركردنی  ــو  ــان ــاف م
ــان، كـــم یا  ــك ــی ــدی ــرژەوەن ب
زۆر، بۆ لھاتوویی و چاالكی 
و زیرەكی ئو كسان خۆیان 

ج دەھت.
دەست  یاسا  كاتك  ھیچ 
 ل كسك،  ھیچ  لكاروباری 
بو  مافكانیدا  بكارھنانی 
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بۆچوونی  بیرو   ك شوەیی 
كردبت،  پــســنــدی  خـــۆی 
وەرنادات. ئگر بتو حكومت 
بناوی رنماییكردن، بۆ باشتر 
دەست  مافكان،  بكارھنانی 
كۆمۆنكان  لـــكـــاروبـــاری 
ھیچ   كـــاتـــ ــــو  ئ وەردات، 
ئازادی  ئــاســوارــكــی  جـــۆرە 
بكارھنانی  سربستیی  و 

مافكان نامنت.
بپی  كسك   تاك ھــر 
مرجكانی ئو كۆمی تیایدا 
دەستبركردنی  بــۆ  دەژی 
بككترین و زۆرترین سوود 
بو شوەیی خۆی دەیوت 
دیاری دەكات. ھموو كسك 
كاراندا،  ئو  لجبجكردنی 
ك خۆی ئارەزووی كردنیانی 
 ،ستربواوی ستت، ببھ
قدەغی  یــاســا  بــمــرجــــك 

نكردبن.
بۆی  كـــســــــك  ھــــمــــوو 
لگڵ  وەیا  خۆی  ھر   ،یھ
پی  مافانی  ئو  كۆمكدا، 
بھنت،  بــكــاریــان  دراون 
لدەستدانی   تناب ئمیش 
ــــا  ــــروەھ ھ و  ـــی  ـــان ـــك ـــاف م
ئاسایش  پاراستنی  لــبــواری 
جورو  برھستكاریی  و 
لناو  مــافــكــانــی  ستمیشدا 

كۆمدا پارزراو دەبن.
سرۆكی  چۆن  ھروەكو 
ـــۆ پـــاراســـتـــن و  ــــك ب ــزان خــ
رـــكـــوپــــــكـــی خــــــزانـــكـــی 
 ،یھ پۆلیسیی  دەســـتـــی 
ھروەھا كۆمیش لناوخۆیدا، 
ركوپكی  و  ــن  ــاراســت پ بـــۆ 
كارەكانی، دەستی پۆلیسیی 

.یھ

لھموو ئم شیكردنواندا 
 ـــــت كوـــان دەردەكـــــ ـــۆم ب
حكومتدا،  لدیدی  كۆمۆنك 
میللت  كسكی   تاك وەكــو 
پیوەندییانی  ـــو  ئ  ،وایــــ
حكومتدا  و  كۆمۆن  لنوان 
 تاك پیوەندیی  وەكــو  ھــن 

.ت وایك و حكومسك
ـــــــــــو چــــــۆن  ـــــــــــروەك ھ
ــدا ری  ــی ــكــارەكــان ل ــۆن  ــۆم ك
یاسای  ــی  ــردن ــك ــی ــچ ــ ســرپ
كۆمۆندا   لـــ ـــــــدراوە،  ن  پـــ
حكومتیش پویست لسری 
كستی  ــی  ــازادی ئ مافكانی 
ئــاســایــش و  كـــاركـــردن و  و 
برامبر  بــرھــلــســتــكــاریــی 

بزۆرداری بناست.
لخای  كۆمۆن  مافكانی 
گشتییكانی   مــافــ كــۆتــایــی 

حكومتدا دەست پدەكات.
سرۆككانی  ـــوو  ـــم ھ
 ،رەنسف مــزنــی  شــۆڕشــی 
سر بھرچی تیپك بووبن، 
ھموو ئم بنماییان پسند 

كردبوو.
تنیا  دەــــت:  (روبسپر) 
كۆمڵ  بـــۆ  زیـــانـــی  ـــــوەی  ئ
ـــی  ــــاســــا ر ھــــبــــووبــــــــت ی
بۆ  ئـــوەی  بــم  لدەگرت، 
كۆمڵ سوودبخش بت ری 

پ دەدات.
 ر لــــ ــــــك ب نـــد رۆژچـــ
(ژیروندەن)یكان  دەركردنی 
ــــ ئــــنــــجــــوومــــن، (ســــن  ل
شارەوانی  وتبووی:  روســت) 
 ،تمیلل خزانی  ئنجوومنی 
مافی  حــكــومــت  كاتك  ھیچ 
ناویوە،   تبچ  نیی ئــوەی 
مسیۆ (ئمیل نكوبالس) لمڕ 

وردبینی مافكانی شارستانتی 
دەت:  میللتدا  رامــیــاری  و 
بناغی  كستی  سربخۆی 
ھر  ــتــی.  ــ مــافــكــان ھـــمـــوو 
مافكانی  ــی  خــاوەن كسك 
بت،  رامیاری  و  شارستانتی 
بڕوەبردنیشی  سربخۆیی 

.یتدا ھموختاریی ل
موختاریت  كـــســـانـــی 
كۆمۆن،  بــڕــوەبــری   دەبــنــ
 ب ـــــ ــــكــــت ب مــــمــــل ـــــا  ی
مالیكی   تدەب حال  تبیعتی 

بڕوەبرایتی.
 ل ـــــــدا  ـــــــۆرت راپ لــــــو   
كۆمیسیۆن   كـــ  رەنـــســـفـــ
ئو  وردبینكردنی  ــارەی  ــب ل
 ویستپ  ــ ك دەســـتـــانـــدا 
 كــان، لكــۆمــۆنـــــت بــبـــدر
سای  تــــــمــــــووزی  ١٢ی 
كاتدا  ــو  (ل دەــــت:  ١٨٨٠دا 
سرقای  كۆمیسۆنكمان 
بۆ   كراپۆرت ئــامــادەكــردنــی 
 كردنژی نستی دەستدربم
 ك كسر ئازادیی ھیچ كس
 كی زۆر سادەیوەش مادەیئ

گرنگییكی زۆریشی پداوە.)
دامزراوەكانی  بــنــمــای 
كۆمۆنك  ھـــر  (كــــۆمــــۆن): 
خۆی  تایبتییكانی  كاروبارە 
دەبات  بــڕــوە   سانك بــو 
ــژاردوون و  ــب ــی خــۆی ھــ كــ

برامبر كۆمۆن لپرسراون.
ئــــم مـــســـلـــیـــ لـــم 
ــ قــبــووــكــردنــی ئم  تــنــیــا ب
بكو   ،نــابــ ـــواو  ت  مایبن
لگڵ  حــكــومــت   ــویــســتــپــ
بنمایدا،  ئم  قبووكردنی 
بۆ  چاالكییكانی  گــۆڕەپــانــی 
بكراوەیی   پرسراوانل ئــم 
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بپچوانی  بھت.   جــ
ــــو لــــــپـــرســـراوانـــ وەكـــو  ئ
 ل سییكانی   وایـــ كسك 
گدەی   كــرابــ ببش  ھــوا 
لخواردن ببش بت، یا وەك 
تنگدا  ژوورــكــی   ل كسك 
پی  و  دەســت  و  بندكرابت 
كۆمۆنانیش  ئو  بسترابت، 
پویستیان  ـــی  دەســـت  كـــ
نبت ھیچ سوودكیان نابت. 
ھموو   ل خۆی  حكومت  تا 
ھموو   نقورتھ كاركدا 
ـــدەوە بۆ  ـــاوەن ــ ن كـــارەكـــان ل
كاروباری  ھموو  ئیدارەبن، 
 ل و  دی   جب چی  بنیوە 
دەشوێ   ل سری  ئنجامدا 

.نك دەدۆڕموو شتو ھ
لواھیمی  واز   بئ ئیتر 
و  حكومت  نوان  دژایتیی 
ئوە   بئ بنین،  كۆمۆنكان 
 ب ھـــردووالیـــان   كــ بزانین 
لزیانی  یــكــســان  پــلــیــكــی 
 ل و  دەبــن  دتنگ  یكتری 
شكۆمند  یكتریش  قازانجی 
 ل  كــ تبگین   بــئــ ـــن،  دەب
بدبختیدا  و  ــوەری  ــخــت ب
رز   ب كۆمۆن   ك ھاوبشن 
سركوتوو  حكومت  بت 

نابت.

 
ئو نامی بدەستمان 

گیشتووە
بۆ  ــــــــــراوە  ك ــــكــــی  ــــی ــــام ن

ھاووتیان
ـــریـــن  ـــرۆزت ـــی لـــــھـــــرە پ
رەواترین  تا  ئومدەكانمانوە 
داواكارییكان، با لگڵ ئوەدا 
بۆ ئم بسرھات دتزنانی 

زیاتر  ئوە   لــ بگرین،  ــان  ژی
بدەر ك ماوە؟!

 نیشتمان ئـــــم  لــــنــــاو 
نگبتدا،  و  ــزمــان  ــســت ب
 و گـــۆڕســـتـــانـــــــــ لـــــنـــــاو ئ
ـــدا، كــ لــھــر چوار  ـــراوان ف
پداكردوون،  ــاوەشــم  ب الوە 
بھزار   كــ ــمــان  رۆن ئــو 
گورەمان  ئایندەیان  ھیوای 
پانزە  ئستا  تاكو  كــردبــوون، 
 نــاشــتــوون، ب زارم لــھـــ
 نیشتمان قوتابی  ھزار  پانزە 

بدبختكم!
رۆنــــی  ـــو  ئ ببینینی 
لكۆنكانی   كــ ھاوئایینم 
مردبوون  لبرسا  پایتختدا 
كوراییم  گـــریـــام  ـــدە  ـــوەن ئ

داھات.
 ب رۆژــــــــــك،  ھـــــمـــــوو 
ئامادەكردنی دووسد تابووت، 

ئاوادەبت.
ژن  شــاردا  بازاڕەكانی   ل
و پیاو بازرگانیی بجستوە 
كۆمكیش  ـــر  ھ دەكـــــن، 
و   (برسیمان) دەــــن:   وانــلــ
 ،(٢٥) ن. كیلۆی نان بڕدەگ
 ب وشــك  فاسۆلیای  ھــۆقــی 
 (٧٠)، رۆن ب (٥٠)، گۆشت ب

.(١١٠) لیرەی
ــــی (كـــــــویـــــــن) و  ــــپ ــــم ك
 ـــــوون ب (بــــرەســــو)یــــش ب
بھۆشكری  بــــــارەگــــــای 
ھست   بب ژنان  ئیسالمان، 
ــارەزوودا دەگڕن،  بــدوای ئ
ئمان  ئفسری  چندەھا 
بۆ مارەكردنی ئافرەتی ئیسالم 
 ــان كــــردووە ب بــــدرۆ خــۆی
موسولمان، دوای گڕانوەیان 
چوونتوە  خۆیان  وتی  بۆ 

سر ئایینی پشوویان، ھرچی 
ئمانكان  لگڵ  ئافرەتك 
ناشارستانی   ب رانبورت 

لقم دەدرت.
كوڕی  ئــوەیــشــدا  لــگــڵ 
گنج پیرو كشتوكاڵ و كارگو 
ھـــرچـــی ســـرچـــاوەیـــكـــی 
ژیـــــانـــــی ھـــــیـــــ، دەكــــرــــن 
دەبت  جرمنكان.  بفیدای 
ئو  مــادیــتــانــشــیــان  ئــــو 
بشنی   ك شھوەتیشیان 
 خوتولك رۆژھــــــت  بـــای 
دەدرن، بو نامووس پیرۆزە 
حوت سد سایمان ئارامی 

بكین.
سربازە  ئــفــســرو  ــو  ئ
 چارەك  ك وتانی،  و  شت 
ـــكـــ، لـــ وتـــكـــی  ســـدەی
خانی   تـــخـــراونـــ خـــۆیـــان 
ماوەیكی  ــــوەو  ــــراوان دەرك
جموجوویان  تــوانــای  زۆرە 
پلیك  ـــد  چـــن ـــــاوە.،  ـــــم ن
نردراون  بــرزكــراونــتــوەو 
دەستیان  و  وتــكــمــان  بــۆ 
ئو  رووت.  راوو   ب كــردووە 
 دراوی زبــــ ی كــمــووچــ
 ١٢ ــ ــتــ ســـدی ب ــدر ــان دەی
حیسابی  ســر   تدەخر كــم 
پاشان  جـــاویـــد،  و  ــعــت  ــل ت
سد  حیسابی   ب لوانیشوە 
خۆمان  دەدرـــتـــوە  (جــیــرۆ) 

تاكو خرجی بكین.
ئو   ب پیرۆزە  سوپا  ئو 
رووتـــشـــوە  راوو  ــوو  ــم ھ
ئفسركی  چند  نوەستا. 
بچووك لشارەكانی جرمن 
ھندێ پارەیان كۆكردبووەوەو 
پیشی  خـــــــــاوەن  ــــد  چــــن
جوانكاری و ھونرییان لگڵ 
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كرد  توركیایان  ھنا.  خۆیاندا 
و  نــخــش  پشانگایكی   ــ ب
 وەرانجان جــو  ئــم  نیگار، 
بــوەنــدەشــوە نــوەســتــان و 
برامبر بیك لیرە دەستیان 
بگنامی  فرۆشتنی   ب كرد 
ھكانی  ــی  ــت ــدەرای ــن ــ ــ ب
گواستنوەو  ـــووچـــۆو  ھـــات
بازرگانی بنزین و خووزی 
داری  ـــــرو  ـــــدەف ـــــن شـــــم
لژر  ھــروەھــا  ســووتــانــدن، 
كانزاو  ــی  ــاری ــدازی ــن ئ ـــاوی  ن
و  زەوی  تــوــژەری  پسپۆڕی 
زانایانی كش و ھوا، عیراق 
و ســووریــو كــوردســتــان و 
ئنادۆلیان بسوپای داگیركر 
داپۆشی، ژن بۆ زگورتی و نان 
بۆ برسیی و پارە بۆ بازرگان 
و زەویش بۆ جووتیارەكانیان 

دابینكرا.
 ل خكیش  بم  ئــگــر 
خاوەنی  خــۆیــانــدا  مــاــكــی 
 پ گــۆڕــكــی  تــا  نین  پاچك 
 نیی توركیشیان  ھكنن، 
بكن،  دروســت   پ تابوتكی 
ئایا بۆ ئم كارەسات لگمدا 

ناگرین؟!
بم ئگر ھموو خم و 
ئازارەكانتان  و  ئش  پــژارەو 
و  گریان  ناو   ل بن،  بریتیی 
برھستكاریتان  بانگوازی 
پاڕانوە  ھـــــاوارو   ــ ل تــنــیــا 
بوالوە ھیچیتر نبت، نازانم 
ئم گرووپ گرینۆك بۆ خرو 
چۆن  وت  ئایندەی  خۆشیی 

سوودبخش دەبت؟!
ھشتا  وتـــدا   لــ ئــمــۆ 
 ،یكدار ھتووی چزار ھھ
خراپیی  بــھــۆی  ھندكیان 

بھۆی  ھندكیشیان  مامو 
دۆكانیان  و  شــاخ  برستی، 
ھرشكرانی  و  داگیركردوون 

كاتی تنگانن.
زۆر  پــارەیــكــی  بنھنی 
دەستدارەكان   تییسك بۆ 
ئو  لـــنـــاو  ـــكـــراوە،  تـــرخـــان
دەریای زەدا، ك ل خكی 
دەكن   لــمــ كــــراوە،  زەوت 
رۆژانی  ژیاندنوەی  خریكی 
رابواردنی   ل  پ رابـــووردی 
 پ نخۆشخانكان  ــا)ن،  (رۆم
 ی كرانــفــســو ئــــ بـــوون ل
فڕەنگی  نخۆشی  تــووشــی 

بوون.
بــــتــــاوانــــی ســـیـــاســـی و 
خراپكاریی كۆمیتی، ھرچی 
الینگرو  گژو  ــرو  ژی پــیــاوی 
لسرانسری  برھستكار 
مبستی   بـــ  ــ ھــی وتـــــدا 
و  مــاڵ  بسراگرتنی  دەســت 
موكی عرەب و زی كورد، 
لكاتكدا  دراون.  سدارە   ل
باكوورو باشوورو رۆژھت 
و رۆژئاوای نیشتمان، لپناو 
كستییكی  بوونی  بردەوام 
مرۆڤ  بـــالشـــی  شـــوومـــدا 
 ،مسن كر لداپۆشراون. ش
 ل رۆن  ــكــرە،  ــن ئ  ــ ل گــنــم 
لتووسوە  برنجیش  كۆنیو 
دنن و بــ قــازانــجــی یــك و 
بۆ  دەیــفــرۆشــن.  ســـد  پنج 
بم  خۆشحاییان  دەربینی 
 ب دەكــن  دەســت   ،كارەسات
ھپڕین و پكنین و لكاتی 
 گۆڕستان  بــ تپڕبوونیادا 
كلی  لـــســـر  ــدا  ــان ــك ــن ــری ب
(بژی بژی  دەنـــووســـن  گـــۆڕەكـــان 

ئیتیحادئیتیحاد).

ــــی بـــســـتـــزمـــانـــی  ــــان ژن
ماكانی ئستنبووڵ بئاوی 
دەنن،   لـــ چــــشــت  ــر  ــی ــن پ
ویالیتی   ـــ ل ــا  ــی ــن ت بـــــم 
كیلۆ  ملیۆن  یــك  ئیزمیرەوە 
 دۆست  بــ زەیـــتـــوون  ـــی  رۆن

ئمانییكان دەدرت. 
زۆری  بشی  دەزانــی  ئایا 
 ك جنگییمان،  قــرزە  ئــو 
لیرە،  ملیۆن   (٢٥٠)  یشۆتگ
بۆ  دەكــرــت؟  خــرج  چیدا   ل
سربازانی  ئـــو  ــی  خــۆراك
نــــاو ســـنـــگـــرەكـــان خـــرج 
دابینكردنی  بۆ  نك  دەكرت، 
ئو  خــــك،  پویستییكانی 
وەكو  كــۆمــڵ   بــ ــكــی  خــ
ئاژەڵ ل برسا دەمرن، لگڵ 
ئمانكانمان  برا  ئوەشدا 
سوپاسمان  و   ــبــ داوای 
پۆستانی  ئو  بۆ  لدەكن 
لیرە   (٩٠)  بـــ جـــووتـــی   كـــ
لبر  پش  و  دەنرن  بۆمانی 
خوەتكانیش  دەدڕت،  كردن 
ك دوای ھفتیك رەنگكی 
دەچــــــتـــوە، یـــا ئـــو پـــاچ و 
خـــاكـــنـــازانـــی كـــ بـــ دوو 
دەسككانیان  راوەشـــانـــدن 
 و پارەیموو ئت! ھدەردەچ
 ،ربازییانس للوپو كبۆ ئ
تازە  جارك  مانگ   سب  ك

دەكرنوە، خرج دەكرت.
ئو خكی تا ئستا لژر 
كۆنوە   ل  ك قرزانی  ئو 
ھناسیان  ماوەتوەو  بۆیان 
 نابووتیی بارە  ئم  دەرنایت 
بۆ  چــۆن  ئستای  گــورەیــی 

ھدەگیرت.
ــیــس و  ــتــخــتــ پ ــای ئــــو پ
 دەیس چندین   ك پۆخی 
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 ك لكاتكدا  ـــن  دەژی تــیــایــدا 
بچت  رگا   ل  نیی رگایكی 
 ت ب٢٠٠ ملیۆن مارك دەدر
ئندازیاركی ئمان بۆ خرج 
مارك  مــلــیــۆن   ٨٠٠ ــی،  ــردن ك
ركخستنی  و  چــاكــكــردن  بــۆ 
حب،  و  شــام  شــارەكــانــی 
ھموو  ــو  ئ  وەیش ــم  ب ئــا 
الیكدا  ھــمــوو   بــ  پـــارەیـــ
بودەكرتوە. برزكردنوەی 
(جمالی)  مانگانی  دەرمای 
 ل  ــز لیرە  ھـــزار   ٣٠٠ بــۆ 
فراوانی  سخاوەتی  سینی 

ك دەردەچت؟!
 دایك ھتیوو  ئــو  ئستا 
بستزمان ستمدیدان ھوای 
كوردەكانیان لھر ئاشنایكی 
ـــدارو درەخـــت و  دــریــن و ل
لو  بتایبتی  ئسترەو   ل
گۆڕستان خامۆشان دەپرسن، 
ئــــو مـــحـــشـــرەی كـــ بۆ 
 گرین، خواییان ئكنیشتمان
بنامووسی   ســتــھــ ئـــو 
بخرۆشت،  ــاوە  م دماندا   لــ
 ك نــرمــی جــكــم مــۆتــــ ئ
 تییناویھ ترەقی  ئیتیحادو 
ناومان، بو رەوشت چوتی 

برژاندونی لناوبچن.
 وە ھاتووە لئیتر كاتی ئ
و  رەگ   ل بكسماندا  موكی 
ئگر  دەربھنرین!  ریشوە 
ھوی  خۆو   وینكن و  بت 
ـــان  ــواو نــدەیــن، رووداوەك ت
بردەوام دەبن، ناب ئوەشمان 
یاساكانی   ــ ك بچت  لــبــیــر 
بم  نابن،  بدەنگ  سروشت 
زریانانی  و  گردەلوول  ئو 
دەیانخوقنت  سروشت   ك
ھندێ جار ئو دەوروبرەی 

ك تیایدا ل دایك بوون لگڵ 
خۆیدا رادەپچت و دەیبات.

ب.أ
 

پوختی ھواكانی جنگ
ـــــــــــرە گـــرنـــگـــتـــریـــن  ھ
ھفتی  جنگی  رووداوەكانی 

رابوردوو.
لبرەی  (مـــۆد)  جــنــراڵ 
لگڵ  (عــــیــــراق)دا،  جــنــگــی 
گرنگی  بنكی  داگــیــركــردنــی 
بگ)ی  (ئحمد  ـــادی)،  (روم
ناوبراوو  بنكی  فرماندەی 
جنگكی  ئركانی  ھموو 

دەستگیركردن.
ئفسرو   (٢٠٠) ھروەھا 
ساغ  ــــازی  ســــرب  (٣٨٠٠)
گرتن،  ــل  ــدی ب ــداری  ــن ــری ب و 
تۆپی   (١٣) بسر  دەستیشی 
مترەلۆزو   (١٢) و  بــیــابــان 
گــــرت.  تـــفـــنـــگـــدا   (١٠٦٢)
 ل  سوپای ئــو  سركوتنی 
(كووت – عمارە) دەرگاكانی 
(بغداد)ی لبردەم سوپاكی 
ــــرد،  جـــنـــراڵ (مــــــۆد)دا واك
سركوتنكی (رومادی)یش 
 ل ئینگلیزی  ســوپــای  بنكی 
بغدا بتواوی تۆكمو بھز 

كردووە.
ــــی  ــــن ئـــــــو ســــركــــوت
(رومــــادی)   ــ ل ئینگلیزەكان 
.یورەی ھكی گرییكاریگ

ئینگلیز  سركوتنكانی 
(رومــــادی)دا  داگیركردنی   لــ
ـــدو  ـــون ت زۆر  ــــكــــی  گــــورز
لسیاستی  كــاریــگــربــوو 
برەو رۆژھتی ئمانكان 
 نگج ــــــم  ل وەشــــــــــنـــــرا. 
مبستی   كــ جــیــھــانــیــیــدا، 
سرەكییان ھوڵ و كۆششی 

 ب بغدا،  ھی  چرخیان  نیو 
موكی خۆكردنی توركیا بوو، 

ل بناغوە لناوچوو.
مارشاڵ) و  (خــون  بــارۆن 
 ك گۆلج)،  (فۆندر  (جنڕاڵ) 
گلك  عوسمانیدا  ــی  وت  لــ
سربازییان  و  ئیداری  رۆــی 
ھبوو، بخت یاوەریان نبوو 
و كۆچی دواییان، بروبوومی 
ھوڵ و كۆششكانیان لگڵ 

خۆیاندا بۆ ئو دنیا برد.
(فلستین)دا  لـــبـــرەی 
نداوە  رووی  وا  گۆڕانكی 

شایانی باس بت.
بم زوان چ ل میدانكانی 
میدانكانی   ل چ  و  (عیراق) 
فلستیندا، چاوەڕی رووداوی 

گرنگی جنگ دەكرت.
ـــســـدا  ـــرەن لــــبــــرەی ف
سوپای ئینگلیز ب فرماندەیی 
سیمین  بۆ  (ھایگ)  جنراڵ 
(ئیبر)  ـــی  رۆژھـــت  ــ ل جـــار 
 ٢٠ ھرشكانی  كرد،  ھرشی 
كرد  ـــواو  ت ئیلوولی   ٢٤ و 
لگڵ داگیركردنی ھموو ئو 
دەیان  گردانی  گوندو  بنكو 
(برودسند)  ســـر   ــیــ ــی رووان
ئمانكان   ل دیلی   (٤٤٤٦)
بسردا  دەست  لگڵ  گرت، 
زۆر  ــكــی  ــ ــل ــوپ كــل ــی  ــن ــرت گ

سربازی.
ـــبـــرەی (شــامــپــانــیــا) و  ل
(وردۆن)دا ئاگری توندی تۆپ 

.ردەوامب
ــــــــــو ھــــــــــرشـــــانـــــی  ئ
گردەكانی   لــ نمساییكان 
میدانی   لــ جــبــریــل)دا  (ســن 
ئیتالیادا كردبوویانن، بزیانكی 
زۆرەوە پاشكشیان پ كرا.

(ماكدۆنیا)دا  میدانی   لــ
 ،ردەوامب ئارامی  ھرچندە 
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(مناستر)  رووبــاری  لبرەی 
تۆپباران  ئگری  (چرنا)دا.  و 

ھرماوە.
رۆمانیاندا  ــی  ــدان ــی م  ــ ل
نزیكی  (ویـــســـكـــۆنـــی)،   لــــ
شــــارۆچــــكــــی (ســـربـــســـت) 
 كردۆت ھرشیان  رووسكان 
 (٧٥٠) و  ئمانكان  ســر 

دیلیان لگرتوون.
 مــانــیــا بــتــی ئــحــكــومــ
 ۆكرشی فترسی ھ گشتی ل
كوژاندنوەی  بیاری  بشو 
ــاو چــرای لــ (ئــســن) و  كــارەب
(برۆسفددرۆڤ)و ل رۆژئاوای 

ئمانیادا داوە.
ـــــــــــــوەی  ــــــــــر ئ ــــــــــب ل
فرمانەواكانی ئمانیا بۆیان 
ئنجامی ئم   وتووە كدەرك
تواوی   بــ  جیھانیی  نگج
دەبت كارەساتكی گورە بۆ 
 توتوونك ر بۆیخۆیان، ھ
لی  نماوە  دەرگــا  پلقاژەو 
مۆركردنی  لپناوی  ــدەن،  ن
نماوە   فروف رككوتندا 
سركوتنیان  بــم  نیكن، 
ھروەكو  نھناوە.  بدەست 
(ئرژەنتین)  حكومتكانی 
(كۆریگا)  و  ـــۆرەگـــوای)  (ئ و 
پـــــیـــــوەنـــــدیـــــیـــــان لــــگــــڵ 
حكومتی  پچاند،  ئمانیادا 
لسر  ـــــش  ـــــرەگـــــوای)ی (پ

پچاندنی پیوەندییكانتی.
ـــن رووداوەكــــانــــی  ـــی دوای
ئینگلیزو  ـــوو  ـــوەب ئ ــگ  جــن
فرەنسییكان ل (ئیبر)یكوە 
ــان كـــــرد، وــــای  ــی ــرشــی ــ ھ
ــــۆالوو قوڕو  گ ــوو  ــم ھ ئـــو 
بارانكی  ئنجامی   ل لیتیی 
بووبوون  دروســــت  زۆردا 
برگری  و  بــرھــــســتــی  و 
دەستیان  ئمانكان  توندی 
بنكدا  گوندو  چندین  بسر 

و   (٥٠٠) ئینگلیزەكان  ــرت،  گ
دیلیان   (٣٠٠) فرەنسییكان 

گرت.
ئوەی  لبر  ئمانكان، 
ھرشیان  ــم  ئ چـــاوەڕوانـــی 
ـــوون  ـــارب ـــاچ ــــوو، ن ــــكــــردب ن
ھزی  رووســیــاوە  ــرەی  ــب ل

فریاكوتن بھنن.
رەسمییكانی   یاندنراگ
بداگیركردنی  دانیان  ئمان 
 ك نــاوە  گرنگاندا   بنك ئــو 
(دۆرانپكت)  نوانی   وندەك
و (بۆیلكاب) لالین ھزەكانی 

ھاوپیمانانوە.
رووس  دەریاییكانی  ژر 
ــرەی گــــرووی دەریـــای  ــب ل
باركراوی  كشتی   (٧) رەشدا 
و  كــردوون  نقوم  ئازووقیان 
پاپۆڕكیشیان بناوی (سوتان) 
بدیل گرتووەو بردوویان بۆ 

(سیواستۆپوول).
ریـــغـــا)  ) كـــوتـــنـــی  دوای 
دەسیسو  چــنــدیــن  وــــای 
راپڕین،  گرەشونی  كــاری 
پكھنانی   لـــ رووســــكــــان 
 ل نونرایتی،  دەستیكی 
سیاسییكان،   تیپ ھــمــوو 
بــــیــــاری  و  ــــن  ــــوت ســــرك
بردەوامی شڕی بردەوامیان 

دا.
 ٦٦,٥ ــــۆن  ژاپ حــكــومــتــی 
 ل قازانجی   ب (لین)ی  ملیۆن 

٪٦، ب قرزدا.
سرۆك كۆماری ئمریكا 
دكتۆر (ویلسن) ل گوتیكیدا 
ل كۆمی یكتی نیشتمانیدا 
حكومتی  لجی  تا  وتبووی، 
ســــتــــمــــكــــاری ئــــــمـــانـــیـــا 
 ك مــشــرووت،  حكومتكی 
پاپشتی  میللیی  حوكمانیی 
بھیچ  ـــت  زرمــــــ دان ــت،  ــ ب
جۆرك جنگ كۆتایی نایت.

توندوتۆی  بــنــدەری   لــ
ئفسرو  ــھــمــســھــاڤــن)  ــل (وی
سربازی چوار (درد ناوتی) 
پاپۆڕەكانیان  و  بــوون  یاخی 

جھشت.
سربازەكانی  ئــفــســرو 
(وستڤان)  و  نــاوتــی)  (درـــد 
 ھاویشتۆت فــرمــانــدەكــیــان 
كردووە،  نوقمیان  دەریاو  ناو 
ـــۆشـــی (نـــۆرمـــبـــورگ)  ـــپ زر
ــــــاوە  ــــاو دەری ـــ ن ـــوون ـــ چ ب
كردوون،  بند  ئفسرەكانی 
 نابردنپ خــریــكــی  كــاتــــك 
بووە  (نرویج)  حكومت  بر 
ئمان  ــری  ت تــۆرپــیــدەكــانــی 
گمارۆیان داوەو ھنراوەتوە 
ئیمپراتۆرو  ــــدەر،  ــــن ب ـــۆ  ب
 لپ  ـــ ب ــــی  ــــرەك ــــژك راو
.نی رووداوەكشو یشتۆتگ

(ئمیرال  دەریـــا  وەزیـــری 
یاخیبوونی   :ــ ــووی وت  (گاب
 شتییربازانی كرو سفسئ
مبستی  ــۆ  ب جــنــگــیــیــكــان 
رككوتن  نزیكخستنوەی 
ئیشتراكییكانوە  ــن  ــالی ل
كوشتنی  داوای  ســـازكـــراوە. 
 بوون ب ی كردووە كوانئ

 .و یاخیبوونھاندەری ئ
ـــدا باس  ـــات ـــان ك ـــ ھـــم ل
نیشانی  ـــی  ـــن ـــوت دەرك  ـــ ل
دەریایی  ھــــزی  یاخیبوونی 

نمس دەكرت.

مدير مسؤول: آزيزى احمد

ستوونك  نیو  لرەدا 
 (رەفنامش) یكبكت ل
لبیر كراوە دابنرێ.      
نزەنگ بدولع
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پازدە رۆژا جارەك دەردكڤیت قنجیا كرمانجارە دخپتیت
كرمانجای ریدەیج

كی كوردیییوە رۆژنامتودەكرك بر پازدە رۆژ جاربۆ سوودی كوردان ھ
١٥ی محرەم ١٣٣٦

جھ فرۆتاندینی، جھ توزیع: مكتب التألیف شارع عبدالعزیز مصر

نڤیساندن ھج
مصر القاھرە عولبك پوستیی ٥٨٠

رییمریدەكی ١ قج
سالیا ڤی ١٥٠ شش ھیڤیا ڤی

 رییم٨٠ ق 

شونی بڕوەبرایتی
٥٨٠ مصر القاھرە سندوقی پۆست

دانی ١ قروش
ئابۆنی ساالن ١٥٠ شش مانگ

 ٨٠ غروش

ئالیی كرمانجی
چاڤ دبورە

-٥-
موختارییت ئیدارەیی

بژین   مئ كــی  خــبــرا 
ھی ئم دوخینین رە دەرحقا 
 بب ئڤ  بــاژارا،   تموختاری
ڤی  بكین  نیشا  ئـــم  دا  كـــو، 
 مئ  ،دب  چ  چاڤ شوغلی 
باژارا  مجلسا   شكیالتت ژ 
پــارســ چــنــد بــنــدەكــی ھیر 

بنڤیسین.
بند ١٤

باژارێ  ڤی  ژ  كو،  شوغال 
 ،الزم ،تدار دبعنفپارس م
مجلسا باژارێ پارس بزڤرە، 
 جلسم رارا كو ژڤقــ ڤان 
كسكی   قــحــ  ڤــــكــدەرد
درژ  خوە   دەست ڤرە   نین
خوە  قــــرارێ  مجلس   ،بــكــ
مجلس   كــھــ  دكچ  تین
حقن  دە  خــوە  ــن  رارــ ق ژ 
ئاڤیت،  دەســت  دیــرە  مرۆڤین 
حیا ھیڤكی ڤی قرارا ئیجرا 
قرارێ   ڤ  یمحكم  ،ناب
 محكم  ــ ــك ڤ ڤـــدگــــــرە، 
 كھ ،دبچ ھۆل حوكم بك
خوە   رارەكــــ ق ژ  كسكی 
 یڤی ھ قح ڤندا دك دبین

 قح كھ ،یی بچمحكم
كی  دە  شوغلال   ،نین مجلس 
 دەست  ،ــ رەی وەالتــی  حمی 
 یڤی ھ قح ،ژ بكخوە در
ژ ڤان شوغال رە ژی چاڤ فكر 

دك بژە.
بند ١٥

 سك ــــاژاری  ب مجلسا 
الزم   كــھــ دارە،  نــكــارە  كــو 
و  ركن  مرۆڤین  ڤی  كو   بب
رەئیسا  ئانین،  نــوو  مرۆڤن 
ڤی   قح  تین  تجمھوری
 ڤئ  .بكچ  شوغل  ڤ  یھ
ژی الزم مقدارا ھیڤك دە 
رۆژ  بین.پازدە  نوو  مرۆڤن 
 مرۆڤ  كی رۆژا  ژ  پاشی 
باژارێ بھڤ ھاتن و مرۆڤن 
 جلسم  قح چكرن  نــوو 

.بڤ ژ خوە تین یھ
بند ١٦

 لقژ خ كو ھورك ڤئ
ھندرێ   شــوغــلــ دا   دستین
 جلسم  ــ ــك چــ بــــــــاژاری 
باژاریی. ئڤی خوە تین دبژە 
چوق ھوریك ژ خلق باژاری 
كی   ھوریك  بب  چاڤ و   بب
ـــاژاری  ب خلقی  ژ  حــكــومــتــی 
وەالتیرە   زینم شوغلن   بب
الزم چاڤ بب ئڤ خوە تینی 

دكارە  دوخـــازە   كھ دبــــژە. 
 كھ .لقی ببر راست ژ خس
دوخازە دیكارە ڤی شوغلی ژ 
 تین ،لباژاریرە بھ جلیسم
الزم كو ژ مجلس باژاریرە 
ژ   چاڤ بژە   كسال بــری 

.كچ ڤان دو رییا دیڤ
بند ١٧

 جلسم كـــی   ھـــورەكـــ
باژاری ژ خلق باژاری دب و 
 سك ڕف دكژ باژاریرە س
 .بك  لمداخ ڤیرە  نكارە  كو 
باژاری   جلسم كنگی   تین
 الزم  بستین  دبین دوخــازە 

.باژاریرە بپرس لقخ
بند ١٨

 باژاری ژ شوغل جلسم
مكتبا خوەدە، ڤك حكومتی 
ئڤ   .یھ ڤی  حقی  حمی 
و   یعدادییئ مكتبا  دكارە 
كی   ڤئ  .كــڤــ ژی  مزنتر 
دبژە ژ مكتبا باژاریدە زارۆ 
 بوخین  الزمــ تقلیددە   چ

.باژاری ی جلسم
بند ١٩

پارسی  بــاژاری  مجلسی 
خوە  ترە   دیاسرن شوغلی 
 ھورك و  ــاكــت  ن تــــكــلــھــڤ 
مریكی  كنگی  نادیت.  برڤی 
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 شوغل ڤی   تشت حمی   دب
 تین  .یـــ ــــاژاری  ب مجلسی 
دیخیرە  سببا  بــر   ھورك

نادت. 
بند ٢٠:

 پولیس  شوغل  ھــوركــ
 جلسم  پـــارســـ بــــــاژارێ 
ڤی   شوغل ڤــی  ددە  بـــاژاری 

ئڤ خوە دزڤرە.
ھــوركــ كــی الزمـــ سر 
لشكرا جمھوریت، مجلیسا 

باژاری تشتكی نادە.
بند ٢١:

حــمــی دەرـــــن كـــو ناڤ 
باژاری ڤدب دافكرین فقیرا و 
رەبنا مجلس باژاری ئیدارە 
 مال باژارەكو   جلسم  .دك
 مال كــرە.   ڤ رە  حمی  ڤــان 
تكلھڤ  مالیرە  ڤی  بـــاژاری 

.ناك
ئیدی ئم ڤی خبری ھیس 
بھلین بس ئمی بری بژین 
حمی  فكرین  ھون   كھ كو 
ڤی  حیا  كوتی  ئــم  خــبــرا 
دەمی دیبینین كو موختاریتی 
نتشتكی خراب ژ دەولتیرە. 
 دیھ نجلقی رە. ژی قژ خ
راست  و  قــنــج  ڤـــان   دیھیل
ژی  دەولتیرە  و  یشتغیلین 
قنج كی مادام ناسیڤی قوتین 

.ت شری قوت دبدەول
كوردستان

ژ بلینا میی دجڤینی 
ب معرفتی 

كرمانجا  ــا  ــزن م بلنیا  ژ 
ــكــژی بــ مــعــریــفــتــیــ، ژ  ی
چارسد  بـــری  كــو،  رۆژێ 
خوە  دلن   بــ كرمانج  ســال، 
حكومتا عوسمانا قبول كرن، 
حیا ئیرۆ ژ وەالت كرمانجا رە 
ڤنكرن.  مكتب  چو  چبان 

دەما  حمی  كو  رە  كرمانجا 
كی سر دەولتی كت تنگی، 
دەمن  خــــوە،  ھــوریــكــــن   بــ
 ،لڤی، ب خوە چوون ئاریی
معریفتی   ب كرمانجا  ڤان 
تشتكی  ڤانرە   تینن ھشتن. 
نوو چنكرن، ئڤ ھی ژی 

خراكرن.
كرمانج ھر سال ھوریكی 
دان دەولترە ژ ڤی ھوریكیرە 
 ڤ مكتبا   ستانبولئ تركا 
تشتكی  رە  كــرمــانــجــا  كـــرن 
ژ  كو  مرۆڤا  پتری  چنكرن، 
فا  غین   ــ دەردك مكتبا  ڤان 
بژین ئم ب ھوریكا كرمانجا 
 تعریفم  ب بــر  علمین، 
كرمانجا رە تعن دكن، ئدی 
 كو كرمانج بھوریك سب ن
تقلیدی  ــی  ڤ مــرۆڤــیــن  خـــوە 
خوەیی بك، ن بس كو ئم 
خوە  وەالتــــن  رە  مرۆڤا  ڤــان 
قبول  حاكم  و  والی   كڤ دە 
بكین،  ئینساف  ئیدی  بكین؟ 
حیا كنگی دوخازین كرمانج 
ڤان ناس ب بخترە ھوركی 
خوەرە  و   كچ قنجی  بــدە، 
بژین  ئم   ..بك فتین  نیارا 
كو ئڤی سوچ مرۆڤن كون 
 زەمان كــو  بژین  ئــم  ــوو.  ب
ــدە كــی حــمــی تشتی  ــی عــول
رۆژی  ئمی  بو  ناحقی  ڤی 
حمی  عفوكر.  تموزیدە   ١٠
ــق ســنــجــو مـــاچ كـــرن و  ــل خ
بر  بیركرن،  كڤنی   قیناح
ڤ ئدی الزم كو كرمانج ژی 
ڤان تشتا كۆنرە بیر بك. ئم 
 دل  نت دبین،  قائل  رە  ڤی 
حكومتی  كو  بو  دوخــازە   م
نوو چبوو ژی برسیا خرابیا 
خوە مرە نھل ئم بژین 
نــیــنــ، حمی  ـــوو  ن تــشــتــكــی 
عولی  زەمــان  ڤكی  شوغلی 

 .ی

مشروتیتی  كــنــگــی 
نورە  حكومتی   مئ چبو 
 الزم ئدی  كو  گۆت  و  چوو 
ژ  كی  ھوریكی  حكومت  كو 
ھر  لناڤ   دستین كرمانجا 
فــتــیــرە دمـــ ژ كــرمــانــجــا رە 
بھل، ڤانرە ژی چند مكتبا 
حكومتی  زانـــن  ھــون   .كــڤــ
م چی جواب دا، مرە گۆت: 
باژارێ  ژ  عولی  (حكومت 
تدە  پــادشــاه   خوەی  زنم
دی  بــاژارــن  پاشڤی   ،روتین
ڤكت،  مكتبا  رە  نزیك   ی

دەم كرمانجا ژی بت).
ڤی حكومترە، كو كرمانجا 
 ڤ خوە   وەالت زاروێ  ڤكی 
كو   ڤ ڤــان  ڤكریت  ناگریت، 
كو  حكومتیرە  ڤــی  غــوالمــا، 
فھت ناك بژە (ئڤ كرمانج 
ژ كو دەركتین! ھون مرۆڤن! 
 ڤ مكتبا  چند،   م دابژن 
ھی؟) عالجك دی تون بۆ 
ڤی   عیالج چكن،  كرمانجا 

ئڤ بوو كو سرڤ رابن.
كرمانجا دیسا ڤی چنكرن، 
مكتبا  خوە  بھوریكن  گوتن 
ڤكین، ھۆلی وەالتن خوە دە 
 ٣٢٥ سالی  بینین.   تعریفم
جمعیتكی  ئستانبولیدە 
(جمعیتی  چكیرین ناڤ ڤی 
معریفتی چكرن كرمانجا)؟ 
ڤی جمعیتی لی بی سوتان 
ئحمدی، بر تربی سولتان 
ڤكر،  مكتبكی  مــحــمــود 
ئڤ   تمعیج مــقــســدێ 
بوو كو میقدارا چند ھیڤا ڤی 
 بزان دا   بوشوغل مكتبیدە 
و  بكرە،   الزمــ  چاڤ  شوغل
والتا  د  جیھا  حمی  ڤی  پاش 

.كبا ڤكتكرمانجا دە م
جــمــعــیــتــی ئــیــتــیــحــاد و 
قنج  تشتكی  كو   ك ترەقی 
ببین دڤی ڤی خرابیك، چو ژ 
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معریفتی  (جمعیتی  نــاڤ 
ناڤ  ژ  و  كرمانجا)   كرنچ
دەكی  كــرمــانــجــا)  (مــكــتــبــا 
سخكر   یھ كرمانجا  ناڤی 
ژڤی  كرمانجا  مــقــســدا  كــو 
مكتبا  كو   ڤئ  ن شوغلی 
چكن، ئڤ كی كرمانجا ھدی 
 تنلتدی حازر بكن دا سھ
حمی   رڤب بوخازین،  خوە 
تشتن خراپ و نراست بژە 
 كتشت حمی  ئما  دادیـــن، 
بو   ڤ  دەردكــ ڤی  دەستی  ژ 
كرمانج  چكر.  شوغلی  برڤی 
 لناھ ڤان  حكومت  كو  دیتن 
 رۆژەك بوشغلین  قنجیا  ژ 
جمعیت  دادان  ژی  مكتب 
دەمیدە  ڤــی  ژ  و  دادان  ژی 
دەســیــكــرن وەالتــــن خــوە رە 

سیاستك نو بكرن.
باڤار  نكارن  كرمانج  ئیدی 
حكومتی  ڤــی  ــرا  خــب بــكــن 
رە. بــرڤــی ڤــانــرە الزمـــ كو 
والتیرە  قنجیا  ژ   تین ئڤان 
ڤكی   ك  دەم  ن بوشوغلن، 
 رۆژەك پاشی  رونن.  عولی 
ئما  ببین  پوشمان  ئــم  بت 
بوری  ژی  پوشمانی   دەمـــ

بت.

رەف نامش
سوتان نسر كوری سولتان 

ئحمد 
سولتانی  ڤی   باب كنگی 
ئحمد مر، كورێ ڤی سولتان 
نسر جھ ڤی گرت. بیست و 
ژ  چیكر.  سولتانی  سال  یك 
بــرای خوە  دەمــا زیدەتر  ڤــان 
بوو،  شریدە  رە  سعید  میر 
سالی ٤٧٢ ژی الحج پیدە مر 
و جھ خوە برانج رە ھشت.

سولتان سعید كورێ سولتان ئحمد 
ژ جیھی برای ڤی سولتان 

ھات  سعید  سولتان  نسر 
ـــ ڤــیــدە حمی  تــخــتــی. دەم
بورین  قــنــج  گــلــك  خلقی 

پادشا كو عادل بوو.
سولتان منسور كوری نسر 

سعید  ســولــتــان  كــنــگــی 
سولتان  ڤی   برای كوڕێ  مر، 
منسور كورێ نسر سولتان 
بوو، سالی ٤٨٩ مری وسیلیرە 
ـــر. ڤی  شــــری كـــو فــتــیــن ك
قھرێ  ژ  و  ڤــنــداكــر  شـــری 
خوە مر، چار زار ھشتی بوو، 
پــاشــی ســالــكــی ژ مــرنــی ڤی 
گرتین  ھات  ڤی  جھین  حمی 

كورن ڤیرە تشتكی نما.

 سل دودویف
ھرەزولوەر و شسولتانا دین
سولتان حسنوی كوڕی حسن

حكومتی،  ڤــی  كــو  ئــڤــی 
چكیر سولتان حسنوی كوڕێ 
روكنلدەولییرە  ژ  حسن 
دەمكی دە بوون، ھر دو ژی 
قت  دەشـــری  خــوە   ینماب
 ٣٥٩ ســالــی  بـــوون،   دھیلن
خوە  ــرێ  وەزی ب  روكنولدین 
لشكرەكی  رە  ئیبنولعمید 
سولتان  و  ـــكـــر  ری فـــتـــیـــن 
دا  خوە  بنمتی  ڤیرە   ویحسن

 .كری ندی شكی ئ
 زدەیس  ٣٦٩ ســـالـــی 
رۆژێ  ــــوەل  ــــئ ــــعــــول ــــی رەب
سولتان  ــی  ــی ــب ــجــشــن ــن ــ پ

حسنوی مر.
 ویدر كورێ سولتان حسنسولتان ب

ــو جھی  ســولــتــان بـــدر ك
 ویحسن سولتان  خوە   باب
رە  شـــرا  ــوو  ب ــوو  ب سولتان 
وەالت خوە گلك فتین كیر. 
 دچ ڤــی   وەالتـــ  ٣٨٨  سال
ئھوازێ،  حیا  دینورێ  ژ  بۆ 

خوزستان، بروجردێ، ئسد 
ئابادێ و نھاوندێ. 

كورێ  حسن   ٤٠٥  سال
ــات ڤــی بــرجــا كو  مــنــســور ھ
سولتان  دەگـــرت   ســوجــدەیــ
 نگت  ڤـــ ژ  خــســت  ــــدر  ب
عشیرێ   مــروڤــ  ،ڤــدەركــ
خائینتی  ڤــیــرە  ژ  جــورقــان 
كرن، ئڤ ژی ژڤی عشیری 

و سلتنتی ھشت.
سال  شـــــس  و  ــھــی  ســی
ڤیدە   دەمـــ و  كــر  سولتانی 
 لقخ ـــوو  ب فــتــیــن  وەالت 

وەالتی قوت بوون.
سولتان ھیالل كورێ سولتان بدر 

كنگی  ھــیــالل  ــان  ــت ســول
بر  خــوە،   باب  جھ ژ  ھــات 
خوە   باب ژ  كو  سببی  ڤی 
رە شریدە بوو، چو بوو بوو 
 اللولدەولج نیك  عولی  ژ 
دەمیدە  ڤی  بغدادی،  حاكمی 
كی بابی ڤی مر و ئڤی خوەست 
بزڤریت  خـــــــوەدە   وەالتـــــــ
نھشت.  ڤــی   ــ ــدەول ــول جــالل
 اللولدەولج كنگی   پاش
(حاكمی  حــاكــم  ــو  ك بھیست 
 مسولدەولش  مـــدانـــھـــ
كورێ فخرولدەول تت سر 
رە  ھیاللی  سولتان  بغدادێ، 
ھشت  ڤــی  و  چكر  تفاقكی 
وەالتـــ خـــوەدە بــزڤــرە، ڤیرە 

ئارری ژكر.
 ٤٠٥ سالی  الحجیی  ژی 
لــشــكــرێ ســولــتــان ھــیــالل و 
 مسولدەولش لــشــكــرێ 
دەسپكرن  مزینرە  شرەكی 
ھیالل  سولتان  شریدە  ڤی  و 

ھات كوشتن.
 -یپاشی ڤی ھ-
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بشی توركی
سیاسیات

-٥-
ئیدارەی موختاریت

كۆمۆنای  ــبــارەی  ل  مئ
دامزراوكو   ك ئۆتۆنۆمی 
خونرانمان   ب  :نموون بۆ 
باسی  ئستایش  كـــرد،  ــاس  ب
دەكین   ماددەی ھشت  ئو 
زیندووترین  و  گرنگترین   ك
دامزراوەكانی  مــاددەكــانــی 

.كۆمۆنی پاریس
ماددە ١٤

ھــــــمــــــوو ئــــــــو كــــــارە 
پیوەندییان  سوودمندانی 
بــ كــۆمــۆنــی پــاریــســوە بت 
ئــنــجــوومــنــی شــــارەوانــــی 
جبجیان  و  دەیــانــبــیــنــــت 

دەكات.
 ك ـــــی  ـــــاران ـــــی ب ــــــو  ئ
دەكات  دەریان   كننجوومئ
پسندكردن   بــ پویستیان 
كاریان   جــدەســتــبــ نــیــیــو 
ئگر  بـــــم  پــــــدەكـــرـــت، 
دەركردنی   ــ ل ئــنــجــوومــن 
بیارەكانی ل سنووری كارو 
زیـــادەڕەوی  دەستكانیدا، 
جبجكردنیان  ئوا  تدابت 
دوا  ــك  ــ ــگ ــان م مـــــــاوەی  بــــۆ 
لكۆینوەش  بــۆ  ــت،  دەخــر
پیوەنددار  دادگــای  ــی  رەوان

دەكرن.
وتووژ  لو  كسك  ھر 
ئنجوومن   ك بیارانی  و 
 ســـت بدەریـــــكـــــردوون ھـــ
بۆی  بــكــات  زەرەرمـــــنـــــدی 
دادگای  بر   ترنابپ  یھ

تایبت.

ئنجوومن  ــدە  ھــرچــن
 یار دەركردنی لتی بدەس
نیشتمانیدا  گشتیی  كاروباری 
پدراوە  رـــی  بــــم   ،یــھــ
ــاری خۆی  ــی لــو بــــوارەدا ب

دەربكات.
ماددەی ١٥

شارەوانی  ئنجوومنی 
بكو  نــاكــرــت.   پــ بـــوەی 
بـــــیـــــاری بـــوەپــــــكـــردنـــی 
لالین  ناوبراو  ئنجوومنی 
دەبت،  ــارەوە  ــۆم ك ســـرۆك 
دیاری  ھۆكارەكانیشی  دەبت 

بكرت.
ھبژاردنی ئنجوومنكی 
 فتچــوار ھلــ رجــــوێ مــ ن

تپڕ نكات.
مافی  ــوێ  ن ئنجوومنی 
 فتھ بـــدوو   یــھــ ئـــوەی 
دوای ھبژاردن ب بانگشت 
كۆببتوەو دەست بكارەكانی 

خۆی بكات.
ماددە ١٦

دابشكردنی  ـــوەی  شـــ
و  جــۆر  و  كۆمۆن  باجكانی 
ئنجوومنی  ــن  ــالی ل بـــی 
شارەوانییوە دیاری دەكرت، 
شارەوانی  ــوەشــدا  ئ لــگــڵ 
 بخات بــاج   نیی ــوەی  ئ مافی 
سر ئو شتانی ك بشوەی 

(ترانست) تدەپڕن.
 رجییخ ئـــو  بــشــــكــی 
حكومت،  گشتییانی   میللیی
ئستۆی   ــــتــــودەكــــ  كــــ
 ل حكومت  پاریس،  كۆمۆنی 
بشوەیكی  ســنــدنــوەیــدا 
خكی   لــــ راســــتــــوخــــۆ 
لرگی  یـــا   ،ســتــربــســ

شارەوانییوە،  ئنجوومنی 
ساك  ــــــش  پ  ـــویـــســـتـــپـــ
شوە  لـــــو  ـــن  ـــجـــووم ـــن ئ
 ك بكات  ئاگادار   وەیندنس

خۆی بیاری لسر داوە.
ماددە ١٧

 تتایب  ك بودجیی  ئو 
ب كۆمۆن لالین ئنجوومنی 
شــارەوانــیــیــوە دادەنــرــت و 
پسندكردن   ب پویستیش 

ناكات.
 ك ـــــی  ـــــاران ـــــی ب ــــــو  ئ
بستنی   بـــ پــیــوەنــدیــیــان 
دوای  بــــــــت  قــــــــــــــرزەوە 
ـــن  ـــالی ـــی ل ـــردن ـــدك ـــســـن پ
كۆمۆنوە  ھــــبــژــردراوانــی 

بنب دەبن.
ماددە ١٨

شارەوانی،  ئنجوومنی 
بڕوەبردنی  ــاری  ــاروب ك  لــ
سرەتاییكاندا،   قوتابخان
حكومتی  مافكانی  سرجم 

.یھ
كۆمۆنی پاریس، دەستی 
خوندنگی  ـــی  ـــدن ـــزران دام
 .یھ بــاكــانــی  و  ئــامــادەیــی 
خوندنگكانی  پــۆگــرامــی 
ببیاری  ــاریــس  پ كــۆمــۆنــی 
ئنجوومنی شارەوانی دیاری 

دەكرت.
ماددە ١٩

بشداری  پاریس  كۆمۆنی 
خرجییكدا  ـــۆرە  ج لــھــیــچ 
 ـــدی ب ـــوەن ـــی ـــپ نــــاكــــات، ك
بت،  (ئایینی)یوە  كاروباری 
ئوەی  ئایینی،  بشی   ل  جگ
ناشتنی  و  كفن   ب پیوەندی 
مردووەوە دەبت، ئنجوومنی 

شارەوانی جبجی دەكات.
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ماددە ٢٠
شارەوانی  ئنجوومنی 
كۆمۆنی  ــۆ  ب پــۆلــیــس  ھــــزی 
ــــــت و  ـــن زرپـــاریـــس دادەمـــ

كاروباری بڕوە دەبات.
شارەوانی  ئنجوومنی 
 شداری، لك بوەیھیچ شب
خرجییكانی سوپاو لیواكانی 
 ـــی كــــۆمــــاری، ك ـــازی ســـرب
 تدایحكوم فرماندەی  لژر 

ناكات.
ماددە ٢١

ـــــی ئــــو  ـــــردن ـــــوەب ڕـــــ ب
بۆ   ك  ،گشتییان دامــــزراوە 
خكی  یارمتیدانی  مبستی 
نـــخـــۆش  و  ــــكــــورت  دەســــت
دەكــریــنــوە، دەگــڕــنــوە بۆ 

ئنجوومنی شارەوانی.
 ی كنــمــا ئــو موك و 
ئنجوومنی  دەكرن  وەقــف 
دەبات،  بڕوەیان  شارەوانی 
لسری   ــویــســتــپــ بـــــم 
بتواوی ل موك و ماكانی 

خۆی جیایان بكاتوە.
بم  كۆتایی  ــوەی  ئ پش 
بنین،  درژخاینمان  ــارە  وت
كار  ــی  ــخــۆی ســرب ــن  ــی ــ دە
پیوندیی ب تاك كسكوە یا 
ب كۆمۆنكوە یا رەگزكوە، 
بنماو  جــۆرە  یــك   میشھ

واتا دەگینت.
و  كارامیی  و  بتوانایی 
كسك  ھــمــوو  لھاتوویی 
ــــك  زــــ رەگ و  كـــۆمـــۆنــــــك 
رگاو   ویستپ ــــات  دەردەخ
بۆ   ــــتــــبــــدر دەســــــتــــــی 
زۆرترین  دەســتــبــركــردنــی 

سوود.
كوردستان

ل برین كۆمیتییكانمان 
روەردەیبوونی پن

یكك لھرە گورەترین 
ـــان  دەردەكــــــانــــــی كـــوردســـت
 ،ندنخو قوتابخانو  نبوونی 
یكم   ل  ك  كوردستان ئو 
دەوتی   وە بلكاندنی رۆژی 
تنگو  لـــھـــر  عــوســمــانــیــی، 
بئارامییكدا  و  چمیك 
ھاتبت،  تووشی  ــت  دەو  ك
ــــســــرو مـــــاڵ ئـــامـــادەیـــی  ب
چاككردنی  بۆ   ك نیشانداوە 
ھاوكاریی  ـــارودۆخـــكـــی  ب

لگدا بكات.
ــان، وەك  ـــم كــوردســت ب
گوی  روویــكــوە  ھموو   ل
لمعاریفیش   ،دراوەتـــنـــ

فرامۆش كراوە.
پـــژارەیـــكـــی  و  بـــخـــم 
دەوتی  ــیــن  ــ دە زۆرەوە 
عــــوســــمــــانــــی، لـــــ مــــــاوەی 
ــتــی چـــوار سد  ــدار دەســت
قوتابخانی  چــل  ــدا،  ــی ســا
لــــ وتـــــــدا نــــكــــردۆتــــوە، 
بچاوپۆشی لوەیش تنانت 
نیتوانیوە ئو قوتابخانانیش 
دەست  لكاتی   ك بپارزت 
دا  كوردستان  بسراگرتنی 
ھبوون. لگڵ ئوەشدا ھموو 
 ل زۆری  ئاتوونكی  ساك 
بشی  بناوی  ئــوێ،  داھاتی 
كوردستانوە  پــــــروەدەی 
ئستنبووڵ  بــۆ  ــت  ــر ــ دەن
قـــوتـــابـــخـــانـــكـــانـــی  بـــــۆ  و 
دەكرت.  خرج  ئستنبووڵ 
قوتابخاناندا  لو  ھرچندە 
ــــش دەیـــانـــخـــوـــنـــدو  ــــوردی ك

ژمارەیان  بـــم  ــات،  ــدەگ ــ پ
 ب سووكایتیكردن   ل وەكــو 
شرمیان  خۆیان  میللتكی 
كوردیان  تنانت  نكردووە، 
(ورچتورك).   ب ــرد  دەب نــاو 
خوندنیان  تواوكردنی  دوای 
 ب دەبـــوون   ندییانفئ ئــو 
دەنردران  و  حاكم  و  والــی 
كوردستان.  بڕوەبردنی  بۆ 
 م حای ئرگی كورد بتاك
بگرت؟! تاكی بپارەی كورد 
دوژمنان  و  حــرام   ب نمك 
بین   رەنگ بگینرن؟!   پ
خوالنی  ئــو  خــتــای   مــئــ
پشوو بوو كناومان دەبردن 
ب موتقیت بنماو قوارەی 

زوم و نزانی بوون.
ھموو   ب میللت،  ــم  ب
رەگزەكانییوە، بب جیاوازی 
باوەشیان  تمووزدا  ١٠ی   ل
یكتریان   لــ كـــردو  بــیــكــدا 
 ب كوردەكانیش   مب بــورد، 
چـــوو چوو)  (ئـــــوەی  ــنــی  وت
لبیر  ــووردوومــان  راب دەبت 
ــــوەی  ـــان ئ ـــم وە. دـــتـــبـــچـــ
دەخـــــواســـــت داھــــاتــــوومــــان 
لھیچ  و  شــــوەیــك  بــھــیــچ 
لرابووردوومان  بــوارــكــدا 
نخاتوە.  بیرمان  و  نچت 
بانگوازی  ــــدوای  دواب ھــر 
 ب پیوەندی  مشرووتیت، 
داوای  ــــراوە،  ك حــكــومــتــوە 
بشی  ئو   ك لكرا  ئــوەی 
كوردستان  ــفــی  مــعــاری بـــۆ 
ـــادەی  ــگــڵ زی ـــراوە ل وەرگـــی
كاروباری  بۆ  ئوقافدا  داھاتی 
خرج   كناوچ ـــروەردەی  پ
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وتیان  وەمـــــدا   لــ بــكــرــت. 
لگڵ  پشوە   ل لگڵ حكومت  پشوە   ل (حكومت 
پایتخت  ــكــانــی  ــخــان ــاب ــوت پایتخت ق ــكــانــی  ــخــان ــاب ــوت ق
 ل ــ ــی ك ــان ــت ــالی ــ ل و ئـــو وی ــی ك ــان ــت ــالی و ئـــو وی
خریك  نزیكن  خریك پایتختوە  نزیكن  پایتختوە 
ئوە  دوای   تبئ ئوە دەبــــت،  دوای   تبئ دەبــــت، 
دت)  كوردستانیش  دتنـــۆرەی  كوردستانیش  نـــۆرەی 
ھروەكو كوردستان موككی 
داگیركراوبت و بشك نبت 
ل نیشتمان، ك نۆرەیشی ھات 
زۆر بب شرمان دەیانگوت 
 تییكوردای ئــم  ــفــنــدم  كوردایتیی ئ ئــم  ــفــنــدم  (ئ
چیی؟ بۆچی ئوەش میللتن؟ چیی؟ بۆچی ئوەش میللتن؟ 
ھن؟)  قوتابخانتان  ھن؟چــنــد  قوتابخانتان  چــنــد 
ئوان  قسانی  ئــم  وەمـــی 
بوالوە  بــوون  لسركشی 
 ب نــبــوو.  تــر  شتكی  ھیچ 
دانیان  كـــوردەكـــان  دیــســان 
ــرت بــ ئوەی  بــخــۆیــانــدا گ
یـــاخـــی بــبــن بـــیـــریـــان لـــوە 
خۆیان  بــپــارەی   ك كـــردەوە 
بكنوە  تایبت  قوتابخانی 
ــــــــوەی كـــوردســـتـــان  ــــۆ ئ ب
رووناك  ھونر  و  بزانست 
 ستبم ئــو  بــۆ  بــكــنــوە. 
بیست و  ســـدو   ســ ســاــی 
بناوی  كۆمیكیان  پنج 
معاریفی  نشرو  (جمعیتی 
ئستنبووڵ   لــــ كـــــــورد) 
دامـــزرانـــد، لــ نــزیــك گۆڕی 
ـــش  ـــحـــمـــوودی ســــوــــتــــان م
نموونییان  قوتابخانیكی 
مبستی  دامــــــــزرانــــــــد. 
ئم  كردنوەی   ل كوردەكان 
ئوە   یینموون  قوتابخان
بوو ك لدوای تاقیكردنوەی 
ھموو   ل لقی  مانگی،  چند 

بكرنوە،  كوردستاندا  الیكی 
پیرۆز  ھوكی  ئـــوەش   كــ
كردنی  رۆشــنــبــیــری  بــۆ  بــوو 
میللت، بم ئیتیحادو ترەقی 
ــــو بــابــقــوش خۆی  كـــ وەك
رووناكییك  جـــۆرە  ــھــر  ل
دوور دەخستوەو دەیویست 
تاریكیدا   ل  میشھ كوردیش 
لھر  رووناكییكی  و  بــژی 
ــدا بـــدیـــایـــ چـــاوی  ــك ــ ــن شــو
ئوەی  لــبــر  دەتــرووكــانــد! 
 كـــوردیـــیـــ و دروشــــمـــــــــ ئ
 قوتابخانل  ك زانستییانی 
ســـرەتـــایـــیـــ نــمــوونــیــی و 
معاریف  نــشــرو  كۆمی 
دەیگوت  دەكــوت:  برچاوی 
دامزراندنی   ــ ل مــبــســتــی 
قوتابخانی  كۆمیو  ئــم 
بوكردنوەی  نــمــوونــیــی، 
بكو   ،نیی ھونر  و  زانست 
بۆ ئامادەكردنی جموجووكی 
 .وەیجیابوون و  كوردایتی 
دەستی  ئــــوە  بــبــیــانــووی 
تكدان  بۆ  كرد  دانان  بپیالن 
 وھ ـــو  ئ ــی  ــردن ــاوب ــن ل و 
ترەقی  ئیتیحادو   .زانستیی
راستوخۆ  خــۆی  نــیــدەوــرا 
بدات،  داخستنیان  فــرمــانــی 
 ب تــرەوە  رگایكی   ل بــم 
ئیتر  گیشت.  خۆی  ئامانجی 
برگی  نیتوانی   ككۆم
ــاڕەحــتــی و  ئـــو ھـــــزاران ن
بگرت،  حكومت  دژایتییی 
و  لكرد  ــوەی  ب ئــوە  لبر 
دەستی   كۆم ئوە  لــدوای 

بكاری سیاسی كرد. 
كوردەكان  ئـــوەی  لــبــر 

ل بینی رابوردوو و ئمۆدا 
ھیچ گۆڕانكیان بدی نكردو 
نبوون،  دنیا  لداھاتوویش 
و  دەست  لناو  دەست  وتیان 
برزكردنوەی  بۆ  كۆششیان 
ئاستی زانستی نیشتمانكیان 

شتكی زۆر سروشتی بوو.

پوختی ھواكان
رووداوەكانی  گرنگترین 
رۆژی  پانزە  لماوەی  جنگ 

رابووردوودا.
كوتنی  دوای   ب دوا  ھر 
بھزی  ئمانكان  (ریــڤــا) 
دەریایی و ئاسمانی دورگكانی 
(مۆن)  و  (داجــــۆ)  و  ــزڵ)  ــی (ئ
دەروازەی   ل داكۆكییان   ك

كنداوی (ریڤا) دەكرد گرت.
ھزی دەریایی ئمانكان 
ك پكھاتبوو ل (٢٥) كشتیی 
تۆرپدكی  ــورەو  گ جنگیی 
گواستنوە،  كشتیی  زۆرو 
ـــۆپ  ــــاگــــری تـــــونـــــدی ت ــــئ ب
لو  رووســـی  سنگرەكانی 

دورگاندا بدەنگ كردن.
جنگییكانی   شتییك  ل
 قـــارەمـــانـــانـــ  كــــ رووس، 
دەروازەی   لـــ ــان  ــی ــی ــۆك داك
كشتیی  دەكـــرد،   نــداوەكــكــ
(گروم)ی  و  (سڤا)  جنگیی 
تریشی  ئوانی  و  كرد  نوقوم 
بگڕنوە.  نــــاچــــاركــــردن 
ئمان  ســــربــــازەكــــانــــی 
و  ــزیــن  داب وشكانی  لــســر 
دورگــكــانــیــان داگــیــركــردن و 
كنداوی  نــاو   بچن توانییان 

(ریڤا).
شڕە  لــم  ئــــمــانــكــان 
 (٢) گــــرنــــگــــدا   دەریــــایــــیــــ
تۆرپیدو   (١٢) و  (درــرنــاوت) 
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گواستنوەیان  كشتیی  یــك 
لدەست داون.

ئمانكان  كاتدا  لھمان 
بنككانی  كاتی  بشوەیكی 

خۆیان ل (ریڤا) بھزكرد.
ــكــدا چـــاوەڕوانـــیـــی  ــ ــكــات ل
یان  نـــوقـــومـــبـــوون،  ھـــواـــی 
 شتییو كوەدانی ئدەستخۆب
بنكی   ل رووس  جنگیانی 
ھچنرابوو،   پ تنگیان  (ریڤا) 
 شتییك چـــــوار  ــــو  ل  جــگــ
خۆدان  بھۆی   ك بچووكانی 
ب داروبردا شكابوون، ئوانیتر 
ھتبوون و خۆیان گیاندبووە 
ئمیش   ك (فنالندە)،  كنداوی 
چاالكییكی  و  بشرەفمندی 

ب ھاوتا دەژمردرت.
ئوەی  دوای  ئمانكان 
كنداوی  بخاوەنی  بــوون   ك
(ریڤا) ئستا ل ھوی سرباز 
نــــاردنــــدان بـــۆ نــــو دورگــــی 
مبستیشیان  (وۆردەر)، 
لوەدا ئوەی ك لوشكانییوە 
داگیری  و  (رەواڵ)  سر   نبگ
 شتییك  ــ ب ــش  ــی دوای ــكــن،  ب
ببادەستبوون  جنگییكانیان 
ل كنداوی (فنالندە)دا تا كۆسپ 
 دەریایی  ھ ئو  بر   نبخ
گیاندنی ك لنو رووسكان 

.یو سویسرەدا ھ
ـــان  ھـــرچـــنـــدە رووســـك
بناوچیكی  (پــتــرۆگــراد)یــان 
جنگی دەستنیشانكردو بیاری 
ــان دابــــــوو، بـــم  ــی ــكــردن چــۆ
ئوەیان  چاوەڕی  ئمانكان 
 ل گر  بتایبتی  ناكرت،   ل
زەوییكی   ل زستاندا  وەرزی 
دارستانوە  و   قــوڕولــیــتــ  پــ

ھرش بكن سر (پترۆگراد).
 ل دیــــكــــیــــش  یـــكــــــكـــی 
گرنگكانی  ھــــرە  رووداوە 
جنگی ھفتی پشوو، ھرشی 
سر  بۆ   كانمانئ ئاسمانی 
ئینگلترا، ئو گشتی (زبلین) 

بوو ب بسرھاتكی وا ناخۆش 
ك ئمانكان ل یكم رۆژی 
دەستپكردنی جنگوە تووشی 

بسرھاتی وا نبووبوون.
ئمانكان ب فیداكارییكی 
دروست  (زبلن)یان   (١٣) زۆر 
 ر لكـــردبـــوون، دووانـــیـــان بــ
گشتكیان  ــی  ــردن ك ــــواو  ت
مكینكیان  تكچوونی  لبر 
تــوانــیــبــوویــان بــگــڕــنــوە ئو 
شونی ك لیوە ھستابوون، 
دوای  دیكیشیان  ــی  ــازدەك ی
ـــدرە)،  ـــۆن ـــان لــ (ل ـــوەی ـــڕان گ
توند  زۆر  باوبۆرانكی  لبر 
زۆر،  ئجگار  تمومژكی  و 
كاتك  ببوو،   ھ  ل رگایان 
بسر  فرەنسدا  ئاسمانی   ل
دەسووڕانوە  شواوییوە   ل
(سان  ــری  دەوروب  ل پنجیان 
(دامارتین)،  (بۆربۆن)،  كلیمان)، 
راوكران،   (الرانی) و  (میزۆن) 
ھندكیان دیل كران و ھندكی 

دیكیشیان لتوپت كرابوون.
 ب  (زبلین)ان لــو  یكك 
 ل یــك  ھیچ  بتوانت  ئـــوەی 
تكبدات  شارراوەكانی  ئامرە 
ئمیش   كـــ داگـــیـــركـــرابـــوو 
شایانی  ـــكـــی  ـــ ـــن ســـركـــوت
(زبلین)ەكی  دوو  بـــاســـو 
ــــت  ــــرەو رۆژھ دیــكــیــش ب
یككی  و  ــوون  ــوت ك دوایــــان 
(سپی)  دەریــای  لسر  تریش 
دەریاییكانوە   ۆكف لالین 

راودەنرت.
ھیچ جۆرە ھواك لبارەی 
 ،دیك (زبــلــیــن)ەكــی   (٣) ــو  ئ
نازانرت،  چــارەنــووســیــان   كــ
ــت ئم  ــ ــوەدەچ ــووە. ل ــات ــھ ن
نگبتیی  (زبلین)ەتووشی   (١٣)

ژمارە (١٣) بووبن.
ـــــرەی فــــرەنــــســــدا  ـــــب ل
ــ ســـرقـــاـــی خۆ  ــك ــی ــت ــف ھ
ھرشكردن.  بۆ  ئامادەكردنن 
ئاگربارانكی  دوابـــــــــدوای 

تۆپباران،  چـــی  و  خــســت 
لبرەیكی   رەنسف سوپای 
(٨) ھشت كیلۆمتریدا ھرشی 
كردە سر (ملمیزۆن) ك ھی 
(ھندنبرگ)  ناوەندیی  برگری 
دوای  (ئایات)ە  دۆی  كلیلی   ك
سنگرە  ھموو  داگیركردنی 
گوندەكانی  و  توندوتۆكانی 
ـــســـۆن) و  (ئــلــمــــنــت)، (وۆدی

(شاوینیۆن)یشی داگیركرد.
لم ھرشدا (٧٠) ئۆتۆمبلی 
زۆرپۆش بشدارییان كردووە 
 ل پــیــادە  ھزی  بــیــاریــدەدانــی 
گرنگیان  ئرككی  ھرشكدا 

بج ھنابوو.
فرەنسییكان  شڕەدا  لم 
 (١٦٠) و  ـــاز  ســـرب  (٨٠٠٠)
ئمانكان   ــ ل ئــفــســریــان 
دەستییان  ــبــوون،  گــرت ــدیــل  ب
خندەق  تــۆپــی   (٧٠) ــســر  ب
گلك  و  ــۆز  ــرەل مــت  (٩٠) و 
جبخان و كلوپلی سربازیدا 

گرتبوو.
و  ئش   بــ  كشكانت ــم  ئ
ئازارە دوای شكستھنانی (زبلین)
بسرھاتی  دووەمــیــن  ەكـــان، 

.كانمانناخۆشی ئ
رەسمیی  راگــــیــــانــــدنــــی 
ناوە  بــوەدا  دانی  ئمانكان 
ك ھكانی برگرییان لالین 
فرەنسییكانوە كرت كراوەو 
دوای رووخاندنی سنگرەكانی 
دواوە  ـــــرەو  ب پــــــشـــوەیـــان 

كشاونتوە.
لمیدانی  نمساییكان 
بیارمتیی  (ئـــوســـۆنـــزۆ)دا 
بكۆكردنوەی  ئمانكان 
لخۆ  گــرنــگ  ھزكی  چــنــد 
 رشكردنھ ئامادەكردندان بۆ 

سر ئیتاییكان.
ــی داھـــاتـــوودا  ــت ــف لـــ ھ
چاوەڕی  شوەیك  بھموو 
گرنگكانی   واھ گیشتنی 
میدانی جنگی ئیتالیا دەكین. 
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لــمــیــدانــكــانــی (عـــیـــراق) و 
(قفقاسیا)شدا  و  (فلستین) 
 نیی ـــا  وەھ گــۆڕانــكــاریــیــكــی 
بت.  ــاســكــردن  ب شــایــســتــی 
ــا) و  ــی ــدۆن ــاك ــی (م ــان ــرەك ــب ل
ــاگــری تۆپ  ــا)شــدا ئ ــی ــان (رۆم

.ردەوامب
ســـــــــبـــــــــارەت بــــاســــی 
رـــكـــكـــوتـــنـــیـــش: ســـــرۆك 
(ژۆژرك)  ئینگلترە  وەزیرانی 
پیكری  تـــاكـــو  وتـــویـــتـــی 
خوداوەندی جنگ نڕووخت 
رككوتن  لــنــاونــبــرــت  و 
ــــا قــســكــ ئـــوە  ــیــت. وات ــاب ن
پیكری  تاكو   ك دەگینت 
ستم و زۆرداری لبرامبر 
پیكری حق و دادپروەریدا 
كچ  ملی  پشیمانییوە   بــ
ـــی  نــكــات نــابــــت چـــاوەڕوان

رككوتن بكرت.

رەفنامش
سوتان  كـــــوڕێ  نـــصـــر  ســوــتــان 

ئحمد:
كۆچی  نصردوای  سوتان 
دوایی سوتان ئحمدی باوكی 
ستنت  تــخــتــی  لـــســـر 
حوكمانی  ساڵ   (٢١) دانیشت، 
زۆرتر  ماوەیدا  لو  كردووەو 
(میر  یــاخــیــبــووەكــانــی  ــگــڵ  ل
سعید)ی برایدا خریك بووە، 
ل ذی الحج سای (٤٧٢) كۆچی 
كردووەو تختی ستنتی بۆ 

براكی جھشتووە.

سوتان  كــــوڕی  ســعــیــد  ســوــتــان 
ئحمد:

(نصری)  سوتان  لجی 
برای حوكمانی گرتۆت دەست. 
بڕەحمی  و  ـــروەری  ـــدادپ ب
 ــگــی دەركـــــــــردووە. ل ــان ــاوب ن

رۆژانـــــی حــوكــمــانــیــی ئـــودا 
و  لخۆشی  وتكی  خكی 

ئاسایشكی گورەدا ژیاون.
سوتان منصور كوڕی نصر:

سعید  ــان  ــت ســو لــجــــی 
برازای  (منصور)ی  سوتان 
چووە سر تختی ستنت. 
شڕەی  ــو  ل ٤٨٩دا  لسای 
مووصدا  حاكمی  لــگــڵ   كــ
تكشكانكی  تووشی  برپابوو 
كــۆچــی دوایی  ــوو و  گـــورە ب
 جپاش بكرد. چوار كوڕی ل
تپڕبوونی  دوای  مـــابـــوو، 
كۆچكردنیدا  بــســر  ساك 
داگیركراو  وتــكــی  ھموو 

ستنتكی لناوبرا.
دەرووی دووەم

حكومتی دینوەرو شھرەزوور
سوتان حسنوەیھی كوڕی حوسن

دانر وات دامزرنی ئم 
حكومت سوتان حسنوەیھی 
زمانحای   ك حوسن  كــوڕی 

(روكنولدەول) بوو.
روكنولدەولو  ــوان  ــ ــن ل
ھر  شــــڕ  حـــســـنـــوەیـــھـــی 
بردەوام بوو، ل سای ٣٥٩ی 
كۆچیدا (ئیبنولعمید)ی وەزیری 
حسنوەیھی ناچاركرد لسر 

پكھاتن.
حسنوەیھی  ــان  ــت ســو
(٣)ی  پنجشمی  لـــــرۆژی 
سای  رەبــیــعــولــئــوەل  مانگی 

٣٦٥ كۆچی دوایی كرد.
سوتان  كـــــوڕی  بـــــدر  ســـوـــتـــان 

حسنوەی
سوتان بدر، دوای مردنی 
تختی  ســر  چـــووە  ــی،  ــاوك ب
شـــڕو  دوای  ســــــتـــنـــت. 
شۆڕكی زۆر وتكی فراوان 
سنووری   ٣٨٨ ســاــی  كـــرد. 
(دینوەر)ەوە   ل ستنتی 
خووزستان،  ــواز)،  ــھ (ئ تاكو 

ئاباد،  ـــســـد  ئ ــــرد،  ــــروج ب
نھاوەند) فراوان ببوو.

قــــی   لــــ  ٤٠٥ ـــی  ســـا
(حسن  ــالیــن  ل (كــوســجــد) 
گمارۆ  منصور)ەوە  كــوڕی 
بۆخۆ  ھوكیدا  لكاتی  دراو 
 ،مارۆیگ ــو  ل رزگـــاركـــردن 
ــــھــــۆی نـــاپـــاكـــیـــی ھــــۆزی  ب
(جوورقان) وازی ل ستنت 
ھنا. ٣٦ ساڵ حوكمی كردووەو 
حوكمانیدا  رۆژانــــــــی   لــــ
بسركوتنكی  وتــكــی 

زۆر گورە گیاندووە.
سوتان ھیالل كوڕی سوتان بدر

لجی   ك ھیالل  سوتان 
تختی  ســـر  چـــووە  ــی  ــاوك ب
بینی   ل شڕك  ستنت 
ئوو باوكیا روویدا، دەرەنجام 
بغدا  حاكمی  بر  بردە  پنای 
(جالل الدول). دوایی كویستی 
نیشتمانكی  بــۆ  بگڕتوە 
 دراو بتــی نـــــــارمــ خـــۆی، ی
(شمس  كاتك  مایوە.  بندی 
(ــ ــدول الـــدولـــ كـــوڕی فــخــر ال
خۆی  ـــدان  ـــم ھ حــاكــمــی  ی 
 رشكردنھ بۆ  ئامادەكردبوو 
 (الدول (جـــالل  ــدا،  ــغ ب ســـر 
لگڵ  رــكــكــوتــنــنــامــیــكــی 
(شمس  دژی  ھیاللدا  سوتان 
سربستیی  مۆركرد،   (الدول
سربازیی  ھــــزــكــی  كــــردو 
گورەیشی دای. ل سای (٤٠٥)
و  ھیالل  سوتان  ھزەكانی  دا 
شڕكی   وتنك شمس الدول
گــــورەو خــوــنــاویــیــوە، لو 
شڕەدا سوتان ھیالل كوژرا.
-یدوایدا ھل-

مدير مسؤول: آزيزى احمد
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سروتار نووسین لكاری ڕۆژناموانیدا
ســـروتار، كـــ وتـــاری ســـرەكی ھـــر 
ڕۆژنامیك، لڕووی داڕشتنوە ھونركی 
ســـربخۆو تایبت بخۆی ھیـــ. بنڕەتی 
 ،(وەیكردن و شـــیكردنڕاڤوەیكردن و شـــیكردنڕاڤ) رەشو ھونئ
 پاســـاوی لۆژیكیانندێ جار پشـــت بھ كـــ
پاســـاوی  دی  جـــاری  ھنـــدێ   ،ســـتدەب
ســـۆزداران دەھنتوە، بمبستی گیشتن 
بتنیا ئامانجك ك ئویش قناعت پكردنی 

 .راننخو
سروتارنووس، لڕۆژنام بناوبانگكانی 
لـــالی  (ھیرادتریبیـــونھیرادتریبیـــون)  و  وەك(تایمـــزتایمـــز) 
بناوبانـــگ  و  دەناســـرن  زۆر  خونـــران 
دەبن، چونك ئو خونران لســـر شوازی 
نووســـری سروتار ڕادن، ك پویست ئو 
شـــوازە بـــ ڕوونی و ڕەوانی و ســـادەیی و 
ساكاری و خۆشویستی و پوەندی گردانی 
توندوتۆـــی نـــوان نووســـران و خونران 
بناســـرنوە، بۆیـــ زۆرجـــار ڕێ دەكـــوێ 

نووسری سروتار ھرچندە ناوی خۆشی 
بـــم   ،نانووســـ ســـروتارەكی  لســـر 
زوو لـــالی خونـــران دەناســـرتوە، ھۆی 
 راننش ئاشنایی و ھۆگری خووەكناسین
بشـــوازەكی نووســـر. خونران لســـر 
ئـــوە ڕاھاتوون لـــو ڕۆژنامیدا یكســـر 
ئو الپـــڕە دیاریكراوە بكنوەو تماشـــای 
بكن بمبستی خوندنوەی نووسینی ئو 
نووســـرەی خۆشیان دەوێ، ك شوازەكی 
ئاســـانو پاساوەكانیشـــی قایلیـــان دەكات و 
قناعتیان پ دەھن. ھر لپناوی ئوەشدا 
دەبینین ڕۆژنام بناوبانگكانی جیھان لسر 
ھمـــوو الپڕەكانیانـــدا ڕووداوەكانی جیھانی 
پـــان و برین تۆمار دەكـــن و بیرو بیروڕاو 
 ومكان و چـــی ڕوودەدات و دەقبۆچوونـــ
دەنووســـن و تنیـــا الپڕەیـــك دەھنـــوە، 
 جك ســـتوون بنیـــا ینـــدێ جاریـــش تھ
 ،یكینی بیروڕای ڕۆژنامبۆ دەرب ن كد
كـــ ھزری خـــۆی تـــدا ھدەخـــا. مافی ھر 

ھونرەكانی نووسینی ڕۆژناموانی

ئا: ئازاد عبدولواحید*
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ڕۆژنامیكیش لدەرخستن و دەربینی بیروڕای تایبتی 
خـــۆی، ســـبارەت بـــو دەنگوباس و ھوانـــی بویان 
دەكاتوە ئو ســـتوونی ھبت، ئم كاركی سروشـــتی 
و ئاســـایی، چونكـــ (ھـــواڵھـــواڵ) و (بیـــروڕابیـــروڕا) دوو ھاوەن و 
شان بشانی یكتری دەردەكون و دەڕۆن. لرەدا یكم 
 شكماندا دێ كاتمش دەكات و بخۆی ڕەپ پرســـیار ك
كســـك دێ و زانیارییكمـــان دەدات ك جگی بایخی 
ئمیـــ، ئوەیـــ پـــی دەین (بیـــروڕات ســـبارەت بو بیـــروڕات ســـبارەت بو 

مسلی چیی؟مسلی چیی؟). 
لســـرەتاوە ڕۆژنامگری ھواـــی بجیاو بیروڕای 
بجیا بو دەكردەوە، یكمیان لشـــوەی پیام و نامی 
 وەی نامیلكشـــویتریشـــیان بوە، ئو دەكرایواڵ بھـــ
بو دەكرایوە، بم (دانیال دیفۆدانیال دیفۆ) یكم كس ئم دوو 
ئاراســـت ڕۆژناموانییـــی لیك چاپكراودا یكخســـت و 
بناوی (ذی ریڤیۆذی ریڤیۆ) ل لندەن لسای ١٧٠٤ دەری كرد. 

ـ وتاری دەســـتپك)،  ـ وتاری دەســـتپكســـروتارـ  ئوەی پی دەگوترێ (ســـروتارـ 
سرەتایكی بۆ (ریڤیوریڤیو) دەگنوە، سروتاریش یكم 
وتـــارە لبارەی بابتكی سیاســـی، یان كۆمیتی گرنگ 
دەنووســـرێ، ك قســـكردن لبـــارەی ئـــو ڕووداوانی 
ڕوودەدەن، كـــ بشـــوازكی ســـرنج ڕاكـــش و جـــوان 
 كوەی ڕۆژنامششی پپل ڕوو، وەك باویش ندەخر
بـــو دەكرتـــوە، ئم وتارەش وەك وتیكی دەســـتپك 
بشـــوەیكی ناســـك و نـــرم و نیـــان لـــ نووســـرەوە 
ئاراســـتی خونران دەكرت، بۆیـــ ناوی نراوە گوتاری 
دەســـتپك، ئمش ناوك و كاكی سروتارە، ك ئمۆ 

لڕۆژنامگری نودا دەیناسین.
 تی خۆیدا، پحزبایكی توندڕۆ لوانییزمانی ڕۆژنام
لھاش و ھووش و زبر لشـــوازو دەربینكانیدا ئاماژە 
ببلیمتـــی ئو ڕۆژنامنووســـ گورەیـــ دەدا ك ناوی 
 ،نگینو سمنانری وتاری ھنوەی داھر ئبل ،(دیفۆدیفۆ)ی
ك لبیروڕایكان ورد دەبتوەو ڕاســـتییكان لمحك 
دەدات و دەیخات بـــردەم تاقیكردنوە، ھروەھا گفتوگۆ 
لبارەی سیاســـتی حكومتكانـــوە دەكات و بو پڕی 
ھمنـــی و ئارامی و پشـــوو درژی لگـــڵ ھنگاوەكانیدا 
دەڕوات. بـــم جـــۆرە دیفـــۆ بـــۆ یكـــم جـــار لمژووی 
ڕۆژناموانـــی ئینگلیزیدا، وتاری سیاســـی میانۆی داھنا، 
ك بمنتیقكی ســـنگین و قورس دەنووســـران. پاشـــان 
 ڕۆژنامروتار لك، یـــان ســـری وتـــاری دەســـتپھونـــ
سیاســـییكاندا پشـــكوت و پرەی سند، ك دیفۆ لمدا 
 یشتبوو تا گرچاوی ھشـــداری و پشـــكی گرنگ و بب
قۆناغی ھونركی كام و پگیشـــتوو ك لسر بنچینو 

ڕۆژناموانییكی  زمانی 
توندڕۆ لحزبایتی خۆیدا، 
پ لھاش و ھووش و زبر 
دەربینكانیدا  لشوازو 
ئو  بــبــلــیــمــتــی  ئـــامـــاژە 
 ورەیگ  نــووســڕۆژنــامــ
 ،(دیفۆدیفۆ)ی ــاوی  ن  كــ دەدا 
داھنری  ئــــوەی  ــر  ــب ل
 ،نگینس ھمنانو  وتاری 
ــان ورد  ــك ــروڕای ــی ــب ل  كــ
ڕاستییكان  دەبــــــتـــوەو 
 ك دەدات و دەیخاتحمل
تاقیكردنوە،  بــــــردەم 
لبارەی  گفتوگۆ  ھــروەھــا 
حكومتكانوە  سیاستی 
دەكات و بو پڕی ھمنی و 
ئارامی و پشوو درژی لگڵ 

ھنگاوەكانیدا دەڕوات
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بنڕەتكـــی دیاریكـــراوو داوونریتكی پ لڕز و شـــكۆ 
 وە زانرا كھاتوویـــی دیفـــۆ ئـــرو لھونـــزرێ. بدابمـــ
سروتار، یان وتاری دەستپك تنیا گوزارشت لبیروڕای 
نووســـرەكی نـــاكات، یـــان ھگـــری بیـــرو بۆچوون و 
بیـــروڕای تایبتی ئو نیی، چونك ئوە لشـــوەو جۆری 
نووســـینی وتارو ھونرەكانی دیكدا بـــاوە، بپچوانی 
ئوەوە پویســـت لسروتار نووســـیندا دەربینكی ورد 
 بیدا ھكتو سیاســـكیاندنـــی بیـــروڕای ڕۆژنامگل
و وەك دەزگایكی كۆمیتی گشـــتی ســـیر بكرت، بۆ 
نموون ئگر سرنووســـر ســـروتاركی نووسی، ئوە 
ھرگیـــز ناب بیـــروڕای تایبتی خۆی تـــ بئاخن، بكو 
دەب گوزارشت لسیاستی ڕۆژنامكی بكات، ھروەھا 
لڕووی سیاسی و كۆمیتییوە باسی شون و پگی 
گشـــتی ڕۆژنامكـــی بكات، بۆیـــ ســـروتار ناب ناوی 
نووســـرەكی لســـر بنووســـرێ، ئگرنـــا ناوەرۆكی 
 ،دەوەست ی ئامانج و بیری وتارەكوانچپ كنووسین
كـــ تنیـــا یـــك ئـــرك و پیامی ھیـــ كـــ دەربین و 
گوزارشـــت كردن لسیاســـتی ڕۆژنامك، نك بیروڕای 

.ب رەكتی نووستایب
لســـر بنمای ئـــو تگیشـــتن بۆ ئـــرك و پیامی 
سروتار نووسین، ڕۆژنامگری نوێ كوت ترخانكردنی 
 ش بریتییمئ ،(روتارروتارسس) كك بۆ وتاری دەستپڕەیالپ
لبیـــروڕای ڕۆژنامكـــ خۆی، ك لشـــوەی ســـروتار 
دەریـــان دەبـــێ و گوزارشـــتیان ل دەكات، یـــان ھندێ 
جار بشـــوەی ونی كاریكاتری، یان لپنای بیروڕای 
كسانی دیكوە دەیانخات ڕوو. لوانی ئو بیروڕایانی 
كسانی دەرەوەی ڕۆژنامك، ھزرو بیروڕای خونرانی 
ڕۆژنامكـــ بـــن ك بڕگی زانراو و لشـــوەی نام بۆ 
نووســـری الپڕەك دن، یان بگو پڕەگرافی كورت و 
چو پ بن و لســـتوونی بیروڕای جیاجیای بوكراوەی 
نـــاو ڕۆژنامكانـــی دی وەربگیرن و لژر ناوی(قســـو قســـو 

بیروڕای ناو ڕۆژنامكانبیروڕای ناو ڕۆژنامكان) ڕابگوزرن.
نووســـرانی ســـروتار برانبـــر كۆمنـــی خك و 
خونـــران برپرســـیاریتییكی گـــورە دەكوت ســـر 
شانیان، چونك پویست لسریان خاوەنی ڕۆشنبیرییكی 
برفراوان بن و زۆر وریاو ئاگادارو باخبر بن، ھروەھا 
دەب پسپۆرو شارەزا بن لو باس و خواسانی لبارەیانوە 
دەنووســـن و دەســـتی بۆ درـــژ دەكن، ھـــروەك چۆن 
دەبـــ بویژدان بن لدەربینی ئـــو بیروڕایانی لالیان 
 ۆكمن. ئبك وێ گوزارشتی لیان دەیان ،دەب گ
ئینســـانك نییـــ جگی (فرەنســـیس بیكـــۆنفرەنســـیس بیكـــۆن) بگرتوەو 

سروتار  نـــووســـرانـــی 
ـــی  ـــن ـــۆم بـــــرانـــــبـــــر ك
خــــوــــنــــران  و  خــــــــك 
گورە  برپرسیاریتییكی 
شانیان،  ســـر   ــ ــت وــ دەك
لسریان   ویستپ  چونك
ڕۆشنبیرییكی  خـــاوەنـــی 
وریاو  زۆر  و  بن  برفراوان 
ــر بن،  ــاخــب ـــادارو ب ـــاگ ئ
پسپۆرو   دەبــــ ـــا  ـــروەھ ھ
ـــاس و  ـــو ب شـــــارەزا بـــن ل
لبارەیانوە  خــواســانــی 
درژ  بۆ  دەستی  و  دەنووسن 

دەكن
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بتوانـــ ھموو معریفو زانیارییكان بكات موكی خۆی 
و لبردەســـتی دابـــن. كارەكش وەك جافری بارســـونز 
(لوكاتـــدا ك ڕاوژكاری ســـرەكی دەزگای نووســـینی 
ســـروتاربوو لڕۆژنامـــی (نیۆریـــۆرك ھیرادتریبیۆننیۆریـــۆرك ھیرادتریبیۆن) 
دەـــ: چندی بنچینو بناغی معریفـــو زانیاری لالی 
نووســـر پتوو قایم ب، ئوەنـــدە زیاتر توانایی لبواری 
بئاگاھنان و زیندووكردنوەی ھزرو بیروڕای تایبتمند 
لمڕ ھربوارو بابتك بدەردەكوێ. بۆی نووســـری 
ســـروتاری كارامـــو شـــارەزا خككی ئجـــگار زۆرتر 
دەدون، ك زۆر زۆرترە لوەی ھر مامۆســـتایك، یان 
فیلسووفك، یان ڕەخنگرك بۆخۆی دروستیان دەكات. 
خـــۆ ئگر بشـــیوێ ســـرنجی خونران بـــالی خۆیدا 
ڕابكش، ئوە ناتوان بھر بە زانیاری و معریفیك 

ئو كارە ئنجام بدات.
بۆ ھســـتكردن بـــو گرنگییش زانایانی كۆمناســـی 
گیشـــتن ئـــو بیروڕای ك بارودۆخ و ئـــو ڕووداوانی 
مرۆڤیان پدا تپڕ دەب، یان ئو گۆڕانكارییانی بسر 
 و ڕووداوو گۆڕانكارییانـــرگیـــز ئــــــن، ھـــگادا دكۆم
نرخكیـــان نابـــ، یان ناتوانن كارتكردن و شـــونوارك 
لسر قوارەو كســـایتی تاك، یان كۆمڵ دابنن، تنیا 
ئو كات نبت ك تاك كس ھستی پبكاو بھۆشیارییوە 
 ،نیاندا بگونجگو خۆی ل وەری بگـــرێ و نرخی بزان
خۆ ئگر شـــتكی وا لـــو بارەیوە ڕووی ندا، ئوســـا 
ئو بـــارودۆخ و ڕووداوو گۆڕانكارییان دوور لویژدانی 
خكـــی دەمننوە، تنانـــت وایان لدـــت دەچن خانی 

نبوونوە.
شونوارو ھزو ئفسوونی كاریگری ئو معریفیی 
نووســـری ســـروتار بدەســـتی دەھنـــ، بســـر ئو 
وتارەی دەینووســـ ئاوەژوو دەبتوە، بتایبتی ئوەی 
لبارەی شـــیكردنوی ھواكان و پشـــتی ھوالكانوە 
دەیاننووســـ، یـــان ھـــوڵ دەدات ئـــو مغزایانی ھر 
 یگم ڕیگرتـــووە دەربخات. بڵ خۆی ھگك لواھ
تاك كسكان، چین و توژەكان دەتوانن گیروگرفتكانی 
خۆیان چارەســـر بكن، ئینجا ئو گیروگرفتان، كشـــی 
دەروونی بن، یان ئابووری، یان سیاسی، یان كۆمیتی. 
ڕۆژنامگـــری  بـــۆ  چارەســـركردنش  ئـــو  ھونـــری 
دەگڕتوە، یان بۆ ئو نووسرە دەگڕتوە، ك لكاتی 
گونجاودا دەســـت دەدات نووسین و خۆی داوت ناو ئو 
گیروگرفتانوە، ھرچندە ئو ناچت ناو كش بكشی 
تاككانوە كات باســـیان لوە دەكات، بم بشـــوەیك 
لشوەكان خۆی لناو ئو كشو گرفتاندا دەبینتوەو 

ـــاری  نـــووســـری ســـروت
خككی  شـــارەزا  كــارامــو 
 ،ندەدو ـــر  زۆرت ئجگار 
لـــوەی  زۆرتــــــرە  زۆر   كـــ
ــامــۆســتــایــك، یان  ھـــر م
ـــان  ـــك، ی ـــ ـــووف ـــس ـــل ـــی ف
ـــۆی  ـــۆخ ڕەخــــنــــگــــرــــك ب
دروستیان دەكات. خۆ ئگر 
بشیوێ سرنجی خونران 
بالی خۆیدا ڕابكش، ئوە 
ناتوان بھر بە زانیاری 
كارە  ئــو  معریفیك  و 

ئنجام بدات
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 كانخ یوانل .یـــشـــدارەو ئامادەبوونی ھیانـــدا بت
كـــ خاوەنی ئو كشـــو بنـــو برەو گرفتانن ھســـت 
بئابلۆقی ئو گرفتان نكن ك چند كاریگریی بسر 
 بوونی ھۆشـــیارییر نبـــش لمـــئ ،یـــوە ھژیانیانـــ
لالیـــك، لالیكی دیك ئوانـــ ناتوانن خون بژیانكی 
باشـــترەوە ببینـــن، یان ئاســـۆی بـــارو گوزەرانكی چاكتر 

لوەی ھی بدی ناكن.
ئـــوەی زیاتر برپرســـیارتی نووســـری ســـروتار 
لداڕشـــتنی ڕای گشـــتی قووڵ دەكاتوە، ئـــو بنمایانن 
 توروتار لرانی ســـكۆنگرەی نیشـــتمانی نووســـ كـــ
یكگرتووەكانـــی ئمریكا دایشـــت و پـــەوی لیان كرد، 

لوـــداو لپشـــكی ئـــو بنمایانـــدا ھاتووە 
(پویست لسر نووســـری سروتار، ئگر 
ئمانتـــی پیشـــكی و كۆمگاكـــی خـــۆی 
بالوە مبســـت بوو، شـــون پـــی حقیقت 
ھگرێ، سا ئو شون پ ھگرتنی برەو 

ھر شونكی بباتھر شونكی ببات).
ئـــوەی الی خوارەوەش ھنـــدێ خای 

بنڕەتی ئو یاساین:
(١): پویســـت لسر نووسری سروتار 
حقیقتـــكان بئمانت و دەســـتپاكی و 

تواوی و وردی بخات ڕوو.
(٢): پویست لسری ئو حقیقتانی 
باســـیان لوە دەكات بـــرەو ئنجامكی 
موزوعیانـــی ببن، ببگش پشـــت 
ئســـتووریان بكات و لسر چمكی 

.نزررژەوەندی گشتی دایانبمب
(٣): ناب بھیچ شوەیك برژەوەندی 

برتســـكی خۆی، بكات پانری نووسینی 
سروتارەكی.

(٤): پویســـت لســـری لـــوە تبـــگا كـــ ئـــو وەك ھر 
كســـك ب ھو كم و كوڕی نییـــ، بۆی دەب بواری 
قســـكردن بۆ ئوانی دژی بیروڕای ئون بكاتوە، ھیچ 
نب لســـتوونی نامكانی خونران،یـــان ھر بوارك و 

ھۆیكی گونجاوی دی.
(٥): پویست لســـری، چاو بو دەرئنجام تایبتیانی 
خۆی بخشـــنتوە و ڕاســـتیان بكاتوە، بتایبتی كاتك 

بینی پشتر لسر چمكی ھ بنیاد نراون.
 تـــا بتوان دابتی توەنـــدە ئازایبایـــی ئ ویســـت(٦): پ
لســـر قناعتكانـــی خۆی، خـــۆی ڕابگرێ ك لســـر 
بنچینیكی پتو و بھز دروستی كردوون، ھیچ كاتكیش 

 ھاتووە
، ئگر، ئگر 
 خـــۆی خـــۆی 
قیقتقیقت
برەوبرەو 

خای

تار 
 و 

ی 
ی 

سینی 
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شـــتك ننووســـ دژی ویژدانی خۆی بت. گیشـــتنیش 
ببیروڕایكی ڕاســـت و دروست ك كۆدەنگی لسر بت 
نایتدی، ئگر لڕگی گیشتنی ببیروڕای تاككسی 
ڕاســـت و دروســـتوە نب، بۆیـــ دەب ڕـــز لبیروڕای 
زادەی   كـــ بیروڕایـــك  بتایبتـــی  بگیـــرێ،  تاككـــس 

.كی قووڵ و ڕاست و دروستوەیبیركردن
پشـــتیوانی  لســـری   ویســـتپ  :(٧)
لھاوپیشـــكانی خـــۆی بـــكات، لپابندبوون 
ببرزتریـــن ئاســـتی ڕاســـتگۆیی و الندانی 

پیشیی.
لئنجامی ئو گرنگییی ســـروتار ھر 
لســـرەتای ســـرھدانی ڕۆژنامگـــری 
بدەســـتی ھناوە، یان دوای ئوەی پشی 
پشـــوەی الپڕەكانـــی ڕۆژنامكـــی بۆ 
خـــۆی گـــرت، ھـــر ئـــوە بـــووە مایـــی 
 ت بـــم بابـــكـــران ینـــوەی خوئـــ
بیخوننوە. ســـروتاریش شون گرنگ 
و برچاوەكـــی خۆی لدەســـت نداو 
تـــا ئـــم دواییانـــ لالپـــڕەی یكمدا 
 ڕۆژنام وە كو كاتـــل وە، واتمایـــ
بشـــوە  دواییـــدا  ســـانی  لـــم 
نویكی دەركوت ئو كات بپلی 
یكـــم كوتـــ بایخـــدان بھواڵ، 
ئـــم بایخدان بھـــواڵ بجۆرك 
لجـــۆرەكان بایخـــی ســـروتاری 

كم كردەوە.
گرنگـــی  بگـــی  باشـــترین 
بدەردەكوێ  لوەوە  ســـروتار 
كـــ دەبینیـــن نووســـرانی ئو ســـروتاران ئو 
نووسرە گورە بناوبانگان بوون لناو ھر نتوەیك 
لنتوەكانی دنیا، بگرە ئو نووسرە گورانن لھموو 

كات و سردەمك لسردەمكانی مژوودا.
وتـــك  وەك  میســـریدا  ڕۆژنامگـــری  لمـــژووی 
كـــ خاوەنـــی داوونریتـــی ڕۆژنامگریی، ســـروتاری 
ڕۆژنامـــو گۆڤارەكانیان كســـانی وەك: محمد عبدە، 
كامیـــل،  مســـتفا  ندیـــم،   ـــبدوع ئســـحق،  ئدیـــب 
ئحمـــد لوتفـــی ئلســـید، عبدولقـــادر حمـــزە، ئمیـــن 
ئلرافعی،ئیبراھیم مازنی، حوســـن ھیكل و زۆرانی دی 
لكۆگكانی ئدەب و ھزرو ڕۆژناموانی دەیاننووســـی. 
لڕۆژنامگری ئینگلیزیشـــدا سروتار بقمی كسانی 
وەك دیفۆ، ئدیســـۆن، ســـتیل، جۆنســـۆن، ویكلز، سوبیت 

( )
لھاوپیش
ببرزتر
پیشیی
ئل
ســـل
بدەس
پشـــ
خـــۆ
ئـــو
بیخ
و
تــ
م
ل

كـــ دەبینیـــ
بن گورە نووسرە
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و زۆرانی دی دەنووســـران. لناو كوردانیشـــدا كســـانی 
وەك مســـتفا پاشـــا یاموكی و پیرەمردو شـــخ نووری 
و عالئددیـــن ســـجادی و ڕەفیق حیلمـــی و زۆرانی دی 

.نووسیویان
ئمـــۆ ســـروتار لڕۆژنامكانی ئو ســـردەمماندا 
بووە بشـــوازكی ڕۆژناموانـــی تایبتمند ك نزیكترین 
نووســـین لیوە ھونـــری (وتار)ە، تنیـــا جیاوازییكیش 
لنوانیانـــدا ھب ئوەی ك ســـروتار چو پو كورتو 
بشوازكی ھاوچرخان دەنووسرێ، تكنیك و شوازی 
ســـروتار نووســـینیش، ئمۆكـــ بشـــوەیكی برچاو 
پشـــكوتووە ك بۆ خوندنوە زۆر تاســـووق و سرنج 
ڕاكش. ئوەی ئدیسۆن، یان ستیل لسدەی ھژدەیمدا 
نووســـییان بپی بیروڕای زانایانی ئو بوارە ئمۆكش 
ڕەونق و بھای خۆیـــان لكیس نداوە، چونك خوویان 
بـــوەوە گرتبوو چارەســـری بابتكی گرنگ بكن، بم 
ئو سروتارانی لســـدەی ھژدەدا دەنووسران، ئوە 
زۆر جگی بایخ و ســـرنجدان نبوون، ئگر لئاستی 
خۆشـــیدا بمانوەســـتن ئوە لبـــر ئوەی كـــ نرخكی 
 روتارانو ســـئ و ھیچی تر، چونكیرینی ھكـــۆن و د
چارەســـری بابتكیان كـــردووە ك پوەنـــدی بباس و 
 بووە كوە ھو قۆناغـــكی ڕاگوزاری ئتخـــواس و باب

تایبت بو كات و سردەموە ك تیایدا نووسراوە.
 ناســـروتار وا پدەتوانین ســـ مایـــو بنر ئـــســـل
بكیـــن ك وتاركی كورتو پوەندی بو كات و ســـاتوە 
ھی كـــ تیدا دەنووســـرێ و بو دەكرتـــوە. لبارەی 
ئامانجی نووسینی ئو سروتارو مبستكی دەب ئو 
بیروڕایـــ بخات ڕوو كـــ ڕۆژنامك بباشـــی دەیبین و 
چند ڕگایكیشـــی بدەستوەی بۆ نیشاندانی ئو ھزرو 
بیرۆكو بیروڕایان. شـــایانی گوتن لو بارەیوە ئارسر 
بریســـبین ك لڕۆژگاری خۆیدا ھوادارو شونكوتووی 
زۆری ھبـــوو، لو بـــاوەڕە دابوو كـــ بابتگل و بواری 
نووسری سروتار لســـر چند ئامانجك دادەمزرێ 
كـــ خـــك فـــر بـــكات و بجنگـــ و داكۆكی و ســـتایش 
بكات. ســـیفتی فركـــردن لگرنگترینی ئـــو ئامانجانیو 
سختترینیشـــیان، بـــم جنگان لھموویان ئاســـانترە، 
ھرچندە لھندێ جاردا پویســـت، بم بۆســـر دڵ و 

.زەونران قورس و قندەروونی خو
ھرچی داكۆكی كردن لكاری خرخوازان، یان داكۆكی 
كـــردن لـــالوازەكان دژی بھزەكان، یـــان داكۆكی كردن 
لبیری نوێ دژی ئاســـتنگ دروست كردن و ڕگرتن بۆ 
لباربردن و كشـــ دروست كردن بۆی، ئوەش بۆ خۆی 

ــار وا  ــروت دەتــوانــیــن س
پناس بكین ك وتاركی 
كات  بو  پوەندی  كورتو 
تیدا   ك  یھ ساتوە  و 
دەنووسرێ و بو دەكرتوە. 
نووسینی  ئامانجی  لبارەی 
ئو سروتارو مبستكی 
 ـــ ـــروڕای ـــی دەبـــــــ ئـــــو ب
 كڕۆژنام  ك ڕوو   بخات
چند  و   دەیبین بباشی 
 وەیدەستب ڕگایكیشی 
ھزرو  ــو  ئ نیشاندانی  بــۆ 

و بیروڕایانبیرۆك
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كاركی گرنگ، ھرچندە نووســـری ســـروتار زۆرجار 
پشـــتگوی دەخات، ھروەك چۆن ستایشـــیش پشـــتگوێ 

.ندەم ك بر ئاستی حزبی نسنیا لدەخرێ، ت
ئرك و پیامی سروتار لگۆشنیگایكی ئایدیالییوە 
 چونك ،وەی ڕای گشـــتی و دەســـت گرتنیانئاگاداركردن
ڕووداوو ھـــواڵ بـــۆ خونـــران ڕاڤـــ دەكات و مانـــا و 
دەاللتكانی بۆیان شرۆڤ و شی دەكاتوە. لم بارەیوە 
ڕۆژنامـــی نیۆیۆرك تایمز دە: ئگـــر لھندێ بوارو 
بابت و لھندێ كاتدا سركردایتی پیام و ئركی خۆی 
ون كـــرد، ئوە ئو ھۆیی ھمیشـــ بۆ ڕاســـتكردنوەی 
 كـــ كانـــواســـتوونی ھ ،ردەســـتاندایبو ل ئامادەیـــ
ڕاستییكان بدیقت و وردی و ئمانت و دەستپاكییوە 

دەخاتڕوو.
 

سیفت و خستكانی سروتار
 ی كتانســـو خیـــن ئوەی بئـــ ینـــرەدا دەگل
سروتاری پ دەناسرتوە ل ڕۆژنامگری ھاوچرخدا 

:ل بریتیی
 ت بكرێ كك سیاســـر یســـداگیری لپ م: دەبكـــی
سیاســـتی ڕۆژنامكیـــ، ناكرێ ئـــو ڕۆژنامیـــ لنو 
كۆم سیاستدا ڕاڕا و دوودڵ بت، چونك بم گرنگی 
خـــۆی وەك ڕۆژنامیـــك لنـــاو ڕۆژنامكانـــی بیروڕادا 
دەدۆڕن، لپناوی ئوەش ل سروتاردا وەك باوە ناوی 
نووسرەكی نانووسرێ، چونك بیروڕای ناو وتارەك بۆ 
خودی ڕۆژنامك دەگڕتوە، ئو ڕۆژنامیش لالین 
دەستیك بڕوە دەبرێ ك سیاست و ئامانجی تایبت 

.یوە ھیانیاندنو ڕاگیامی ئپشت پ ل
 ،ئاگا ب ینـــدا وریا و بكاتی بیروڕا دەربل دووەم: دەبـــ
چونك سرنووســـر، یان نووســـری سروتار بیروڕای 
تایبتـــی خۆی دەرنابێ، بكو گوزارشـــت لـــ بیروڕای 
ڕۆژنامكـــ دەكات ك دەزگایكـــی كۆمیتیی و كار و 
ئرككـــی ڕاگیاندن جبج دەكات، بۆی پویســـت زۆر 
دیقت و وریایی بنون لوەی دەینووســـ و حیساب بۆ 
ھر وش و ڕستیكی خۆی بكات تا ڕۆژنامك تووشی 
كشـــ نكات و ڕووبڕووی مترســـی داخســـتن و دادگا 
نكاتوە. لرەدا مســـلیك دەورووژنرێ ك پوەندیی 
ب ویژدانی نووسرەوە ھی، ئایا ئو قسی مانای ئوە 
دەگین ك نووســـر دژی ویژدانی خۆی بوەســـتتوە 
لوەی پشكشـــی خونرانی دەكات، بتایبتی ل پنای 
ئو بابتـــ ڕۆژناموانییـــ گرنگـــی وەك وتمان موكی 
ڕۆژنامكی پش ئوەی ئو نووسرك ل نووسرەكانی 

ـــان  ـــــر، ی ـــــووس ـــــرن س
بیروڕای  سروتار  نووسری 
دەرنابێ،  خــۆی  تایبتی 
بكو گوزارشت ل بیروڕای 
 دەكــــــات ك كــــڕۆژنــــامــــ
و   تیییكۆم دەزگایكی 
ڕاگیاندن  ئرككی  و  كار 
 بۆی دەكــــــات،   جــــبــجــ
و  دیــقــت  زۆر   ــویــســتــپــ
ـــی بــنــوــنــ لــــوەی  ـــای وری
دەینووس و حیساب بۆ ھر 
وش و ڕستیكی خۆی بكات 
 شتووشی ك كتا ڕۆژنام
نكات و ڕووبڕووی مترسی 
داخستن و دادگا نكاتوە
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بت؟
وەمدانوەی ئوە پرســـیارەش وەك دكتۆر سبنســـر 
دەـــ ئوەی ئو نووســـرەی كات ل بیـــروڕای تایبتی 
خۆیـــدا لگڵ بۆچوون و بیروڕای ڕۆژنامك جیاوازییان 
دەكوت نوانوە، پویســـت ســـروتار نكات دەرفتك 
بـــۆ نیشـــاندانی ئـــو جیاوازییـــ. بكورتی پویســـت ئو 
ڕۆژنامنووسی ســـروتار دەنووس س الین ڕەچاو 
بكات ك ھرســـكیان كار لیكتر دەكن و ھرســـكیان 
پشـــت ب یكتری دەبســـتن، چونك ئوانـــ چوونت ناو 
یكترییوە و تھكشی یكتری بوون، ئم س الینش 
بریتییـــ لـــ: سیاســـتی ڕۆژنامك، شـــوەی داڕشـــتنی 

وتارەك، لبرچاو گرتنی بایخی خونران.
ل واقیعیشـــدا ئركی نووسری سروتار وەك خۆی 
دەمنتوە ك پشتر ھبووە، ئویش ڕاڤكردنی ھواڵ و 
 جبڕاندن و جروەھا ڕاپھ ،نموونی كردنی بیروڕایڕ
 شك ناوی پشـــتگیری كردن لپ ل كیشـــكردنی بانگ
و مسل ڕەوایكان، بم لو چوارچوەیی ئو كاری 
تـــدا دەكات برفراوانتـــر بـــووە. الینـــی چژگیاندنیـــش 
لســـروتاردا الینكی كـــم نیی تا ب گرنگ وەرنگیرێ، 
بۆیـــ دەبینین نووســـری ســـروتار ئو ئركـــی لوە 
قورسترە تنیا ل مســـلیك بدوێ، یان بیروباوەڕكی 
 دا كۆكمی نـــوێ لڕوو، بگرە ئاراســـتسیاســـی بخات
ڕووی لـــ زیادبوون و پرەســـندن، برەودان بالینكی 
 روتاردا ناوی نـــراوە بڕەی ســـالپـــل درەوشـــاوە كـــ
ســـروتاری (جوان و چژبخشجوان و چژبخش)، ئمش ل ســـروتارە 
تقلیدییكان جیای. بـــۆ نموون لكۆینوە لبارەی زمان 
و یاســـا و ڕســـایكی زمانوانـــی و دەستنیشـــان كردنی 
ئـــوەی لـــ قاعیدەی زمان دەردەچـــ و لالین ئوانوە 
دەنووســـرێ كـــ تـــا ڕادەی دەمارگیـــری دەســـتبرداری 

سرچاوە و بنجوبناوانكی نابن.
ئوە زۆر بكورتی گرینگترین خستكانی سروتارن 
لـــ ڕۆژنامگری جیھانیـــدا، ك ل ئنجامی پشـــكوتنی 
ڕۆژناموانییـــوە ھاتووەتـــ دی و لیـــوە ھنجـــراون، 
بۆی ڕۆژنامگری نوێ كوت بوكردنوەی (ســـتوونی ســـتوونی 
ســـرەكیســـرەكی)، یان ســـروتار بشـــوەیكی كورت و چ و 
پـــ ل ســـتوونكدا، یان ل چند ســـتوونكی ڕۆژنامكدا 
جگـــی خۆی كـــردەوە، لـــو ستوونانشـــدا ھندێ جار 
 ،وتار دەب ندێ جاری تر دوو وتار، یان ســـك، ھوتار
ئمش بۆ ئوەی بوار بدرێ ب بابت ڕۆژناموانییكانی 
دی ك پشـــتر ڕۆژنامگری كۆن بخۆیوەی نبینیبوو، 

یان ئو بابتانی زۆر كم ناسیبوو.

چژگیاندنیش  الینی 
الینكی  ـــاردا  ـــروت ـــس ل
ـــم نــیــیــ تــا بــ گرنگ  ك
دەبینین   بۆی وەرنگیرێ، 
ـــووســـری ســـروتـــار ئو  ن
قورسترە  لــــوە  ئـــركـــی 
مسلیك   لـــ ــا  ــی تــن
بیروباوەڕكی  یان  بــدوێ، 
بگرە  ــخــاتــڕوو،  ب سیاسی 
لمۆكدا  نــوێ  ئاراستی 
كــ ڕووی لــ زیــادبــوون و 
 برەودان  ،ــ ــدن ــرەســن پ
 ك درەوشــــاوە  بالینكی 
ناوی  سروتاردا  لالپڕەی 
(جوان  سروتاری   ب نراوە 
 ل ئمش  چژبخش)،  و 
تقلیدییكان  ــارە  ــروت س

جیای
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ھونری نووسینی ستوونی ڕۆژناموانی
لرەدا باســـی ھونری ســـتوونی ڕۆژناموانی دەكین 
بۆ ئاشـــنابوونی زیاتر ب ھونركی دیكی وتارنووسینی 
نوێ ل بـــواری ڕۆژنامگریدا، ك تیدا بایخدانكی زۆر 
ب ھونرەكانی نووســـینی ڕۆژناموانـــی دەدرێ، ئمش 
بریتیی ل ڕاپۆرتی ڕۆژناموانی و لدوانی تایبتی. ھونری 
 تكی گرنگی وتار نووسین دنستوون نووسین وەك الی
پشـــوە و ڕووبركی گورەی لجیھانی ڕۆژنامگری 
داگیركـــردووە، ك بھۆی وەســـفی واقیعیانـــ و گڕانوە 
بۆ ســـرچاوەكانی ھـــواڵ، یان بدی ھنانی شـــوازكی 
ڕۆژنامنووســـانی كۆمیتی ســـاكار، ھروەھا بوونی 
شوازی جۆراوجۆری تر ل نووسینی وتاردا دەردەكوێ، 
ھرچندە ھونری ســـتوون نووسینی ڕۆژناموانی وەك 
الینكـــی جگیر لـــ ڕۆژنامگری ئمۆكـــی لھاتووە، 
لگـــڵ ئوەش خونری ل چاو خونرانی ســـروتاری 
ب ناوی نووســـرەكی زۆرترە، بم ھونری ســـتوون 
نووســـین كام بوون و خونرەكانی لچاو ھونرەكانی 
 وەیر ئبـــش لمـــئ ،یـــوانـــی نوی ڕۆژنامدیكـــ
 خیـــان بـــژایـــی ژیانیـــان بایدركان بڕۆژنامـــ كـــ
ھواڵ پاشـــتر بوتـــار داوە، لبر ئـــوە بواری زۆر 
 ی لكوتندەرك دراوە، بۆیستوون نووســـین نب

ڕۆژنامگریدا درەنگ كوتووە.
و  دەركوتـــن  مـــژووی  بشـــمانوێ  ئگـــر 
نووســـین  ســـتوون   بـــ گرنگیـــدان  ســـرھدانی 
بـــۆ  مژووەكـــی  ئـــوە  بكیـــن،  دەستنیشـــان 
دەگڕتـــوە.  بیســـتم  ســـدەی  ســـرەتایكانی 
بـــۆ نموونـــ ڕۆژنامگـــری عرەبـــی بتایبتـــی 
ڕۆژنامگری میسری زۆرتر پشتیان ب سروتار 
دەبست ك لسرەتاوە سروتاری درژ بوون، 
پاشـــان سروتارەكان وردە وردە ڕوویان كردە 
كـــورت بوونـــوە، ھروەھا ل زۆربـــی كاتدا 
بابتكانی ئو ســـروتاران لبـــارەی بابتی 
گرنـــگ و جـــددی بـــوون، ھرچنـــدە ھندێ 
 ز و القرتئامتتی گاجاریش دەستی بۆ باب
و خمەوـــن دەبـــرد، بم دواتر ڕۆژنامـــكان ھونری 
ستوون نووسینیان ل ڕۆژنامگری ڕۆژئاوایی وەرگرت، 
بۆی دەبینرێ لسرەتای ســـدەی بیستم تھا حوسن 
ڕوودەكات نووسینی ستوونی تایبتمندان، یان ستوونی 
ڕۆشـــنبیری ل (قسی چوارشـــموان- حدیث األربعاءقسی چوارشـــموان- حدیث األربعاء)دا. 
لرەوە بوو نووسینی ســـتوونی تایبتمندان بدەركوت 
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                 (حديث األربعاء)تاھا حوسن/ خاوەنی گۆشی              
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ك لناو عرەبكاندا تھا حوسن دەستی پكرد و دایھنا. 
بمش پویستیی ب پیرەوە چوونی نوان ڕۆژنامگری 
و چیـــن و توژەكانـــی گـــل بدەردەكوێ، ھـــر ئمش 
پای بنووســـرانی دنیاوە نا بۆ گوزارشـــت و وناكردنی 
خواستكانیان تا ببت ئاونیكی بانماو ساف و ڕوون 
بۆ ڕەنگدانـــوە و ئاوەژووكردنوەی ژیانی گل، ك گل 
كش و ئاریشكانی خۆی تدا بدۆزتوە، تا ئوەی خۆش 
 ك نزروەش ببخۆشـــی بـــوێ و ئـــ ویســـتپ بوێ ك
پویســـت بیبزرن. ھر ئو خۆشویستییش پای پوە 
بن بۆ گیشتن ب كام بوون و گرژبوون و بزرانكش 
پای پوە بن بۆ چاكسازی. كوات ستوونی ترخان كراو 
بۆ الینی تایبتمند و دەســـت نیشان كراو برھمی ئو 
پوەندیی ڕۆشـــنبیری و كۆمیتییانن ك بدەركوتن 
و سرھدانی پوەندیی كۆمیتیی جۆراوجۆرەكانوە 
ھاتوونتـــ ئـــاراوە، ئمـــش بھـــۆی بـــ پیرەوەچوونی 
ڕۆژنامگری بدەســـت ھاتووە كـــ لگڵ چین و توژە 
 زراندووە، كگا جۆراوجۆرەكان دایمكانی ناو كۆمینو
لالی نووســـر و ڕۆژنامنووسی لھاتوو بب جیاوازی 
دەتوانـــرێ پوەندی نـــوان گل و ژیـــان و ڕووداوەكانی 

ڕكبخرێ.
لبر ڕووناكی ئو دیدگا و دنیا بینیی، چژی خونرانی 
ڕۆژنامكان ب پی ئاست و تگیشتنیان، لڕووی چینایتی 
و كۆمیتـــی و ئابـــووری و ڕۆشـــنبیرییانوە دەگۆڕێ. 
لـــ ڕووبڕووبوونوەی ئو ژیان نویـــدا ڕۆژناموانی 
ھیچ ڕگایكی لبردەمدا نامنتوە ل پشـــكوتن زیاتر، 
ك پویست ل شـــوازی نووسین و بابتكانی بردەوام 
بگـــۆڕێ، بۆیـــ وتـــارەكان دەب بایـــخ بـــ برژەوەندی 
تاكـــكان و گرووپ جیـــاوازەكان بدەن ك ل ڕووی ڕباز 
و ئاراســـت و ئامانجـــوە لیكتر جیـــان، ھر لرەوە بوو 
سروتاری كورت بو ئاراســـتیدا سری ھدا، پاشان 
 یدابوو كوانـــی پری نووســـینی ســـتوونی ڕۆژنامھون
ل ڕۆژنامگـــری ڕۆژئاوایی وەرگیـــراوە، بم ھونری 
ستوونی ڕۆژناموانی پوەندی بوەی ك لنیوەی یكمی 
سدەی بیستمدا، بتایبتی لكۆتاییكانی سدەی ڕابردوو 
كـــ بســـردەمی خرایی ناســـرایوە لالیـــك، لالیكی 
دیكـــوە لـــ ئنجامـــی ئـــو پاپســـتۆیی ڕووبڕووی 
ڕۆژنامگـــری بووەوە، ھـــروەك لو یاســـا تایبتیاندا 
دەبینرێ ك تایبتن بـــ ڕۆژنامگری و بوكردنوەوە، 
ئمش كاركی وای كرد ئو وتارانی بناوی ئاشـــكرای 
خاوەنكانیان ل ڕۆژنامكاندا بودەكرانوە ڕووبڕووی 
 ســـتۆیانپو پائ وە كك دەبوونســـتۆیپجـــۆرە پا

ـــی  ـــران ـــن ــــژی خـــوچــــ
پی   بــــ ڕۆژنـــــامـــــكـــــان 
تگیشتنیان،  و  ــاســت  ئ
ــی و  ــت ــای ــن ــی لــــــــڕووی چ
و  ئــابــووری  و  كۆمیتی 
دەگۆڕێ.  ڕۆشنبیرییانوە 
ل ڕووبــڕووبــوونــوەی ئو 
ڕۆژناموانی  نویدا   ژیان
لبردەمدا  ڕگایكی  ھیچ 
پشكوتن   ل نامنتوە 
 ل  ویستپ  كــ ــر،  ــات زی
شوازی نووسین و بابتكانی 
 بۆی بـــگـــۆڕێ،  ــــــردەوام  ب
 خ ببای وتــارەكــان دەبــ
بــــرژەوەنــــدی تــاكــكــان و 
بدەن  جیاوازەكان   گرووپ
 باز و ئاراستڕووی ڕ ل ك
و ئامانجوە لیكتر جیان
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ھر ھموویان لناوەوەی ڕۆژنامكوە نھاتبوون، بگرە 
زیاتر لالین دەزگا و كارمندانی سانســـۆری ســـر ئو 
بوكـــراوەو ڕۆژنامانـــوە بـــوون، لوانی ھـــر ئوەش 
وای كردبـــ ھونری ســـتوون نووســـین پنـــا ببات بر 
ڕەمـــز، ئو پنابردنـــش ئوەمان بۆ لـــك بداتوە ڕەمز 
 ی سانســـۆر بووە كڕەشـــوەی ھڕووبوونبـــۆ ڕووب

دەكوت سر چاپكراو و ڕۆژنامگری.
وتاری ســـتوون، گفتوگۆیكی ڕۆژانی كســـیی، یان 
ھفتانی و ھی نووسركی دیاریكراوە و بناوی ئاشكرای 
خۆیوە دەنووســـرێ و لژر ناوونیشانكی نگۆڕ بوی 
دەكاتوە. ســـتوونی ڕۆژناموانـــی بریتیی ل بیرۆكیك، 
 ك كركی ڕاگوزاری نووســـك، یـــان بییـــان بیروڕای
لبارەی ڕووداوك، یان دیاردەیكی كۆمیتی، سیاسی، 
ڕۆشنبیری دەنووســـرێ، لبر ئوەی ئامانجی سرەكی 
 رەكنووس ب راننوەی خوستنرەی وتار بو ھونل

و ب ڕۆژنامكشوە.
ســـتوونی ڕۆژناموانـــی بیروڕایكی كســـیی خودی 
 ل كتی ڕۆژنامڵ سیاسگل یوانل ك ،یرەكنووس
بابتكی دیاریكـــراودا جیاوازبن، بم ھندێ ل زانایانی 
بواری ڕۆژنامگری وەك پلیگ پی وای ســـتوون نووس 
لگڵ نووسری سروتار جیاوازی نیی، چونك بۆچوون 
و بیـــروڕای ڕۆژنامكـــ دەخاتـــ ڕوو، نـــك بۆچوون و 
بیروڕای تایبتی خۆی. لگڵ ئوەشـــوە زۆربی ھرە 
 وەیان پكانی دنیا ئناوبانگورە و بگ زۆری ڕۆژنامـــ
چاكترە ك نووســـر ب ئازادییكی تواوەوە بنووســـ و 

گوزارشت ل بیروڕای كسی و تایبتی خۆی بكات.
خســـت و تایبتمندییكانـــی ســـتوونیش ل ڕووی 
گوزارشـــت كردن و دەربینوە ئـــو الینان دەگرتوە: 
جوانی و سرنجاكشـــی شـــواز، بزە خســـتن سرلو، 
ھروەھـــا ئو زاتیتیی ك لســـروتاری جیـــا دەكاتوە، 
 ل ییداڕشـــتندا، كورتب ل ۆیـــكـــی میانوە و فۆرمشـــ
 ك وە بوەش گرنگتر ئموو ئـــھ ل ینـــدا. ڕەنگدەرب
ستوون نووســـكانی ڕۆژناموانی پویست كاتی خۆیان، 
 ل (وەك ریفرز دەوەك ریفرز دە) دەنۆ نفیران بنـــیان كاتی خو
پشـــكش كردنی مسلیك ل مســـلكان ب شوەی 
چیرۆكـــ ھـــواڵ، كـــ لكۆتاییكیدا بگیكـــی كورتی 
ســـتایش كردنی پوە بلكنن، یان كسایتییكی سرەكی 
ناو مســـلك دابشـــۆرن، لو كاتدا ئگر خونر ھر 
سربخۆییكی فیكری ھب، دەبین ئو جۆرە وتارە بۆ 

.خشك نابو ھیچ مانایئ

ڕۆژناموانی  ســتــوونــی 
خودی  كسیی  بیروڕایكی 
 یوانل ك ،یرەكنووس
 كتی ڕۆژنامڵ سیاسگل
دیاریكراودا  بابتكی   ل
 ندێ لم ھجیاوازبن، ب
زانایانی بواری ڕۆژنامگری 
وەك پلیگ پی وای ستوون 
نووسری  لــگــڵ  نــــووس 
 ،نیی ــاوازی  جــی ــار  ســروت
بیروڕای  و  بۆچوون   چونك
ڕۆژنــامــكــ دەخــاتــ ڕوو، 
بیروڕای  و  ــۆچــوون  ب نــك 

تایبتی خۆی
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 ڕۆژانی ڕۆژناموانی
ھونـــری ڕۆژانـــی ڕۆژناموانـــی زیاتـــر لـــ گیانـــی 
ھونـــری ســـتوون نووســـین نزیـــك دەبتـــوە، بھـــۆی 
دەربینـــی كفوكوی نـــاوەوەی دەروون و ئو ڕبازەی 
 رەكوانینی نووسر و جۆری تب تییر گرتووینووس
بۆ ژیان، ك ل ھونری وتاردا بیرۆك پرش و بوەكانی 
 ،رەوە دەبنر خوسری بخۆی تۆمار دەكات و كاریگ
ئـــو بیرۆكان پوەندییكی تواویان بســـۆز و خیاوە 
 كۆم ل نووســـین بریتیی ری ڕۆژانھون چونك ،یھ
بیرۆكـــی زنجیرەیـــی ك یـــك دوای ئـــوی دیك دت و 
دوای یكتـــر دەكون، نك لبر ئـــوەی پوەندییكیان 
پوەندییكی لۆژیكیانی و ل پاش باس كردنی ھۆكارەكان 
ئنجامكـــی لـــوە دەردەكوێ، بگرە لبـــر ئوەی ئو 
 ،دایرەكی نووســـیاناو خیان لكوەندییپ بیرۆكانـــ
یـــان لناو ســـۆزی ئـــودا پوەندییان پكـــوە ھی وەك 

(تشارلتن) بۆی چووە.
بشـــوەیك  ڕۆژناموانـــی  ڕۆژانـــی  نووســـری 
دەنووســـ وەك ل دانیشـــتنكی دۆســـتاندا دانیشتب و 
قســـكانی دوور بـــن ل ھـــر قید و بندـــك، بۆی بری 
بیرۆككانـــی بڕەـــ دەكات و یـــك دوای ئـــوی تـــر 
 ك وانداینكی وایـــان لوەندییپ وە، چونكتـــدەیانگ
پویســـت بـــ گانوەی یك دوای ئـــوی تریان دەكات، 
بب ئوەی لو كارەدا عق و منتیق ڕۆكیان ل كاری 
ڕكخســـتن و ســـیاقی قســـكاندا ھب، ھر بم جۆرەش 
(مۆنتانی) ئدەبیاتی وتاری بو ئاراســـت ڕاستدا دەست 
 وانی وای بۆ دەچن كزانایانـــی ڕۆژنامندێ لكـــرد. ھپ
نووســـری ڕۆژناموانی پویست دەســـتبرداری بیروڕا 
تایبتكانـــی خـــۆی بـــت و لـــ پشـــت دەرگای ژووری 
نووســـینی خـــۆی بجیـــان بھ، ئـــو بیـــروڕا تایبتی 
و كســـییان لخـــۆی دابماـــ و بكاتـــوە، وەك چـــۆن 
پاتۆكی لـــالی دەرگای ژوورەكیـــدا دادەكن تا كاتی 
كۆتایـــی ھنـــان ب كارەكانی خۆی، ئوجـــا دەچتوە الی 
پاتۆكی و لبری دەكاتوە، ئوكات بیروڕا تایبتییكان 
دەگڕنـــوە الی ك دەتوان بـــۆ خۆی بیانپارزێ، لگڵ 
ئوەشـــوە ناكرێ ئو بیروڕا تایبتیان بشـــوەی ڕەھا 
بســـر نووســـری ڕۆژانی ڕۆژناموانیدا بســـپنرێ، 
 وانی زۆرتر بی ڕۆژناموەی ڕۆژانـــر ئـــبوەش لئـــ
 خدان بڕووی بای تی لـــتایبب ،دەبـــی دەچوتـــاری ئ
ھبژاردنی وشـــكان و پاراستنی تڕوبی شوازەكی، 
بگـــرە زیاتر ل وتاری دانپدانان نزیك دەبتوە ك ونی 
زیندووی ناو ژیان و بابتی پ لمانا و دەاللت پشكش 

ـــــــی  ـــــووســـــری ڕۆژان ن
بشوەیك  ــی  ــوان ــام ڕۆژن
دەنووس وەك ل دانیشتنكی 
دۆســـتـــانـــدا دانــیــشــتــبــ و 
 ل بـــن  دوور  ــی  ــان قــســك
بندك،  و  ــد  ــی ق ـــر  ھ
بیرۆككانی  ـــری  ب  بــۆیــ
بڕە دەكات و یك دوای 
دەیانگتوە،  تر  ئــوی 
وایان  پوەندییكی   چونك
 ویست بپ ك وانداینل
گانوەی یك دوای ئوی 

تریان دەكات
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دەكات، ئمش پویستی ب زابوونكی تواو ھی بسر 
زمان و دەربین ك بشـــوازكی ئاسان نووسراب، ئو 
ئاسانی ك ب ئاسانی نایت دەست. ب گومان ئو جۆرە 
 وە بیرەكدەســـت نووســـك بویروەك ھ ك زمان
ھموو نووســـرك دەســـتی پناگات ئوان نب ك زۆر 
شـــارەزاییان تدا ھیـــ و لكون و كلبر و نھنییكانی 

تدەگن و دەرەقتی دن و زەفری پ دەبن.
ئوەی ســـبارەت ب ھونـــری ڕۆژانی ڕۆژناموانی 
وتـــرا دەكـــرێ لـــوەدا كورت بكرتـــوە ك ئـــو ھونرە 
 نیك دەیگوەیشـــك دەبات و بیدەســـت بۆ بیرۆك
ك خونران دەستیان ب شارستانیت و دەستاوژەكانی 
سردەم بگات، نووسرەكش ل ڕگی باش بكارھنانی 
زمانوە، بیروڕاو ھزر و كرســـت و ئامانج و خواســـت و 

تاس و ئارەزووی خۆی بگینت ئوانوە.
 

ھونری سروتار و ستوون نووسین
ل ڕۆژنامگری كوردیدا

ھرچنـــدە ســـروتار، وتاری ســـرەكی ڕۆژنامی و 
وەك ھونركـــی ســـربخۆ مژوویكی بـــۆ خۆی تۆمار 
كـــردووە، كچی لگڵ ئو گرنگییی خۆی دەبینین لناو 
ڕۆژنامگریی كوردیدا پشتگوێ خراوە و زۆر ب دەگمن 
 م وایپ وە، كتنادر ئاوڕی ل بدا نندێ بۆنھ و ل
بایخـــدان ب ھـــواڵ ناب قت ل گرنگی ســـروتار كم 

بكاتوە.
 بب ك ردەوام و ڕۆژانروتار نووسینی بگرنگی س
ئیمزا و ب ناوی سیاســـتی ڕۆژنامكوە بو دەكرتوە، 
پـــش ھمـــوو شـــتك پوەندی گرـــدان و پـــرد و ڕایڵ 
دروســـت كردن لنوان ڕۆژنامك و خونرەكانی، بگرە 
ل ڕگی ئو ســـروتارانوە خونرانی ڕۆژنامك ڕوو 
ل زیادبوون دەكن و بردەوام سیاســـت و ھی گشتی 

ڕۆژنامكشیان لبرچاو دەب و تی دەگن.
ئـــم بایخ و گرنگـــی پدانش وەنبـــ داوونریتكی 
نوێ ب، بگرە لوەتی ڕۆژنام ســـری ھداوە بایخی 
شـــایانی باســـی پدراوە و ھمـــوو ڕۆژنامـــ گورەكانی 
جیھـــان بو چـــاوی بایخوە تماشـــایان كـــردووە و بۆ 
 كورەی ناو ڕۆژنامری زۆر گش نووسســـتبو مئ
ئركی نووســـینی ئو ســـروتارانی گرتووەت ئستۆی 
خۆی ك لو وتارە چ و پ و خســـت و خۆدا بیروڕا 
و بۆچوونـــی تایبتـــی ڕۆژنامك ســـبارەت ب ھواڵ و 
ڕووداوەكانـــی ڕۆژ دەردەبـــێ و ل ڕگـــی ڕاڤكردن و 
شـــرۆڤ و شـــیكردنوەوە دەتوان ڕای گشـــتی دروست 

گرنگی سروتار نووسینی 
 بب ك ردەوام و ڕۆژانب
ئیمزا و ب ناوی سیاستی 
ڕۆژنامكوە بو دەكرتوە، 
پش ھموو شتك پوەندی 
گردان و پرد و ڕایڵ دروست 
 كڕۆژنام لنوان   كردن
 ل بگرە  خونرەكانی،  و 
سروتارانوە  ئــو  ڕگی 
 ڕوو ل كرانی ڕۆژنامنخو
زیادبوون دەكن و بردەوام 
گشتی  ھــــــی  و  ســیــاســت 
لبرچاو  ڕۆژنامكشیان 

دەب و تی دەگن
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 كری ڕۆژنامنالی خو ت لناعبكات و ق
و  دووەم  دیـــوی  یـــان  بـــكات،  دروســـت 
 كان ببینوارەكانـــی پشـــت ڕووداو و ھد
و ب ڕووداوگلی پشـــترەوە گریان بدات و 

خوندنوەیك بۆ ئستا و ئایندە بكات.
بـــ گومان لـــو خوندنـــوە و ڕاڤكردن 
و شـــیكردنوەیدا، ھـــر ڕۆژنامنووســـك 
 ،كـــو كارە بـــكات و ئامانـــج بپئـــ ناتوانـــ
چونك پویستی ب ڕۆژنامنووسی ڕۆشنبیر 
 ك یو قـــووڵ و جـــدی و خاوەن بیـــروڕا ھ
ئـــاگاداری وردی ھب لـــوەی ڕوودەدات و 
ڕووی داوە، ســـرەڕای ئـــو زانیارییـــ ورد 
و ھمالینـــی ھیتی، دەب زۆر بســـر 
زمان و كرســـتكانی دەربینـــی خۆیدا زاڵ 
بـــ تا بتوان ب شـــوازكی ســـرنجاكش 
بیروبۆچوونكانی خۆی بگینت خونران 
 ی نووســـیوە لی پنتیقو پاســـاو و مو ئـــ
الیـــان ماقـــووڵ بكوتوە و لـــ جی خۆیدا 

.ب
ڕۆژنامگـــری كوردی لوانی ل ڕووی 
ھواوە تا ڕادەیك ئگر كمیش ب خۆی 
ل بدەســـتھنانی ھـــواڵ نزیـــك كردبتوە، 
بم تا ئمۆكشـــی لگدا بـــ نیتوانیوە 
ببتـــ ڕۆژنامگری (بیروڕا)، بۆی زۆر كم 
بیروڕای پگیشـــتوو و ســـنگینی تدا بدی 
دەكیـــن ك خوندنوەیكی قووی بۆ ھواڵ 
و  خۆمـــان  گرماوگرمكانـــی  ڕووداوە  و 
دەوروبرمان كردب، یان ئگر بشـــب ئوە 
بیروڕای ئینشائی پ ل ھچوون و تووڕەی 
دوور لـــ گفتوگـــۆ و ئادابی گفتوگـــۆ دەبینین 
ئمـــش بووەت دیـــاردە، بم ئاراســـتیش 
بیروڕایـــكان ل ھمنـــی دوور دەكونوە و 

ل جیاتـــی ئوەی خونر لـــ ڕۆژنامك كۆ 
 ری لـــنـــكـــی وا دەكات خووە، كاربكاتـــ
بتكتـــوە، چونكـــ وەك دەزانین ئو جۆرە 
نووسین ھمنانی ســـنگینی و پگیشتن و 
قووییكی ل ســـرچاوەی موزوعییتوە 
بدەســـتھناوە، نك بیروڕای تاككســـی و 
میزاجـــی و لكدانوەی ڕووكش و ب بنما، 
ســـرەڕای شارەزایی و پســـپۆڕ بوونیان لو 
بـــوارەی تیدا دەنووســـن، دەبـــ زۆر ورد و 
بـــ ویژدانیش بن ل كاتی دەربینی بیروڕا و 

بۆچوونكانیان.
ئمـــ ئگـــر حای ســـروتار نووســـین 
بـــ لـــ ڕۆژنامگـــری كوردیدا، بـــ گومان 
 ،و باشـــتر نییی ســـتوون نووســـینیش لحا
 ت بمتریـــن دەرفوەك دەبینیـــن ك چونكـــ
بوكردنوەی ســـتوون ندراوە، بو سیفت 
و خســـتانی ك پشـــتر ئاماژەیان بۆ كرا، 
 ری ســـتوون نووســـین لكـــدا ھونـــكات لـــ
ڕۆژنامگریدا ھرچندە ل چاو ھونرەكانی 
دیكی ڕۆژنامگری ھونركی نوی، بم 
 ل روتار زیاترە، چونكھی ســـ ری لنخو
نووســـینی ســـتووندا نووســـرەكی دیارە و 
زۆرتر كسانی بناوبانگ و خاوەن شوازی 
تایبتمند دەینووسن، لگڵ ئوەشدا ستوون 
نووس ھـــوڵ دەدا ژیانی میللـــت ب ھموو 
گرفت و ئاریشـــ و خۆشی و ناخۆشییكوە 
نیشان بدات و ســـرنجی بۆ الی دیاردەكانی 
كۆمڵ ڕابكشـــ. باســـی ھونری ڕۆژانی 
ڕۆژناموانیش ھر ناكم، چونك ب تواوی 
 ناچو پ ری كوردیدا ونگـــناو ڕۆژنام ل
بـــو زووانـــ دەربكوـــت و جگـــی خۆی 

بكاتوە. 
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...كی دیكشاكار

بداخـــوە ئمـــۆ زۆربی كارەكانی ژیانـــی ڕۆژانی ھر یككـــی میللتكمان بۆت بخۆو 
بۆ..! بایخدان بكایكانی ژیان زۆر كم بۆتوە، ھموو شـــتك لپناو بازرگانیی، تنانت ئو 
بۆچوون وا پڕیوەتوە ناو زانكۆكان، ژیانی ڕۆشنبیریشی گرتۆتوە، جا بۆی ھر كاركی جیددی 
زوو لناو كارەكانی دیك پرشنگ دەداتوە، دیوانی شخ نووری شخ ساح شاكاركی ھاوكارمان 
ئازاد عبدولواحیدە، دیارە ل ھشتاكانی سدەی ڕابردوو برھم ھنراوە، ھر ئوسا دەزگاكانی 
ڕژم زۆر ب قرچۆكی چاپیان كردبوو، بكو وەكو بیستووم ھر مبستیان بووە چاپ نكرێ، 
بۆی زۆر ئاستنگیان خستبووە بر چاپكردنی تا بم دەردەیان برد، لم ڕۆژاندا دەزگای ئاراس 
چاپی دووەمی خســـت بر دەســـت خونران و توژەران، ھر الپڕەیكمـــان ھدەدایوە زیاتر 
واقمان وڕ دەما، ڕیكالم بۆ كتبك ناكین و تۆژەرەكشـــی پویســـتی ب ھنان نیی، بم داوا 
لوان دەكین ك نامی ماســـترو تزی دوكتۆرا دەنووســـنوە با چاوك بم كارەدا بخشننوە 
تـــا فر بـــن، چۆن چاوپكوتن لگـــڵ پیوەندیداران دەكـــن، چۆن ســـرچاوەی زانیارییكانیان 
دەستنیشان دەكن، چۆن تۆژینوەكان ئاوەھا بوردی و بزمانكی پاراو دەنووسنوە، دەستتان 
خۆش كاك ئازاد، ھیوادارین برھمكانی داھاتووتان ھر ئاوەھا بن، دەستخۆشـــیش ل دەزگای 

..سازییخشنان و نم دەرھندانی بۆ ئئاراس و كارم

شاكاركی دیكی ڕۆژنامنووسیی و 
ئدەبی كوردی..!
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پشكی و روونكردنوە
كتبك  سلمانی  شـــاری   لــ ســاڵ  ئــم 
رۆژنامنووسیی  (بیبلیۆگرافیای  بناونیشانی 
 (١)(١٩٢٠-١٩٩٠ سلمانی  شاری   ل كوردی 
ئحمد  ساح  رەفیق  برز  ئامادەكردنی   ل
وەك ژمارە (١) ی بوكراوەكانی ھفتنامی 
سلمانی نوێ چاپ و بوكراوەتوە، سرەتا 
وەرگكردنی  ھگو  خوندنوەو  دوای 
الپڕەكانی، نمویست ل بر چند ھۆكارك 
قم بخم سر كاغزو سرنجكانی خۆم 
بنووسم، وەگوتم بكو ل كوردستان ل نو 
سرچاوەو كتبی ھم جۆرو فرە كتبخانییدا 
یكك ل سری بنووست و چند رۆژنامو 
گۆڤاركی فرامۆشكراو بخات سر خرمانی 
و  سلمانی  رۆژنامگری  دنیای  زراڤی   با

ھو كمو كوڕیكانیشی راست بكاتوە.
ئوەندەی من دەچم نو تۆڕی ئنترنت 
كوردییكان  گــۆڤــارە  ــامــو  رۆژن سایتی  و 
من  ئوەی  دەیخونموە،  و  دەكم  سیری 
دەمویست و مبستم بوو شتكی لو جۆرەم 
دووخادا  پناو   ل خــۆم   ربۆیھ نبینی، 

دەستم پكرد:

مژووی  ــوەی  ــن ــووســی ن ــكــاتــی  ل ـــكـــم:  ی
نتوەكماندا ئگر ھو كمووموریكمان 
بكو  ــن،  ــی ــن ــ ــم داب دۆش  ــت  ــ ــاب ن ــی،  ــن ــی ب
و  ھكان  راستكردنوەی  بۆ  یارمتیدەربین 

پركردنوەی كم و وكوڕییكان. 
 ك لنالییوەندی بتی ناوبراو پدووەم: باب
الینكانی ژیانی خوندنموە ھیو تا ئستا 
لوبوارەدا چند كاركم ب ئنجام گیاندوە.
جا ھیوادارم لو رووەوە ئم نووسینم وەك 
چند سرە قمك بۆ خزمتكردنی بواری 

رۆژنامگری سلمانی وەربگیرت.

سربرگ
نووسرو ئامادەكر ئازادە ل ھبژاردنی 
ناوونیشان بۆ بابت و نووسین و كتبكانی، 
ناوونیشان   ك دەدرت  ھوڵ  ھردەم  بم 
ـــاوەڕۆك بت، نــخــوازە بۆ  ــواوكــری ن ت
رادەگـــات،  تابكتبیش  ــارو  وت لكۆینوەو 
كتبش(بیبلیۆگرافیای  ئـــم  نــاونــیــشــانــی 
سلمانی- شاری   ل كوردیی  رۆژنامگری 
 كناوونیشان ھـــوـــدراوە   (١٩٢٠-١٩٩٠
تواوكری ناوەرۆكی كتبك بت، ئستاش 

بیبلیۆگرافیای رۆژنامنووسیی كوردی ل شاری سلمانی
(ھ و كموكوڕییكانی)

نوزاد علی ئحمد
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 كبكت وشـــی   بــ  وشــ
راڤ بكین.

بیبلیۆگرافیا: ئو بۆشاییی 
نوان(بیبلیۆگرا)   وتۆتك
ناكات  پویست  و(فیا)ی 
لك  وا  ئــگــر  ھبت، 
 ل كوش وە كتبدر
وشدا  دوو   ل بناغدا 
پكھاتووە راست، بم 
و  بنڕەتدا(بیبلیۆ)   ل
پكھاتووە  (گــرافــیــا) 
شوەیی  بو  نك 
برگی  لــســر   كــ
لتكراوە،   كبكت
 دیك پرسیاركی 
زاراوەی   ــ ب ســـبـــارەت  ھـــر 
 كبكت پۆلنكردنی  جۆرە  ئو  ئایا  (بیبلیۆگرافیا) 
 ..چاپخان  ،وانپ ژمارە،  زمان،  جگا،  (ناوونیشان،  وەك 
ھتدد) ك ئیشی لسر كراوە، ل كام وت و لالین كام 
نتوەدا بۆ زانستی بیبلیۆگرافیا بو شوەی بكار ھاتوە؟ 
 ئیشكردن ئوجۆرە  كتبدا  ئم  پراوزكی   ل  خۆزگ

.خسییكی شباس دەكرا، یاخود ئیجتیھاد
رۆژنامنووسیی: من وای بۆ دەچم ك وشی (رۆژنامنووسی) 
ل دنیای رۆژنامگری تنیا (نووسین و كاری نووسین) 
 ،ردوو بوارەكری ھگی رۆژنامم وشوە، بتدەگر
ھونركاری  و  چــاپ  ـــواری  ب و  نووسین  ـــواری  ب  واتـــ
وشی  كتبدا  لــم  كچی  دەگــرــتــوە،  چاپخانش  و 
ھاتووە،  بكار   بــوارەكــ ھــردوو  بۆ  رۆژنامنووسیی 
نك  (رۆژنــامــگــری)  زاراوەی  بــوو  باشتر  پم  كمن 

(رۆژنامنووسیی) بۆكتبك بكاربت.
برانبر  وشـــی-كـــوردی-   كــ راھــاتــوویــن  وا  ــوردیــی:  ك
یان  دەرچــووە  كــوردی  بزمانی   ك بنووسین  شتك   ب
 تیای گۆڤاری  رۆژنامو  كتبدا  لم  بم  دەردەچت، 
زۆربی  یاخود  دەرچـــووە  عــرەبــی  بزمانی  تنیا   ك
بۆ  من  بڕای  نووسراوە،  عرەبی  زمانی   ب الپڕەكانی 
دەرچوون  شونی  رۆژنامگریی  و  چاپمنی  شوناسی 
 بۆنمون دەبت،  سرەكی  رۆی  ئیشكردن  ئاراستی  و 
و  ركخراو  زۆربــی  دەگــات،  ئمۆش   ب تا  كۆنوە   ل
خۆیان  ی  (ئــۆرگــان)  كوردستانییكان  و  كــوردی   حزب
دەبت  رووەوە  لم  جا  ــن*،  دەردەك عرەبی  زمانی   ب
ھر  وردبین.  نووسینكانمان  و  بابت  ناوونیشانی  بۆ 

 ك ــــن  ی ــــوو ــــات راھ وا 
برانبر  -كــوردی-  وشــی 
 ك ــنــووســیــن  ب شتك   ــ ب
دەرچووە  ــوردی  ك بزمانی 
یان دەردەچت، بم لم 
كتبدا رۆژنامو گۆڤاری 
تیای ك تنیا بزمانی 
ـــووە یاخود  دەرچ ــی  عــرەب
 ــی ب ــان ــڕەك زۆربــــی الپ
زمانی عرەبی نووسراوە

وشــ
راڤ
یبیبلیۆ بیب
كو
و(ف
ھ
بد
ب

ســـ ھـــر 
جۆرە ئو  ئایا  (بیبلیۆگرافیا) 
ژم زمان،  جگا،  (ناوونیشان،  وەك 
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ل٧)  (پنجون  وەك  بــوكــراوەیــكــی  روانــگــیــوە  لــم 
سلمانیوە،  پارزگای  چوارچوەی  نــاو   توبشك با 
بم  بكرت،  ترخان  بۆ  شونی  جۆرە  لم  كتبكی   ل
 وكراوەكب ئیشكردنی  ئاراستی  وەك  بوو  پویست 
سرنجكی بۆ بنووسرت، ك ئم بوكراوەی خزمتی 
بعسی  دەستداری  كاتی  ئو  رژمی  سیاستكانی 
نو   ل (كوردیی)  وشی  ئگر  دەبینم  وای  من  كــردوە، 
ناوونیشانی كتبكشدا نبت ئاسایی،چونك بوكراوەو 
رۆژنامو گۆڤارەكانی دووتویی كتبك بشكن ل دنیای 
چند  ناوونیشانیش  سلمانی.  پارزگای  رۆژنامگریی 

كورت بت باشترە.
سرتاپای   لیقس  بــ ــر  ھ ئــگــر  سلمانی:  شـــاری   لــ
(دا)  لدوای(سلمانی)  دیــارە  بخونینوە   كناوونیشان
قرتاوە، ك گونجاوترو شیاوتربوو ئو(دا)ی بنووسرت، 
 دەبــوو كی (شـــار) یــش، ئــایــا گــونــجــاوتــر نــبــۆ وشـــ
وشی(پارزگا) بنووسرت؟ چونك ل رووی پوەرەكانی 
وشی(شار)   ل وشــی(پــارــزگــا)  جوگرافیادا  ئــیــدارەو 
شارۆچكو  شــارو   ل پارزگا   ك گــورەتــرە،  فراوانترو 
 ت، كك نایزگا پپار م شار لت، بكدپ زاو ناحیق
ئوەی كتبكشی پ دەومندتر كراوە، ئو رۆژنامو 
مبندی  دەرەوەی   لــ  كــ گــۆڤــارانــشــن  بــوكــراوەو 

.وە دەرچوونمانییسل
پشكی بۆ نووسینی: ئایا ئم دەستواژەی ھی چاپ؟ یاخود 
 نووسراوە،ك كوردی  نووسینی  راستی  رستیكی  وەك 
پشكی)  (نووسینی  دەبینم   وەیش بــم  راستیكی 
یان  بنووسرت،  (پشكی)  وشی  تنیا  دەتوانرا  یاخود 
بكین   یوش  س بو  رزمانی   گۆڕكج زیاتر  ئگر 
(محموود  بنووسین،   كرست شوەیش  بم  دەتوانین 

مال عززەت:پشكی بۆ نووسیوە).
"بۆ جژنی ١٠٤ سای رۆژنامگریی كوردیی و ٨٢ 
 جگب  یرست ئم  سلمانیی"  رۆژنامنووسیی  سای 
دووبارەبۆتوە،  (١)یش  الپرە   ل  كبكت برگی  سر 
بگیكی  دەبــل(ی)  ئوچوار  بۆ  ئایا  دەپرسم،  پشكی 
زمانوانی یكالكرەوە ھی تا بو شوەی بنووسرت؟ 
یاخود پیەوكردن و السایی كردنوەی (ی) كانی (یكتی 
ی نیشتمانی ی كوردستان)ە راست (ی) ئیزاف ئرك و 
 دەب سر ھگم روەوە، ئل،یزمانی خۆی ھدەوری ر
 وە(ی) ئیزافت ئبیان ھرك و رۆوە ئش(ی) كانی پ
كراوەكی سلمانی ئركی دیار نیی، ھر لم رستیدا 
(رۆژنامنووسیی)  و  (رۆژنــامــگــریــی)  زاراوەی  دوو 
 رییگژنی رۆژنامج (١٠٤ سا) ژنیھاتووە، دیارە ج

(شار)یش،  ـــی  وش ــۆ  ب
ندەبوو  گونجاوتر  ئایا 
ــــا)  ــــزگ ــــار ــــی(پ ــــ وش ك
 ل ــكــ ــت؟ چــون ــر ــووس ــن ب
رووی پوەرەكانی ئیدارەو 
جوگرافیادا وشی(پارزگا) 
فراوانترو  وشی(شار)   ل
پارزگا   ــ ك گــورەتــرە، 
ل شارو شارۆچكو قزاو 

ناحی پكدت
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 ك  سا  ٨٢ جژنی  رۆژنامنووسیی سلمانیی! و 
*١٩٢٠-١٩٩٠: ئو دوو مژووە 
 كبكت شــوــنــی  زۆر   لــ
بتایبتی  بۆتوە  دووبــارە 
دیارە   ك بــرگــدا،  لسر 
 یسا لــو(٧٠)  مبست 
خۆوەی   بــ  كبكت  كــ
دەتوانرا  بــم  گــرتــووە، 
ــــو مــــــژووە  وردتــــــر ئ
 ــــت، واتـــــبــــنــــووســــر
یكم  ـــــی  دەرچـــــوون
پشكوتن  ژمـــــارەی 
راپرینی  رۆژی  ــا  ت
سلمانی،  ١٩٩١ی 
 وەیش ــم  ب  ــژووەكــمــ  واتـــ
ـــوو،(١٩٢٠/٩/٢٩-١٩٩١/٣/٧) یا خوت  گونجاوتر دەب
 ت، چونكژووە بكرو مك بناوەوە ئیشارەتدەتوانرا ل
ئی ئگر ل پاشڕۆژدا بوكراوەیك، یاخود گۆڤارك 
-١٩٢٠/١/١ نوان   لك بــدۆزرــتــوە  رۆژنــامــیــك  یا 
تا   ١٩٩١/١/١  ل ئگر  ئی  دەرچووبت،   ١٩٩١/٩/٢٨
بنھنی  سلمانی  پــارــزگــای  ســنــووری   لــ  ١٩٩١/٣/٦
لیادی  دەرچووبت،  و  كرابت  رۆژنامگریی  كاركی 
پارزگای  ناحییكانی  قــزاو  شارۆچكو   ژووەكم بۆ 
سلمانی كشمان بۆ دروست نكن، با مژووەك بم 

شوەی بت ١٩٢٠/٩/٢٩-١٩٩١/٣/١.
تا  داخــوە   ب نوێ:  سلمانی  ھفتنامی  بوكراوەكانی   ل  -
نوێ)م  (سلمانی  ھفتنامی  ژمارەیكی  ھیچ  ئستا 
نوێ)  ناوی(سلمانی   كنامفتھ دیارە  بم  نبینیووە، 
ی ئایا سلیقی كوردی كام ناوی پ قبوو (سلمانیی 
بت  پــــوەرە  بــو  ئــگــر  نــوێ)  یاخود(سلمانی  نــوێ) 
نوێ)  بكرت(كوردستانیی  نوێ)ش  پویست(كوردستانی 
لم روانگیو پشكی پویست ئوە بزانرت ك بنماو 
پكھاتی رزمانی ھر نتوەیك بپلی یكم لسر 
دەستوورو  تــوانــراوە  و  داڕـــژراوە  نتوە  كلپووری 
یاسای رزمانی ل ژر تیشكیدا بنووسرتوە تا كار بو 
زانایانی  دەگات،  ئمۆش   ب تا   چونك بكرت،   زمانر
رزمان ئیجتیھادی شخسی ببنمایكی سرەكی وەك 
تواوی   ب رزمان  و  زمان  بۆ  ــژراو  داڕ دەستووركی 
وەرناگرن، بكو ئیجتیھادەكان ب سلیقو خاسیتكانی 
تا  دیكوە  الیكی   ل الیك،   ل  موە،ئستندەب نتوە 
 ك نین  كۆك  ئــوە  لسر  بــوارە  ئو  پسپۆرانی  ئستا 

٩٢٠*
لــ
دو

لس
م
ك
گ

م  واتـــ
ـــوو،(٢٠/٩/٢٩ گونجاوتر دەب
دەتوانرا لناوەوە ئیشارەتك بو
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ئایا(دەست) یاخود (شاكار) زمانی یكگرتووی نووسین 
دروست دەكات و زمان پشدەخات! جا تكای ئگر ھر 

ئیزافیك بۆ زمان و ھر بواركی ژیان دەكرت، 
بـــوارەدا  ــم  ل  . بھنرتوە  زانستی  پــاســاوی  بــا 
بۆ   ،یــھــ خــۆی  ــی  رۆ میدانیش  لكۆلینوەی 
نموون ل ھموو خكی سلمانی بپرسین نات 
(سلمانیی نوێ)، بكو ب سلیقیكی ھمن و 
نوێ و ب خۆ ئزیتدان دەت(سلمانی نوێ) 
 بكت ئم  پاشكۆی  سیری  جاركیتر  یاخود 
بۆ(ی)  گۆڤار  رۆژنــامــو  كــام  ئایا  بكرتوە، 
ئیزاف دوو (ی) ب كارھناوە؟ ك ھندك لو 
كاریان  زمان  شارەزایانی   رۆژنامان گۆڤارو 

تدا كردووە.
ونكان: ل برگی دواوەی كتبكدا ھشت 
رۆی   ك بوكراوەتوە،  شخسی  ونی 
كوردیدا  رۆژنامگریی  دنیای   ل دیاریان 
 ویست تر بوو كبوە، باشترو شیاو پھ
ناوی ھر یككیان ل ژر ونكی خۆی 
ئو  ئگر  دەبــوو  باشتریش  بنوسرت، 

 ل كورتیك  تا   ،كبكت پاشكۆی   بخرابان  نانو
ژیان و چاالكییكانیان ل بواری رۆژنامگری بنووسرت 
و چند ناوی تریشی بخرت سر، ئایا ئم ناوان لسر 
چ بنمایك دابزیوون و لناوی دیك جیا كراونتوە؟ 
ئی گورەو بچووكی قبارەی ونكان چ حسابكی بۆ 
كراوە؟ یا خود ئو ستوونانی ك ل سرەوە بۆ خوارەوە 
ونكانی تدا دابش كراوە بۆ بو شوەی كوتۆتوە؟

لمشیاندا سلمانی پشرەوی ببا دابرا:
ئیمزای   ب  كنووسین  ستوون ناوونیشانی   مئ  
 (٢٢)ل  بریتی نووسراوەو  سلمانی  شارەوانی  سرۆكی 
دیچر ل نو الكیشیكی (١٥,٢ × ٧,٢) سم دابزیوە و 
كۆملك ھی رزمانی زەقی تكوتووە و ھودەدەم 

راستیان بكموە:-
ھۆشیاری  گرنگی  بواركی  رۆژنامنووسی  ــارە  (دی
 دا لوانم نمانی لو دەوری سلسیاسی و روناكبیریی
سر س خاڵ دەبینم) وشی (نوان) ھی، بكو(نوەندە) 
(لسر  دەت  كــورد  ئایا   ،راست بـــوارەدا)  (لــو  یاخود 
ئم  ئگر  دەبــوو،  شیاوتر  جوانترو  دەبینم)؟  خاڵ   س
رستی بو شوەی بنووسرتوە(دیارە رۆژنامنووسی 
بواركی گرنگی ھۆشیاری سیاسی و رووناكیری، دەوری 

سلمانیش لو بوارەدا بم شوەی دەبینم). 
* (یكمین رۆژنامی كوردستانی لم شارەدا چاپ كراوە، 

دەكرت، 
بـــوارەدا 
بۆ  ،یــ
 نات
من و 
نوێ) 
بكت
(ی) 
لو 
ان

ت 
 

ل رتیك 
بنووسرت ری
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ك رۆژنامی پشكوتن)، ئمش رستیكی دیكی نو 
نووسینكی سرۆكی شارەوانیی، ئایا (یكم) راستترە 
 ،یندكردنی پلبۆ ریزب (مینكی) دیارە (مینكی) یاخود
 م گۆڤارو رۆژنامكوەی یوكردنك بن ،یدانانی پل
ك زنجیرە (تسلسل) دادەنن، ژمارە (١)ی بۆ دادەنن و 
ھتد،   ..(س) (دوو)  (یك)  دەین  خوندنوەشدا  لكاتی 
نازانم وشی (كوردستانی) ب تواوی چ مبستك بكاری 
 كبازی رۆژنامر ت كوەبستی ئبر مگھاتووە؟ ئ
ربازكی كوردستانیی بووە، ئوەپش (پشكوتن) ھر 
 ی (كوردستان١٨٩٨-) زۆر كوردستانیانخودی رۆژنام
لوەدەچت  كــردۆتــوە!بــم  بــو  وتــاری  و  نووسین 
 ك  كوردیی رۆژنــامــی  كیكم  ئوەبت  مبستی 
ئرە  دیــارە  بــووە،  دایــك   ل كوردستان  خاكی  لسر 
زاراوەی  نییو  ساغكردنوە  و  گفتوگۆ  ئم  جگای 

(كوردستانی)یش بۆ ئو مبست ب شیاو نازانم.
لرەدا   كــ گــۆڤــار  رۆژنـــامـــو  زۆرەی  ـــارە  ژم (ئـــم 
 ل سلمانی  رۆژنامنووسی  لیستی   بۆت بوكراوەتوە 
 نووسین  كورت ئم  دەترسم  كوردیدا)  رۆژنامنووسی 
ب عرەبی نووسرابت و پاشان كرابت كوردی، ئگرنا 
روونتر  واتــاكــی  تا  بنووسرت   وەیش بــم  دەتــوانــرا 
لم   ك گۆڤارانی  رۆژنامو  ئو  زۆری  (ژمارەی  بگات 
كتبدا بوكراونوە بگیكی لبرچاون بۆ پشرەوی 
سلمانی لو بوارەدا و لیستی رۆژنامنووسی كوردیشیان 

دەومندكردووە).
* (رۆژنامنووسی ئستای سلمانی ب ئازادی رادەربرین 
بۆ  پشرەویی  ئو  ئھلییوە  و  حیزبی  رۆژنــامــی  و 
شیاوترە   یرست ئم  ھشتۆتوە)  خۆی  وەك  سلمانی 
بم شوەی بنووسرت: (رۆژنامنووسی ئستای سلمانی 
بواری   ل ئھلییوە  و  حیزبی  رۆژنــامــی  گــۆڤــارو   ب
گورەتر  سلمانی  پشرەویی  ئو  رادەربریندا  ئــازادی 
كردووەو زیاتر پرەی پداوە)، چونك ئگر بین (وەك 
خۆی ھشتۆتوە) وات لو مژووە دوورودرــژەدا ھیچ 

گۆڕانكاری نبووەو كاری تازەش نھاتۆت برھم؟!

سلمانی و رۆژنام و ٨٢
بردەست  زانـــیـــاری  تـــوانـــاو  گـــوـــرەی   ــ ب لــــــرەوە 
ئستاش   ،كبكت الپڕەكانی  سر   یندەخ سرنجمان 
لو سرنوەی سرەوە دەست پدەكین وات (سلمانی 
ھفتنامی  سرنووسری  قمی   بك رۆژنامو٨٢) 
چواری  و   ســ الپـــرە  نـــووســـراوەو  نـــوێ)  (سلمانیی 
كتبكی بۆ ترخانكراوە. سرنووسری برز:پشرەو 

ـــــنـــــووســـــی  رۆژنـــــام
 ــی ب ــان ــم ــ ــل ــای س ــت ــس ــ ئ
حیزبی  رۆژنامی  گۆڤارو 
بواری   ــ ل ئھلییوە  و 
ــدا ئو  ــن ــری ـــازادی رادەرب ئ
سلمانی  ــی  ی ــرەو ــش ــ پ
ـــردووەو زیاتر  گــورەتــر ك

پرەی پداوە
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ئحمد پش كۆتایی نووسینكی دەت: (جا ك ٨٢ ساڵ 
بت سلمانی پشنگی ئو بوارە بكات ئوە خواستكانی 
ئمش لم كارە زیاترە بۆ بای رۆژنامنووسیی سلمانی 
كارەكمان  ئایندەدا   ل ھمووالیك  تبینی  و  سرنج  و 
ئم  پودانگی  لسر  ھــر   ب دەكــات)  دەومندتر 
كردنی  دەومندتر  بۆ  منیش  بڕزیان  وشیی  چند 
سرنجیشم  دوو  كـــردو  بــیــان  سرنجكانم   كــارەكــ
جنابیشیان  دووالپڕەییكی   نووسین  ب ســبــارەت 
رۆژنامی  پاش  ساڵ   (٣٢) پشكوتن  رۆژنامی   .یھ
كوردستان١٨٩٨- دەرنچووە، بكو (٢٢) ساڵ پاش ئو 
دیكی  شونكی   ل  (١٨٩٨+٢٢=١٩٢٠)  :وات دەرچووە، 
نووسینكیدا رستی ( سروتاری ل ھموو ماكینیك 
ناوونیشانی   مئ نووسیوە،  ی   (چاپ ماكینی  باشتر 
(پشكوتن) رۆژنامی  (١)ی  ژمــارە   ل  ك  كنووسین
دەنووسی،  سرچاوەكی  ناوی   خۆزگ بوبۆتوە،   (٢)

رۆژنامگری  بــواری  شــارەزای  ئگر  خونر   چونك
نبت و زاكیرەی زیرەكی نبت بیر لوە ناكاتوە ك ئو 
رستی خوازراوە بۆ جوانكاری نووسین تھكشكراوە، 
نووسراوە  مبست  ھمان  بۆ  رستیكیتریش  ھروەھا 
ك بریتیی ل (دەرچواندنی یكمین رۆژنامی شۆرشی 
كوردستانوە:بانگی  سربندەكانی  چیا   ل  كوردستان
حق) دیارە خاوەنی ئو بۆچوون برز د.كمال فوائاد-ە 
ماجسترەكی  لنامی  بایز  ئــرســالن  برز  پاشان 
گفتوگۆی برزیانی كردوەو ئیزافی خستۆت سر ئو 

.(٣)بۆچوون

رۆژنامگریی. سروەرییكی گشی سلمانی 
ئم ناوونیشان نووسینكی برز محمود مال عززەت- 
ەو وەك پشكی كتبك ل الپــرە(٥) تاالپرە (١٢) ی 
نووسینكی   ل بگشتی   نووسین ئم  ترخانكراوە،  بۆ 
نك  نزیكترە  بیستراو)  (رۆژنــامــی  رادیۆیی  حماسی 
نووسینكی (رۆژنامی خوندراو) بۆ كتبك ك پوەندی 
قمكی  نووسر  ھبت.  خوندراو)ەوە  (رۆژنامی   ب
تۆكمتر  بۆ  دیكیدا  نووسینكانی  ــی  زۆرب  ل وردەو 
دۆكۆمنتی  بسرچاوەو  پشتی  برھمكانی  كردنی 
داخوە   ب نووسیندا  لم  كچی  بستووە،  باوەڕپكراو 
 رەنگ  ك داوە،  سلمانی   ب سیفتكی  چند   یانرپس
واھست  بــم  ھبت،  بوونیان  سیفتكانی  ــی  زۆرب
دەكرت ب شوەیك ریزبند كراون وەك چۆن رادیۆیك 
یاخود رۆژنامیكی تحریزی نووسرابن، تا ل ئنجامدا 
یاخود  بكوتوە:   ل شۆرشگی  حماستی  و  ھاندان 

قمكی  ـــر  ـــووس ن
ــــــــی  زۆرب  ـــــ ل وردەو 
دیكیدا  نووسینكانی 
كردنی  ـــتـــر  ـــم ـــۆك ت ــــۆ  ب
پشتی  ـــی  ـــان ـــك ـــرھـــم ب
دۆكۆمنتی  بــســرچــاوەو 
بستووە،  ــراو  ــك ــ ــاوەڕپ ب
 ب نووسیندا  لم  كچی 
چند   یانرپس داخوە 
سلمانی   بــ سیفتكی 
زۆربی   رەنگ  ك داوە، 
بوونیان  ــی  ــفــتــكــان ســی

ھبت
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 گب بۆ  بكرت،  خرۆشتر  و  جۆش  پر  ھندەران  ریزی 
 كنووسین  ل دەستواژەیك  رستو  چند  دەتوانرت 

بھنرتوە:
* سرقافی كاروانی ژیان

* جوی ئو پشنگییی لدەستدا بووە.
* قیبلی گۆڕان و قیبلنمای شارو شارۆچككانی 

تر.
ســلــــمــانــی ھر  ـــــــردەوام ئـــم شـــــارەی  ب  *
رۆی  ئستا  تــا   (١٧٨٤) لــدامــزرانــدنــیــیــوە 
بوارەكاندا  ھــمــوو   لــ پشنگی  و  پایتخت 

بینیوە.
* شاری شاران.

ئمو بجگ لو چند (یكم)ەی ك بدوای 
ھوڵ  ـــدواوە  ب لرە  ھناون،  ــاوی  ن یكدا 
ئو  سر   ینبخ سرنجك  چند  دەدەین 

.ان(مكی)
(پایتختی  بــووە،  پایتخت  ـــردەوام  ب  *
حوكم و سیاست بووبت، یان پایتختی 
مزھبی  و  كولتوری  و  روونــاكــبــیــری 
ــا ئو  و راپــڕیــن و شــــۆڕش)، ســرەت
حوكم،  (پایتختی  دەخین  دیار   وەیش بم   ختانپایت
پایتختی  روناكبیری،  پایتختی  سیاست،  پایتختی 
راپرین،  پایتختی  مــزھــبــی،  پایتختی  كــولــتــوری، 
پایتختی شۆرش)، ئایا بردەوامبوونی ئو چند جۆرو 
سلمانییان  پایتختتی  مانوەی  چۆن   ختپایت  شنچ
كردووە؟   شارەك پایتختتی   ل پارزگاریان  پاراستوەو 
 ختانوجۆرە پایتكانی ئژووییویستی دەكرد ماوە مپ
دیاری بكرت، ئینجا مژووەكانیان ب زنجیرە ب یكدی 

ببسترتوە تا پچرانی تنكوت.
پولی  نــوێ،  سوپای  و  دەوتی  دامــودەزگــای  (یكم   *
 و واتایت بر دەوگكرد) ئمانی دەستیپسل رید لب
ركخستنی  بۆ  بت  مژوویی  (شوەیكی   ك وەربگرین 
سیاسیانی كۆمگا)(٤)، ئوە دەوت ئوكات سریھداوە 
ك موكیتی تایبتی بۆ ھۆیكانی برھمھنان پیدابووە؟ 
حوكمدارتی  لسردەمی  بپرسین   یھ بۆمان   واتك
برھمھنان  ھۆیكانی  موكیتی  نمر  محمودی  شخ 
بی   ل ـــت)  دەو) زاراوەی  ئگر  بــم  بــووە؟  چــۆن 
 ،ین ئاساییوە دەتوانین بت ئكار ھاتبب (تیحوكمدار)
بكار  ـــت)  دەو) خــودی  وەك   ـــ زاراوەك ئگر  كچی 
 ت، چونكدەگرو گفتوگۆی ورتر ھیوە ھت ئھاتب
زاراوەكانی (دەوت) و (حكومت) ل فرھنگی سیاسیدا 

س *
ج *
* قیب
تر.
* ب
لــد
پای
بی
*
ئ

ب  ختانپایت
خت ت ا
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لیكتر جیاوازن.
سربخۆ  كوردستانی  ــای  ئ جــار  (بــۆیــكــم   *
 ئا ــم  ــك ی رۆژەی  ـــو  ل ھـــر  ـــوە)  ـــرای ـــرزك ب
دروستكراوە و برزكراوەتوە تا برۆژی ئمۆ 
ئای   یانئا ئــو  ھــمــوو   نیی ــرج  م دەگـــات، 
.یھ ندان جۆرە ئاچ خۆیی بن، چونكربس
نمر،  محمودی  شخ  ئــاكــی   ب ســبــارەت 
یكم ئای كوردی نیی ك شكابتوە، بكو 
ئوەی من بزانم بۆ یكمجار ل چندان ساڵ 
 ل نمر  محمودی  شخ  حوكمدارتی  پش 
برز  خۆی  ئای  كورد  توركیا  كوردستانی 

كردۆتوە(٥)
*(یكم راپڕینی جماوەری خكی شارو 
شار  شارو  بۆ  شاخ  خباتی  گواستنوەی 
 دا) خۆزگریھوە سمانییسل بۆ شاخ ل
بڕزیان ساڵ و ناوی راپڕینكانی دیاری 
 باتی كورد، واتژووی خم دەكرد، چونك
مژووی خباتی راپڕین و بزووتنوەی 
چكداری وبم دواییانش شۆڕش كردن.

* (ھر لسلمانییوە بوو ك پكھاتی سركردایتی و 
بزوتنوەی كوردایتی و راپڕین و شۆڕش دەستیپكردو 

رووناكبیرو خوندەواری شار بوون ب شكی).
بداخوە ئگر مژووی كۆمو گروپ و ركخراوی 
گفتوگۆ  بــۆچــوونــش  ــو  ئ بخونینوە  كــورد  سیاسی 
ھدەگرت، بتایبتی وا باسدەكرت ك (ل پش یكمین 
بدەستپشكری  جیھاندانی  كۆمی  دا  جیھانی  جنگی 
عبدالرزاق بگی بدرخان و ب ھاوكاری سمكۆ و ھندێ 
ل گورە پیاوانی تری كورد ل خوی و ماكۆ دامزراوە. 
كوردستان  ئیستخالسی  كۆمی  دا  جنگ  سای  لدوا 
و  سمكۆ  بھاوكاری  و  شمزینی  تھای  سید  لالین 
 ورم  ناوچ  ل كــورد  تــری  پیاوانی  گــورە   ل ھندێ 

دامزراوە)(٦).
زۆر   لــ وەك  بـــم  دانــــرا)،   لــ چاپخانی  (یــكــم   *
سرچاوەدا ھاتووە ك (یكم چاپخانی كوردی كتوانای 
بۆ گلی كورد ترخان كردبت ل سای ١٩١٥ ل شاری 
موكریانی  حوزنی  حسین  خوالخۆشبوو  لالین  حلب 
یوە دامزرندرا)(٧) ئگر مبستیش كوردستان وتی 
كركووك  شــاری   ل  چاپخان یكم  ــوە  ئ بت  كــورد 

بناوی (صنائع مكتبی مگبع سی) دامزراوە(٨).
 ،راست ب (وەوكرایچاپ و ب ی لم رۆژنامكی) *
بم پویست رستك ورتر دابرژرت، بۆ نموون وەك: 

 ئا ـم 
 ئمۆ 
ئای  
.یھ 
نمر، 
كو
ساڵ
 ل  
رز 

و 
ر 

سركردایتی و 
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(یكم رۆژنام بزمانی كوردی لسر خاكی كوردستان 
بوكراوەتوە)  و  چــاپ  سلمانی   لــ
دەرچوون)  (شونی  ئگر  بمرجك 
ــســو مــبــســتــمــان بــــت و  پــشــتــی ق
رۆژنامكی سمكۆش پش (پشكوتن) 
دەرنچووبت و لدەرەوەی سنووری 

كوردستانیش چاپ وبوكرابتوە.
ــاســی و  ــی ســی ــ ــۆم ـــم ك ـــك (ی
ئم  دایكبوو)   ل  تیای رۆشنبیری 
ببگو  پــــویــســتــی   ــ ــی ــاری ــی زان
دۆكۆمنت ھی، چونك لمژووی 
یكم  كـــوردســـتـــانـــدا  كــــــوردو 
ورۆشنبیری  سیاسی  كۆمی 
و  نــبــووە  دایــك   ل سلمانی   ل
كۆمك  چــوونــش  بۆ  ئــم  راستی  بۆ 

سرچاوە ھی دەتوانرت سیر بكرن(٩).
* (یكم شاری گورەبوو ك ل راپڕیندا رزگار بوو) ئم 
دەبوو،  تۆكمتر  واتاكی  دەنواندو  خۆی  باشتر   یرست
راپرینی   ل  ك پارزگابوو  (یكم  بنووسرت  ئگر 
 ،نیی  شارۆچك  (رانی) خۆ   چونك رزگــاركــرا)،  ١٩٩١دا 
بكو شاركی گورەی، دارشتنی بو شوەی ل بازنی 

پرسیاركردن برتسك دەكاتوە.
* (یكم پاوتگی نوت تدا دامزرنرا)، نخر یكم 
 م رەنگنرا(١٠)، بزرركووك دامك وت لی نوتگپا
رۆژگاری  نوتی  پاوتگی  یكم  مبستیان  بڕزیان 
 خۆزگ بــــت(١١)،  كوردستان  ئــمــۆی  دەستداریتی 

ئیشارەت بو مژووە دەدرا.
لسر   رنجانس و  تبینی  ئم  خستنرووی  پاش 
پشكییكی برز محمود مال عززەت منیش یكدەنگ 
و یك ھوستم لگڵ برزیان ك ل شونكی ھر لو 
نووسینیدا دەلت:(مژووی پر لسروەرییكانی بابتی 

و زانستان بنووسینوە)(١٢).

چند وردە ھیكیتر
ئامادەكری كتبك ك دت سر پۆلنكردنی گۆڤارو 
ناونیشانكی  و  وەسف  چند  بوكراوەكان،  رۆژنامو 
داناوە بۆ جیاكردنوە و ناسینوەی ھر یكك ل گۆڤار 
 نكردنپۆ جۆرە  ئو  بم  بوكراوەكان،  رۆژنامو  و 
ھموویانی نگرتۆتوە ب بۆچوونی من دەكرا سرتاپای 
رووەوە  لزۆر   ك بكرت،  دروست  بۆ  خشتی   كبكت
ئو جۆرە ئیشكردن ئاسان و سوودمنتر دەبوو.بداخوە 

 لــ
مب
پــش
رۆ
دە
ك

را بۆ 
سرچاوە ھی دەتوان
گ شا ك ) *
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خونر  و   كوپ تكڵ  ئاۆزو  تۆزك  ئستا  ئــوەی 
پۆنكردنیبۆ(پشكوتن) ئو   نمون بۆ  دەكات،  ماندوو 

كراوە بۆ(پیامی كركار) و (ئافرەتی ئازاد) نكراوە؟ 
جۆرە  ئو  بۆ  ئایا  وتم  پشوە   ل وەكــو  یاخود 
وەسف و پناسان وەك زانستكی بیبیلیۆگرافیایی 
سوود ل چ سرچاوەیك بینراوە. ئایا ئاسانترو 
 یخشت ئو  رەچــاوی  ئگر  نــدەبــوو،  باشتر 
بكرت ك بڕزیان و جووتیاری حاجی تۆفیق(١٣) 
بۆ چند رۆژنامیك كردوویانو چند شتكی 
ـــادو ئــیــزافــ بــكــرــت!ئــوســا ئو  دیــكــیــش زی
بۆشای زۆرەش ندەكوت كتبك، ھروەھا 
 ن (ناوونیشان) بۆ نموونی دەپ می ئك
ـــی)(١٤)  دەردەچ جارك  ھفتی  (ناونیشان: 
ھفتی   حكومتی غزتیكی  (ناونیشان:  یان 
(ناونیشان:  یاخود  دەرئـــچـــی)(١٥)  جاریك 
رۆژنامیكی كوردیی شمموان دەرئچی)
(ئادرس)،  (عینوان):   وات ناوونیشان   (١٦)

یاخود   كرۆژنام  ك  وەیئ مبست 
(مكان)  لكوێ   وكراوەكب یا   گۆڤارەك

دەردەچت، ئوەی لسرتاپای كتبك ب (ناوونیشان) 
(ھوی-شوناسنام) بكو   ،نی ناوونیشان  لكدراوەتوە 
ی رۆژنامو بوكراوەو گۆڤارەكان. ئامادەكار دەیتوانی 
دەرباز  خۆی  ل(ناوونیشان)  بتایبتی  شت  ھندك   ل
رۆژنامگری  دونیای  بۆ   مئ فرھنگی   چونك بكات، 
فرھنگكی تابیی ھژارە، دەیتوانی كلشی پشوە یان 

بم شوەی بینوستوە: 
پشكوتن

حفتء جارك دردچی
یاخود 

بانگی كوردستان
علمی، سیاسی، ادبی، غزتیكی حرو سربست ملی ی

حفتء جارك دردچی 
یان 

ئای شۆڕش
ی ماركسی- لینینی كوردستانریدەی كۆمج

یان 
رابر

بوكراوەیكی روشنبیریی، ھر ب دوو ھفت جارك 
كوردستان  دیموكراتی  پارتی  سلمانی  ناوچی  لژنی 

بوی ئكاتوە.
 كبو كتن وتۆتیش ككی دیكیند ھو چ مئ

و ر
جۆرە   
رافیایی
سانترو
 یشت

یق(١٣)
تكی
ئو 
ەھا 
ن
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ھوڵ دەدەم تنیا ھ زەقكان راست بكموە:
ل ١٥: نووسراوە: خاوەن (ئیدیتۆر/ برپرس): میجر سۆن 

(ژمارە ١-٤٥) گود سمیث (٤٥-١١٨).
وات مجر سۆن و گود سمیث پكوە برپرسی ژمارە 
(٤٥) بوون، چونك ئم جیاكردنوەی وا دەگینت، بم 
 د سمیپ بۆترسۆن رۆیشتووە ئینجا گوجم راستیدا ك

.كرپرسی رۆژنامب
راستییكی  سامی)  بكر  (شیروان  نووسراوە:  ل١٦:   -

.ی (كر سامیسیروان ب)
- ل١٧: بۆ (بانگی كوردستان) نووسراوە: (علمی، اجتماعی، 
 یم شوناسنامم ئب ،(ادبی، غزتیكی حرو سربست ملی ی
 ل وە، بۆ نموونماوەتن وەیو شموو ژمارەكان ببۆ ھ
ژمارە (١٤)ی سای (١) نووسراوە: (علمی، سیاسی، ادب، 
غزتیكی ملی ی) ك پویستی دەكرد ئو گۆڕانكارییانش 
بنووسرن، وەك چۆن ل ھندك شوندا لكاتی زیادو 

كمبوون، الپڕەكاندا نووسراوە.
(ئیدیتۆر-  خــاوەن   ب برانبر  حــق)  (بانگی  بۆ  ل٢٠:   -
برپرس) ھیچ ننووسراوە، بم ئگر بوردی الپرە (١)
ی ژمارە (١) ی رۆژنامك الی سرەوەی بخوندرتوە، 
عمومی  (قــرارگــای  حق  بانگی  برپرسی   ك دەزانــرــت 
 وەیم شب كئۆردوی كوردستان)ە و دەقا و دەق رست
نووسراوە: (بۆ ھمو شتك مراجعت ب قرارگای عمومی 

دكرت)(١٧).
- ل٢١: ئامادەكاری كتبك سبارەت ب ژمارە (٢)ی بانگی 
 رەكخوارەوەی الپ ت، لق دوو بۆ چوون دەردەبح
دەت: (ژمارەی -٢- دەرنچووە)، كچی چوار در پش 
 ك (دەرچووە ٣- ژمارەی ل-) :تینووسیوی یم قسئ
 بینیووە و دەشس ژمارە (٢)ی نستا كڕەتدا تا ئبن ل
 ھ وە و بتوكرابچاپ و ب نیا دوو ژمارەی لر تھ
 ت ژمارە (٣) یان (پاشكۆ) بر ژمارە (٢) نووسرابسل

ژمارە (٢) حیساب كرابت.
ئیستقالل  ئومدی  (١)ی  ــارە  ژم دەرچــوونــی  بۆ  ل٢٣:   -
نووسراوە: (ژمارە ١، ساڵ ١ پنج شمم ئیلول ١٩٢٣)، 
 ٢٠) ر ژمارە (١) نووسراوە كسروونی لم زۆر بب
كچی  دەرچــووە،   (١) ژمارە  ئیلول)  (٢٠ی   وات ایلول) 

نازانم بۆ رۆژی دەرچوونكی فرامۆشكراو.
خورمال)(١٨)دا  (بوكراوەی  باسكردنی  كاتی   ل ل٣١:   -
پویست بوو بنووسرت ك (دەستنووس) بووە، قبارەش 
 دیك بــوكــراوەیــكــی  ھــروەھــا  ــووســراوە،  ــن ن  گرنگ
خوالخۆشبوو (شاكر فتاح) ك بناوی (چمچ مال بوو 
باسی  نووسیندا  ئم  دیكی  شونكی   ل بیركراوە،   ل

ــــــــــــــراوەی  ــــــــــــــوك (ب
پویست  خــورمــال)(١٨)دا 
 ـــت كبـــنـــووســـر ــــــوو  ب
ـــــووە،  (دەســــتــــنــــووس) ب
 ـــ ـــگ ـــرن ــــــــارەش گ ــــــــب ق
ھروەھا  ـــراوە،  ـــووس ـــن ن
 دیك ـــی  بـــوكـــراوەیـــك
(شاكر  ــوو  ــب ــۆش ــخ ــ ــوال خ
ـــاوی  ـــن ــــ ب ــــاح) ك ــــت ف
 ــــوو ل ــــال ب ــچــ م (چــم

بیركراوە
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دەكم).
- ل٣٤: بۆ بوكراوەی (دەنگی فلالح) دەستنیشانی ئوەی 

نكردووە، ك حزبی شیوعی عراق دەریكردووە(١٩).
(دەنگی  ھمان  فلالح)  (بــوكــراوەی  من  بــڕای  ل٣٥:   -
فلالح)ەو بھ ل دۆسییی ژمارە ٩٥٠/٨٥ی ١٩٥٠/١٢/٩ 
ناوی كراوەت (فلالح) چونك ڕەوا نیی (ژمارە ١، ساڵ ١ 
ل تشرینی یكم: ١٩٦٢) دەرچووبت و پش ئو مژووە 
وات ل ١٩٥٠/١٢/٩ باسی كرابت و خكی لسر تاوانبار 
جۆرەی  لو  بوكراوەیكی  كسیش  بزانم  وا  كرابت، 

نبینیووە ك ئو مژووە باسكراوەی بسرەوە بت.
سلمانی   ل نازانم  فلالح)  (یكتی  بوكراوەی  ل٣٧:   -
دەرچووە یان نا، بم كۆمی ئازادكردنی فلالحكان، 
كۆمیك بوو حزبی شیوعی عراق وەك كۆمیكی 
تكۆشانی جوتیارانی كوردستان ل پناوی مافكانی خۆیان 
فلالحكانی  كۆمی  ھر   واتــ دەكــرد،  سرپرشتی 
 بۆچوون ئــم  راستی  بۆ  دەتوانرت  نــبــووە،  سلمانی 
لالپرە  فلالحكان)  ئازادكردنی  (كۆمی  بیاننامی 
 روەھا لوە، ھتندربخو وكراوەك(١)ی ژمارە (٢)ی ب
دری (٩)ی ھمان الپڕە دا وات الپرە (٣٧)ی كتبكدا 
رۆژنامو   واتك بنھنی)  سلمانی  (جگا:  نووسراوە: 
راستی،  (دەنگی  وەك  پشوە  بوكراوەكانی  و  گۆڤار 
پشكۆ، دەنگی فلالح) بوكراونتوە؟! وات پویست ئو 
 ت بریان بنووسرسن و لواوی بكرت ب نكردنانپۆل

(ئاشكرا) یاخود (نھنی)(٢٠) چاپ و بوكراوەتوە.
- ل٣٩: لم الپڕەیدا باس ل ٠بوكراوەی گنجان) كراوە، 
نووسراوە  (گنجان)دا  ستوونكی  گۆشو  چ   ل نازانم 
(بوكراوە) یو (مانگان) دەردەچت، ھروەھا پویستی 
 نجگ (یكتی   :كــ بنووسرت  سرنجكدا   ل ــرد  دەك
(گنجان)  ركخراوكی  عراق)  كوردی  دیموكراتیكانی 

بووە و حزبی شیوعی عراق سرپرشتی كردووە.
- ل٤٢: گۆڤاری (بیان) ل كركووك ناوی (شفق) بووە، 
 ،یھ واتایان  یك  ھردووكیان  دەزانین  (الشفق)  نك 
كركووك  شــاری   ل (١)ی  ژمــارە  تنیا  ھــر  ھــروەھــا 
دەرنچووە، بكو تا ژمارە (٣)ی برگی (٢) ل كركووك 
 ی كراوەتوە، ناوەكزراوەتمانی گوبۆ سل دەرچووە، ك
بۆ   دیك جاركی  ســاڵ  دوو   ل زیاتر  پــاش  و  (بــیــان) 
كركووك گوزراوەتوە و ھمیسان ناوەكی كراوەتوە 

(شفق)(٢١).
- ل٤٤: بۆ گۆڤاری (نورۆز) نووسراوە (ون: نی)، كچی 
ونی   ١٩٥٩ نـــورۆزی  (١)ی  سای  ی   (١) ــارە  ژم  ل

عبدولكریم قاسم بوكراوەتوە.

ـــالح)  ـــل ـــی ف ـــت ـــ ـــك (ی
نازانم ل سلمانی دەرچووە 
كۆمی  ــم  ب ــا،  ن ــان  ی
فلالحكان،  ئازادكردنی 
حزبی  بــوو  ــك  ــی ــ ــۆم ك
وەك  ــــراق  ــــ ع ـــی  ـــوع ـــی ش
تكۆشانی  كۆمیكی 
 ل كوردستان  جوتیارانی 
خۆیان  مافكانی  پناوی 
 وات دەكــرد،  سرپرشتی 
ھر كۆمی فلالحكانی 

سلمانی نبووە
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 (نی  :نو) نووسراوە  (نیشتمان)یش  گۆڤاری  بۆ  ل٤٥:   -
عرەبك  كوردو  ونی   گۆڤارەك لسربرگی  كچی 
بابت  ھمان  (٣)ی  دــری   ل ھروەھا  بوكراوەتوە، 
قوتابخانی  قوتابیانی  (لالین  نــووســراوە:  ــڕەدا  الپ و 
و  كوردی  زمانی   ب سلمانی   ل مامۆستایان  سرەتایی 
برگی  ســر  رستكی   ل بــم  دەرئچت)،  عرەبی 
ننووسراوە،  عــرەبــی)  و  كـــوردی  (زمــانــی   گــۆڤــارەكــ
(١١)ی  دری   ل  چونك ندەكرد  نووسین   ب پویستیش 
و  كوردی  (زمان:  نووسراوە:  كتبكدا  الپڕەی  ھمان 

عرەبی).
- ل٥٢: نازانم زاراوەی (نامیلك) ل فرھنگی رۆژنامگریی 
دنیای  جۆرەكانی   ل جۆرك  وەك  وت  و  نتوە  كام 
سلمان)  (نامیلكی   چونك بكارھاتووە؟  رۆژنامگریی 
بریتیی ل كۆمك برھمی كۆكراوەو وەك نامیلكیك 
چاپكراوە، ل حاتكدا ئم پۆلنكردن راست، ك خودی 
گۆڤارەك ناوی (نامیلكی سلمانی) بت، ھر لم الپڕەیدا 
(زاراوە)  دیارە  خــواروو)  كرمانجی  (زاراوە:  نووسراوە، 
ب ھ بكارھاتووە، چونك زاراوە ب واتای (مصطلح) 
 ل  كبكت ئامادەكاری  بم  دت،  بكار  و  ڕۆیشتووە 
بری (لھج)ی بكاری ھناوە، ك ئمۆ پسپۆرانی زمانی 
كورد ل بی (لھج) (زار) یاخود (دیالكت) بكار دنن، 
 نیا لر تھ ك م (كرمانجی خواروو)ە چییی نازانم ئئ
دوو س شون نووسراوە؟ دیارە بوكراوەو رۆژنامو 
گۆڤارەكانی دیك ب (كرمانجی سروو) یاخود (كرمانجی 
ناوەڕاست) نووسراون و چاپكراون؟ پویست ل نووسین 
و كتبی لم شوەیدا زاراوەو زاراوەسازی یكبخرت و 

پۆلنكردنكش یكگرتووبت.
- ل ٥٠: بۆ گۆڤاری (ھونر) نووسراوە: (ون: نی) كچی 

ھر بۆ نموون لسر برگی كتبك ون بوبۆتوە.
نووسراوە:  كوردستان)  (رزگــاری  ژمارەكان  بۆ  ل٥٦:   -
(ژمارە ١: سای ١، مایس ١٩٦٣، ژمارە ٤: سای ١ كانوونی 
 (١٩٦٢ دووەم  كانوونی  سای ٢  ١٩٦٢، ژمارە ٤:  یكم 
 لدا پژووانم ژمارەو موەی ئكاتی نووسین دیارە ل
كراوە، ئگر نا چۆن دەبت (ژمارە ١: سای ١ ل مایسی 
كانوونی   ٢ سای   :٤ ژمــارە  كچی  دەرچووبت   ١٩٦٣

دووەمی ١٩٦٢) دەرچووبت(٢٢)؟
نك  لدەرچوو  ــارەی  ژم دوو  پشوە)  ــرەو  (ب ل٥٨:   -
(١) ژمارە، ژمارە (٣) ئامادەبووە بۆ چاپ بم چاپ و 

بونكراوەتوە.
كوردییكانی  بوكراوە   ل دەبــاغ  جــالل  بڕز  ل٦٠:   -
حزبی شیوعی عراق ل كوردستان بگشتی و ل سلمانی 

زاراوەی  ــــم  ــــازان ن  *
فرھنگی   ل  (نامیلك)
كام  ــــی  ــــری ــــگ ــــام رۆژن
وەك  وت  و  ــــوە  ــــت ن
جۆرەكانی   ـــ ل جـــۆرـــك 
رۆژنامگریی  ـــیـــای  دن
 چونك ـــووە؟  ـــات ـــارھ ـــك ب
سلمان)  ــكــی  ــل (نــامــی
كۆمك   ــ ل  بریتیی
وەك  ــراوەو  ــۆك ك برھمی 

نامیلكیك چاپكراوە

* پویست ل نووسین و 
كتبی لم شوەیدا زاراوەو 
یكبخرت  ــــــازی  زاراوەس
پۆلنكردنكش  و 

یكگرتووبت
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بتایبتی كاری تدا كردوون یاخود ئاگاداری 
وتارەی  لو   ،وەیانوكردنب و  دەرچــوون 
كوردستان)(٢٤)  (رــگــای  ــی  ــام ڕۆژن  لــ  كــ
ناھنت،   (نامواھ) ناوی  كردۆتوە  بوی 
ناوخۆی  (كــۆمــیــتــی  دەنــووســــت:  بــــكــو 
 ك دەكــردەوە  لوە  بیری   میشھ سلمانی 
دەر  ناو   ناوب یان  مانگانو  بوكراوەیكی 
باس)  و  (دەنگ  بوكراوەی  بوو  ئوە  بكات 
وای  شتی  و  كــوردســتــان)  (ھــواــكــانــی  و 
گڕاموە  من   ١٩٦٧ سای  تا  بــوكــردەوە 
سلمانی)(٢٥)، راست منیش ل كتبی (رابری 
باسم  كـــــوردی)(٢٦)  نھنیی  رۆژنــامــگــریــی 
(ھوانام) كردووە، دیارە ئو (شیوای) یی 
 ل ئو  (ھوانام)یو  دەبــاغ  جــالل  برز 

بیری چۆتوە!
سای  (١)ی  (رزگاری) ژمارە  گۆڤاری   :٦١ -
١٩٦٢ دەرچــووە(٢٧)، بۆی پویست زنجیرەی 
دانانی ئم گۆڤارە ل الپڕە (٥٥) یاخود (٥٦)

ی كتبكوە بت نك الپڕە (٦١).
زنجیرەی   ب  گۆركج بۆ  نازانرت  ل٦٣:   -
ناوی ئندامانی دەستی نووسرانی (گزنگ- 
ھروەھا  كراون؟  پش  و  پاش  كراوەو  چیا) 
نووسراوە: (ژمارە ١ی بناوی گزنگ، ژمارە 
بناوی  ٣ی  ژمارە  ئی   ،(چیای بناوی  ٢ی 

چی دەرچووە؟
- ل٦٤: بگورەی نووسین ناوبراوەكی بڕز 
جالل دەباغ یكدوو ژمارەی ئای كارگران 
ل چاپخانیكی كۆنی حزبی شیوعی عراق 
پــارــزگــای ھولر  دەرگــــــی  گــونــدی   لــ
باكووری   تودەك  دەرگ چاپكراوە(٢٨)، 

رۆژھتی پارزگاری ھولر.
گۆڤاری   بــ ســبــارەت  دــر  دوا   لــ ل٦٨:   -
-١٤ (ژمــارە  ھاتووە:  نووسراوە  ــاری)  (رزگ
٢٥) وا بزانم ئم ھی چاپو راستییكی 

.(١٤-١٥) ل بریتیی
دەكرد  پویستی  روونــكــردنــوە  بۆ  ل٦٩:   -
ــ خـــــوارەوە بــنــووســرــت: دیــــارە ئوسا  ل
(دەنگوباس)  بناوی   دیك بوكراوەیكی 
ناوەكیان  (٢)ەوە  ژمــارە   ل  بۆی ھبووە، 
دەستواژەو  یاخود   (٢٩)(بــرســكــ)  كردۆت

.م واتایوەی ئی ھاوشكی دیكیرست

(١)ی  ژمـــارە  (رەنـــج)  بـــوكـــراوەی  ل٧٠:   -
لمانگی ئابی ١٩٦٩ دا دەرچووە(٣٠).

- ل٧٤: بڕز محمد نوری تۆفیق سكرتری 
نك  ـــووە،  ب مــامــۆســتــا)  ــگــی  (دەن نووسینی 
 ل م دوو زاراوەیئ پرسراوی گۆڤار، چونكل

ھونری رۆژنامگریدا ل یكتر جیاوازن.
- ل٧٧: ئایا (خباتی كركاران)، كی دەرچووە؟ 
نامیلك بووە یاخود گۆڤار؟ ئگر نامیلك بت 

ئایا دەچت خانی رۆژنامگرییوە؟
ناوەڕاستی   ل (رەنجدەر)   (١) ژمارە  ل٧٩:   -
ژمارەی   (٤) وەستانی  تا  دەرچـــووە،   ١٩٧٦

لدەرچووە نك (٣) ژمارە(٣٢).
زانكۆی  دەنگوباسی  بوكراوەی  بۆ  ل٨٣:   -
راگیاندن  لقی  (خاوەن:  نووسراوە:  سلمانی 
 وای الم  زانكۆ)،  سرۆكی  بوكردنوەی  و 
(سرۆكایتی   چونك  چــاپــ ھــــی   مــئــ
 :نو) نووسراوە:  ھروەھا  راستترە  زانكۆ) 
سیری  ئگر   نموون بۆ  ھر  كچی   (نی
برگی پاشكۆی ژمارە (٢): تشرینی یكمی 
١٩٧٥ بكین دەبینین ونی قم و كتبك 
بوكراوەتوە، ئم و بجگ ل بوكردنوەی 

دروشمی زانكۆی سلمانی.
بۆ  ســرنــجــــك  وەك  بـــوو  بــاشــتــر  ل٩٠:   -
(شنروێ) بنووسرت، تا ژمارە (٥) ب ناوی 
دا   (٦) ژمــارە   ل و  دەرچــووە  وە  (شنروێ) 
 م ژمارەیو دوای ئ (ئاسۆگ) ی بۆتناوەك

ژمارەی دیكی لدەرنچووە و وەستاوە.
ژمـــارەی  عــــراق  شــۆڕشــی  دەنــگــی  ل٩١:   -
الپڕەیو   (٢٢) بكو   ،نیی  (٢١) الپڕەكانی 
الپڕەی (سپی) یشی حیساب، بشی ئستگی 
دەزگای راگیاندن دەریكردووە، ل بر ئوەی 
بوكراوەیكی وەك (دەنگی شۆڕشی عراق) 
 خراوەت و  دەرچــــووە  شــۆڕش  نو   لــ  كــ
پویستی   وەیش لو  بیبلیۆگرافیایكی  ناو 
بــدواداچــوون بۆ   یلسم مدەكــرد، بۆ ئ
چند گۆڤارو رۆژنامو بوكراوەی دیكیش 
بكرت، من بۆچوونم وای و پم زانستیترە ئو 
ھر   وكراوانب و   رۆژنام گۆڤارو   شنچ
(نھنی)  رۆژنامگریی  خانی  دووتوی   ل
یاخود رۆژنامگریی (شۆڕش) شونیان بۆ 
ترخان بكرت، چونك ناتوانرت بسلمنرت 



ژمارە 13 بھاری 2008 98

بیبلیۆگرافیای رۆژنامنووسیی كوردی...

 ل رۆژنامگرییكانیان  كــارە  ھموو   ك
 سازی و چاپخانخشنووسین و تایپ و ن
ــ یـــك شــوــن دیــاریــكــراو رایـــی كـــراون  ل
سنووری  وەك  جــــگــاكــانــیــان  بــمــرجــــك 
چاالكی (مبند، لق، ھرم، كۆمیت، كرت، 
ناوچ، ركخراو، ناوەند.. ھتد) لسر گۆڤارو 
بت،  نكرا  دیاری  بوكراوەكان  رۆژنامو 
دیاری   یان(گاج) جۆرە  ئو  ئگر   چونك
كرابوو، وات سنووری چاالكییك پارزگای 
كتبكی  نو   نبخر  ئاسایی بوو،  (سلمانی) 
 بوو باشترە لو جۆرە نر بگئ ،وەیو شل
چوارچوەیكی گشتی كاریان لسر بكرت، 
ھمان پۆلنكردن ل (ل٩٥: رزگاری) و (ل٩٦: 
ھۆرە) دووبارە و س بارە بۆتوە، بم بۆ 
ناوی   چونك  ،ئاسایی كركار)  دەنگی  (ل٩٨: 

سلمانی لسر گۆڤارەك نووسراوە.
.(ھۆرە)ی ل٩٦: (ھۆڕە) نیی -

الوان)  (دەنگی  نزانرت  ئگر  ئایا  ل٩٩:   -
ل-٩٩  خراوەت چۆن  ئی  دەرچــووە،  كی 

ەوە؟
چونك كتبك بزنجیرەی رۆژو مانگ و 
ساڵ ركخراوە، ئگر لبر نزانینی مژووی 
پویستی   نشو ئــم   خــراوەتــ دەرچــوونــی 

دەكرد وەك سرنجك ئم ڕوونبكرتوە.
ھمیسان  یش  ئـــازاد)  (ئافرەتی  بۆ  ل١٠٠:   -
پویستی دەكرد ك سرنجكی لو شوەیی 

بۆ بنووسرت.
باشكراوە  كــارــكــی  ل١٢٦:  ـــا  ت ل١٠٣   -
بوكراوەكان  گــۆڤــارو  رۆژنــامــو  ككۆپی 
بوكراوەتوە، بم خۆزگ وەك ناوەڕۆكی 
كتبك ئو كۆپییانش ب زنجیرەی مژوویی 
ــا بــاشــتــرو شــیــاوتــر و  ــروەھ ـــــدران، ھ دادەن
ــر ئو  ــگ ــــوو ئ ــجــاوتــرو جــوانــتــر دەب گــون
كۆپیكراوان ھر یكو لگڵ نووسینكانی 
دەكم  ھست  وا   چونك ــدران،  دادەن خۆیان 
كاتی   لــ خــوــنــران  ئستا  شــــوەیــی  ــو  ب
تۆزك  كۆپییكان  نووسین  براوردكردنی 

ماندوو دەبن.

كۆمك

رۆژنام و گۆڤار و بوكراوەی تر
ــــارە ھــیــچ كــارــكــی ئــرشــیــفــكــردن و  دی
دۆكۆمنتكردن و بیبلیۆگرافیایی وەكو زۆربی 
نووسینكاری  و  نووسین  دیكی  بوارەكانی 
ئگر   خوازەن نابت  كــوڕی  و  كــم   ب
یك كس یكك لو كاران جبج بكات، 
 بریتیی  ك  ،وەیش لو  كاركی  بتایبتیش 
 وەو ئامادەكردنی گۆڤارو رۆژنامكۆكردن ل
لماوەی  پــارــزگــایــك  بــوكــراوەكــانــی  و 
ھفتاسادا، ئیتر وا ل خوارەوەدا ب گورەی 
چند  دەدەم  ھوڵ  سرچاوە  دەستكوتنی 
و  بكموە   پــ  بكت ئــو  كموكورییكی 
وەك  ـــارە،  ك ــو  ئ ســر   مبخ ئــیــزافــیــك 
روونبكموە  ئــوە   ویستپ سرنجكیش 
ھندك رۆژنامو گۆڤارو بوكراوانی ك بۆ 
كتبكم ئیزاف كردووە حزب و ركخراوی 
سیاسی كوردو كوردستانی دەریانكردوون و 
 ب محلییانیان  ئو  و  لق  مبندو  ناوی 
سرەوەی ك سنووری چاالكییكانیان بریتی 
بووە ل سنووری پارزگای سلمانی لسر 
سنوورە  لو  زۆربیان   موایپ  مایبن ئم 

چاپ و بوكراونتوە.

* چمچماڵ:
ــــووە،  ـــووس ب ـــن ـــكـــی دەســـت ـــی ـــام رۆژن
چمچماڵ   ل فتاح  شاكر  خوالخۆشبوو 
دەریكردووە، ل ١٩٤٦/٧/١ تا ١٩٤٦/٨/١٢، (٧) 
ژمارەی ل چاپ و بوكردۆتوە(٣٣)، ھروەھا 
بم  دەركــردووە،  (باسڕە)شی  رۆژنامی 

ناكوت سنووری پارزگای سلمانی.
* رزگاری:

بوكراوەی پارتی دیموكراتی كورد بووەو 
ژمارە (١)ی سای ١٩٤٦ ل بغدا بشوەی 
نھنی و بتایبتی ئاسایی (دەستی) چاپكراوەو 
برۆنیۆ راكشراوە، پاش وەسبی كانوونی 
چاپبكرێ،  بغدا   ل نتوانراوە  چیتر   ١٩٤٨
(سلمانی)  باكووری  ی  (سیتك)  گوندی  بۆ 
گوازراوەتوە، لوش چند ژمارەیكی تری 

بنھنی ل دەركراوە(٣٤).
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* نیشتمان:
كۆمی  ـــی  ـــان ـــۆرگ ئ
"ژ.ك"  ـــوردو  ك ژیـــانـــوەی 
سای   ل بنھنی  و  بــووە 
١٩٤٣، تا ١٩٤٤ (٩) ژمارەی 
ل شاری تورزی ئران 
زیاتر  و  ـــدەرچـــووە  ـــ ل
زەبیحی  خوالخۆشبوو 
سرپرشتی دەركردنی 
دەكرد، دوای رووخانی 
مھاباد  ــــاری  ــــۆم ك
بوونی  ئــــــــاوارە  و 
محمد  و  زەبیحی 
سای  شــاپــســنــدی 

باكووری  (سیتك)ی  گوندی   ل  ١٩٤٨
(سلمانی) ژمارە (١٠) یان ب تایپ و رۆنیۆ دەركردووە(٣٥).

* دەنگی داس:
لنوان  عراق  شیوعی  حزبی  بــووە  بوكراوەیك 

سانی ١٩٥١-١٩٥٤ ل دەربندیخان دەریكردووە(٣٦).

* خبات:
بووە،  كوردستان  دیموكراتی  پارتی  رۆژنامی 
سای ١٩٥٣ ژمارە (١) بنھنی دەرچووە ماوەیكیش 
كوردستان)  (خباتی  بــنــاوی  پــارتــی  ــامــی  رۆژن
دەردەچوو، تا ئو كاتی ك (خبات) بۆت ئاشكرا، 
وات رۆژی ١٩٥٩/٤/٤، ل ماوەی ١٩٥٣ تا ١٩٥٩ 
خبات ب نھنی سرەتا ل بغدا پاشان كركووك 
دوایی (سلمانی) دەرچووە پاش ئیلوولی -١٩٦١
یش ك خباتی چكداری دەستی پكرد، دیسان 
و  نھنی  قۆناغی  چۆتوە  (خبات)  رۆژنامی 
 ل یو قۆناغم ژمارەی ئكژمارە (٤٦٥)ی ی

پارزگای (سلمانی) دەرچووە(٣٧).

* ئازادی كوردستان:
سبارەت بم رۆژنام بسر چاوەیك 
دەت: (لگڵ بستنی دووەمین كۆنفرانسی 
ھبژاردنی  و  دا   ١٩٥٦ ســاــی   لــ حــزب 
چارەسركردنی  و  حــزب  سركردایتی 

ھندێ  یكگرتنوەی  و  ناوخۆ  گیروگرفتی  ھندێ 
 ب عادل  سالم  ھاوڕێ  ھبژاردنی  و  حزب  الباكانی   ل
مكتبی  ئندامی   ب حیدەری  جمال  و  حزب  سكرتری 

بووە،  ن 
یكیش
ستان) 
شكرا، 
١٩٥٩
ووك
١٩٦
سان 
و  
ل 

 

ھندێ ی 
ب عادل  سالم 

می
ژ.ك"
سای 
ەی 
ران
تر 
ی 
ی

 

باكووری  یتك)ی 
 یان ب تایپ و رۆنیۆ دەركردووە(٣٥).
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 ب پشچوو،  برەو  گورە  ھنگاوكی   ب ئازادی  سیاسی، 
تایبتی ل سای ١٩٥٧ دا، چند ژمارەیكی رك و پكتری 
ل دەرچوو، بناوی (ئازادی كوردستان) و بڕزان مامۆستا 
دەركردنی  بشداری  عوسمان  حمید  و  حیدەری  سالح 
ژمــارەیــی ئازادی  ــڕای من ئــو چند  ـــوون(٣٩)، ب ب
كوردستان ل كركووك پاشان ل (سلمانی) بنھنی 

دەرچووە(٤٠).

* رگای كوردستان:
شیوعی  حزبی  كوردستانی  لقی  رۆژنــامــی 
عراق بووەو ب نھنی دەرچووە، ل زۆر شون و 
جگادا دەرچووە، ژمارە (١)ی سای ١٩٦٢ چاپ 
دەرچوون   ك  ١٩٧٣ سای  تا  بوكراوەتوە  و 
 ل ماوەیك  سادا  یازدە  لو  بوو،  بــردەوام 
عوسمان  خوالخۆشبوو  مای   ل (سلمانی) 

دانش چاپكراوە(٤٢).

* دەنگ و باس:
سای ١٩٦٩ پارتی دیموكراتی كوردستان 
بوكراوەیكیان  سیاسی)  مكتبی  (بای 
بناوی (دەنگ و باس) دەركردووە، باكیش 
بوكراوەیكیان  عراق  شیوعی  حزبی   ل
بھمان ناو ھبووە(٤٣). ھر بۆی پارتی دیموكراتی كوردستان 
بگورەی   (بروسك)  كردۆت خۆیان  بوكراوەكی  ناوی 
زانیارییكانی ناوی ژمارە (٢) ی (بروسك) ئوبای حزبی 
بوكراوە  سلمانی  پارزگای  سنووری   ل عراق  شیوعی 
برز  زیاتر  و  ـــردووە  دەرك بــاس)  و  (دەنــگ  خۆیان  كــی 
بھادین نوری سرپرشتی دەركردنی كردووە. بروسكو 

دەنگ و باس بنھنی دەردەچوون.

* ربازی قوتابیان:
 ل لقك  لھر  عراق  كوردستانی  قوتابیانی  یكتی 
لقی  دەردەكــرد،  بوكراوەیكی  یاخود  گۆڤارك  لقكانیدا، 
سلمانی-یش گۆڤاركی دەردەكرد ب ناوی (ربازی قوتابیان 

ژمارە (١) ی ئو گۆڤارە سای ١٩٧٢ دەرچووە(٤٤).

* گۆڤاری شھیدانی كوردستان:
گۆڤاركی رامیاری و رۆشنبیری بووە لیژنی راگیاندنی 
لقی (٣) و لقی (٤)(٤٥) ی پارتی دیموكراتی كوردستانی عراق 
بشوەی دەوری بنھنی دەریكردووە، ژمارە (١)ی سای 

١٩٨٢ دەرچووەی(٤٦).

كوردس
دەرچو
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بوكرا ناوی
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* سورن:
سۆسیالیستی  حزبی  سلمانی  لقی  گۆڤاری 
كوردستانی عراق بووە، ژمارە (١)ی ل مانگی 
ژمارەی  دوا  دەرچـــووە،  بنھنی   ١٩٨٣ ئابی 
نھنی گۆڤارەك ژمارە (٦٥) ك ل كۆتاییكانی 
 باس شــایــانــی  ـــــووە،  دەرچ دا   ١٩٩٠ ســاــی 
دیكی  ژمـــارەی  یش   ١٩٩١ راپرینی  دوای 

لدەرچووە(٤٧).

:رگشمی پئا *
مبندی  عراق/  شیوعی  حزبی  ئۆرگانی 
 ل (١)ی  ژمــارە  بــووە،  كركووك  و  سلمانی 
 (٣) ژمارە  دەرچووە،   ١٩٨٤ سای  ناوەڕاستی 
دەرچووە،  سادا  ھمان  تمموزی  كۆتایی   ل
بم سبارەت ب ژمارەكانی دیك زانیاریمان 
دەست نكوت، چونك وەك ھر بوكراوەو 
رۆژنامو گۆڤاركی دیكی نھنی كۆكردنوەی 

.(٤٨)كی گرانموو ژمارەكان كارھ

* ھمت:
و  سلمانی  لقی  بــووە  وەرزی  گۆڤاركی 
كركووكی (كۆمی نووسرو رۆژنامنووس 
و ھونرمندانی پشمرگی دیموكراتی عراق) 
ئایاری   ل (١)ی  ژمارە  دەریكردووە،  بنھنی 
 ل ژمـــارەی  دوو  دەت  و  دەرچـــووە   ١٩٨٥

دەرچووە بم من ژمارە دووم نبینیووە(٤٩).

:زمئ *
دیموكراتی  ــی  ــارت پ چــــواری  لــقــی  گــۆڤــاری 
كوردستان بووە، ژمارە (١)ی ل كانوونی یكمی 
سای ١٩٨٥ دەرچووە، دوا ژمارەی ژمارە (١١) 
ی ل تشرینی یكمی سای ١٩٨٦ دەرچووە، بۆ 
چند  یش   ١٩٩١ راپرینی  دوای  زیاتر،  زانیاری 
 دا بم خولم لدەرچووە، بی لژمارەی دیك
ئاشكرا دەرچووە، چونك (١١) ژمارەكی پشوو 
نھنی  خولی  دەچت  ــوە  ل دەرچـــووە،  بنھنی 
 ناوچل  (١٩٨٥-١٩٨٦) سای   ل گــۆڤــارە  ئــم 

سنوورییكانی ھورامان ب دیوی ناو سنووری 
ئرانوە دەرچوو بت، بم لبر ئوەی ناوی 
 خستم  بۆی  روەیــســبــ سلمانی  (٤)ی  لقی 

چوارچوەی رۆژنامگریی سلمانییوە.

* چند دەستو گروپكی سیاسی:
پارزگاكانی  ١٩٨٢ ەوە ل نو  سای  لدوای 
بای  دەستو  و  گروپ  چند  عراق  كوردستانی 
نھنی   ب بچووك  بچووك  سیاسی  ركخستنی 
رۆژنامگرییان  و  چــاپ  چاالكی  و  ـــزران  دام
ھبوو، ھندكیان سنووری چاالكییان كوتبووە 
دەستیم  دوورە  لم  بداخوە  بم  سلمانی، 
شخسییكانی   بخانكت  لــ ئرشیفكم   لــ
لبیر  بــوكــراوانــم  لــو  ھیچ  نــاوی  كوردستان 
رۆژنامنووسانی  نووسرو  ھــیــوادارم  نماوە، 

وت لم بوارەدا كارك ئنجام بگینن.

* ئۆپۆزیسیۆنی كوردستانی ئران:
شكستی  دوای  ــن  ــی دەزان ھــمــوومــان  وەك 
ئران  كوردستانی   لــ چــكــداری  بــزووتــنــوەی 
شارو  دەستدانی   ل و   ١٩٨٤-١٩٩٠ سانی   ل
حزب  ــی  زۆرب ئــودیــو،  گورەكانی   شارۆچك
 وتك بارەگاكانیان  سیاسییكان  ركخراوە  و 
مبندی  ئیتر  سلمانی،  پــارــزگــای  ســنــووری 
بتایبتی  چاپمنییكانیشیان  چــاپــكــردنــی 
 وتك گــۆڤــارەكــانــیــان  ــ و  ــام رۆژن بـــوكـــراوە، 
نووسینكانیان  سیاست  وەك   راست سلمانی، 
ئــاڕاســتــكــراو بـــوون بــۆ كــوردســتــانــی ئــــران و 
بم  بودەكرانوە،  نھنی   ب لــوێ  زیاتریش 
 ــان ل ــو رۆژنـــامـــو گــۆڤــارانــ كــاری ھــنــدــك ل
 رۆژنام لو  كرد،  عراقیش  كوردستانی  خكی 
سلمانی  پارزگای  ســنــووری   ل گۆڤارانی  و 
دەردەچوون، (نووسری چیا، پشنگ، پشرەو،.. 

ھتد).
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ئنجام
 تی لتایب ك بر كارو چاالكییر ھرانبوە بوردبوونرنجدان و تدواداچوون و سبۆ ب
دنیای نووسیندا پشكی پویست ئاڕاست و پرانسییكانی خزمتكردن لبیر نكرت، ئو 
چند سرە قمی منیش بریتیی ل پكردنوەی ئو ھ و كمو كوڕییانی ك كتبی 
(بیبلیۆگرافیای رۆژنامنووسیی كوردیی ل سلمانی ١٩٢٠-١٩٩٠) رووبرووی بۆتوە، دیارە 
قسیان  دەھنن  ئوە  كموڕییكان  ھو  سلمانی  زراڤی  بای  كگتكردنی  پناوی   ل
لوە بكرت، سرەتای قس و باسكانمان ل برگی كتبكوە سرەتایان گرتووە ل چند 
وردەكارییك دواوین ك پویست بوو ورتر كاری نووسین و نووسینكاریان بۆ بكرت، ھم 
ل ڕووی سینتاكسوە ھم ل رووی داڕشتنی ناوی كتبك، ڕستی ناوی كتبكمان لك 
داوەتوە، چونك ناوونیشانی كاكی ناوەڕۆك، ئینجا نیگامان خستۆت سر دوو نووسین 
نووسینش  دوو  ئو  خوردكردنوەی  بۆ  دوادون،   كبكت  ل پشكی  و  سرەتا  وەك   ك
 روەھا لھ ،اییبباوەی زانستی بكۆلینو جۆرە لكی لكار م خواستووە، كخۆزگ
بشكی دیكی نووسینكمدا بۆ دەومندكردنی كتبك ھومداوە كۆملك ھ ڕاست 
ناوكی  لسر  ئینجا  ڕووندەن،   نھ ئو  تا  بكرت  وردتر  كاركی  دەتوانرا  و  بكموە 
دیكدا ناوی كۆملك گۆڤارو رۆژنام و بوكراوەم نووسیوە ك ل بیركراون یاخود پییان 
راكشران،  برۆنیۆ  و  تایپكراون  ئاسایی  بتایپی  زۆربیان  ناوانش  ئو  نبردراوە،   پ
 یاخود ناوی خوازراون، چونك دا دیار نییشداربوونی ترانی برو نووسرنووسناوی س

ب نھنی چاپ و بوكراونتوە، ب زمانی كوردی نووسراون.
 ك لیگۆش ر برانبب كی ئیجابیاننیگای م بم نووسینئ دم وایكۆتاییدا ئوم ل
دنیاكانی شارك وەربگیرت، ك پویست ھر ھموومان ل برزتر راگرتنی سروەییكانی 

بشداری بكین.

پراوزەكان:
١. رەفیق ساح ئحمد، بیبلیۆگرافیای رۆژنامنووسیی كوردیی ل شاری سلمانی (١٩٢٠-١٩٩٠) ل بوكراوەكانی 

ھفتنامی سلمانی نوێ ژمارە (١) سلمانی ٢٠٠٢.
٢. پشكوتن (رۆژنام) ژمارە (١) سای (١) پنج شمم ٢٩ ی ئیلولی ١٩٢٠، ل١.

٣. بۆ زیاتر زانیاری، سیری ئم دوو سرچاوەی بكن:
ئلف: د. كمال فوئاد، بانگی ھق یكمین رۆژنامی شۆڕشی كوردستان، گۆڤاری مرۆڤایتی (پاشكۆ) سلمانی- 

١٩٩٨، ئم بابت یكمجار ل گۆڤاری (پرشنگ)ی ئمانیا بوبۆتوە.
ب: ئرسالن بایز ئیسماعیل، راگیاندنی شۆڕش و بزوتنوەی شیعری كوردی، سلمانی ٢٠٠٢ ل٢.

٤. سعد رحمی (مترجم) مصطلحات سیاسیة، دار الثقافة الجدیدة، القاھرة ١٩٨٤، ل٧٦.
٥. ھاوڕێ باخوان، ئای كورد، دەزگای چاپ و پخشی سردەم، سلمانی ٢٠٠١.

٦. نوشیروان مستفا ئمین، حكومتی كوردستان چاپی دووەم، ھولر ١٩٩٣، ل٥٨.

٧. عبدولجبار محمد جباری، مژووی رۆژنامگری كوردی، سلمانی ١٩٧٠ ل٧٠.
٨. وریا جاف، كاروانی رۆژنامگری كوردی، ھولر ١٩٩٩، ل٧.

:رچاوانم سئ ٩. بۆ نموون
ئلف: عزیز شمزینی، جوالنوەی رزگاری نیشتمانی كوردستان، وەرگانی: فرید ئسسرد، ل بوكراوەكانی 

سنتری لكۆلینوەی ستراتیجی كوردستان، چاپی سیم، سلمانی ١٩٩٨.
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ب: د. عبدالستار طاھر شریف، الجمعیات والمنظمات واالحزاب الكردیة، بغداد ١٩٨٨.
جیم: فھد گردەوانی (وەرگ و ئامادەكار) ركخراو، كۆم، پارت ل كوردستانی عراقدا، ستۆكھۆم ١٩٩٩.

١٠. د. عبدو غفور، نفتی كوردستان، سوید ٢٠٠١.
١١. دەتوانرا بۆ دنیابوون ل مژووی دامزراندن و رۆژی دروستكردن و ب دەست بكاربوونی پاوتگی حكومتی 

ھرمی كوردستان ھر ل خودی بروەبرایتی پاوتگك وەربگیرت.
.زی ژمارە (١) ل١٢ بكراویری پمانی، سكانی سلروەرییژووی سم ١٢. وات

١٣. ئای ئازادی (رۆژنام) حزبی زەحمتكشانی كوردستان، سلمانی ١٩٩٨/٤/٢٢.
١٤. رەفیق ساح ئحمد، بیبلیۆگرافیای رۆژنامنووسیی كوردیی ل شاری سلمانی ل١٥.

١٥. ھمان سرچاوەی پشوو.. ل٢٤.

١٦. ھمان سرچاوەی پشوو.. ل٢٧.
١٧. بانگی حق، ژمارە (١) ساڵ (١) ٢٨ ی مارس ١٩٢٣، ل١.

١٨. بۆ زۆربی گۆڤار و رۆژنام و بوكراوەكانی دووتوی ئم كتب ل سرەوەی الپڕەكان ل تنیشت ناوەكانیان، 
زاراوەی (گۆڤار) یاخود (رۆژنام) یان (بوكراوە) نووسراوە، نازانم بۆ جیاكردنوەی ئم س زاراوەی چ پوەر و 

پرانسپك پیرەو كراوە؟
١٩. د. فائق بطي، الصحافة الیساریة فی العراق، لندن ١٩٨٥ ل١٣٠.

:بك رچاوەیم سیری ئو (ئاشكرا) س (نینھ) زاراوەكانی بارەت ب٢٠. بۆ زیاتر زانیاری س
- نوزاد علی ئحمد، ھونرەكانی ئدەب ل رۆژنامگریی نھنیی كوردیدا (نامی ماجستر)، زانكۆی سلمانی 

٢٠٠١ (وەك كتب چاپ نكراوە).
٢١. د. كمال مزھر ئحمد، تگیشتنی راستی و شونی ل رۆژنامنووسیی كوردیدا، بغدا ١٩٧٨، ل٢٤٢.

٢٢. بداخوە لرە ئرشیفكی خۆم لالنیی تا ھی ئم ژمارەی راست بكموە.

٢٣. نوزاد علی ئحمد، رابری رۆژنامگریی نھنی كوردی، سلمانی ٢٠٠١، ل٢٠.
حزبی   ،(رۆژنام) كوردستان  رگای  شیوعیدا،  كوردی  رۆژنامگریی  مژووی   ب چاوگانك  دەباغ،  جالل   .٢٤

شیوعی كوردستان-عراق، ژمارە (٥٠٠)، دووشمم ٢٩ی نیسانی ٢٠٠٢، ل٩ - ل١.
٢٥. ھمان سرچاوەی پشوو.. ل١١.

٢٦. نوزارد علی ئحمد، رابری رۆژنامگریی نھنی كوردی، سلمانی ٢٠٠١، ل٢٣.
٢٧. ھمان سرچاوەی پشوو.. ل١٤.

٢٨. جالل دەباغ، چاوگرانك ب مژووی رۆژنامگریی كوردی شیوعیدا. ل١١.
.ڕە (١) دا بكالپ ل (باتی دەنگوباس ل بروسك) تییری بابژمارە (٢) رۆژی ١٥/ ئاب/١٩٦٩ س ،٢٩. بروسك

٣٠. نوزاد علی ئحمد، رابری رۆژنامگریی نھنی كوردی، ل٣٢.
٣١. بۆ نموون سیری الپڕە (١)ی ژمارە (١٠)ی سای دووەم (١٩٧٣)ی گۆڤارەك بك، ھروەھا د. كمال مزھر-یش 



ژمارە 13 بھاری 2008 104

بیبلیۆگرافیای رۆژنامنووسیی كوردی...

ل الپڕە (٢٥٤)ی تگیشتنی راستی دا نووسیویتی (سكرتری نووسین: محمد نوری تۆفیق).
٣٢. ھمان پراوزی ژمارە (٣٠).. ل٣٨.

٣٣. عبدولجبار محمد جباری، مژووی رۆژنامگری كوردی، سلمانی ١٩٧٠، ل١٦٢.
٣٤. خبات(جدیدة) الحزب الدیمقراطب الكردستانب، العدد (١٠٢) تاریخ ٢٠٠٢/٤/٥، ل٤.

٣٥. د. كمال مزھر ئحمد، تگیشتنی راستی و.. ل٢٣٧، ھروەھا بۆ زانیاری زیاتر سبارەت ب ژمارە (١٠) 
ی نیشتمان سیری (رۆژنامنووسان) گۆڤاری یكتی رۆژنامنووسانی كوردستان، ژمارە (١)ی بھاری ٢٠٠٢ ل١٢١ 

.بك
٣٦. د. فائق بطي، الصحافة الیساریة فی العراق، لندن ١٩٨٥، ل١٣٠.

٣٧. مام جالل، خبات ل چییوە ھات و چۆن بوو ب ئۆرگانی پارتی؟ و چۆن بروە چوو، خاك (گۆڤار) ژمارە (٥٥)
ی ٢٠٠٢، دەزگای چاپمنی خاك، سلمانی ل-٤ل٥، ھروەھا بۆ دنیابوونوە دەتوانرت سیری ئم سرچاوەنش 

بكرت وەك: (رابری رۆژنامگریی نھنیی كوردی، مژووی رۆژنامگریی پارتی دیموكراتی كوردستان).
٣٨. ئازادی، وات رۆژنامی (ئازادی)ی حزبی شیوعی عراق، ك ل ناوەڕاستی چلكانی سدەی رابردوو بنھنی 

دەرچووە، پاش سای (١٩٥٩) دوو ساڵ ب ئاشكرا دەرچووە.
٣٩. جالل دەباغ، چاوگرانك ب مژوو.. ل٩.

٤٠ دوای دوو ل تبوونكی حزبی شیوعی عراق ل سای ١٩٦٧ ھردوو با ك رۆژنامی خۆیان ب زمانی كوردی 
ب درژە پدەری (رگای كوردستان) دەزانی و (رگای كوردستان) یان دەردەكرد.

ساتوە تا  راپرینی سای ١٩٩١، لو  كردۆتوە تا  دەرچوون   دەستی ب نھنی   ب كی دیكجار ٤١. سای (١٩٨٠) 
ئمۆش ب ئاشكرا دەردەچت.

٤٢. جالل دەباغ، چاوگرانك ب مژووی .. ل٩.
 (بروسك) ژمارە (٢)ی رۆژی ١٩٦٩/٨/١٥ ی ،(باتی دەنگوباس ل بروسك) تییری بابس كی دیكت جار٤٣. دەتوانر

بكرتوە.
٤٤. نوزاد علی ئحمد، رابری رۆژنامگریی. ٢٥.

چاالكییكانی ل سر شوەی لق پیادە بكات. بۆ  دیموكراتی كوردستان بریاریدا كارو  ٤٥. ھر لو رۆژەی پارتی 
سلمانی (لقی چوار)ی داناوە، تا ئمرۆش (لقی چوار) وات لقی چاالكییكانی سنووری سلمانی.

٤٦. نوزاد علی ئحمد، رابری رۆژنامگری...ل٧٠.
٤٧. ھمان سرچاوەی پشوو..ل٨١.

٤٨. ھمان سر چاوەی پشوو..ل٨٩.
٤٩. ھمان سر چاوەی پشوو..ل٩١ئو ركخراوە زیاتر سر ب حزبی شیوعی عراق بووە، بۆزانیاری دەتوانرت 

پیوەندی ببرز عبدالله قرەداغی ل سلمانی بكرت.
٥٠. ھمان سر چاوەی پشوو...ل٩٥.
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سرچاوەكان:
١. ئرسالن بایز ئیسماعیل، راگیاندنی شۆرش وبزوتنوەی شیعری كوردی،سلمانی٢٠٠١.

٢. رەفیق ساح ئحمد، بیبلیۆگرافیای رۆژنامنووسیی كوردی ل شاری سلمانی (١٩٢٠-١٩٩٠) ل بوكراوەكانی 
ھفتنامی سلمانی نوێ، ژمارە(١) سلمانی٢٠٠٢-.

٣. سعد رحمی (مترجم) مصطلحات سیاسی، دارالثقافة الجدیدة، القاھرة ١٩٨٤.
٤. عبدالجبار محمد جباری، مژووی رۆژنامگری كوردی، سلمانی ١٩٧٠.

٥. عبدو غفور، نفتی كوردستان، سوید ٢٠٠١.
٦. عبدالستار طاھر شریف،الجمعیات والمنظمات واالحزاب الكوردیة، فی نصف قرن ١٩٠٨-١٩٥٨، بغداد ١٩٨٨.

بوكراوەكانی   ل ئسسرد،  فرید  كوردستان،وەرگرانی:  نیشتمانی  رزگاری  جوالنوەی  شمزینی،  عزیز   .٧
سنتری لكۆینوەی ستراتیژی كوردستان، چاپی سیم، سلمانی١٩٩٨.

٨. فھد گردەوانی (وەرگرو ئامادەكر) ركخراو، كۆم، پارت ل كوردستانی عراقدا،ستۆكھۆم ١٩٩٩.
٩. فائق بطي،الصحافة الیساریة في العراق، لندن ١٩٨٥.

١٠. كمال مزھر ئحمدو تگیشتنی راستی و شونی ل رۆژنامنووسیی كوردیدا، ل بوكراوەكانی كۆری زانیاری 
كورد، بغدا ١٩٧٨.

١١. نوشیروان مستفا ئمین، حكومتی كوردستان، كورد ل گمی سۆڤیتدا، چاپی سیم ھولر ١٩٩٣.
رۆشنبیری،  ــی  وەزارەت بوكراوەكانی   ل كــوردی،  نھنیی  رۆژنامگریی  رابــری  ئحمد،  علی  نــوزاد   .١٢

سلمانی٢٠٠١.
زانكۆی  نامی(ماجستر)،  كــوردی  نھنیی  رۆژنامگریی   ل ئــدەب  ھونرەكانی  ئحمد،  علی  نــوزاد   .١٣

سلمانی٢٠٠١.
١٤. ھاوڕێ باخوان، ئای كورد، دەزگای چاپ و پخشی سردەم، سلمانی ٢٠٠١.

١٥. وریا جاف، كاروانی رۆژنامگری كوردی، ھولر ١٩٩٣.
١٦. رۆژنامو گۆڤارەكانی (پشكوتن، ئای ئازادی، رگای كوردستان، خبات، خاك ....ھتدد). 

* ئوە ب تنیا ل باشوورو رۆژئاوا وای، ل باكوور ب توركی و ل رۆژھتیش فارسی..!
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مامۆســـتا ھمـــن لـــه  پشـــه کیی کۆمه ـــه  
چیرۆکی «پکه نینی گه دا»دا نووســـیوویه تی: 
له  سه رده می کۆماری دیموکراتی کوردستاندا 
«ڕۆژکی سارد و سه ھۆبه ندانی مه ھاباد بو، 
زریانکـــی ســـاردی ده ھات و که ڕه سیســـه ی 
ده کـــرد. خـــۆم کـــوزو کـــرد بـــوو و بـــه  په له  
ده ڕۆیشـــتم جگایه کی گه رم و گوڕ ببینمه وه . 
ته ماشـــام کـــرد پشـــه وا «قـــازی محه مـــه دقـــازی محه مـــه د» 
لـــه  به ربکـــه ی ھاتوچـــۆ ده کا و ڕۆژنامه ی 
«کوردســـتانکوردســـتان»ی به ده ســـته وه یه  و یه کک له  
نووســـه رانی ڕۆژنامه کـــه ی له الیـــه . خه ریـــک 
بووم فیزماکـــی ده م و خۆم ببورم. دیتمی 

و بانگی کردم. ھشتا دوور بووم، فه رموی:
- دیوته  ئه و قزجی یه  چۆنی نوسیوه ؟

زانیم مه به ستی ئه و پارچه  ئه ده بی یه  جوانه ی 
قزجـــی یـــه  که  لـــه و ژمـــاره  دا چاپ کـــراوه . 

گووتم:
- به  دیومه  و به ڕاســـتی چاکی نووســـیوه . 

کاکی نووسه ر ھه ی دایه  و گووتی:
 .م که م ده نووس به ،چاک ده نووس ! به -

پشـــه وا بزکـــی ھات. ســـه ری ڕاوه شـــاند و 
(پارچه  شـــیعرکی «سه عدی» گوتپارچه  شـــیعرکی «سه عدی» گوت)، دیسان 

ڕووی له  من کرد و فه رمووی:
- «بریا زۆری وامان ھه بان.. ئه گه ر بۆخۆمان 

بین زۆری وامان ل ھه ده که ون»(١). 
حه ســـه نی قزجی نه وه یه کی ھه که وتووی 
بنه ماـــه ی قزجـــی بـــوو. ئـــه و بنه ماه یـــه ش 
نـــاو و ناوبانگیان بـــه  زیره کـــی و لھاتوویی 
بوبووه تـــه وه . ھـــه ر وه ک مامۆســـتا ھمـــن 
نووسیوویه تی، له  موکریان ده ن: «بنه ماه ی بنه ماه ی 
قزجی وه ک بچوه  مراوی وان، ھه ر له  ھلکه  قزجی وه ک بچوه  مراوی وان، ھه ر له  ھلکه  
ھاتنـــه ده ر، مه له وانـــنھاتنـــه ده ر، مه له وانـــن». مه به ســـتیان ئه وه یه  
ئـــه وی له و بنه ماه یه  بت، ھـــه ر له  منداییه وه  

زیره ک و وریا و لھاتووه (٢).
حه ســـه نی قزجی کوڕی مه ال عه لی کوڕی 
مـــه ال حه ســـه ن کـــوڕی مـــه ال عه لـــی کـــوڕی 
مـــه ال محه مه د قزجییه . ڕۆژی ســـ شـــه ممه  
ڕکه وتـــی ١٥ی ئیلوولـــی ١٩١٤ لـــه  شـــاری 

بۆکان ھاتووه ته  دنیاوه (٣).
له  ته مه نی شه ش ســـاییه وه  خراوه ته  به ر 

حه سه نی قزجی
بیۆگرافی و کورته یه ک ده رباره ی به رھه مه کانی

جوتیار تۆفیق ھه ورامی/ سوید
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خوندن. سه ره تا الی باوکی ده ستی به  خوندن کردووه . پاشان 
نردراوه ته  الی مامۆســـتا مـــه ال ئه حمه د فه وزی(٤) و دواتریش 
الی مامی «مه ال ئه حمه د تورجانی»(٥) خوندوویه تی. پاشـــان 
به  مه به ســـتی درژه دان به  خوندن چه ند شـــار و شـــارۆچکه  
و دھاتـــی کوردســـتان گـــه ڕاوه . پاش چه ند ســـاڵ خوندن له  
فه رمانـــداری مه ھاباد بووه ته  فه رمانبه ر. له  ســـاه کانی دوایی 
حوکمـــی ڕه زاشـــای په ھله ویـــدا بووه ته  جگـــری فه رمانداری 

مه ھاباد(٦).
موکریـــان  مه به نـــدی  لـــه   ١٩٣٥دا  ـ   ١٩٢٧ ســـانی  لـــه  
بزووتنه وه یه کی ڕۆشـــنبیریی و سیاســـی بـــه  ڕابه ریی: «مه ال مه ال 
ئه حمه د فه وزی، شـــخ ئه حمه د سریالوا، مه ال محه مه د سادقی ئه حمه د فه وزی، شـــخ ئه حمه د سریالوا، مه ال محه مه د سادقی 
قزجـــیقزجـــی (قـــازی کاکـــه  حه مـــه ی بـــۆکانقـــازی کاکـــه  حه مـــه ی بـــۆکان)، قـــازی محه مه دقـــازی محه مه د» و 
چه ند ڕووناکبیر و تکۆشـــه ری دیکه ی ئه و مه به نده ، ســـه ری 

ھه داوه(٧).
ئامانجی سه ره کی ئه و بزووتنه وه یه  ئه وه  بووه  که  دژايتی 
سیاســـه ته  شۆڤینییه کانی حکومه تی ڕه زاشـــا بکه ن و له  پناو 
بووژاندنه وه ی زمان و ئه ده ب و ڕۆشنبیریی کوردیدا تبکۆشن. 
ئـــه و کتب و گۆڤار و ڕۆژنامه  کوردییانه ی که  له  به شـــه کانی 
دیکـــه ی کوردســـتاندا بوکراونه تـــه وه ، لـــه  ڕـــگای ھه ندک 
قاچاخچیی تکۆشه ر و دسۆزه وه  به  ده ستییان گه یشتووه و له  
نو الوه  ئازادیخواز و باوه ڕپکراوه کاندا بویانکردوونه ته وه  
ھه تاکـــو فری خوندنه وه  و نووســـینی کوردی و شـــاره زای 

زمان و ئه ده ب و مژووی نه ته وه که یان ببن.
عه بدوله حمان زه بیحی، محه مه د نانه وازاده ، قاســـم قازی، 
ھمن و حه سه نی قزجی و چه ندین الوی دیکه ی وه ک ئه وان 
جـــی بوا و متمانـــه ی ڕابه ره کانی ئـــه و بزووتنه وه یه  بوون، 
بۆیه  ھه رچی کتب و گۆڤار و ڕۆژنامه یه کی کوردییان ده ست 
که وتووه  داویانه  به وانیش و ھانیان داون که  ده رباره ی زمان 

و ئه ده ب و مژووی کورد وتوژ بکه ن.
بـــه و جـــۆره  حه ســـه نی قزجـــی ھـــه ر زوو چـــاو و گوی 
کراوه ته وه  و شـــاره زای زمان و ئه ده ب و مژووی نه ته وکه ی 
بـــووه  و ھه ر له و ده مانه وه  ورده  ورده  ده ســـتی به  شـــیعر و 
په خشان نووسین کردووه  و به  ده ستنوسه کانی خۆی پیشانی 

ھاوڕێ و ھاوبیره کانی خۆی داوه .
له  ساه کانی ١٩٣٦ ـ ١٩٤١ دا چه ند ده سته  و کۆمه ه یه کی 
سیاســـی لـــه  ڕۆژھه تی کوردســـتان بـــه  گشـــتی و ناوچه ی 
موکریان به تایبه تی که وتوونه ته  چاالکی و شـــه وان به  نھنیی 
و بـــه  ناوی یاریکردن و کات به ســـه ر بردنـــه وه  کۆبوونه ته وه  
و ســـه باره ت به  ھه لومه رجی کوردستان گفتوگۆ و وتوژیان 
کردووه  و ھه واڵ و ده نگوباسی به شه کانی دیکه ی کوردستانیان 

و  قزجی  حه سه نی 
دیکه ی  الوی  چــه نــدیــن 
بوا  جی  ئـــه وان  وه ک 
ڕابه ره کانی  متمانه ی  و 
ـــه   ـــه وه ی ـــن ـــزووت ــــه و ب ئ
ھه رچی  ــه   ی ــۆ ب ــــوون،  ب
و  گــــۆڤــــار  و  ـــب  ـــ ـــت ک
ڕۆژنامه یه کی کوردییان 
یانه   ده ست که وتووه  داو
ھانیان  و  بــه وانــیــش 
داون که  ده رباره ی زمان 
و ئه ده ب و مژووی کورد 

وتوژ بکه ن
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به  یه کتر ڕاگه یاندوه . حه سه نی قزجی ھه میشه  له گه ڵ ئه وانه دا 
بووه  و که سکی خۆشه ویست و ج باوه ڕیان بووه(٨).

ھـــه ر له و ســـانه دا له گـــه ڵ کچـــی مامکی خـــۆی خزان 
پکدنـــت، که  به رھه می ئه و ھاوســـه رییه  ســـ کـــچ بووه  به  
ناوه کانـــی: حه میده ، ســـۆیبه  و ته لیعه . ھاوسه ره که شـــی ناوی 

ڕه زیه  کچی مه ال محه مه د قزجی بووه .
کوردســـتان  ژیانـــه وه ی  کۆمه ـــه ی  ١٩٤٢/٨/١٦دا  لـــه  
«کۆمه ه ی ژ. ک.کۆمه ه ی ژ. ک.» به  ھاوکاری و ڕنونی «حیزبی ھیواحیزبی ھیوا» له  
شاری مه ھاباد له  الیه ن ده سته یه ک الوی وریا و تکۆشه ره وه  
دامه زراوه(٩). زۆری نه خایاندوه  کۆمه ه ی ژ. ک.  په لی بۆ شار 
و شـــارۆچکه کانی دیکه ی ڕۆژھه تی کوردســـتان کشاوه  و 
چاالکییه کانی به رفراوان بووه . عه بدوله حمان ئیلخانی زاده  و 
حه ســـه نی قزجی و عه بدولقادر ده باغی و قازی کاکه  حه مه ی 
بۆکان و چه ند که سی ئازادیخوازو ڕووناکبیری دیکه ی شاری 
بۆکان، لقی کۆمه ه یان له  بۆکان دامه زراندوه  و زۆر چاالکانه  
تکۆشـــاون. حه ســـه نی قزجـــی ئه ندامکـــی کارا و لھاتووی 

کۆمه ه  بووه  و به  ناوی نھنیی «ژیرژیر»ه وه  تکۆشاوه (١٠).
دواتریـــش که  له ســـه ر بنه ماکانی کۆمه ـــه ی ژ. ک.، حیزبی 
قزجیـــش  حه ســـه نی  دامـــه زراوه ،  کوردســـتان  دیموکراتـــی 
وه ک زۆربـــه ی ئه ندامانـــی کۆمه ه  له  نو حیزبـــی دیموکراتی 

کوردستاندا چاالکی خۆی درژه  پداوه .
له  ســـه رده می کۆماری کوردســـتان (١٩٤٦)دا، له  گۆڤار و 
ڕۆژنامه کانی کۆماردا گه لک وتار و په خشان و کورته  چیرۆکی 
جوان و ســـه نگینی بوکردوه ته وه . ماوه یه کیش له  ده رکردنی 
ڕۆژنامـــه ی «کوردســـتانکوردســـتان»دا ھاوکاریـــی ســـه ید محه مـــه دی 
حه میدیی کردووه (١١). ھه ر له و ســـه رده مه دا له  شـــاری بۆکان 
به  ھاوکاریی چه ند شاعیر و نووسه رک گۆڤاری «ھه هھه ه »ی 
ده رکردووه (١٢). ھه ژاری شاعیر یه کک له  ھاوکاره کانی قزجی 
بووه  و له و باره یه وه  نووســـیوویه تی: «که  ھه وه ڵ ژماره مان که  ھه وه ڵ ژماره مان 

بۆ پشه وا برد، تۆنک کاغه زی خه ت کردینبۆ پشه وا برد، تۆنک کاغه زی خه ت کردین» (١٣).
 ،شک و خۆھه نئه وه ی سینگ ده رپه ڕجی بحه سه نی قز
الی پشـــه وا قـــازی محه مه د ڕـــزدار و خۆشه ویســـت بووه . 
پشـــه وا له  ئاخرین ڕۆژانی ده سه تیدا به نیاز بووه  حه سه نی 
قزجی و چه ند شـــاعیر و نووســـه ری الو و تازه پگه یشتووی 
ئه وده مه  بـــۆ خوندن بنرته  ده ره وه ، تا به  قه ولی خۆی چاو 
و گویـــان بکرتـــه وه  و شـــتی تازه  فر ببن، بـــه م به داخه وه  
نه گه یشـــت و ئه م ئاواته شـــی وه ک زۆر له  ئاواته کانی دیکه ی 

نه ھاته  دی.
کاتـــک کۆماری کوردســـتان له نـــاو برا و ســـوپای ئران 
که وتـــه  داگیرکردنـــه وه ی ناوچه  ئازادکراوه کانی کوردســـتان، 

ـــــــی  ـــــــه رده م ـــــــه  س ل
کوردستان  ــــاری  ــــۆم ک
و  گۆڤار  له   (١٩٤٦)دا، 
کۆماردا  ڕۆژنامه کانی 
گه لک وتار و په خشان 
چیرۆکی  ــــه   ــــورت ک و 
سه نگینی  و  ــــــوان  ج
ـــــــه وه .  ـــــــردوه ت ـــــــوک ب
ــــه   ـــــش ل ـــــی ـــــه ک ـــــاوه ی م
ڕۆژنامه ی  ـــی  ـــردن ده رک
ـــــــان»دا  ـــــــت ـــــــوردس «ک
سه ید  ـــــی  ـــــاری ھـــــاوک
حه میدیی  ــه دی  ــه م ــح م

کردووه 
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و ھـــه ر لـــه  یه کـــه م ھه نـــگاوه وه  ده ســـتیان بـــه  گرتن 
زیندانی کردنی که سانی تکۆشه ر و ئازادیخوازی 
کوردستان کرد و پاشتریش چه ندین سه رکرده  و 
ڕابه ری کۆماریان له  نو شاره کانی کوردستان و 
به  به رچاوی خه کی ئازادیخوازی کوردستانه وه  
له  ســـداره دا. چه ند ده ســـته یه ک له  تکۆشه ران 
ده ســـت  بـــه   نـــه دا  خۆیـــان  ڕووناکبیـــران  و 
ســـوپای داگیرکـــه ره وه  و بـــه ره و دھاته کانی 
ســـه ر ســـنوور ھه ھاتن و خۆیان حه شـــاردا، 
ھه ندکیشیان به ره و شـــار و شا رۆچکه کانی 
باشووری کوردستان ڕۆیشتن و په نایان بۆ 

تکۆشه رانی ئه وێ برد.
لـــه و ده مانـــه دا حه ســـه نی قزجـــی خۆ 
لـــه   «بیـــاره بیـــاره »  شـــارۆچکه ی  ده گه یه نتـــه  
ناوچه ی ھه ورامان و ماوه یه ک له  خانه قای 
شـــخ عه الدینی نه قشـــبه ندی ده منته وه . 
پاشـــان کـــه  ده بیســـت عه بدوله حمان 
زه بیحی و محه مه د شاپه سندی و غه نی 
بلوریان و ھه ژار و قازی کاکه  حه مه ی 

بـــۆکان و چه ند که ســـی دیکـــه ، په نایان بۆ شـــخ 
جوڕـــی له تیفـــی حه فید بـــردووه  و له  گوندی«ســـیته ک» 
بـــۆ کردوونه ته وه ، ئه ویش خـــۆ ده گه یه نته  الی 

ئه وان(١٤).
ھه ژار له و باره یه وه  نووسیوویه تی: «ڕۆژک 
دیتـــم کابرایه کـــی ملپانـــی، پاتۆیه کـــی به رگنه  
وشـــتری ھه شـــته رۆیانه  له به ردا و که وشکی 
پانیـــه  درژی قه تارچییانه  ده پدا ھاته  ژوور. 
پاش تاوک ناســـیمه وه  حه ســـه ن قزجی یه  
و ماوه یه ک له  بیاره  ســـۆفی بووه  و ئســـتا 

ھاتووه  پی شاد و شوکور بوینھاتووه  پی شاد و شوکور بوین»(١٥).
له و ڕۆژگاره دا حکومه تی ئران گه لک 
لـــه  تکۆشـــه ران و ڕووناکبیرانی کوردی 
به  بیانـــووی به شـــداریکردن له  کۆماری 
کوردســـتاندا خستبووه  زیندانه کانه وه  و 
ئازار و ئه شکه نجه ی ده دان. چه ند ڕابه ر 
و سه رکرده شی له  نو جه رگه ی شاری 

مه ھاباد و بۆکان و سه قزدا له  سداره دا و نیازی بوو 
گه لکی دیکه ش له  سداره  بدات.

ھه وای له  ســـداره دانی ئه و تکۆشـــه رانه  له  سه رتاسه ری 
پارچه کانـــی  ھه مـــوو  کـــوردی  بوببـــووه وه .  کوردســـتاندا 

دیخوازی 
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ستان و 
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ســـت 
 کانی 
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کوردســـتان به و ھه وانه  دته نگ و نیگه ران بون. ئه و ده سته  
ڕووناکبیـــره  کـــه  لـــه  گوندی ســـیته ک گیرســـابوونه وه  له گه ڵ 
ڕابه رانی «پارتی دیموکراتی کوردپارتی دیموکراتی کورد» و ئه ندامه  کورده کانی نو 
«حیزبی شیوعی عراقحیزبی شیوعی عراق» دا که وتنه  وتوژ و بیروڕا گۆڕینه وه ، 
ھه تاکو له  به رامبه ر ئه و دڕندەیی که  حکومه تی ئران ده رھه ق 
به  گه لی کورد ده ستی دابویه ، بده نگ نه وه ستن. پاشان بیار 
ده ده ن که  ســـه ر له نوێ ده ســـت به  خه بات بکه نه وه  و له  دژی 

ڕژمی حه مه  ڕه زاشا چاالکی سیاسی ده ستپبکه نه وه .
ئه م ده سته  ڕووناکبیره  له  ھه ندک ڕووه وه  ته با و له  ھه ندک 
الیه نیشه وه  ناکۆک ده بن، بۆیه  ده بنه  دوو گروپ و ھه ر یه که یان 
به  جۆرک چاالکی خۆی ده ســـتپده کات(١٦). حه ســـه نی قزجی 
و غه نی بلوریان و چه ند که ســـکی دیکه  سه ره تا له سه ر ئه وه  
ســـاغ ده بنه وه  که  بوکراوه یه ک به ناوی «ڕگاڕگا»وه  ده ربکه ن. 
پاش ھه وڵ و کۆششـــکی زۆر یه ک ژمـــاره  له و بوکراوه یه  
ده رده که ن(١٧). غه نی بلوریان به شک له  دانه کانی بو کراوه که  
له گه ڵ خۆی ده بات و به  مه به ستی گه یاندنی به  ڕووناکبیران و 
تکۆشه رانی ڕۆژھه تی کوردستان به ره و مه ھاباد ده که وته  
ڕێ. غه نـــی بلوریـــان خـــۆی لـــه و باره یـــه وه  نووســـیوویه تی: 
«دوای چـــاپ کردنـــی گۆڤـــاری ڕـــگا لـــه  کۆتایـــی 
مانگـــی خه زه ـــوه ری ١٣٢٧ـ  ١٩٤٨ دا.. به  یارمه تی 
«ھه مـــزه  عه بدوال» ســـکرتری ئه وکاتـــی پارتی 
گه ڕامه وه  بـــۆ مه ھاباد له  گه ڕانـــه وه م دا محه مه د 
مه حمـــود که  ئه ویش ئه ندامی پارتی و وه ک بزانم 
مامۆســـتای قوتابخانه یه کـــی ســـلمانی بوو، بۆ 
 تۆیه کی دامپا گادا سه رمام نه بئه وه ی له  ڕ
و ھه مـــزه  عه بدوـــالش ده مانچه یه کی بچووکی 
شـــه ش تیری دام و له گه ڵ «قادر ته گه رانیقادر ته گه رانی» 
و «حه مه پۆلیسحه مه پۆلیس»یـــان خســـتم، که  بگه ڕمه وه  
الی  و  بـــه  «ئـــاالنئـــاالن»  موکریـــان..  ناوچـــه ی 
«بانـــه بانـــه »دا ھاتینه  «گـــردی گالنگـــردی گالن»، له  گردی 
گالن چومه  الی «ســـه ید کامیلســـه ید کامیل» و میوانی 
ئه و بوم.. له گه ڵ سه ید کامیل دوام و داوام 
لکـــرد ئه و به ســـته  گۆڤار و بانگـــه وازه  له  
الی خـــۆی ڕاگرێ، تا من لـــه  مه ھاباده وه  
کاکه  «مینهمینه »ی خزمه تکاری مامان بنرم 
و ئـــه وان بنتـــه وه  بـــۆ مه ھاباد.. شـــه و 
بـــه  «کانـــی مـــام قه مبـــه رانکانـــی مـــام قه مبـــه ران»دا.. چومه وه  
مه ھاباد.. کاکه  مینه م وه شـــون گۆڤار و بانگه وازه کان خست 
و ئه وانـــی ھناوه »، پاشـــان باســـی ئه وه ی کـــردوه  که  کاتک 
ده ستیان به  بوکردنه وه ی دانه کانی بوکراوه ی ڕگا کردوه ، 

چ ی و
مانگـــی
«ھهمــھه مــ
گه ڕامه
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مه ھاباد.. کاکه  مین
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کاربه ده ســـتانی حکومه تی حه مه ڕه زاشا به  کاره که یانی زانیوه  
و گه لک که سیان ده ستگیرکردوه ، که  یه ککیان غه نی بلوریان 

خۆی بووه (١٨).
و  زه بیحـــی  عه بدوله حمـــان  ده مانـــه دا  لـــه و  ھـــه ر 
محه مـــه د شاپه ســـه ندی و چه نـــد که ســـی دیکـــه  گۆڤارـــک 
«١٠»ی  ژمـــاره   و  ده رده کـــه ن  به ناوی«نیشـــتماننیشـــتمان»ه وه  
له ســـه ر ده نووســـن؛ ئه ویش به نیازی ئه وه  کـــه  کۆمه ه ی ژ.ک 
«کۆمه ه ێ ژیانه وه ی کوردســـتانکۆمه ه ێ ژیانه وه ی کوردســـتان» زیندووبکه نه وه  و ده ست 
به  ده رکردنه وه  گۆڤاری نیشتمان بکه نه وه(١٩). پاشان به شکی 
زۆری دانه کانـــی ئه و گۆڤاره  ده گه یه ننه  شـــاری مه ھاباد و له  
نو به شک له  الوانی ئازادیخواز و خه باتگدا بوده کرنه وه . 
بوبوونـــه وه ی گۆڤـــاری نیشـــتمان و بوکـــراوه ی ڕگا له و 
ھه لومه رجـــه دا ده نـــگ ده داتـــه وه . له الیه ک ده بتـــه  ھۆی ئه وه 
 که  خه کـــی ئازادیخـــوازی ڕۆژھه تـــی کوردســـتان ئومدی 
په ره ســـه ندنه وه ی خه باته که یان ال دروســـت ببته وه ، له الیه کی 
دیکه شـــه وه  حکومه تی ئران به وه  به  ئاگا دته وه  و ھه ست به  
مه ترسی مه سه له که  ده کات و ده که وته  گرتن و زیندانی کردنی 
کۆمه ک الوی ئازا و تکۆشـــه ر. له و شـــاوی گرتنه دا غه نی 
بلوریـــان و چه نـــد ھاوڕێ و ھاوبیـــری ده گیرن و دووچاری 

لپرسینه وه  و ئازار و ئه شکه نجه  ده بن(٢٠).
کاتـــک ھه وای گیرانی غه نی بلوریان و ھاوڕکانی ده گاته  
حه ســـه نی قزجـــی و ئه وانی دیکـــه ، ھه موو نائومـــد ده بن و 
چیدیکـــه  ناتوانـــن له ســـه ر کاره کانیان به رده وام بـــن. ھاوکات 
حکومه تی عراقیش به  شـــخ له تیفی حه فیـــد ڕاده گه یه نت که  
بۆی نییه  داده ی کورده  ھه ھاتووه کانی «ئران» بدات و الێ 

خۆی گلیانبداته وه .
شخ له تیف به  پاره  و به  ھه وی چه ند دۆست و ئاشنایه کی 
خۆی  ناسنامه ی عراقی بۆ حه سه نی قزجی و ھه ژار و ئه وانی 
تریش ساز ده کات ھه تاکو له  گرتن و ڕاونانی پۆلیسی عراقی 
ڕزگاریان ببت. ھه ژار نووســـیوویه تی: «قزجی و من له بیرم 
نه ماوه  کی تریش (پم وایه  ھه مزه ی ســـه مان ئاغا بو) ناوی 
خۆمـــان گۆڕی. قزجی ناوی «ســـه یدڕه حیم» و من «عه زیز 
قـــادر»م ھه بژارد و شـــخ له  «چوارتا» پناســـی عراقی بۆ 
وه رگرتین و بوینه  عراقی و ترس و له رزمان له  گرتن به سه ر 
چو». دواتریش نووســـیوویه تی: «قزجـــی و من ھه ردوکمان 
له و ژیانه  په نابه رییه  وه ڕه ز ببوین .. (شـــخ له تیف) نامه یه کی 
بۆ عه لی که مال به گ نوســـی که  ملیونرک بو، نوســـی کارم 
بدات. قزجیش به و ھه وایه  که  مام و ئامۆزای له  به غدان، ملی 

دا و چوینه  به غدا»(٢١).
لـــه  به غدا ماوه یه ک ھه ژار و قزجی پکه وه  ده بن و بۆ کار 

بوبوونه وه ی گۆڤاری 
بوکراوه ی  و  نیشتمان 
ڕگا له و ھه لومه رجه دا 
ده نگ ده داته وه . له الیه ک 
ــه وه  که   ئ ــۆی  ھ ده بته  
ئازادیخوازی  خه کی 
کوردستان  ــی  ــه ت ڕۆژھ
ئومدی په ره سه ندنه وه ی 
خه باته که یان ال دروست 
له الیه کی  ــه وه ،  ــت ــ ــب ب
حکومه تی  ــه وه   ــه ش ــک دی
ــه  ئاگا  ـــه وه  ب ــران ب ــ ئ
به   ــت  ــه س ھ و  ـــه وه   ـــت د
مه سه له که   ــی  ــرس ــه ت م

ده کات
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ده گه ڕـــن. پـــاش گه ڕان و ئه مـــال و ئه وال، کارکـــی ئه وتۆیان 
ده ســـتگیر نابت، ئیدی لک جیا ده بنه وه  و ھه ر یه که  بۆخۆی 

به  شون کاردا وده بت.
حه ســـه نی قزجـــی لـــه و ماوه یـــه دا چه ندیـــن کاری وه ک: 
کرکاری، حه مای، شـــاگردی، فرۆشیاری.. ده کات و ھه رچی 
چۆنک بت خۆی ده ژیه نت و خۆی له  پۆلیس و جاسوسه کانی 
حکومه ت ده شـــارته وه . پاشان له  ژیانی به غدا بزار ده بت و 
بـــه ره و ســـلمانی ده ڕوات. ماوه یه ک لـــه وێ ده منته وه  و به  
کاری ونه گرییه وه  خه ریک ده بت. ئینجا له وش بزار ده بت 
و بـــه ره و به غدا ده ڕواته وه . ئه م جـــاره  له گه ڵ عه بدوله حمان 
زه بیحی و ھه ژار یه ک ده گرنه وه  و ھه ر یه که  کارک بۆ خۆی 
ده دۆزتـــه وه  و ھه رســـکیان لـــه  خانوویه کدا پکـــه وه  ده ژین. 
له و باره یه وه  ھه ژار نووســـیوویه تی: «به ھۆی مســـته فا کویر 
ناوکی به  چاوک که  خۆی به خزمی زه بیحی ده زانی، زه بیحی 
و قزجی له  کافه  رســـتورانکی ھـــه ره  به ناوبانگی به غدایه  که  
خاوه نه که ی عه بدوال شـــه ریفی کۆنه  ســـابغی و ملیۆنر بو، 

به  نوسه ر دامه زران»(٢٢).
ماوه یـــه ک به وکاره  وه  خه ریک ده بـــن. له پ ڕۆژک له کاتی 
کارکردندا پۆلیسی عراقی ده دات به سه ریاندا و ھه ردووکیان 
ده ســـتگیر ده کات و به ره و زیندانیان ده به ن. نزیکه ی ســـاک 
لـــه  زیندانـــدا ده یانھنـــه وه . بـــه  درژایی ئه و ماوه یـــه  خاوه ن 
رســـتورانه که  ئاگای لیان ده بت و یارمه تییان ده دات. له به ر 
ئه وه ی له و ڕۆژگارانه دا زیندانه کانی عراق پ ده بن له  که سانی 
تکۆشـــه ر و ڕووناکبیـــری کـــورد؛ له  نزیکه وه  گه لـــک له وانه  

ده ناسن و دۆستایه تییه کی باش له  نیوانیاندا دروستده بت.
لـــه  مانگـــی نیســـانی ١٩٥٤دا حکومه تـــی عراق لـــه  ڕگای 
خانه قیـــن ـ قه ســـری شـــیرنه وه  ھه ردووکیان ده داته  ده ســـت 
حکومه تـــی ئـــران. له وێ کاتـــک لیانده کۆنـــه وه ، ده ن ئمه  
عراقین و ئه وه ش پناســـه کانمان. که  سه رنجی پناسه کانیان 
ده ده ن، باوه ڕیـــان پده کـــه ن و به و مه رجه  کـــه  خۆیان به ره و 
عـــراق بۆنه وه ، ئازادیان ده که ن. ئیـــدی ھه ردووکیان به ره و 
تـــاران ده چـــن و ده چنه  ماـــی عه بدوـــال ئاغـــای ئلخانیزاده  
(پورزای حه سه نی قزجیپورزای حه سه نی قزجی). په ش چه ند ڕۆژک زه بیحی به ره و 
ســـنه  و قزجیش به ره و کرماشـــان ده ڕوات. زه بیحی زوو خۆ 
ده گه یه نتـــه وه  عـــراق. قزجیش لـــه  کرماشـــان ده چته  مای 

سه عیدی حافیدیی ئامۆزای (٢٣).
ســـه عیدی حافیدی یارمه تی ده دات و ده یداته  ده ست شخ 
موعته ســـه می حســـامی که  پیاوکی ده ستۆیشتوو و ناسراو 
بووه (٢٤). شخ موعته سه م له گه ڵ خۆی به ره و سنه ی ده بات و 
ده یگه یه نته  ناوچه ی جوانۆ. دوو ســـ ھه فته  له و دھاتانه ی 

قزجی  ــی  ــه ن ــه س ح
چه ندین  ماوه یه دا  له و 
کرکاری،  وه ک:  ــاری  ک
شاگردی،  حــه مــاــی، 
ـــات  ـــاری.. ده ک ـــی ـــرۆش ف
چۆنک  ــــی  ــــه رچ ھ و 
ده ژیه نت  ـــۆی  خ ــــت  ب
ــیــس و  ــه  پــۆل و خـــۆی ل
حکومه ت  جاسوسه کانی 
پاشان  ـــه وه .  ـــت ده شـــار
له  ژیانی به غدا بزار 
ده بت و به ره و سلمانی 
ده ڕوات. ماوه یه ک له وێ 
کاری  به   و  ده منته وه  
خه ریک  نه گرییه وه   و
له وش  ئینجا  ده بت. 
به ره و  و  ــــت  ده ب ــزار  ــ ب

به غدا ده ڕواته وه 
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ھه ورامـــان خـــۆ حه شـــار ده دات. دوایی بیـــار ده دات به ره و 
باشووری کوردستان بواته وه (٢٥).

له  مانگی حوزەیرانی ١٩٥٤دا له  ھه ه بجه  سه ر ھه ده داته وه . 
ماوه یه ک له  ته کیه ی شـــخ ئه حمه د ده منتـــه وه . ئینجا به ره و 
ناوچـــه ی بازیـــان (نـــوان ســـلمانی و که رکـــووکنـــوان ســـلمانی و که رکـــووک) ده ڕوات. 
له وێ نزیکی س ساڵ به  تووتنه وانی و کشتوکاه وه  خه ریک 

ده بت(٢٦).
پـــاش ڕاپه ڕینـــی ١٩٥٨/٧/١٤، ھه لومه رجکـــی تا ڕاده یه ک 
ئازاد و ئارام به رقه رار ده بت و کورده  ئاواره کانی ڕۆژھه تی 
کوردســـتان که  چه ند ســـاڵ بوو نه یانده ورا به ئاشـــکرا بن و 
بچن، ئه وده م توانیان به  ئازادی بژین. ھه ژار نووســـیوویه تی: 
«ده گـــه ڵ زه بیحی که وتینـــه  نیگه رانی: خوایه  قزجی له  ماوه ی ده گـــه ڵ زه بیحی که وتینـــه  نیگه رانی: خوایه  قزجی له  ماوه ی 
ئه م ســـ ســـاه دا چی به ســـه رھات؟ ده یانگوت بۆته  فاچی له  ئه م ســـ ســـاه دا چی به ســـه رھات؟ ده یانگوت بۆته  فاچی له  
کرماشـــان، تور و گزه ر ده فرۆش، ســـۆراغمان ھه ر نه کرد. کرماشـــان، تور و گزه ر ده فرۆش، ســـۆراغمان ھه ر نه کرد. 
دوای دو مانـــگ ھاتینـــه وه  به غدا، قزلجی په یـــدا بو. که  ده گه ڵ دوای دو مانـــگ ھاتینـــه وه  به غدا، قزلجی په یـــدا بو. که  ده گه ڵ 
زه بیحی لک ھه بابون، ببوه  میوانی حافیدی ئامۆزای و خۆی زه بیحی لک ھه بابون، ببوه  میوانی حافیدی ئامۆزای و خۆی 
گه یاندبـــوه  ھه ه بجه . ئه و ھه مو مابه ینه  بۆته  ســـۆفیه کی ڕیش گه یاندبـــوه  ھه ه بجه . ئه و ھه مو مابه ینه  بۆته  ســـۆفیه کی ڕیش 
درژ له  ته کیه ی شـــخک و نوشـــته ی له باتی شخ نوسیوه  و درژ له  ته کیه ی شـــخک و نوشـــته ی له باتی شخ نوسیوه  و 
نان و دۆی ته کیه ی خواردوه  تا کوده تای قاســـم چه ند مانگی نان و دۆی ته کیه ی خواردوه  تا کوده تای قاســـم چه ند مانگی 
 راویه  ده رکه وێ. دیســـان ســـپه ڕیـــوه ، تازه  وبه ســـه ردا ت راویه  ده رکه وێ. دیســـان ســـپه ڕیـــوه ، تازه  وبه ســـه ردا ت

تفه نگدار گه یشتنه وه  یه ک!تفه نگدار گه یشتنه وه  یه ک!»(٢٧).
حه ســـه نی قزجی له  پـــاڵ کاره که یدا له  گۆڤـــار و ڕۆژنامه  
کوردییه کانی ئه و ده مه  دا وتار و کورته چیرۆک بو ده کاته وه . 
له گه ڵ زه بیحیشـــدا چه نـــد کتبک ده که نه  کـــوردی و نیازیان 
ده بت درژه  بـــه کاری وه رگان بده ن، به م زۆر ناخایه نت 
ھه لومه رجه کـــه  ده گۆڕـــت و ناتوانـــن ئـــه وه ی وه ریانگاوه  

چاپیبکه ن و بویبکه نه وه(٢٨).
بـــه ره و  قاســـم  عه بدولکه ریـــم  حکومه تـــی   ١٩٦١ ســـای 
دیکتاتۆرییه ت ھه نگاو ده نت و ده که وته  به ر ته سککردنه وه ی 
مافـــه  سیاســـی و ڕۆشـــنبیرییه کانی کورد. ئیدی ســـه رله نوێ 

ژیانی کورده  په نابه ره کانیش دژوار ده بته وه .
حکومه تی عه بدولکه ریم قاسم به و په نابه رانه  ڕاده گه یه نت 
یـــان ده بت له  عراق بچنه  ده ره وه ، یان ده ســـتگیریان ده کات 
و ده یانداته وه  به  حکومه تی ئران. ئیتر ھه ر یه که یان بۆ خۆی 
ڕگایه ک ده دۆزته وه . حه ســـه نی قزجی بـــۆ ئه وه ی جارکی 
دیکـــه ش نه گیرـــت و نه درته وه  بـــه  حکومه تی ئـــران، بیار 
ده دات بـــه ره و ئه مانیای دیموکراتی بوات. حیزبی شـــیوعی 
عراق و حیزبی توده ی ئران ھاوکاریی ده که ن و پاســـپۆرتی 
بۆ ســـاز ده کـــه ن و دوکتـــور ڕه زای ڕادمه نیـــش له گه ڵ خۆی 

به ره و ئامانیای دیموکراتیی ده بات.
پاش چه ند مانگک بۆ بوگاریای ده نرن ھه تاکو له  «ڕادیۆی ڕادیۆی 

مانگک  چه ند  پاش 
ده نرن  بوگاریای  بۆ 
ـــۆی  ــه  «ڕادی ــو ل ھــه تــاک
کار  ــران»دا  ــ ئ په یکی 
چه ند  ــــــات(٢٩).  ــــــک ب
ڕادیۆیه وه   به و  ساک 
ڕۆژانه   ده بت.  خه ریک 
و  جیھان  ھه واه کانی 
جار  ھه ندک  و  ئران 
کوردستانیش  ــی  ھــه وا
عه ره بی  و  کـــوردی  ــه   ب

ئاماده  ده کات 
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په یکـــی ئرانپه یکـــی ئران»دا کار بکات(٢٩). چه ند ســـاک بـــه و ڕادیۆیه وه  
خه ریک ده بت. ڕۆژانه  ھه واه کانی جیھان و ئران و ھه ندک 
جار ھه وای کوردستانیش به  کوردی و عه ره بی ئاماده  ده کات 
و خۆیشـــی وه ک گۆینده  ده یانخونته وه ، پاشـــتریش که ریمی 
حیســـامی و چه ند که ســـکی دیکه  ده بنه  ھاوکاری. له  کۆتایی 
ســـای ١٩٦٤دا حه ســـه نی قزجی و دوکتـــور عه بدولره حمان 
قاســـملو و که ریمی حیسامی، پاش پرسوڕا به  حیزبی توده ی 
ئران، بیار ده ده ن که  ڕۆژنامه یه ک به  ناوی «کوردستانکوردستان»ه وه  
ده ربکه ن. پاش مشـــتومکی زۆر له  مانگی كانوونی دووەمی 
١٩٦٥دا یه کـــه م ژمـــاره ی ئـــه و ڕۆژنامه یه  ده رده کـــه ن. ئیدی 
بـــه رده وام ده بن له  ده رکردنی ئـــه و ڕۆژنامه یه  ھه تاکو مارتی 
١٩٧٠ و به سه ریه که وه  «٢٦» ژماره ی لده رده که ن. حه سه نی 
قزجـــی به  نازنـــاوی «موکریموکری»یـــه وه  گه لک وتـــار و کورته  

چیرۆک و په خشانی ئه ده بیی تیادا بوده کاته وه .
ھه ر له و سانه شـــدا ده بته  ئه ندامی حیزبی توده ی ئران؛ 
ھـــاوکات دۆســـتایه تی خۆیشـــی له گـــه ڵ حیزبـــی دموکراتی 
کوردســـتانی ئراندا ده پارزت و ھه ندـــک جار له  کۆبونه وه  

تایبه تی و نھنییه کانیشیاندا به شدار ده بت(٣٠). 
به درژایی ئه و ســـانه  به رده وام وتار و کورته چیرۆک و 
بابه تی وه رگاو بۆ گۆڤار و ڕۆژنامه  کوردییه کانی باشووری 
کوردســـتان ده نرـــت و په یوه ندییه کـــی پتـــه وی له گه ڵ چه ند 

نووسه ر و شاعیر و ڕووناکبیری ئه ودا ده بت(٣١).
ســـای ١٩٧٩ ڕاپه ڕینی جه ماوه ری ئران په ره  ده ســـتنت 
و حکومه تـــی حه مه ڕه زاشـــا ده ڕووخنرـــت و له ناو ده برت. 
ئیدی خه کی ئران وا چاوه ڕوان ده که ن که  له  جی حکومه تی 
دیکتاتۆڕیی شادا حکومه تکی دیموکراتیک و پشکه وتوو دته  
سه ر کار و خه کی ئران به  ئاشتی و ئازادی و دوور له  سته م 
و زۆرداریی ده ژین. ھه ر به و ئومده وه  ھه زاران ڕۆشـــنبیر و 
نووســـه ر و تکۆشـــه ری فارس و ئازه ر و به لـــوچ و کورد و 
عه ره ب، که  ســـاه ھا بو له  ده ربه ده ریدا ده ژیان ده سته  ده سته  
به ره و ئران چوونه وه . حه سه نی قزجیش به و ئاواته وه  به ره و 
ئران ڕۆیشـــته وه . ماوه یه ک له  شـــاری بـــۆکان له  نو خزم و 
دۆســـتانیدا ژیا، دوایی له سه ر داوای ســـه رکردایه تیی حیزبی 

توده  چووه  تاران.
ئه وده م حیزبی توده ی ئران وه ک زۆربه ی حیزب و الیه نه  
سیاســـییه کانی دیکـــه ی ئران به  ئاشـــکرا ده ســـتی به  چاالکی 
کردبـــوو. تا ڕاده یـــه ک خه کی له  ده ور کۆ ببووه وه  و چه ندین 
گۆڤـــار و ڕۆژنامه ی سیاســـی و ڕۆشـــنبیریی ده رده کرد و له  

زۆربه ی شاره کانی ئراندا بنکه  و باره گای ھه بوو.
له  حه ڤده ھه میـــن پلنۆمی حیزبی توده ی ئراندا حه ســـه نی 
قزجـــی بـــه  ئه ندامی لیژنـــه ی ناوه ندیـــی ھه ده بژردرت و له  

سای  ــی  ــای ــۆت ک ــه   ل
١٩٦٤دا حه سه نی قزجی 
و دوکتور عه بدولره حمان 
که ریمی  و  ــو  ــل ــم ــاس ق
حیسامی، پاش پرسوڕا 
ـــــوده ی  ـــی ت ـــزب ــــه  حـــی ب
ده ده ن  ــار  ــی ب ئــــران، 
ـــه ک به   ـــه ی ـــام ــه  ڕۆژن ک
«کوردستان»ه وه   ناوی 
ــــاش  ده ربــــــــکــــــــه ن. پ
زۆر  ـــی  ـــک ـــ ـــوم ـــت ـــش م
كانوونی  ــی  ــگ ــان م لـــه  
یه که م  ١٩٦٥دا  ــی  دووەم
ڕۆژنامه یه   ئه و  ژماره ی 

ده رده که ن
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به شـــی په یوه ندییه  نو نه ته وه ییه کانـــدا داده ندرت(٣٢). ھاوکات 
له گه ڵ کۆمه ـــک له  ئه ندامه  کورده کانی نو حیزبه که دا بیر له  
ده رکردنـــی ڕۆژنامه یه ک به  زمانی کـــوردی ده که نه وه . له به ر 
پرینســـیبی حیزبی، به  سه رکردایه تی حیزبی توده  ڕاده گه یه نن 
کـــه  نیازیان ھه یـــه  ڕۆژنامه یه ک به  زمانی کـــوردی ده ربکه ن، 
بـــه م حیزبـــی تـــوده  بـــه  بیانـــووی جۆراوجـــۆر داواکه یـــان 
ڕه د ده کاتـــه وه . دواتـــر بیـــار ده ده ن که  له  ژـــر چاوه دریی 
ســـه رکردایه تی حیزبه کـــه دا ڕۆژنامه ی «مـــه ردممـــه ردم» به  کوردی 
ده ربکه ن(٣٣). حه ســـه نی قزجی و حه ســـه نی ماوه رانی و چه ند 
نووســـه رکی دیکـــه  ھاوکاریی یه کتر ده کـــه ن و نزیکه ی دوو 
ساڵ له  ده رکردنی به رده وام ده بن. تا ئه و ده می که  حکومه تی 
جمھوری ئیســـالمی ئران شـــاالوکی کتوپ بۆ ســـه ر حیزبی 
توده  ده ســـت پده کات و زۆربه ی ئه ندامه  چاالک و دیاره کانی 

حیزبه که  ده ستگیر ده کات.
ڕۆژی شـــه ممه  ١٩٨٣/٢/٥ حه ســـه نی قزجیش ده گیرت و 
ده خرتـــه  زیندانه وه . ئه وده م ته مه نی گه یشـــتبوه  حه فتا ســـاڵ، 
بـــه م به و پیرییه ش لیناگه ڕن و نزیکـــه ی (ده  مانگده  مانگ) له  ژر 
ئه شـــکه نجه ی فســـیۆلۆژی و ده روونیـــدا ده ھرته وه  و زۆر 

له  ده قانـــه  له گه ـــی ڕه فتارده کـــه ن. تا لـــه  یه کک 
ڕۆژه کانی مانگی تشرینی دووەمی سای ١٩٨٣دا 
کۆچیدواییده کات(٣٤). چه ند که ســـک له  دۆست 
و ناســـیاوه کانی بـــه  ئاگاداریـــی و چاودریی 
حکومه تـــی ئـــران، ته رمه کـــه ی له  تـــاران، له  

گۆڕستانی به ھه شتی زه ھرا ده نژن.

حه سه نی قزجی نووسه ر:
چیرۆکنـــووس،  قزجـــی  حه ســـه نی 
شـــاره زای  و   ـــوه رگ ڕۆژنامه نـــووس، 
زمانی کوردی بوو. له  سه رده می کۆماری 
کـــه   ئه وده مـــی  ھه تاکـــو  کوردســـتانه وه  
ده ستگیرکرا، ده یان وتار و کورته چیرۆک 
و بابه تی ئه ده بی و زمانه وانی و مژویی 
لـــه  گۆڤـــار و ڕۆژنامـــه  کوردییه کانـــدا 
بوکردوه ته وه . جگه  له  زمانی دایکیی 
خـــۆی، زمانـــی فارســـی و عه ره بی و 
بوـــگاری و تـــا ڕاده یه ک تورکیشـــی 
زانیـــوه . ھه روه ھا زۆربـــه ی دیالکته  
قســـه ی  و  زانیـــوه   کوردییه کانـــی 

پکردوون.
ئه گه رچـــی له  زۆر بـــواری جیاجیادا توانا و لوه شـــاوه یی 
خۆی نیشـــان دابوو، به م زیاتر وه ک چیرۆکنووس ناوبانگی 
بوببوه وه . له  ڕاستیشـــدا چیرۆکنووســـکی به توانا بوو. ئه و 

٣ی ١٩٨٣دا
ه  دۆست 
اودریی 
اران، له 

وس،
 زای 
ری 
کـــه 
ک
ی 
دا
ی
 
 

دا توانا و لوه شـــاوه یی
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له باره ی ئه زموونی چیرۆکنووسی خۆیه وه  نووسیویه تی: «له  
ته مه نی بیســـت سایدا بووم، له گه ڵ ئامۆزایه کم (که  به داخه وه  که  به داخه وه  
له م ســـاالنه دا له  کرماشـــان له  دنیا ده رچووله م ســـاالنه دا له  کرماشـــان له  دنیا ده رچوو) له الی مامکمان 
مـــه ال ئه حمه د تورجانی زاده  له  مه ھاباد ده مانخوند. تورجانی 
زاده ، بۆ پ خوندنی ئمه  میتۆد و شـــوه یه کی تایبه تی به کار 
ده ھنـــا. ڕزمانـــی عه ره بـــی «نحوـ  صـــرفنحوـ  صـــرف»ی فرده کردین، 
دوای فرکردنـــی ھه ندێ «قاعـــده قاعـــده »، یه کک لـــه  چیرۆکه کانی 
مه نفه لوتی پیشان ده داین. ده بوو له و چیرۆکه دا دیاریی بکه ین 
که  ئه و قاعیدانه  چۆن به کار ھنراون. له پاشان ده بوو ته واوی 
چیرۆکه که  بگینه وه  و ڕوونی بکه ینه وه  مه به ســـتی نووسه ر، 
لـــه  نووســـینی ئـــه م چیرۆکـــه  چ بـــووه . ئه گـــه ر بمـــان زانیایه  
ئافه رینی ده کردین، ئه گه ر نه مان زانیایه  خۆی ئه و مه به سته ی 
بـــه  درژیی بۆ ڕون ده کردینه وه  و تی ده گه یاندین. تورجانی 
زاده  بایه خکـــی زۆری بـــه  چیرۆک ده دا، خۆشـــی له  کتب و 
گۆڤاراندا چیرۆکی بخوندایه وه ، گه لی جار بۆمانی ده گایه وه  
و بـــه  درـــژی لی ده کۆیه وه . ئه مه  بـــووه  ھۆی ئه وه  که  ھه ر 
لـــه و وه خته وه  حه ز به  چیرۆک بکه م. ماوه ی چه ند ســـاکیش 
له  تاوی پۆلیســـی ئه وسا له  بازیان خه ریکی توتن کردن بووم 
 ره کان گه لره کاندا ده ژیام. ده مدی که  وه رزو لـــه  ناو وه رز
نه ق و حیکایه تیان ده زانی و زۆر به تام و له زه ت بۆ یه کتریان 
ده گایه وه . له مه ش بۆم ده که وت که  چیرۆک له  
ناو کۆمه نی ڕه نجده ر و زه حمه تکشـــی کورد 

دا ته ئسیرکی زۆری ھه یه »(٣٥).
لـــره دا ده توانیـــن ئامـــاژه  بـــۆ به شـــک لـــه  

نووسینه کانی بکه ین:
١. ئاشـــتیخوازی الدیی و په یمانی دووالیی، 
ئـــه م به رھه مـــه  نامیلکه یه کـــه  دوو شـــیعری 
درـــژی له خۆگرتووه ، یه ککیان حه ســـه نی 
قزجـــی و ئـــه وی دیکـــه  عه بدولره حمانـــی 
زه بیحـــی نووســـوویه تی، له  به غدا ســـای 
چـــاپ  چاپخانه ی«النجـــاحالنجـــاح»  لـــه    ،١٩٥٩
کـــراوه ، محه مه د تۆفیق وردی پشـــه کیی 

بۆ نووسیووه .
٢. پکه نینـــی گه دا، کۆمه ـــه  چیرۆککه ، 
کاتی خۆی حه ســـه نی قزجی له  گۆڤار 
عراقـــدا  کوردییه کانـــی  ڕۆژنامـــه   و 
بالویکردبوونـــه وه ، ســـای ١٩٧٢ لـــه  
شـــاعیر  ھمنـــی  چاپکـــراوه ،  به غـــدا 
ســـای  نووســـیوه .  بـــۆ  پشـــه کیی 
١٩٨٥ مامۆســـتا محه مه د مه الکه ریم 
ســـه رله نوێ چاپی کردوه ته وه  و پشـــه کییه کی 

کورتیشی بۆ نووسیووه .

ناو کۆم
دا ته ئس
لـــره د
نووس
١. ئاش
ئـــه م
درـ
قزج
زه
٥٩
ک
ب

ســـه رله
کورتیشی بۆ نووسیو
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وتار و لکۆینه وه کانی:
«پشـــمه رگهپشـــمه رگه» ،  ڕۆمانـــی  بـــۆ  پشـــه کی   .١
نووســـینی: دوکتـــۆر ڕه حیمی قـــازی، به غدا، 

.١٩٦١
٢. پشـــه کی بۆ کتبی «مـــه م و زینی خانیمـــه م و زینی خانی»، 

ھه ژار کردوویه  به  موکریانی، به غدا، ١٩٦٠.
٣. پشه کی بۆ کتبی «کاروانک له  شه ھیدانی کاروانک له  شه ھیدانی 
کوردســـتانی ئـــرانکوردســـتانی ئـــران»، که ریمی حیســـامی، له  

بالوکراوه کانی بنکه ی پشه وا، به غدا، ١٩٧١.
وه کـــو ئمـــه  ئاگاداریـــن ئـــه م به رھه مه  چاپ 

نه کراوانه شی ھه بوه :
١. تیئۆری ئه ده بی، له  بوگارییه وه  وه ریگاوه  

بۆ کوردی، ٥٠٠ الپه ڕه ی ده ستنووس بووه .
کۆمه الیه تـــی،  ـ  سیاســـی  زاراوه کانـــی   .٢

وه رگاوه  بۆ کوردی(٣٦).
٣. کورته  چیرۆکه کانـــی ئه نگی کاراچیڤ، له  

بولگارییه وه  کردوویه تی به  کوردی(٣٧).
نزیکه کانـــی  ھـــاوڕێ  لـــه   ھه ندـــک  وه ک 
ئاماژه یـــان بـــۆ کـــردووه ، حه ســـه نی قزجـــی 
به رھه مـــی چاپ نه کراوی دیکه شـــی ھه بوه  و 
سای ١٩٧٩ که  گه ڕاوه ته وه  بۆ ئران ھه مویانی 
له  ماه که ی له  بولگاریا به جھشـــتووه . ئیدی 
پـــاش مردنـــی کتبخانه کـــه ی و به رھه مه کانی 
که وتوونه تـــه  الی حیزبـــی تـــوده ی ئران و تا 
ئستا بسه ر و شـــون ماونه ته وه . دۆزینه وه  
و چاپکردنی به رھه مه کانی حه ســـه نی قزجی 
باشـــترین ڕز و وه فایـــه  به رامبه ر ئه و مرۆڤه  

نه مره مان.
بیروڕای چه ند که ســـایه تییه ک ســـه باره ت به  

حه سه نی قزجی و به رھه مه کانی:
«حه ســـه نی  که ریـــم:  مـــه ال  محه مـــه دی   *
قزجـــی، یه ککه  له  بنووس و چیرۆکنووســـه  
به ناووبانگه کانـــی کورد و ھه ر له  ســـه رده می 
کۆمـــاری مه ھابـــاده وه  کـــه  لـــه  ڕۆژنامـــه  و 
گۆڤاره کانیـــا کاری ئه کـــرد تا ئـــه م دواییه  که  
که وتـــه  بـــه ر شـــاوی زه بروزه نگـــی ڕژمی 
کۆنه په رست و خونخۆر و فاشست مه شره بی 
وته که ی، ھه ر ئه وه نده ی ده رفه تکی ده سگیر 
بووب قه ه می له  نووسینی وتاری سیاسی و 
ئه ده بی و ڕۆشـــنبیری و چیرۆکی ڕیالیســـتی 
و وه رگانی ئه ده بی پشکه وتخوازی جیھانی 

کۆڵ نه بوه »(٣٨).
* ھمن: « حه سه نی قزجی له  کۆڕی خه باتدا 

قـــاڵ بـــووه ، خـــاراوه و لـــه  ك ھاتۆتـــه ده رێ. 
لـــه و ھه مـــوو کوـــره وه ری و ده ربـــه ده ری و 
چه رمه ســـه ری یـــه  شـــت فربووه . زانســـتی 
به ره وژوور تر چووه ، ته جره به ی وه سه ریه ک 
ناوه ، کۆمه ی خۆی باشـــتر ناســـیوه . ھه ستی 
بـــه  ئـــش و ئـــازاری کـــردووه  و ده رمانی بۆ 
دۆزیوه ته وه  و بۆته  فه یله سووفکی پسپۆڕ و 

نووسه رکی ڕیئالیست و واقیع بین»(٣٩).
* که ریمـــی حســـامی: «به  مردنی حه ســـه نی 
نووســـه رکی  مـــه زن،  زانایه کـــی  قزجـــی 
بھاوتـــا،  زانکـــی  کـــوردی  ھه که وتـــوو، 
کوردکـــی  شـــاره زا،  چیرۆکنووســـکی 
نیشـــتمانپه روه ر، ئینته رناسیونالیســـتکی بـــه  
 فیـــز و بـــ کی بـــوا، شه خســـییه تبیروبـــ
فوفـــ، مرۆڤکـــی دســـۆزی نه ته وه کـــه ی، 
بلیمه تکی قســـه خۆش و ده ســـت و دڵ ئاواه  
ئمـــه ی به جھشـــتووه . لـــه و ماوه یـــه دا کـــه  
دوور له  نیشـــتمان و لـــه  ده ربه ده ریدا ده ژیا، 
له گه ڵ خوندکاره  کورده کان پوه ندی به تینی 
ھه بـــووه ، خونـــدکاره  کـــورده کان ده چوونـــه  
الی، لـــه  ڕنونـــی و شـــاره زایی و په نـــد و 

ئامۆژگارییه کانی که کیان وه رده گرت»(٤٠). 
* نوره دیـــن کیا نـــوری: «حه ســـه نی قزجی 
بـــه   کۆمۆنیســـتکی  و  شـــه ریف  مرۆڤکـــی 
بیروبـــاوه ڕ و شـــلگیر و لھاتو بـــو. ئه و له و 
تکۆشـــه رانه ی دژی ڕژمی شـــا بو که  ناچار 
بـــو بـــۆ عیـــراق ھه بـــت. لـــه  عیـــراق حیزبی 
شـــیوعی ده یپاراســـت. دکتـــۆر ڕادمه نیش له  
یه کـــک له  ســـه فه ره کانیدا بۆ عیـــراق، قزجی 
ناســـی و ئه وی بۆ ڕکخستنی به شی کوردیی 
ڕادیۆی په یکی ئران برد. قزجی ھه تاکو سای 
١٩٧٩ لـــه  بولگاریا بو. له و ســـاه دا داوایلکرا 
بۆ ئـــران بگه ڕته وه  و له  به شـــی په یوه ندییه  
ئـــران  تـــوده ی  حیزبـــی  نونه ته وه ییه کانـــی 
کاریکرد. له  پلینیۆمی حه ڤده ھه میندا به  ئه ندامی 

کۆمیته ی ناوه ندی حیزب ھه بژردرا»(٤١). 
* جۆیس بالو: «به  مردنی تراژیدیی حه سه نی 
قزجـــی گه لی کورد یه کک له  کوڕه  ڕاســـتگۆ 
و به وه فاکانـــی خـــۆی و ئه ده بـــی کـــوردی و 
جیھان یه کک له  چیرۆکنوســـه  مه زنه کانی له  

کیسچو»(٤٢). 
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په راوز و ڕوونکردنه وه کان:
(١) حه سه نی قزجی، پکه نینی گه دا، له  بوکراوه کانی بنکه ی پشه وا، به غداد، ١٩٧٢، ل ٨ ـ ٩.

(٢) ســــه باره ت به  بنه ماه ی قزجی بوانــــه :  ١. مه العه بدوال ئه حمه دان، عه لالمــــه  قزجی و زانکۆی تورجان، 
گۆڤاری سروه ، ژماره  ١١٩، جۆزه ردان ١٣٥٧، ل ٢٥ ـ ٣٠.

٢. جه عفه ر قزجی، مژووی ھاوچه رخی شاری بۆکان و ناودارانی، وه رگان و ئاماده کاری: ئه نوه ر سوتانی، 
چاپی دووه م، بنکه ی ژین، سلمانی، ٢٠٠٧.

(٣) مژووی له دایکبوونی حه سه نی قزجی به چه ند جۆرک نووسراوه : 
١. «١٩١٣» (عوسمان مه حمود ئه حمه د، له  یادی نه مرانداـ  حه سه نی قزجی، گۆڤاری کاروان، ژماره  ٣٩، کانونی 

یه که می ١٩٨٥، ل ١٧). 
٢. «١٥ی ئه یلولی ١٩١٤» (جۆیس بالو، مرنا حه ســــه نی قزجی، گۆڤاری ھیواـ ھیڤی، ژماره  ٤، ئه یلولی ١٩٨٥، 

ل ٧).
٣. «١٢٩٢ی ھه تاوی» (حه ســــه نی ماوه رانی، به یادی نوســــه ر و ئه دیب و تکۆشه ری شه ھید مامۆستا حه سه نی 
قزجــــی، گۆڤاری ھــــاوار، ژماره  ٩، به فرانباری ٢٠٠٠، ل ٣٤) {ســــای ١٢٩٢ی ھه تــــاوی به رامبه ر ١٩١٣ و ١٩١٤ 

ده وه ستت}.
٤. «١٢٩٤ی ھه تاوی» (شــــھیدان تــــوده  ای از مرداد ١٣٦١ تا مھر ماه ١٣٦٧ــ کتاب شــــھیدان حزب توده  ایران، از 

انتشارات حزب توده  ایران، ١٣٨١، ص٣٧٦). {سای ١٢٩٤ی ھه تاوی به رامبه ر ١٩١٥ و ١٩١٦ ده وه ستت}.
(٤) مــــه ال ئه حمه د فه وزی که ســــکی ڕووناکبیر و تکۆشــــه ر بووه . ســــای ١٨٧٥ له  گونــــدی عه بابه یلی نزیک 
ھه ه بجه  له دایکبوه . له  ســــه رده می حکومه تی شخ مه حموددا یه کک له  منه وه ره کانی ئه و ده می سلمانی بووه . 
پاش له ناوچوونی ئه و حکومه ته ، وه ک زۆر تکۆشــــه ری دیکه ی ئه وده مه ، ئاواره  ده بت. سه ره نجام له  ناوچه ی 
موکریــــان، له  گوندی «حاجیکه ند» ده گیرســــته وه . له وێ به  په روه رده  و فرکردنــــی مندان و مرمندانی ئه و 
ده ڤــــه ره وه   خه ریک ده بت. قازی محه مه د، ھمن، حه ســــه نی قزجی و گه لک ڕووناکبیر و تکۆشــــه ری دیکه ی 

نه ته وه که مان شاگردی ئه و بوون.
ھمن له  بیره وه رییه کانیدا نووسیوویه تی: « فه وزی به بوای من یه ککه  له  گه وره پیاوانی مژوی کوردستان، که  
داخه که م شونه واره کانی فه وتاون و خۆشی له بیر چۆته وه . ئه و الوه  کوردانه ی له سه رده می پاشایه تی ڕه زاخانی 
په ھله وی دا.. ئازایانه  کوردایه تییان ده کرد، یا ڕاســــته وخۆ شــــاگردی فه وزی بون یا شاگردی شاگرده کانی ئه و. 
به تایبه تی پشه وا قازی موحه مه دی شه ھید شانازی به وه وه  ده کرد که  شاگردی فه وزی بوه . مه ال ئه حمه د فه وزی 
یا مه الی ســــولمانی ک بو؟ چکاره  بو؟ بۆ په ڕیوه ی مه به ندی ئمه  ببو ؟ نازانم .. ده یان گوت خه کی شــــاری 
ســــولمانی یه  و له  کوردســــتانی عراقه وه  له گه ڵ شخه لیســــالمی گه وره دا.. ھاتۆته  موکریــــان . پاش مردنی 
شخه لیســــالم ژنه که ی ئه وی مــــاره  کردبۆوه  و کچکی ل ھه بو.. بۆ خۆی له  ســــای ١٩٤٣ ــ ١٣٢٢دا له  گوندی 
حاجیکه ند مرد و له  خانه قای شــــخی بورھان نژراوه . کتب و نوسینه کانی وه گیر زاواکه ی که وتن که  ھیوادارم 
نه فه وتابــــن .. فه وزی زانایه کی گــــه وره ، ئه دیبکی که م ونه ، کوردکی پاک و ب باک بو...» (ھمن، تاریک و 

ڕون، له  بوکراوه کانی بنکه ی پشه وا، به غداد، ١٩٧٤، ل ١١ ـ ١٢). 
ھه ژار له  بیره وه رییه کانیدا به  کورتی باســــیکردوه  و نوســــیویه تی: «مامۆســــتا فــــه وزی زۆر عالم، زۆر کورد، 
شاعیر، ئیتر وه ک ئاردی به ھار بۆ ھه مو شت ده بو. نسحه ت و ڕنیشاندانی ئه و، بیری کوردایه تی خسته  مشکی 

زۆر له  الوانی ئاشنای. دنه دانی ئه و ھمنی کرده  شاعیر». (ھه ژار، چشتی مجور، پاریس، ١٩٩٧، ل ٣٩).
سه ید محمدی سه مه دی دو پارچه  شیعری مه ال ئه حمه د فه وزیی له  زمانی مه ال قادری مده رسییه وه  بوکردوه ته وه . 

(سید محمد صمدی، نگاھی به  تاریخ مھاباد، مھاباد ـ انتشارات رھرو، ١٣٧٣، ص ٣٠٤). 
(٥) مه ال ئه حمه د تورجانی زاده ، کوڕی مه ال محه مه د حســــن کوڕی مه ال عه لی قزجییه ، ســــای ١٩٠٣ له  سابخ 
(مه ھاباد) له دایکبوه . سه رده مک مه ال بوه  و پاشان بوه ته  فه رمانبه ر و دواتر بوه ته  مامۆستا و له  سانی دوایی 
ته مه نیدا به  ھۆی شــــاره زایی له  زمان و ئه ده بی عه ره بیدا بوه ته  مامۆستا له  زانکۆی ته ورز له  کۆلژی زانسته  
مرۆییه کان. ڕۆژی چوارشــــه مه  ١٩٨٠/٩/٢٤ له  شــــاری ته ورز کۆچیدواییکردوه  و له  گۆڕستانی (وادی ڕه حمه ت) 

نژراوه . خاوه نی گه لک کتب و نوسراوی جۆراوجۆره . (ده رباره ی بوانه :
١. بابا مردوخ، تاریخ مشاھیر کرد، جلد دوم، تھران، ١٣٦٦، ص٤٤٢ ـ ٤٤٦.

٢. سید محمد صمدی، نگاھی به  تاریخ مھاباد، مھاباد ـ انتشارات رھرو، ١٣٧٢، ص٢٤٦ .
٣. محه مه د ســــالح ئیبراھیمی (شه پۆل)، ژیناوه ری زانایانی کورد له  جیھانی ئیسالمه تی یا گه نجینه ی فه رھه نگ 

و زانست، تھران، ١٣٦٤ کۆچی، ل٢٤٩ ـ ٢٥٦. 
 (٦) فه رمانداری ئه وده مه ی شاری مه ھاباد ناوی «یدالله  سریع القلم» بوه . له  ١٩٣٧/١٠/٢٣ ھه تاکو ڕۆژی گرتنی 
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شاره وانیی مه ھاباد (١٩٤٥/٢/١٥) له سه ر کاره که ی به رده وام بوه .
(٧) له و باره یه وه  بوانه : پشه کی ھمن بۆ کۆمه ه  چیرۆکی «پکه نینی گه دا»، ل ٧. ھه روه ھا: که ریمی حیسامی، 

کاروانک له  شه ھیدانی کوردستانی ئران، ١٩٧١، له  بوکراوه کانی بنکه ی پشه وا، ل ٦.
(٨) ده رباره ی چاالکی سیاسیی حه سه نی قزجی له  ھه لومه رجی پش دامه زراندنی کۆماری کوردستان دا، بوانه : 
(ئه حمه د شه ریفی، سواره  له به ر تیشکی نوسراوه کانیدا، گۆڤاری مامۆستای کورد، ژماره  ٤ ـ ٥، ته موزی ١٩٨٧، 
ل ١٤٦). ھه روه ھا بوانه : (حه ســــه نی ماوه رانی، به یادی نوسه ر و ئه دیب و تکۆشه ری شه ھید مامۆستا حه سه نی 

قزجی، گۆڤاری ھاوار، ژماره  ٩، به فرانباری ٢٠٠٠، ل ٣٤).
(٩) سه  باره  ت به   كۆمه  ه  ی ژ. ك. لكۆینه  وه  یه  كم نووسیووه  ، كاتی خۆی كورته  یه  كیم له   ڕۆژنامه  ی (كوردستانی 
نوێ)دا بوكرده  وه ، پاشــــتر له   گۆڤاری (گزینگ)دا ســــه  رله  نوێ بــــه  ھه ندک زانیاریی دیکــــه وه  بومكرده  وه  . 

بوانه  :
١. جوتیار تۆفیق، تیشــــكك بۆســــه  ر كۆمه  ه  ی ژیانه  وه  ی كوردستان، كوردستانی نوێ، ژماره   ١٤٠١، دوشه  ممه   

١٩٩٧/٤/٧، ل  ٦، (پاشماوه که ی براوه  بۆ ل١١).
٢. جوتیار، چه  ند ڕونكردنه  وه  یه  ك ده  رباره  ی كۆمه  ه  ی ژ. ك.، گۆڤاری گزینگ، ژماره   ٣١، به ھاری ٢٠٠١، ل٣٦ 

.٣٩ -
ھه   روھا بوانه  : ئه  و لكۆینه  وه  یه  م که  ده  رباره  ی (حیزبی ئازادیخوازی كوردستان)ه  و كورته  یه  كیم له   ھه   فته  نامه  ی 

ئای ئازادی، ژماره   ١٩٨ (١٩٩٥/١٢/٣) و ژماره   ١٩٩ (١٩٩٥/١٢/١٠)دا بوكردوه  ته  وه  .
(١٠) سه باره ت به  ئه ندامتی و چاالکی حه سه نی قزجی له  نو کۆمه ه ی ژ. ک. دا شه وی ھه ینی ٢٠ ـ ٨ ـ ٢٠٠٤ له  
ســــتۆکھۆمه وه  ته له فۆنم بۆ له نده ن کرد و له گه ڵ به ڕز عه بدولقادر ده باغی «مامه قاله »دا قسه م کرد. مامه قاله  
لــــه و باره یه وه  گوتی: «حه ســــه نی قزجی ئه ندامکی کارا و لھاتووی کۆمه ــــه ی ژ. ک. بو، ناوی نھنی (ژیر) 
بــــو، بــــه م ژماره ی ئه ندامتیم له بیر نه ماوه ...». پشــــتریش له  ٦ـ  ٤ـ  ٢٠٠٤ دا به  ته له فۆن له گه ڵ مامۆســــتا 
سه الحه دینی موھته دی وتوژمکرد. ئه ویش گووتی: «حه سه نی قزجی ئه ندامی کۆمه ه ی ژ. ک. بوه  و له  بۆکان 

چاالکانه  له  نو ڕیزه کانی کۆمه ه دا تکۆشاوه ».
(١١) ســــه ید محه مه د حه میدی کوڕی عه بدوال کوری سه ید فه یزوال کوڕی ســــه ید شوکوروالی پارسانیایه ، له  
١٩٠٣دا له  گوندی داشالوجه ی نزیک شاری سه قز له دایکبووه . له  ڕۆژی ١٩٧٩/٤/٢٧ له  شاری سنه  کۆچیدواییکردوه  
و له  گۆڕســــتانی شــــخ محه مه د باقری غیاسی نژراوه . (بوانه : ئه حمه د شــــه ریفی، سه ید مه حه مه دی حه میدی 
سه رنوسه ری ڕۆژنامه  و گۆڤاری کوردستان، گۆڤاری ھاوار، ژماره  ١٥، ڕبه ندانی ٢٠٠٤، ل ١٧ ھه تاکو ل ٢١). 

(١٢) گۆڤــــاری ھه ــــه : گۆڤارکی ئه ده بی و ڕۆشــــنبیریی کوردی بووه . له  شــــاری بۆکان، له  الیه ن حه ســــه نی 
قزجییه وه  ده رکراوه . یه که م ژماره  ١ی له  ڕه شــــه مه ی  ١٣٢٤ (کۆتایی فبروه ریـ  ســــه ره تای مارتی ١٩٤٦)، ژماره  
ـ ســــه ره تای ئاپریلی ١٩٤٦) و ژمــــاره  ٣ی له  بانه مه ڕی ١٣٢٥ (کۆتایی  ٢ی لــــه  خاکه لوه ی ١٣٢٥ (کۆتایی مارتـ 

ئاپریل ـ سه ره تای مای ١٩٤٦)دا ده رچووه .
نووســــه ره کانی بریتی بوون له : حه ســــه نی قزجی، ھه ژار، ھمن، ســــه ید کامیل ئیمامی، حه سه نی مده رسی، 
حه قیقی، عه بدوله حمانی ئیلخانی زاده ، ئه بو به کری ئیلخانی زاده  و مه ال محه مه د ســــادقی قزجی (به  نازناوی 

م. ص. قزلجی). 
* دوکتۆر که مال مه زھه ر ســــای (١٩٧٨) ئاماژه ی بۆ «س» ژماره ی گۆڤاری ھه ه  کردوه  و مژوی ده رچونیانی 

به  دروستیی نووسیووه . (تگه یشتنی ڕاستی، ل٨٢). 
* موحســــین قزجی ژماره کانی (١، ٢ و ٣)ی ھه ه ی به  ڕکوپکی بوکردوه ته وه . {بوانه : سه رجه می به رھه می 
حه ســــه ن قزجی، ئاماده کردنی: موحسین قزجی، ســــلمانی، ٢٠٠٣، ده زگای چاپ و په خشی سه رده م، ل٤٠٧ ــ 

.٥٠٨
(١٣) ھه ژار له  چشتی مجور،(ل ٨٧)دا نووسیوویه تی: گۆڤاری ھه ه  «چوار ژماره ی ل ده رچووه ».

(١٤) شخ له تیف کوری شخ مه حمودی حه فیده . سای ١٩١٧ له دایکبووه . له  مردمنداییه وه  تکه ی کۆڕ و کۆمه ی 
سیاسی بووه . له  ١٩٣٧دا له گه ڵ چه ند که سی ڕووناکبیر و تکۆشه ردا ڕکخراوکی سیاسییان به ناوی «کۆمه ه ی 
برایه تی»یه وه  دامه زراندوه  و له  پناوی بوژاندنه وه ی ھه ســــتی نه ته وه ییدا تکۆشاون و الوانی کوردییان به  بیر 
و باوه ڕی کوردایه تی گۆشــــکردووه . پاشــــتریش له  چه ند کۆمه ه  و پارتکی سیاســــیدا ڕۆی به رچاوی نواندوه . 
سه رده مک ژیانی به  دورخراوه یی بردوه ته  سه ر و چه ند سایش خراوه ته  زیندانه وه . ڕۆژی ١٩٧٢/٥/١٢ له  به غدا 
کۆچیدواییکردوه . ڕۆژی دواتر له  مه راســــمکی پشکۆدا ته رمه که ی به ره و سلمانی براوه ته وه  و له  ته نیشت شخ 

مه حمودی باوکی نژراوه . شخ له تیف گه لک شیعر و وتار و بابه تی مژوویی نووسیووه .
(١٥) چشتی مجور، ل ١٠٣.
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(١٦) غه نــــی بلوریان له  بیره وه رییه کانیدا تا ڕاده یه ک باســــی ئه و ده مانه ی کــــردووه . {بوانه : ئاه کۆک، ل٧٨ــ 
.{٨٤

ھه روه ھا محه مه د شاپه سه ندی له چه ند وتاری خۆیدا گه لک سه رنج و ڕوونکردنه وه ی گرنگی له وباره یه وه  تۆمار 
کردوه . (بۆ نمونه  بوانه : محه مه د شاپه ســــه ندی، له  په راوزی ژیان و به سه رھاتی زه بیحی ـ نھنییه کانی چاپی 

ژماره  «١٠»ی نیشتمان، گۆڤاری ڕۆژنامه نوسان، ژماره ١، به ھاری ٢٠٠٢، ل ١٢١ ـ ١٢٥).
(١٧) ڕــــگا: بوکراوه یه کی کوردی و فارســــی بــــووه ، له  مانگی خه زه وه ری ١٣٢٧ (کۆتایی تشــــرینی یكمیـ  
ســــه ره تای تشرینی دووەمی ١٩٤٨) له  گوندی ســــیته ک (نزیک شاری سلمانی) له الیه ن حه سه نی قزجی و غه  نی 
بلوریانه وه  تاقه  یه ک ژماره ی لده رکراوه . له  ژر ناوی ئه م بوکراوه یه دا نووسراوه : (اورگانی کومه له ی ژیانی 
کــــورد). ئه م (کۆمه ه ی ژیانی کورد)ه  ھیچ په یوه ندییه کــــی بابه تیانه ی له گه ڵ کۆمه ه ی ژ. ک. دا نییه  و ناوکی 
وه ھمیی بوه ! جی ســــه رنجه  که  ھه ندک که س ویستویانه  ناوی (کۆمه ه ی ژ. ک.) به پی ناوی ئه م بوکراوه یه  
ســــاغبکه نه وه ! لکدانه وه  و ســــاغکردنه وه ی ناوی کۆمه ه ی ژ. ک. به پی ئه م بوکراوه یه ، له  بئاگایی به والوه  
ھیچی دیکه  نییه ! که ســــک که  که مترین شــــاره زایی ده رباره ی کۆمه ه ی ژ. ک. ھه بت، ئه وه ی له ال ڕۆشنه  که  به  
دامه زراندنی حیزبی دیموکراتی کوردستان له  ١٩٤٥/٨/١٦دا کۆمه ه ی ژ. ک. کۆتاییھات. غه نی بلوریان که  ڕۆی 
سه ره کیی له ده رکردنی ئه م بوکراوه یه دا ھه بووه ، له  بیره وه رییه کانیدا نووسیوویه تی: «ھۆی ئه وه ی رۆژنامه ی 
کوردســــتانمان ده رنه کرد و «رگا»مان بۆ ئه و قوناخه  ھه بژاردو نــــاوی «ئۆرگانی کۆمه ه ی ژیانی کورد»مان 
له ســــه ر دانا، ئه وه بو که  دوژمن وریا نه بته وه و دیســــان دژی کۆنه  دموکاته کان رانه په ڕێ و خه ک تووشــــی 
گیروگرفت نه کا. رامان ئه وه  بوو، که  پاش به رده وام بوونی خه بات ئینجا بگه ڕینه وه  ســــه ر کوردســــتان و ئه و 
چاپ بکه ین و له  ناوی حیزبی دموکاتی کوردســــتانیش که ــــک وه رگرین». {بوانه : غه نی بلوریان، ئاه کۆک 

(به سه رھاته کانی سیاسی ژیانم)، ستوکھۆم، ١٩٩٧، ل٨٢}. 
* {سای ١٩٩٨ له  ڕۆژنامه ی (کوردستانی نوێ)دا ده رباره ی ئه م بوکراوه یه  وتارکم نووسیووه . بوانه : جوتیار 
تۆفیق، چه ند ســــه رنجک ده رباره ی بوکراوه ی ڕگا، ڕۆژنامه ی کوردســــتانی نوێ، ژماره  ١٥٨٢، پنج شه ممه  

١٩٩٨/٣/٢٦، ل١٠ و ل١١}.
(١٨) غه نی بلوریان، ئاه کۆک، ل ٩٣ ـ ٩٨ و چه ند الپه ڕه ی دواتریش.

(١٩) ژماره  ١٠ی نیشــــتمان: له  مانگی جوالی ســــای ١٩٤٨دا له  الیه ن عه بدوله حمان زه بیحی، غه نی بلوریان و 
محه مه د شاپه ســــه ندییه وه  له  گوندی سیته ک ـ نزیک ســــلمانی ده رکراوه . له ژر ناوی گۆڤاره که دا نوسیویانه : 

«ئۆرگانی نه ھزه تی مقاومه تی کۆمه ه ی ژ.ک.».
(٢٠) له  ژماره  (١٥)ی ھه فته نامه ی «ھاوپه یمانی»دا ھه ندک سه رنج و تبینییم ده رباره ی بیره وه رییه کانی غه نی 
بلوریان که  به ناوی «ئاه کۆک»ه وه  بویکردوه ته وه  نووسیووه . {بوانه : جوتیار حاجی تۆفیق، وردبونه وه  له  

چه ند باسکی کتبی ئاه کۆک، ھه فته نامه ی ھاوپه یمانی، ژماره  (١٥) شه ممه  ١٩٩٨/٦/٢٧}.
(٢١) چشتی مجور، ل ١١٣.
(٢٢) چشتی مجور، ل١٨٠.

(٢٣) سه عیدی حافیدی کوڕی مه ال ڕه حیم کوڕی مه ال محه مه دحه سه ن کوڕی مه ال عه لی قزجییه ، له  شاری بۆکان 
له دایکبوه . ھه ر زوو خراوه ته  به ر خوندن و بۆ خوندن زۆر شــــونی کوردســــتان گه ڕاوه . ســــای ١٩٣٢ چوه ته  
ســــلمانی و ماوه ی دوو ساڵ له وێ خوندوویه تی. پاشان چوه ته  مه ھاباد و له گه ڵ حه سه نی قزجیدا له الی مه ال 
ئه حمه د تورجانی زاده  خوندوویانه . سای ١٩٣٨ بووه ته  فه رمانبه ر و دواتر چوه ته  شاری کرماشان و له  دادگادا 
کاری کردووه . ئه ندامکی چاالکی کۆمه ه ی ژ. ک. بووه . سای ١٩٦٤ له  کرماشان کۆچیدواییکردوه . جگه  له  زمانی 
دایکیی زمانی فارســــی، تورکی، عه ره بی و ئینگلیزیی زانیوه . گه لک شــــیعر و به رھه می بالونه کراوه ی له پاش 

به جماوه . (ده رباره ی بوانه  : بابا مه ردوخ روحانی، تاریخ مشاھیر کرد، ص ٣٦٥ ــ ٣٦٦).
(٢٤) شــــخ موعته سه می حسامی (١٩٠٣ ــ ١٩٩٢) که سایه تییه کی ناســــراوی کوردستان و کوڕی شخ حسامه دینی 
نه قشبه ندی، له  شاری سنه  له دایکبووه . پاشان مایان به ره و باشووری کوردستان گواستوه ته وه  و له وێ ده ستی 

به  خوندن کردووه . دواتر چوه ته وه  سنه . وای زمانی دایکیی، زمانی فارسی، عه ره بی و ئینگلیزی زانیوه .
(٢٥) حه ســــه نی قزجی کورته یه کی ئه م به سه رھاته ی خۆی له  دووتوی چیرۆکی «ھلکه ی ھادی خانی» دا باس 
کردوه . به  مه به ســــتی ســــاغ کردنه وه ی مژوی ئه و به ســــه رھاته  و چۆنیتیی گیرانه که یان ئه م سه ره نجانه م له و 

چیرۆکه  به  ده ستھناوه :
ـ واته  که  زه مانی موسه دیق بووــ  ١. به وه دا که  نووسیوویه تی: «ھاوڕکه ی من گوتی: کوڕم ئه م قسانه  پار ئه کرانـ 

». که واته  ئه و ڕووداوه ی که  حه سه نی قزجی گاویه تییه وه ، سای ١٩٥٤ ڕوویداوه .
٢. به وه شدا که  نووسیویه تی: « له  چایخانه که ی (مله مرواری) ھه رچه ند ڕه مه زانیش بوو، دابه زین». که واته  کاتی 
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به سه رھاته که  ڕه مه زانی سای ١٩٥٤ بوه . وه کو لکم داوه ته وه  ١ی ڕه مه زانی ١٣٧٣ ده کاته  (س شه ممه  ١٩٥٤/٥/٤) 
و ٣٠ی ڕه مه زانی ١٣٧٣ ده کاته  (چوار شــــه ممه  ١٩٥٤/٦/٢). ده توانین وا دابنین ئه و ڕووداوه  که  حه سه نی قزجی 

له  چیرۆکه که  دا گاویه ته وه  ده ور و به ری ڕۆژی شه ممه  ١٩٥٤/٥/١٥ بوه .
٣. به وه دا که  نووســــیوویه تی: « ئه م دیمه نه  بۆ من، به تایبه تــــی دوای ماوه یه ک زیندان، ئه وه نده  جوان و خه م 
ڕه ون بوو». که واته  ماوه یه ک له  زینداندا بوه  و دواتر به ھه ر شــــوازک بووه  ئازاد بووه  و ئستا وا به ڕوه یه  

به ره و دھاته  سنوورییه کانی ڕۆژھه تی کوردستان، بۆ ئه وه ی خۆ بگه یه نته وه  دیوی باشوری کوردستان.
(٢٦) خۆی له و باره یه وه  نوســــیویه تی: «.. ماوه ی چه ند ساکیش له  تاوی پۆلیسی ئه وسا له  بازیان خه ریکی 
تووتــــن کردن بوم و له ناو وه رزره کاندا ده ژیام. ده مدی که  وه رزره کان گه ل نه ق و حیکایه تیان ده زانی و زۆر 
به  تام و له زه ت بۆ یه کتریان ده گایه وه ». (گۆڤاری نوسه ری کورد، حه سه نی قزجی و بیره وه ری و ھه وستک 

به رامبه ر چیرۆکی کوردی، ژماره  ١٠، ئه یلولی ١٩٧٣، ل٧).
(٢٧) چشتی مجور، ل٢٨٣.

(٢٨) بۆ نموونه  له  سه ر به رگی دواوه ی نامیلکه ی «ئاشتیخوازی الدیی و په یمانی دو الیی» نوسراوه : «قاموسی 
سیاســــی .. قاموسی سیاســــی کتبکی زۆر به نرخ و نایابه ، له  ژر چاوه دری (ماـ  پروفسور)ی سوه تی «ب.ن. 
پانوماریفا»دا به  زمانی رووســــی دانراوه . ھه موو باســــکی اقتصادی، فه لسه فی و سیاسی، گرینگی تدایه . له  
الیه ن ح. قزجی و ر. ژه بیحی، کراوه  به  عه ره بی، به شــــی یه که می له  بابه ت (مسائل المادیه  الدیالیکتیکیه )وه ، 

به م زوانه  ده رئه چیو پشکه شی خوینده وارانی به ریز ئه کریت».
(٢٩) ڕادیۆی په یکی ئران: ده نگی حیزبی توده ی ئران بووه . له  نوان سانی ١٩٦١ـ  ١٩٧٠دا له  بوگاریاوه  په خش 
کراوه . سه ره تا ته نیا به  فارسی بووه ، پاشان به  عه ره بی و کوردیش وتار و ھه وای بوکردوه ته وه . (ده رباره ی 

بوانه : کژراھه ، احسان گبری. تھران، ١٣٧٨، ص ٢١٣ ــ ٢١٧).
(٣٠) که ریمی حســــامی له و باره یه وه  نووسیوویه تی: « کاک حه سه نی قزجی ھه رچه ند له  ده ربه ده ریدا له  رادیۆ 
په یکی ئران کاری ده کرد، ھه ر خۆی به  ئه ندامی حیزبی دیموکرات ده زانی و له  ھه مو کۆبونه وه یه کدا که  پوه ندی 
به  حیزبی دیموکراته وه  بوب به شــــداری کردوه . کاک حه ســــه ن ته نیا پاش شۆڕشــــی ئران که  حیزبی دیموکرات 
ئامزی بۆ نه کرده وه ، حیزبی توده  ھنایه وه  ئران و کردیه  ئه ندامی کۆمیته ی ناوه ندی و له  تاران ھشتیه وه  تا 

گیرا و شه ھید کرا». (که ریمی حسامی، پداچونه وه ، به رگی دوه م، ستۆکھۆم، ١٩٩٧. ل ٢٤٤ ــ ٢٤٥).
(٣١) ھه روه ک مامۆســــتا محه مه دی مه الکه ریم چه ند جار به  ده می بۆی باســــکردم، حه سه نی قزجی به رده وام له  
بوگاریاوه  نوسین و به رھه می وه رگراوی بۆ ئه و و چه ند دۆستکی دیکه  ده نارد و ئه وانیش له  گۆڤار و ڕۆژنامه  

کوردییه کاندا بویان ده کرده وه .
(٣٢) نورالدین کیانوری له  بیره وه رییه کانیدا نوســــیویه تی: « قزلجی تا ســــال ١٣٥٨ در بلغارستان بود. در این 
ســــال او داوگلبانه  به  ایران مد و در شــــعبه  روابگ بین المللی حزب به  فعالیت پرداخت. قزلجی در پلنوم حفدھم 
به  عچویت کمیته  مرکزی حزب برگزیده شــــد»، (خاگرات نورالدین کیانوری، انتشارات اگالعات، تھران، ١٣٧٢، 

ص ٥٣٢ ـ ٥٣٣).
{سه رله ئواره ی ڕۆژی ھه ینی ٢٠٠٤/٨/٢٠ له  ستۆکھۆمه وه  ته له فونم بۆ له نده ن کرد و له گه ڵ عه بدولقادر ده باغی 
«مامه قاله ی ده باغی» ســــه باره ت به  ھه ندک الیه نی ژیانی حه ســــه نی قزجی وتوژمان کرد. له ناو قسه وباسدا 
مامه  قاله  باسی ئه وه ی بۆ کردم که  سای ١٩٧٩ دوکتور عه بدولره حمان قاسملو به و (واته  به  مامه  قاله )ی گوتووه  
ھه وبده  به  ھه ر ڕگایه ک بت حه سه نی قزجی له  حیزبی توده  دووربخه ره وه ، ھه روه ھا گوتوشیه تی که  حیزبی 
دیموکراتی کوردســــتانی ئران مانگانه  ئه وه نده  یارمه تیی ده دات که  به  باشــــی پی بژی و با له  بۆکان به کاری 
نووســــینه وه  خه ریک ببت و ئمه ش ھاوکاریی ده که ین. مامه  قاله  گوتــــی: «ھه وکی زۆرم له گه دا، ته نانه ت 
خۆیشی (واته  حه سه نی قزجی) له  حیزبی توده  نیگه ران بوو، به م له به ر ھه ر ھۆیه ک بوو ڕیزی حیزبی توده ی 

به ر نه دا». 
ھه ر له م ڕووه وه  که ریمی حســــامی نوســــیویه تی: له  ســــه ره تای مانگی مایس ١٩٨٠دا له  تاران له گه ڵ خزانه که م 
دووجار سه ردانی حه سه نی قزجیمان کرد«کاک حه سه نی قزجی له  ده فته ری حیزبی توده  له  ژوورکی پچوکی به ر 
تاوی پ له  دووکه ڵ، وتاره کانی رۆژنامه ی مه ردومی ده کرد به  کوردی. نه خۆشــــی ئیکزیما به جارک ده سته کانی 
شپرزه  کردبوو. ناره حه ت و بزار له  سیاسه ت و له  ژیان و له  کاره که ی خۆی. به  کوی گریانه وه  گووتی: ئه گه ر 
ئه وجاریش رزگار ده بم و ده گه مه وه  ســــوفیا تا مردن روو له م الیه  ناکه مه وه . تکای له  خزانم کرد که  له  ســــوفیا 
تا ٣ مانگی دیکه ش کرێ خانوه که ی بۆ بدا، به کو له و ماوه یه دا له و به زمه  رزگاری بتو بگاته وه  بولغارســــتان. 
به داخه وه  له ده ســــت حیزبی توده  و کۆماری ئیســــالمی رزگاری نه بوو تا له  زیندان ســــه ری نایه وه ». {که ریمی 

حیسامی، له  بیره وه رییه کانم ١٩٧٩ ــ ١٩٨٣، به رگی حه وته م، ستۆکھۆم، ١٩٩٣، ل٤٥}. 
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(٣٣) مــــه ردم: ئۆرگانی ناوه ندیی حیزبی تــــوده ی ئران بوو، به  کوردی له  تاران ده ده کــــرا. ئه و وتار و بابه ته  
سیاسییانه ی که  له  ڕۆژنامه ی «نامه ی مه ردم»ی ئۆرگانی حیزبی توده ی ئران (به  فارسی) ده نووسران ، ده کرانه  
کوردی و له ودا بالوده کرانه وه . ھه روه ھا ورده  ھه واڵ و ھه ندک بابه تی ئه ده بییشی تیادا بوده کرایه وه . یه که م 
ژماره ی ڕۆژی ســــ شه ممه  ١٩٧٩/١٠/٢٣ ده ر کراوه . ژماره  ٢١ی له  ڕۆژی یه ک شه ممه  ١٩٨٠/٦/٨ دا ده رکراوه . له  
ســــه ر ژماره کانی سه ره تای ته نھا (مه ردم) نوسراوه ، به م له  ژماره کانی دواییدا ناوه که ی بوه ته  (نامه ی مه ردم). 
ســــه رجه م (٦١) ژماره ی لده رچوه . حه ســــه نی قزجی و حه ســــه نی ماوه رانی و چه ند شاعیر و نووسه رکی دیکه  

تیایاندا نووسیوه . حه سه نی قزجی به شی زۆری کاره کانی ئه نجام داوه .
(٣٤) مژووی کۆچیدوایی حه سه نی قزجی به  چه ند جۆرک نوسراوه : 

١. ھه ژار نووسیوویه تی: «له  ٢٧ی سپتامبری١٩٨٤ دا بیستمان که  له  زیندانی (ئه وین) دا وه فاتی کردوه ». (چشتی 
مجور،ل٥٧٦). 

٢. حه سه نی ماوه رانی نووســــیوویه تی: «له  ١٦ی مانگی ڕبه ندانی ١٣٦١دا، وای زۆربه ی به ڕوه به رانی حیزب 
گیرا و پاش چه ند مانگان، واتا له  پاییزی ١٣٦٢دا خه به ری مردنیان دا به  که س و کاری». (حه ســــه ن ماوه رانی، 
گۆڤاری ھاوار، ل٣٤) ھه روه ھا کاک حه سه ن ماوه رانی له  نامه یه کدا بۆی نوسیوم: «مامۆستا قزجی له  ھرشی 
١٦ ـ ١١ ـ ١٣٦١ (٥ ـ ٢ ـ ١٩٨٣)ی پاسداران بۆ سه ر حیزبی توده .. گیرا و له  کۆتایی مانگی ٨ ی ١٣٦٢دا ئمه  له  چیا 
به  شه ھید بونیمان زانی، واته  ماوه ی ١٠ مانگ پاش گیرانی زیندو ماوه ته وه ». {کاک حه سه ن ماوه رانی نامه که ی 

له  ٢٠٠١/٤/٨دا له  به رلین نوسیوه }. 
٣. له  کتبی (شھیدان توده  ای از مرداد ١٣٦١ تا مھر ماه ١٣٦٧ــ کتاب شھیدان حزب توده  ایران، از انتشارات حزب 
توده  ایران، ١٣٨١، ص٣٧٦)دا نوسراوه : «له  مانگی مھری ١٣٦٣دا له  ژر ئه شکه نجه دا شه ھید بوه ». {مانگی مھری 

١٣٦٣ به رامبه ر مانگی سپتمبه ر و ئۆکتۆبه ری ١٩٨٤ ده وه ستت}.
٤. عوسمان مه حمود ئه حمه د له  (گۆڤاری کاروان، ژماره  ٣٩، کانونی یه که می ١٩٨٥، ل١٩)دا نوسیویه تی: «ڕۆژی 

٧ی ڕه زبه ری ــ ٢٩ی ئه یلولی ١٩٨٤دا شه ھیدکرا».
(٣٥) گۆڤاری نوسه ری کورد، حه سه نی قزجی و بیره وه ری و ھه وستک به رامبه ر چیرۆکی کوردی، ژماره  ١٠، 

ئه یلولی ١٩٧٣، ل ٧.
(٣٦) ڕه نگه  ئه م به رھه مه ی ئه وه  بت که  له  په راوزی ژماره  (٢٨)دا ئاماژه م بۆ کرد. (سای ٢٠٠٢ مامۆستا جه الل 
ده باغ به رھه مکی حه ســــه نی قزجی به ناوی «ھه ندێ زانیاری مارکســــی لینینی» له  ســــلمانی به  چاپگه یاند، 
ھه روه ک له  پشــــه کییه که یدا ڕوونی کردوه ته وه  کاتی خۆی حه سه نی قزجی به  خه تی خۆی نوسیویه ته وه  و له  

کۆتایی شه سته کاندا ده سنووسه که ی بۆ ئه و ناردوه  و ئه ویش پاراستویه تی و دواتر به  چاپیگه یاندووه .
(٣٧) ده رباره ی ئه م به رھه مه ی بوانه: عوسمان مه حمود ئه حمه د، له  یادی نه مراندا ـ حه سه نی قزجی، گۆڤاری 

کاروان، ژماره  ٣٩، کانونی یه که می ١٩٨٥، ل ١٩.
(٣٨) حه سه نی قزجی، پکه نینی گه دا، له  بوکراوه کانی بنکه ی پشه وا، به غداد، ١٩٨٥، چاپی دووه م، ل ٣.

(٣٩) حه سه نی قزجی، پکه نینی گه دا، چاپی دووه م، ل ١٣. 
(٤٠) که ریم حیسامی، شه ھیدی نه مر حه سه ن قزجی، گۆڤاری په یڤ، له نده ن، ژماره  ٣، ١٩٨٦، ل ٣١٠.

(٤١) خاگرات نورالدین کیا نوری، انتشارات اگالعات، تھران، ١٣٧٢، ص ٥٣٢ ــ ٥٣٣. 
(٤٢) جۆیس بالو، مرنا حه سه نی قزجی، گۆڤاری ھیوا ــ ھیڤی، ژماره  ٤، سپتمبه ری ١٩٨٥، ل ١٠. 

چه ند سه رنجک!
* ئــــه م لکۆینه وه یه  ســــای ١٩٩٧ له  ھه فته نامه ی (ڕگای کوردســــتان)دا بوکراوه ته وه . پاشــــان به  ھه ندک 

زانیاریی دیکه وه  له  سوید له  گۆڤاری (ئاڤا شین)دا به  پیتی التینی بوکراوه ته وه . بوانه :
 ١. جوتیار حاجی تۆفیق، حه  ســــه  ن قزجی دكه   له  لدان ناكه  وت، ڕۆژنامه  ی ڕگای كوردستان، ژماره   ٢٣٩، 

 .١٩٩٧/٢/١٩
 ٢. جوتیــــار حاجی تۆفیق، کورته یه ک له  ژیان و به رھه مه کانی حه ســــه نی قزجی، گۆڤاری ئاڤاشــــین، ژماره   
١٣، ســــای ٢٠٠٠، ل ٨٢ ــ ٩٢. {ئه  م گۆڤاره   له  ســــتۆكھۆم، به  دیالکتی کرمانجی و ســــۆرانی، به  پیتی التینی 

ده  رده  چت}.
* له  ٢٠٠٨/٢/١دا سه رله نوێ ئه م لکۆینه وه یه م نوسیوه ته وه .

* له  گه لک ڕوه وه  ســــودم له  کتبی (ســــه رجه می به رھه می حه ســــه ن قزجی، ئاماده کردنی: موحسین قزجی، 
سه رپه رشــــتیکردنی: ســــدیق ساح، ســــلمانی، ســــای ٢٠٠٣، ده زگای چاپ و په خشی ســــه رده م، ٥٤٦ الپه ڕه ) 

وه رگرتووه . 
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به رایی
خاـــی ھه ره  ســـه ره کی بۆ وه رگانـــی ئه م بابه ته  بوونـــی کۆمه ک 
زانیـــاری ورده  لـــه  وتاره که دا که  تا ئســـتا له  جیھانـــی رۆژنامه گه ریی 
کوردی دا ھه وه ســـته  به رامبه ری نه کراوه،  بـــه  تایبه تیش که  ئاماده که ری 
وتاره که  بۆ راســـتی قسه کانی پشـــتی به  خودی بوکراوه کان به ستووه ، 
ھه روه ھـــا ئاماده که ر بابه تکی وردی لـــه  رۆژنامه گه ریی دا وروژاندووه  که  
ئه ویش شـــوه  ده فته ری رۆژنامه گه رییه  که  به  ســـاده ترین شوه و شواز 
خراوه ته  به رده م چه ند خونه رکی ســـنووردار، ئه مه  ش بۆته   مۆدلک له  
مۆدله کانی رۆژنامه گه ریی نھنی، به  رای من ئه و جۆره  رۆژنامه گه رییه  له  
ماوه ی خه باتی حزبی ھیوادا، ھیواییه کان زۆر گرنگیان پداوه  که  ته واوی 
بوکراوه کانیان به  ده ست نووسراوه ته وه و زیاتر به  قه باره ی ده فته ر بووه و 

له  سنوورکی به رته سکیشدا بوکراوه ته وه  و تایبه ت بووه  به  ئه ندامان.
به  رای من ئه و گۆڤارو بوکراوانه ی که  له م وتاره دا باسکراون زۆربه یان 
به شکن له  مژووی رۆژنامه گه ریی کوردستان، چونکه  شونی ده رچوونیان 
کوردســـتانه و له  زۆربه ی گۆڤارو بوکراوه کاندا باســـی کوردو کشه کانی 
خه کی کوردستان کراوه، ھه روه ھا حزبک ده ریکردوون که  خه باتی خه کی 

کوردستانی به  به شکی زیندووی به رنامه ی خۆی زانیووه.
له  کۆتایی ئـــه م کورته  روونکردنه وه یه دا، پویســـته  ئاماژه  به  دوو خاڵ 

بده م؛
١. زاراوه کانی سریه و فه سیل و مه فره زه م وه ک خۆی نووسیوه ته وه .

٢. ھه ه و که موکوڕییه کانی وتاره که م راست نه کردۆته وه ، بۆ نموونه  دنیام 
که  ئاماده که ر چه ندان رۆژنامه و گۆڤارو بوکراوه ی  به ســـه ردا تپه ڕیوه و 

ئاماژه ی پنه داون.
   وه رگ

شتک له  رۆژنامه گه ریی پشمه رگه *

له تیف حه سه ن
وەرگرانی ل عرەبییوە: باوكی شانوو
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  شتک له  رۆژنامه گه ریی پشمه رگه 
بنکه کانـــی  بناغه ڕژکردنـــی  ســـه ره تاکانی  له گـــه ڵ 
پشـــمه رگه ی حزبـــی شـــیوعی عراقی له  ســـای ١٩٧٩ 
له  کوردســـتان دا، له  بنکه ی ســـریه و فه ســـیل و مه فره زه  
جیاوازه کاندا گۆڤاری ده فته ری ده ستنووس به  یه ک دانه  
یاخود دوو دانه  ده رده چوون، ته نیا چه ند بوکراوه یه ک  
بـــه  ئامری تایپ ده رده چوون، زۆربه ی ئه و گۆڤارانه  به  
نایلۆنکـــی روون به رگ ده کران تا له  کاتی ئه و ده ســـت 
ئه و ده ســـت پکردن، یان له  کاتی دانانی له  پشـــته کۆه دا 
تکنه چن و بپارزرن، چونکه  ئه و گۆڤارانه  بجگه  له وه ی 
پشمه رگه کانی ئه و ھزه ی ده ریانده کرد ده یانخونده وه ، 
فه ســـیل و  ســـریه و  گۆڤـــاری  له گـــه ڵ  ھه ندکجاریـــش 

مه فره زه کانی تر ده گۆڕدارانه وه.
بۆچی گۆڤاری ده فته ری بۆ پشمه رگه  ده رکراوه ؟

بۆ وه می ئه م پرسیاره ، ھه بژارده یه ک له  سه روتاری 
ژماره ی یه که مینی چه ند گۆڤارک وه رده گرین؛

" النصیر الثقافيالنصیر الثقافي(١)" ده ت؛ له به ر رۆشـــنایی پرانســـیپ و 
سیاسه ته کانی حزبمان که  بریتیه  له   پویستی پشڤه چوونی 
ھۆشـــیاری رۆشـــنبیری و ئایدیۆلۆژی بۆ ئه ندامه کانی و 
جه ماوه ره کـــه ی، ئه مه  ژماره  ١ی گۆڤاره که مانه  (النصیر النصیر 
الثقافيالثقافي) که  تایبه ته  به  پشـــمه رگه کانی شیوعی له  بنکه ی 
یـــه ک داو وه ک به شـــدارییه کی ســـاکاره  لـــه و بـــواره دا. 
ده رکردنی ئه م ژماره یه  له  گۆڤاره که  ســـه ره تای به نکه  
بۆ به شـــداریکردنی ته واوی ھاوڕیان له  پشخستنیدا، تا 
به ره و ئاڕاســـته ی پراکتیزه کردنی ببه یـــن که  ھۆکارکی 
گرنـــگ و کاریگـــه ره  لـــه  ھۆکاره کانـــی راگه یانـــدن و بـــۆ 
رۆشنبیری حزبی شۆڕشگرمان  له  ژیانی نویدا. ناردنی 
بابه تی رۆشنبیری و سه رنجی ره خنه گرانه بۆ گۆڤاره که ،  
ئه رککـــی  زینـــدووه لـــه  ئه رکه کانی ھه مـــوو ھاوڕیان 
بۆ ســـه رکه وتنی گۆڤاره کـــه  که  ده بته  ســـه رچاوه یه کی 
فکـــری و رۆشـــنبیری له  پاڵ چه ک دا، لـــه  پناوی خه باتی 
چه کدارانه مان بۆ رووخاندنی حوکمی دیکتاتۆری تاکه و 
و ھنانه دی دیموکراتی بۆ عیراق و  ئۆتۆنۆمی راسته قینه  

بۆ کوردستان.
ھه روه ھا "الشـــراعالشـــراع "(٢)  وه ک کاریگه رییه ک بۆ ده رکردنی 
گۆڤاره که  ئاماژه  به  وته کی دیمترۆڤ ده دات له  کۆنگره ی 
پنجه مینـــی حزبی شـــیوعی بولگاری، کـــه  وتوویتی؛ " 
ئه ندامی حزب کـــه  ناتوانت فرببت، ھه روه ھا نه یه وت 

به   ــــه   ــــاران ــــۆڤ گ ـــــه و  ئ
به رگ  روون  نایلۆنکی 
ئه و  کاتی  له   تا  ده کـــران 
ده ست ئه و ده ست پکردن، 
له   دانانی  کاتی  له   یــان 
تکنه چن و  پشته کۆه دا 
چونکه   ـــن،  ـــزر ـــار ـــپ ب
بجگه   ـــه   ـــاران ـــۆڤ گ ئـــه و 
پشمه رگه کانی  ــــه وه ی  ل
ده ریانده کرد  ھزه ی  ــه و  ئ
ـــــده وه ،  ـــــن  ـــــو ـــــخ ـــــان ده ی
له گه ڵ  ــجــاریــش  ــک ــد ھــه ن
فه سیل و  ــه و  ســری ــاری  ــۆڤ گ
ــــــی تــــــر  ــــــان ــــــره زه ک ــــــه ف م

ده گۆڕدارانه وه



125ژمارە 13 بھاری 2008

...رگشمری پگرۆژنام ك لشت

به رده وام خۆی رۆشـــنبیر بکات و بۆ پشـــکه وتن به ره و 
پشـــه وه  بچـــت، شـــیوعی نیـــه و نابتـــه  شـــیوعییه کی 

راسته قینه  "
ده ـــت؛  "جارکی تـــر  االبیـــض"(٣)  االبیـــضالجبل  ســـه روتاری"الجبل 
پشمه رگه کانی گه لی رمانه  گفتوگۆ ده که ن بۆ ده رکردنی 
گۆڤارـــک، گۆڤاره که  به  ده ســـتخه ت و له ســـه ر ده فته ری 
خوندنگا ده رده چت ، ته نیا به  دوو دانه ، له  نو دووتوی 
الپه ڕه کانیـــدا مـــژده ی وزه کانـــی تدایـــه ، لـــه  ده رچوون 
بـــه رده وام ده بت و تواناکانیش گه وره  ده بن، ئه و گۆڤاره  
(ده فته رده فته ر)ه  ده بته  بوکراوه یه کی مانگانه ی که رتی بادینان 
به  گشـــتی، وه ک چۆن شاخی ســـپی به  تاشه به رده کانی  
پشـــمه رگه  له  ھرشـــی ده ســـت و پوه نده کانـــی رژم و 
ھزه کانی ده پارزت، ده مانه وت ئه و گۆڤاره  پارزه رکی 
ئه میـــن بـــت بۆ فکـــرو پرانســـیپه کانی حـــزب، چه ککی 
 ، کھاته ی سیســـته می ئایدیۆلۆژی، بهت بۆ پره واش ب
ده مانه وت داخوازیکه رو ھانده رکی شۆڕشگ بت بۆ 
جه ماوه ری گه لی چه وســـاوه ، ئه مه ش نایه ته دی ته نیا به   

ھه وی ھه موو الیه ک نه بت".
"ده مانه وـــت  ده ـــت:  گاڤـــه ک"(٤)  گاڤـــه کالخطـــوة-  "الخطـــوة-  بـــه م 
وســـتگه یه کی به  ســـوود بت بۆ پشـــمه رگه کانمان که  
کاروانی شـــه و ماندووی کردوون، ســـه ره ڕای چاالکییه  
جیاوازه کانـــی رۆژانـــه ، له  تـــه ک گه ڕانی دره وشـــاوه  به  
دوای وشه ی ئه میندا بۆ کشه ی گه ل و به رژه وه ندییه کانی 

چینی کرکار".
"١٤١٤ اکتوبـــر اکتوبـــر"(٥) ئه م مـــژووه  رۆژی دامه زراندنی بنکه ی 
بادینانـــه  له  ســـای ١٩٧٩ " پویســـته  ئه م مـــژووه  (١٤١٤ 
اکتوبراکتوبر) ببته  ناونیشـــان و ناوک بۆ گۆڤاره که مان که  وا 
ژماره ی یه که مینـــی ده خاته  به رده ســـتتان، ئه م ژماره یه  
درژه پـــده ری ده رچوونی گۆڤاری (النصیـــر الثقافيالنصیـــر الثقافي)ه ، 
کـــه  له  ده رچوون وه ســـتاوه ، پـــاش ده رچوونی ژماره ی 
یه که میـــن لـــه  رۆژنامه که مـــان لـــه  بادینـــان (النصیـــرالنصیـــر)... 
ئه مۆش دوای چوار ســـاڵ، سریه  جیاوازه کان گۆڤاری 
خۆیان ده رده که ن، ھه روه ھا له  ته ک رۆژنامه ی (النصیرالنصیر) 
فه سیله کانی  سریه  تایبه تییه کانی باره گاکان بوکراوه ی 
دیـــوار ده رده که ن، ئه و ھه موو بوکراوانه  ره نگدانه وه ی 
چاالکییه  جیاوازه کانی پشمه رگه و کشه کانی جه ماوه رو 

گرفته کانیانه  .
(الشـــظایاالشـــظایا)(٦) یش ده ت؛ "سوور بوون له سه ر نووسینی 

گاڤه ک"  ـــوة-  ـــط ـــخ "ال
ـــت  ــــت: "ده مـــانـــه و ــــ  ده
سوود  ــه   ب وستگه یه کی 
پشمه رگه کانمان  بۆ  بت 
که  کاروانی شه و ماندووی 
ـــــــــه ره ڕای  ــــــــــــردوون، س ک
جیاوازه کانی  چاالکییه  
گه ڕانی  ته ک  له   ــه ،  رۆژان
وشه ی  دوای  به   ـــاوه   دره وش
گه ل و  کشه ی  بۆ  ئه میندا 
چینی  به رژه وه ندییه کانی 

کرکار"
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ئامانجـــدار لـــه  بـــواری ئـــه ده ب و ھونـــه رو 
ھه روه ھـــا  زانســـتیدا،  فکـــری  که له پـــوورو 
شه خســـی  بیـــره وه ری  بوکردنـــه وه ی 
ونـــه ی  ره نگدانـــه وه ی  کـــه   پشـــمه رگه 
تکۆشـــانی فه سیل و ســـریه و مه فره زه کانی 
حزبـــی مه زنمـــان بـــت، ئاره زوومانـــه  کـــه  
گۆڤاره کـــه  لـــه  بـــاری فـــۆڕم و ناوه ڕۆکـــدا 
پشـــکه وتوو بت، ئه مه ش له وه  ســـه رچاوه  
بـــه   به رامبـــه ر  ســـه رنجتان  کـــه   ده گرـــت 
بوکـــراوه  دیوارییـــه کان له  بـــاری بابه ت و 
لـــدوان بخه نـــه  روو، وه ک ئه زموونکیـــش 
نووســـینه کان به  شـــوه یه کی ھونه ری نوێ 
بـــه  یارمه تی ونـــه و پۆســـته رو کاریکاترو 

ھلکاری بوده که ینه وه .
"قه ندیلقه ندیل"(٧) ده ت؛ "که شکی ئه ده بی و ھونه ری 
درووست ده که ین، ھانی ھاوڕیانی سریه که 
ده ده ین که  به  نووســـین به شـــداری بکه ن له  
پنـــاوی پشخســـتنی تواناکانیـــان، ئه مه ش 
بـــۆ   تکه وکردنـــه وه ی ھه مـــوو ھه وه کانه  
تا لـــه  خزمه تی پشخســـتنی رۆژنامه گه ریی 

حزبماندا بت "
" ھرورھرور"(٨)یـــش ده ت؛ پویســـت بوو چه ک 
ھه بگرین، له  نیشـــتمانه  خۆشه ویسته که مان 
حزبمـــان  تادروشـــمه کانی  بســـووڕینه وه ، 
پراکتیزه  بکرن، ھه روه ھا پویسته  ده الله ت 
لـــه و کتبخانانه  بکه ین کـــه  ھه مان بوو، ئه و 
رۆژنامانه ی که  موتاالمان ده کردن، ئه مه ش 
ده الله تکـــه  کـــه  ھـــه وڵ بده ین بنووســـین و 
ئاوگـــۆڕ بکه یـــن و ئـــه وه ی کـــه  پویســـت و 
سوودمه نده  بیگوازینه وه، ئه مه ش به و واتایه  
نایه ت که  ببینه  ئه ته رناتیفک بۆ رۆژنامه ی 
ناوه ندی حزبمان و ھه موو ئه و رۆژنامانه ی 
که  لره و له وێ ده رده چن، به کو وستگه یه که  

بۆ ئمه  له  نو ئه و رۆژنامانه دا"
پاشان " ھرورھرور" ده ت؛ ئمه  بوکراوه یه کی 
دیوارمـــان  بـــه م  ده ویســـت،  دیوارمـــان 
نه دۆزیـــه وه  تا ھه یواســـین، بابه ته کانمان له  
نووســـیوه ته وه ،  قوتابخانه یـــی  ده فته رکـــی 
بۆ ھه رکوێ بچیـــن له گه ماندایه ، وه ک ئمه  

چـــاو بۆ ھه مـــوو وشـــه یه کی دروه شـــاوه و 
جه نـــگاوه رو گه رم ده گـــت، ناوی (ھرورھرور) 
مان دانا چونکه  (ھرورھرور) یه کک بوو له  گونده  
گـــه وره کان کـــه  رووبـــه ڕووی بۆردومانـــی 
دڕندانه و راگواستنی چه ندانجاره   بووه ته وه ، 
تـــا خانووه کانـــی بوونه  که الوه  و ئســـتاش 
بۆردمانـــه  به ربه رییه کان بۆ ســـه ر گونده که  

به رده وامن".
به و شوه یه  گۆڤاره  ده فته رییه کان خۆیان 

وه می روونی پرسیاره که یان دایه وه ..
ده فته رییانـــه   گۆڤـــاره   ئـــه و  ویســـتم 
کۆبکه مه وه و پۆن بکه م به  تایبه تی ئه وانه ی 
که  به رده ســـتم که وتوون و له  ســـای ١٩٨٠ 
تـــا کۆتاییه کانی ســـای ١٩٨٥ لـــه  بنکه کانی 
پشـــمه رگه  بوکراونه تـــه وه  (له  ئه رشـــیفی له  ئه رشـــیفی 
مه کته بـــی ناوه نـــدی راگه یاندنـــی حزبمـــان مه کته بـــی ناوه نـــدی راگه یاندنـــی حزبمـــان 
شـــیوعی عراقی تا ناوه ڕاستی سای شـــیوعی عراقی تا ناوه ڕاستی سای ١٩٨٨١٩٨٨ 
پارزرابوونپارزرابوون) وه ک ھه وک بۆ ئه رشیفکردنی 
ئه وانه ی که  ماون و رووبه ڕووی تکچوون و 
له ناوچـــوون نه بوونه ته وه . ده یـــان گۆڤاری 
ده فتـــه ری کـــه  لـــه و ماوه یـــه  یاخود پشـــتر 
ده رچوونـــه  فه وتاون، به  ھـــۆی بارودۆخی 
سه ختی پشمه رگه  که  تدا ژیاوه ، ھه روه ھا 
بـــه  ھـــۆی رـــگای ناڕاســـتی به کارھنـــان و 
پاراستنیان، که  نازانین ناوه ڕۆکه که یان چی 

تدابووه و ک به شداری تداکردوون .
به  داخه وه  دانه ی ئه و گۆڤارانه ی که  له و 
ئیندکســـه دا ناویان ھاتووه ، زۆربه یان یه ک 
دانـــه ن، ھه میســـان رووبـــه ڕووی تکچوون 
بوونه تـــه وه   دوای ئاگرب له  جه نگی عراق- 
ئـــران  و ھرشـــه  به رفراوانه کانـــی رژم بۆ 

سه ر باره گاکانی پسمه رگه 
وه ک  تۆمارکردنــــه   ھه وکــــی  ئه مــــه  
ســــه ره تایه ک بۆ ده ســــتپکی لکۆینــــه وه  له  
شــــوه یه ک لــــه  شــــوه کانی رۆژنامه گه ریــــی 
شــــوعییه کان  پشــــمه رگه   کــــه   حزبیمــــان 
دایانھناوه  و موماره ســــه یان کــــردووه  وه ک 
رۆشــــنبیرییه کان،  چاالکییــــه   لــــه   جۆرــــک 
وه ک تایبه تمه ندییــــه ک لــــه  رۆژگاریی بزاڤی 
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کفاح الشعب، به غدا، ته موز- تشرینی دووه می ١٩٣٥ (رۆژنامه یه کی رۆژنامه یه کی 
نھنی بووهنھنی بووه )

الشـــرارة، به غدا، کانونـــی یه که می -١٩٤٠ کانونی 
یه که می ١٩٤٢ (رۆژنامه یه کی نھنی بووه ).

القاعـــدة، به غـــدا، کانونی دووه مـــی -١٩٤٣ئابی 
١٩٥٦ (رۆژنامه یه کی نھنی بووه رۆژنامه یه کی نھنی بووه ).

 ١٩٤٨  ١٩٤٣- به غـــدا،  (القاعـــدةالقاعـــدة)  ھمـــک 
زمانـــی  بـــه   بـــووه   نھنـــی  (رۆژنامه یه کـــی 

ئه رمه نیئه رمه نی)
ئازادی، نیسانی -١٩٤٤ ١٩٥٩ (رۆژنامه یه کی 

نھنی پاشان ئاشکرا بووه نھنی پاشان ئاشکرا بووه ).
العصبة، به غدا، نیسانی -١٩٤٦ حوزه یرانی 
١٩٤٦ (رۆژنامه یه کی نھنی بووه  پاشـــان 

ئاشکرا بووه ئاشکرا بووه ).
االساس، به غدا، نیســـانی -١٩٤٨ ئایاری 

١٩٤٨ (رۆژنامه یه کی ئاشکرا بووهرۆژنامه یه کی ئاشکرا بووه ).
الھادي، به غدا، تشـــرینی دووه می ١٩٤٨ 
(رۆژنامه یه کی ئاشکرا بووه  ته نیا یه ک 

ژماره ی ل ده رچووه ژماره ی ل ده رچووه ).
صوت الکادح، به سه ، ئاداری ١٩٥١.

الثقافـــة الجدیدة، به غدا،١٩٥٣، -١٩٥٨ 
١٩٦٠، -١٩٦٩ ١٩٧٩ له سای ١٩٨٠ له  ده ره وه  ده رده چت.

اتحاد الشعب، به غدا، ئه یلول ١٩٥٦ رۆژنامه یه کی نھنی بووه ( له  
کانوونی دووه می کانوونی دووه می -١٩٥٩-١٩٥٩ ئابی  ئابی ١٩٦٠١٩٦٠ به  ئاشکرا ده رچووه  به  ئاشکرا ده رچووه ).

المثقف، به غدا، ئابی -١٩٥٨ شـــوباتی ١٩٦٣ (گۆڤارکی ئاشـــکرا گۆڤارکی ئاشـــکرا 
بووه بووه ).

صوت الطلیعة، به سه ، ١٩٥٩ (رۆژنامه یه کی ئاشکرا بووه رۆژنامه یه کی ئاشکرا بووه ).
صوت الفرات، حله  ١٩٥٩ (رۆژنامه یه کی ئاشکرا بووهرۆژنامه یه کی ئاشکرا بووه ).

رۆژنامه گه ریی حزبی شیوعی عراقی

ی و
وهوه ).

١٩٤٣ئابی 

١٩٤٨
زمانـــیزمانـــی 

 یه کی یه کی

رانی 
ــانــان

ی 

 

 ده ره وه  ده رده چت.
لل ) ن ن ک للژنا

پشــــمه رگایه تی له  عيراقــــدا، که  ره نگدانه وه ی پداویســــتی و 
ئاره زووه  ھه مه ره نگه کانیانه ، ھه روه ھا رگای بیرکردنه وه یانه ، 
بزاڤــــی رۆژانــــه ی خۆ یــــان تۆمــــار کردووه ،که  تا  شــــوه ی 
پوه ندییه کانیان له  ناو مه فره زه و بنکه کان، له  نوان خۆیان و 
له  نوان ده وروبه ر له  سروشت و جه ماوه ردا به  ھز بکات.

داوا ده کـــه م ده وره  له و دیارده یه  بـــده ن ، به  لکۆینه وه و 
.(٩)ژینه وه  ھه قی خۆیان بده نتو
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صـــوت الشـــعب، به غـــدا، ١٩٥٩ (رۆژنامه یه کی رۆژنامه یه کی 
ئاشـــکرا بووه  سه رنووســـه ره که ی شـــه ھید ابو ئاشـــکرا بووه  سه رنووســـه ره که ی شـــه ھید ابو 

العیس بووه ، یه ک ژماره یالعیس بووه ، یه ک ژماره ی ل ده رچووه  ل ده رچووه )
طریق الشـــعب، به غدا، تشرینی دووه می -١٩٦١ 
ئه یلولی ١٩٧١، له  ١٦ی ئه یلولی -١٩٧٣ نیسانی 
١٩٧٩ به  ئاشکرا ده رچووه، له  ته مووزی -١٩٧٩

ه وه  به  نھنی ده رده چته وه  .
الفکر الجدید- بیری نوێ، به غدا، ١٨ی حوزه یرانی 
-١٩٧٢ نیســـانی ١٩٧٩ (ھه فته نامه یه کی ئاشکرا ھه فته نامه یه کی ئاشکرا 
بووه ، بـــه  زمانی عه ره بی و کـــوردی ده رچووه ، بووه ، بـــه  زمانی عه ره بی و کـــوردی ده رچووه ، 
پاشـــان له  نیوه ی دووه می ھه شـــتاکان له  الیه ن پاشـــان له  نیوه ی دووه می ھه شـــتاکان له  الیه ن 
پشـــمه رگه وه  لـــه  کوردســـتان ته نیا بـــه  زمانی پشـــمه رگه وه  لـــه  کوردســـتان ته نیا بـــه  زمانی 

کوردی ده رچۆته وهکوردی ده رچۆته وه ).
رگای کوردســـتان، (طریق کوردســـتانطریق کوردســـتان) ١٩٨٧ 
(رۆژنامـــه ی رکخراوی ھه رمی کوردســـتانی رۆژنامـــه ی رکخراوی ھه رمی کوردســـتانی 

حزب بووهحزب بووه ).
رگای ئاشـــتی و سۆسیالیزم، گۆڤارکی تیۆری 

رۆشنبیری بووه  ١٩٨٧
رسالة العراق، -١٩٨٠ ١٩٩٠ (گۆڤارکی سیاسی 

بووه  له  تاراوگه  ده رچووه ).
بـــۆ  بـــووه   بـــۆ بوکراوه یـــه ک  بـــووه   بوکراوه یـــه ک   )  ١٩٨٨ المتابعـــة، 
دابه شـــکردنی  رۆژنامـــه کان،  دابه شـــکردنی ھه بـــژارده ی  رۆژنامـــه کان،  ھه بـــژارده ی 

سنووردار بووهسنووردار بووه ).

له  بوکراوه  نھنییه کان
مناضل الحـــزب، ١٩٥٤ (بوکراوه یه کی ناوخۆ بوکراوه یه کی ناوخۆ 

بووه  بۆ ئه ندامان و پاوراوانبووه  بۆ ئه ندامان و پاوراوان).
ده نگی فه الح، سلمانی، ١٩٤٨-١٩٤٩

ده نگی داس، دارماوا- سلمانی -١٩٥١ ١٩٥٤.
الســـجین الثوري، به ندیخانه ی نوگره  ســـه لمان 

.١٩٥٣
 حریـــة الوطـــن، به غدا،( لـــه  په نجاکاندا ئۆرگانی 
لیژنه ی نیشتمانی ی یه کتی ئه فسه رو سه ربازان 

بووه ).
الشـــفق واالخبـــار، بـــه دره ی تاراوگـــه ، -١٩٥٥ 

.١٩٥٦

گۆڤاره  ده فته رییه  ده ستنووسه کانی پشمه رگه  -١٩٨٠ 
١٩٨٥

١٤ اکتوبر، گۆڤارکی ده وری بووه ، له  باره گای 
ســـریه ی بادینان ده رچـــووه ، یه که مین ژماره ی 
له  نیســـانی ١٩٨٣ ده رچووه ، پۆســـته رو ونه ی 

تدایه  ، قه باره  ١٥ به  ٢٢ سم بووه .
االممي، بوکراوه یه کی ناوباناو بووه  فه ســـیلی 
ســـ له  (ده راوه ده راوه ) ده ریکـــردووه ، ژماره  یه ک له  
کۆتاییه کانی سای ١٩٨٣ ده رچووه ، له  شوه ی 
مه لزه مه  بووه ، ونه و ھلکاری تدایه ، قه باره که ی 

٢١ به  ٣١ سم بووه .
بـــووه   ده وری  گۆڤارکـــی  ا،  االنتفاضـــة- 
مه کته بی راگه یاندنی- فه وجی ســـ- ســـریه ی 
ســـ- بادینان، ژماره  یه ک-ی له  ســـای ١٩٨٢ 
ده رچـــووه ، به  زمانی عه ره بـــی و کوردی بووه ، 
ونه و کاریکاتری تدایه ، قه باره که ی ١٦ به  ٢١ 

سم بووه .
االنتفاضة- ب، گۆڤارکی ده وری بووه ، مه کته بی 
راگه یاندنی- فه وجی یه ک- بادینان ده ریکردووه ، 
ژمـــاره  یه ک-ی له  ته مـــووزی ١٩٨٤ ده رچووه ، 

قه باره که ی ٢١ به  ٢١ سم بووه .
االنطالقـــة، بوکراوه یه کـــی رۆشـــنبیری بووه ، 
فه ســـیلی( یـــه ک ماـــه یـــه ک ماـــه )- بادینـــان ده ریکردووه ، 
ژمـــاره  یه ک لـــه  ئـــاداری ١٩٨١ ده رچـــووه ، به  
زمانی عه ره بـــی و کوردی بووه ، قه باره که ی ١٨ 

به  ٢١ سم بووه .
پیرمۆس، بوکراوه یه کی ده وری بووه ، سریه ی 
چـــوار- فه وجی یـــه ک- بادینـــان ده ریکردووه ، 

ژماره  یه ک-ی له  ئاداری ١٩٨٢ ده رچووه .
تکوین ٣٤، بوکراوه یه کی وه رزی رۆشـــنبیری 
گشتی بووه ، سریه ی س- بادنان ده ریکردووه ، 
ژمـــاره  یه ک- له  ئـــاداری ١٩٨٢ ده رچـــووه ، به  
زمانی عه ره بـــی و کوردی بووه ، قه باره که ی ١٧ 

به  ٢١ سم بووه .
جیھـــان  کرکارانـــی  ئـــه ی  االبیـــض،  الجبـــل 
یه کگرن- نیشـــتمانکی ئازادو گه لکی به ختیار، 
بوکراوه یه کی ده وری بووه  له  الیه ن ســـریه ی 
حه وت- فه وجی س- بادینان ده رچووه ، ژماره  
یـــه ک-ی لـــه  له  شـــوباتی ١٩٨٥ ده رچـــووه ، به  
زمانی عه ره بـــی و کوردی بووه ، قه باره که ی ١٦ 

به  ٢١ سم بووه .
خاپـــوور، ئـــه ی کرکارانـــی جیھـــان یه کگرن- 
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نیشـــتمانکی ئازادو گه لکی به ختیار، گۆڤارکی 
 -ده وری بووه ، مه کته بی راگه یاندنی فه وجی س
بادینان، ژمـــاره  یه ک-ی لـــه  کانوونی دووه می 
١٩٨٥ ده رچـــووه ، به  زمانـــی عه ره بی و کوردی 

بووه ، قه باره که ی ١٧ به  ٢١ سم بووه .
الخطوة- گاڤـــه ک، بوکراوه یه کی رۆشـــنبیری 
بووه ، راگه یاندنی فه ســـیلی ســـه ربه خۆ، فه وجی 
یـــه ک- قاتعـــی بادینـــان ده ریکـــردووه ، ژمـــاره  
یـــه ک-ی له  کانوونـــی یه کـــی ١٩٨٤ ده رچووه ، 
بـــه  زمانـــی عه ره بی و کـــوردی بـــووه ،  ونه ی 
فۆتۆگرافـــی و ونه ی تدا بـــووه ، قه باره که ی ١٣ 

به  ٢٦ سم بووه .
الخطـــوة- ھه نـــگاو، گۆڤارکـــی ده وری بـــووه ، 
مه کته بی راگه یاندنی که رتی ھه ولر ده ریکردووه ، 
ژمـــاره  یـــه ک-ی لـــه  کانوونی دووه مـــی ١٩٨٥ 
ده رچـــووه ، به  زمانی عه ره بـــی و کوردی بووه ، 
ونه و تابلۆی فۆتۆگرافی تدا بووه ، قه باره که ی 

١٩ به  ٢٦ سم بووه .
رافـــد زـــوه ، گۆڤارکـــی مانگانه  بـــووه  لیژنه ی 
رۆشنبیری له  ســـریه ی باره گا- که رتی بادینان 
ده ریکـــردووه ، ژمـــاره  یـــه ک-ی لـــه  کانوونـــی 
دووه مـــی ١٩٨٤ ده رچـــووه ، قه باره که ی ٣٠ به  
٢١ ســـم بووه ، چه ند ژماره یه کی بابه ته کانی به  

ئامری تایپکردن تایپکراون.
یه کگـــرن-  جیھـــان  کرکارانـــی  ئـــه ی  الرفـــد، 
نیشـــتمانکی ئازادو گه لکی به ختیار، گۆڤارکی 
ده وری بووه ، به  شه ش دانه  له  باره گای که رتی 
بادینـــان ده رچووه ، قه باره که ی ٢٦ به  ٢١ ســـم 

بووه  ( بابه ته کانی تایپکراونبابه ته کانی تایپکراون).
الرایـــة- ئـــا، گۆڤارکی پشـــمه گه کانی بنکه ی 
رزان- ھه ولر بووه ، ژماره  یه ک-ی له  تشرینی 
دووه می ١٩٨٤ ده رچـــووه ، به  زمانی عه ره بی و 
کوردی بووه ، قه باره که ی ١٩ به  ٢٦ سم بووه .

الرمـــاة، بوکراوه یه کی ده وری بـــووه ، لیژنه ی 
سیاســـی  مه کته بـــی  بـــاره گای  رۆشـــنبیری 
ده ریکـــردووه ، ژماره  یه ک-ی له  ســـه ره تاکانی 
ســـای ١٩٨٤ ده رچـــووه ، قه باره که ی ٣٥ به  ٢١ 

سم بووه .
رنوـــن، بوکراوه یـــه ک بووه  ته نیـــا به  زمانی 
کوردی ده رچووه ، که رتی  سلمانی و که رکوک 

ده ریکردووه ، ژماره  یه ک-ی له  ١٩٨٤ ده رچووه ، 
قه باره که ی ٢١ به  ٣١ سم بووه .

ستراســـوور، گۆڤارکی ده وری بووه  مه کته بی 
راگه یاندنی سریه ی دوو- فه سیلی یه ک- بادینان 
ده ریکـــردووه ، ژماره  یه ک-ی له  ســـه ره تاکانی 
ســـای ١٩٨٤ ده رچـــووه ، به  زمانـــی عه ره بی و 
کوردی بووه ، قه باره که ی ٢٢ به  ١٧ سم بووه .

رۆشـــنبیری بـــووه ،  الشـــراع، بوکراوه یه کـــی 
فه ســـیلی (دراوه دراوه ) ده ریکـــردووه ، ژماره  یه ک-ی 
له  کانوونی یـــه ک ١٩٨٣ ده رچووه ، قه باره که ی 

٢١ به  ٢٤ سم بووه .
الشظایا، گۆڤارکی ھونه ری ئه ده بی رۆشنبیری 
گشتی بووه ، گرنگی به  به رھه مه کانی پشمه رگه  
داوه ، لیژنه ی رۆشـــنبیری ی فه ســـیلی باره گای 
که رتی ھه ولر نووســـیویه تی، ژمار یه ک-ی له  
حوزه یرانی ١٩٨٤ ده رچووه ، به  زمانی عه ره بی و 
کوردی بووه ، قه باره که ی ٢٠ به  ٢٥ سم بووه .

مه کته بـــی  بـــووه ،  ده وری  گۆڤارکـــی  شـــعاع، 
راگه یاندنی سریه ی یه ک- بادینان ده ریکردووه ، 
ژمـــاره  یه ک-ی لـــه  شـــوباتی ١٩٨٣ ده رچووه ، 

قه باره که ی ١٧ به  ٢١ سم بووه .
الشعاع- تیشک، گۆڤارکی ده وری بووه  سریه ی 
کۆیـــی- ھه ولر ده ریکردووه ، ژماره  یه ک-ی له  
ســـای ١٩٨٤ ده رچـــووه ، قه باره که ی ١٦ به  ٢٠ 

سم بووه .
پشـــمه رگه ،  ده نگـــی  االنصـــار-  صـــوت 
بوکراوه یه کـــی ده وری بـــووه ، فه وجـــی ١٥ ی 
قه ره داغ- گه رمیان-  که رتی سلمانی و که رکوک 
ده ریکردووه ، ژماره  یـــه ک-ی له  ئاداری ١٩٨٤ 
ده رچـــووه ، به  زمانی عه ره بـــی و کوردی بووه ، 

قه باره که ی ٣٤ به  ٢١ سم بووه .
سیاســـی  وه رزی  گۆڤارکـــی  النصیـــر،  فجـــر 
ھیرکـــی  بنکـــه ی  بـــووه ،  گشـــتی  رۆشـــنبیری 
ده ریکـــردووه ، ژمـــاره  یـــه ک-ی لـــه  کانوونـــی 
دووه مـــی ١٩٨١ ده رچـــووه ، قه باره که ی ١٧ به  

٢١ سم بووه .
مه کته بـــی  بـــووه ،  ده وری  گۆڤارکـــی  قندیـــل، 
راگه یاندنی سریه ی یه ک- فه وجی س- بادینان 
ده ریکـــردووه ، ژمـــاره  یـــه ک-ی لـــه  کانوونـــی 
دووه مـــی ١٩٨٤ ده رچـــووه ، قه باره که ی ١٥ به  
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٢١ سم بووه .
المســـیرة، گۆڤارکی ده وری رۆشنبیری گشتی 
بـــووه ، فه ســـیلی لـــۆالن ده ریکـــردووه ، ژمـــاره  
یه ک-ی له  سای ١٩٨٤ ده رچووه ، قه باره که ی 

٢١ به  ٣٤ سم بووه .
المفـــرزة ٤٧، رۆژنامه یه کـــی مانگانـــه  بووه ، 
مه کته بـــی ئایدیۆلـــۆژی لـــه  ســـریه ی چوار- 
که رتی بادینان ده ریکردووه ، ژماره  یه ک-ی 
لـــه  کانوونـــی دووه مـــی ١٩٨٢ ده رچـــووه ، 

قه باره که ی ١٦ به  ٢١ سم بووه .
النصیر الثقافي، یه که مین گۆڤاری ده فته ری 
پشمه رگانه  بووه ، له  بنکه ی پشمه رگه دا 
لـــه  بادینـــان لـــه  ٤ی تســـرینی یه که می 
 نج ژماره ی ل١٩٨٠ ده رچووه ، ته نیا پ
ده رچـــووه ، قه باره که ی ١٥ به  ٢١ ســـم 

بووه .
ھرور، ئه ی کرکارانی جیھان یه کگرن، 
نیشـــتمانکی ئازادو گه لکی به ختیار، 
بوکراوه یه کی ده وری بووه ، پشمه رگه کانی 
سریه ی یه ک- بادینان ده ریانکردووه ، ژماره  یه ک-ی له کانوونی 
یه که مـــی ١٩٨١ ده رچـــووه ، بـــه  زمانی عه ره بی و کـــوردی بووه ، 

قه باره که ی١٨ به  ٢٠ سم بووه .

سم ٢١
المســـیر
بـــووه ،
یه ک-
٢١ به
المفــ
مه ک
که ر
لـــه
قه
ال
پ

بوک
سریه ی یه ک- بادینان د

په راوزه کان؛
* ســـه ره تایه که  بۆ ئه رشیفک که  نووسه ر بۆ بیست و ھه شت گۆڤاری ده ستنووسی پشمه رگه ی حزبمان ئاماده ی 
کردووه، له  نوان ســـای ١٩٨٠ تا ١٩٨٥، ئه رشـــیفه که ی ناولناوه  " بیبلیۆگرافیای رۆژنامه گه ریی ده فته ری ی 

پشمه رگه" به م نووسه ر نه یتوانیووه  که  رۆژنامه کانی تر به  ده ست بنت.
١. (النصیر الثقافي) افتتاحیة العدد/ ١، ٤ تشرین االول ١٩٨٠.

٢. (الشراع) العدد/١، کانون االول ١٩٨٣.
٣. (الجبل االبیض) العدد/ ١، شباط ١٩٨٤.
٤. ( الخطوة-گاڤه ک) العدد/١، کانون االول ١٩٨٤.

٥. (١٤اکتوبر) العدد/١، حزیران١٩٨٣.
٦. (الشظایا) العدد/ ١، حزیران ١٩٨٤   .

٧. (القندیل) العدد/١، کانون الثاني ١٩٨٤.
٨. (ھرور) العدد/ ١، کانون االول ١٩٨١.

٩.ئیندکســـی ژماره  ده رچووه کانی ئـــه و گۆڤارانه م کردووه ، ھه روه ھا ونه ی بـــه رگ و ھه ندک له  الپه ڕه کانی 
ناوه وه یانم گرتووه ، پش ئه وه ی رووبه ڕووی تکچوون ببنه وه .
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 دیاربكر - ١٩٠٩
كاك زەنگۆ

رۆژنامنووسیی – راستگۆترین سرچاوەی بۆ نووسینوەی مژووی ھر چین و توژو میللتك، 
ئو بۆچوونش دەمك ســـلمنراوەو نایوێ ھیچ بگی دیكی لســـر بھنرتوە. بداخوە، 
كورد لبر ئوەی ماوەیكی زۆر لم سرچاوەی ببش بووە، بۆی كلنی گورە ل مژووەكیدا 

.یھ
ل كۆتایی سدەی نۆزدەیم و سرەتای سدەی بیستم، رۆشنبیرانی كورد بۆ پكردنوەی ئم 
كلن درغیان نكردووە. بم دیارە ئوكات ب قوارەیی كورد كاریگریی نرنی خۆی لســـر 
داواكانی ھبووە. ئوەی تائســـتا زانراوە یكمین نووســـین ك بزمانـــی كوردی ل رۆژنامیك 

بوكرابتوە و ل كوردستانیش دەرچووبت. 
 دوانكی كاربدەســـتانی ئوســـای حیزبی ئیتیحادو ترەقی عوســـمانییكان بوو،ك ل سای 

١٩٠٩ی زاینییدا ل دەوتی عوسمانی دەستی بدەستوە بووە.
ئم نووســـین، لگڵ كورتی و خوندنوەی ســـرپی لالین كاربدەستكوە، ھدەگرێ و 
شایانی ئوەیش ھموو نووسرو مژوونووس و مژووزانكی كورد ھوەستی لسر بكات و لی 

بكۆتوە.
ئم باش ب بیرمان ل ھشـــتاكانی سدەی رابردوو، مالمیســـانژ ئو نووسینی دۆزیبووەو 
ل گۆڤاركدا بناوی چوارچرا ل ســـوید، بڕنووســـی التینی بوی كردبـــۆوە، دواتر فۆتۆیكی 
ھمان نووسینی بۆ خوالخۆشبوو شوكر مستفا ناردبوو ئویش وادیاربوو نیویستبوو خونران 
و توژەران لم دەق گرنگ ببش بكات. ئوەبوو پشـــكیی كورتكی (مالمیســـانژ)ی كردبووە 
شـــوەزاری سۆرانی و لگڵ دەق ئســـییكدا، ل ژمارە (١٢٣)ی گۆڤاری (بیان)ی سای ١٩٨٦دا 
بوی كربۆوە. بداخوە وا دیارە ئوســـا كیشی رۆژنام عوســـمانییك لبردەست نبووە تا 

خونرو تۆژەرانی بزانن شوەو قبارەكی چۆن و ناوەڕۆككی چیی؟
ئوەبوو، چند ساڵ دواتر (مالمسانژ) ك كتبی (ل كوردستان باكوورو ل تركی و رۆژنامگرییا 
كوردی ١٩٠٨-١٩٨٩ی بوكردەوە، كلشی رۆژنام عوسمانییك كوت بردەست و بشكی وەمی 
 ،كناوی رۆژنامك بیی ١٩٩٤ یان ١٩٩٥یشدا رۆژنامسا وە، دواتر لدرای كموە پرسیارە ب
وات (پیمان)، ل دەڤری بادینان بوكرایوە. ھر لم رۆژاندا كوڕە كوردكی الو بناوی (زریان 
رۆژھتی) كتبكی دیكی (مالمیسانژ)ی بناونیشانی (جڤاتا ھڤی خوندكارانی كورد) ل توركییوە 
كردۆت كوردی و دەق كوردیی عوسمانییكشـــی ل توركییوە كردۆت كوردی. ھموو ئو تكڵ و 
پكییـــ وای ی كردین ئو دەقان بین پـــاڵ یكدی، بزانین خونرو تۆژەرو خونرانمان چۆن 

دەقكان ھدەسنگنن!
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پیمان
دیاربكر ١٩٠٩

وسا ت خویاكرن كو د دەما مشرووتییتا 
دووەم دە ئالیگرن كۆمال ئیتیحاد و ترەققی 
 ،دەرخستن  رۆژنام  ڤئ دیاربكرێ  یا 
 ڤ ئا   ١٢ ھــژمــارا  تایبتی  ب   ،مــ بۆ  ژ 
رۆژنام گرینگ. ژ بر كو د ڤ ھژمارێ 
دە نڤیسك ب كوردی ھی. ڤ نڤیسا كو 
دكــن، تی دە  پشبری وە  ئم  ژــرێ  ل 
دورووتیا كاربدەستن ئیتیحاد و ترەققی 
ل  چاوا  كو  دیارە  خوەش   دەم وێ  یا 

ھمبری كوردان كتن فلبازیان.
ــــن ل  ـــم یــ دزان ــاســی كــو ئ ب ق
كوردستان، رۆژناما پیمان، رۆژناما 
كوردی.  نڤیسا   دایــ جیه  كو   شینپ
بلگیك  نــڤــیــس  ئـــڤ  ژی  ــۆمــا  ل

.تاریخیی
 ١٥ د   یمانپ پشینا  ھــژمــارا 
ئاندە   ١٩٠٩  /١٣٢٥ حــوزەیــرانــی 
پرۆفیسۆر  كو  گــۆر  ل   .(١)تــیــیــدەركــ
بخوە  گوكئالپ  ــا  زی دیــاركــرن،  دە  ئۆلكن  ــا  زی حلمی 
نڤیسكاری وی ی سرەك بوو و وی (زیا (گۆكئالپ)، د 
ڤ رۆژنام دە ل دەرڤیی ناڤ خوە ی راستین، نازناڤ 
ژی  مھدی  ئحمت  و  توفیق  وەدات،  وەك  (لقب)ن 
بكار ئاتیی. دیسا ل گۆر حلمی زیا ئۆلكن، د ھژمارا ١٢. 
ئا پیمان دا، زیا گوكئالب نڤیسك ب تركی و كوردی، 
ب ناڤ (سوورەت نوتوق) نڤیسی كو ئڤ نڤیس د ١٩٠٩ 
ئان دە بریا چووینا وی یا كۆنگرەیا ئیتیحاد و ترەققی 

یا ل سالنیك، نڤیسا وی یا داوین بوو.
گوكئالب  زیا  پیوەندین   كدەم زانین،   ت كو  وەك 
 ،و وی وێ دەم ن كوردان رە باش بوونزب وەالتپار
ل سر زمان و رەوشا جڤاكی یا كوردان ژی ھن خبات 
 ،النككۆنگرەیا ١٩٠٩ ئان یا ل س پشتی ڤ ،(٢). لكری
 ،دك زی ئایدیۆلۆژیا توركیزم و تورانیزمئیدی خوە ت
ھر كو دچ زدەتر ل سر مژوول دب، پشتی وێ ئیدی 
 ری ر دڤتا مرنا خوە ھتوركیزم و ھ ئیدیۆلۆگی دب

.دك تا تركیتا دەولدە خزم
كو  تشتن  و   دیتیی  م كو   یمانپ ئا   .١٢ ھژمارا 
حلمی زیا ئولكن دبژە. د ھن نوقتیان دە ل ھڤ ناكن.

 ت ــوردی  ك نڤیسارا  وێ  بۆ  ژ  دە،  ھــژمــارێ  ڤی  د 

وس
دووەم
دی یا 
بۆ ژ 
رۆژ
ن دە
ل 
دو
یا
ھ

ئۆلكن ــا  زی حلمی 
كا ڤ



133ژمارە 13 بھاری 2008

پیمان ـــ دیاربكر ١٩٠٩...

یوزباشی  خبردانا  نڤیسار،  ئڤ  كو  گۆتن 
گشتی  عفوویا  بر  ژ   .ندییفئ مزھری 
وێ دەم ٧٩ كس تن بردان و یوزباشی 
دەما  د  دیاربكرێ  ل  ژی  ئفندی  مزھر 
 ڤ چندرمان،  دائیرا  بر  ل  دە  وان  بردانا 
خبردان ب تركی دك ھر د عین وەخت 
و جھی دە میریكاتبزادە شوكری ژی كوردیا 

.دك ردانبخ ڤ
ھروەھا  (ئاسنا).  شوكری  میركاتبزادە 
 .یرۆژنام سولخوەدی ئیمتیاز و مودیری م
ــا ئــولــكــن، خـــوەدی و  لــ ل گــۆر حلمی ژی
مودیرێ وێ زیا گوكئالب. د ھژمارا ١٢، ئا 
كو م دیتیی دە، ناڤ زیا گوكئالب و نازناڤن 
 دك بحس  ئولكن  زیا  حلمی  كو  ین  وی 
دبژە  ژی  تركی  دنا   كچاڤكانیی  ل  .نتون
 كدە نوتق (یمانژمارا ١٢. ٠ئا پد ھ) كو
وی (مبست زیا گوكئالب. ن. م) ب كوردی 
 چاڤكانی  ڤ گــۆر  ل  (ھــروەھــا   .تیدەرك
ھژمار   ٤٧ ھــڤ  ســر  ل  پیمان  رۆژنــامــا 

(٣).تییدەرك

پیمان
ــا ســربــخــوە یا  ــكــ فــكــری ی ــامــی رۆژن
 مییرۆژا دوش فتر حكو ھ عوسمانی ی
 /١٣٢٧ شعبان   ٢٨ پشین،  ساال   .ڤدەردك

٣١ ئۆگستۆس ١٩٠٩/١٣٢٥، نۆ: ١٢.
مسئول:  مـــودـــرێ  و  ئــیــمــتــیــاز  خـــــوەدی 

میریكاتبزادە شوكری.
سر نڤیسكار: ئ. باقی.

متبعسكا  فالیت  دیاربكر   :چاپ  جی
(چاپخانا ویالیتا دیاربكر. 

رووپل: ٣
كوردیا وێ نوتقا ژۆرین كو ژ نال خوەدی 
 خوەندن (ڤ ندی ھاتیفئیمتیاز، شوكری ئ
بن  وێ   زمان تكلی  ئم  كو  بی   –  نوتق
دكن  وە  پشبری  التینی  حرفن  ب  ئم   –

– ن.م).
گلی كورمانجا، گلی برا!

ئیرۆ ھوون زانن چ رۆژە، ئیرۆ رۆژا عفو 
یا پادشا ھ. ئیرۆ ئیدراك. (كلیمیك نھات 

خوەندن. ن.م).

وێ  قــدرێ  دیتن،   ھاتیی  ن ئوھا  رۆژا 
رۆژێ بزانن. ل ڤ(؟) الزم ھوون بزانن چرا 
ھوون حپس بوون، ژ وە را بدم فھم كرن. 
 خوارن ژی ب ،خوارن ناب ئاخاتی ب ،لب
مشرووتییت   ،ناب كوشتن   ب و  ترساندن 
 ،ڤپ ڤر  ژ  ھالنی.  بگیتی  كر،  بتال  ئاخاتی 
عشیرەتی   ،تون ئاخاتی  پكن.  گزیر  میرو 
تون، خر خر عشیرەتی ھی، فقت نك 
وەك بری، نھا ھر مللت عشیرەكین، ئم 
ژی عشیرا عوسمانلین، ئیدی مللی، سلیڤی، 
 نت  ،تــونــ رەشكۆتی  پنجناری،  زركـــی، 
 می عوسمانلی برایم ھئ .یعوسمانلی ھ
 ،تون ھوركی  دوكشۆری،  ھڤای  ھڤن، 
بگی  سلمانی  بگی(٤)،  عیسا  بگی،  خلیل 
ئیسماعیل بگی(٥) تون، چخسوور، شلبیتا(؟) 
تون، تن عوسمانلی و یۆنانی ھی، عشیرا 
مۆسقۆف،  ــا  دن عشیرێ   .عوسمانلیی  مــ
 مسئالمان، ن .نم رەنگ دۆستئینگلیز، ف
 .وان نــیــاری  ئیتایا  ن.م)   – (ئــاووســتــریــا 
عشیرا م، مللت م برێ قلس بوو، نھا 
خورت، چرا؟ چونك پادشاھ م بری قلس 
 م پادشاھی   چونك چرا؟   .خورت نھا  بوو، 
برێ عبدولحمید بوو. (عبدالحمید) ببخت 
سولتان   م  پادشاھ ئیرۆ  بوو.  خایین  بوو. 
ب   ،ئیمان ب   ،دین ب  خان،  رەشاد  محمد 
 ،دك حــز   تدالع ژ   .وجــدانــ ب   ،ختب
مزنن.  عشیرەكی  ئــم   .دكــ حــز  راستی 
موسمان، فل ھچی ب دل و جان عوسمانلی 
 م عشیرا   رەئیس  نــمــ عشیرا  ژ  بــن 
میر،  رەئیس،  وی   ینخ ژ   یم  پادشاھ
ئاخا تون. ھچی ئاخاتی، مزنایی دخوژە برا 
ھنك  گۆتبوو  من   .بك قنجی   ،بك راستی 
 وەڕڕەی  ب گرتن،   ھاتن ئاخالر  بۆ  ژ 
چونك ئاخا نچیرڤان و سگمان، نچیرڤان 
 .ك تاژی ئاخاتھن .تاژی ناب گمان بو س
 ھاتن خــوە   مال بۆ  ژ  خــوە،  ــردێ  ع بۆ  ژ 
ن.م)  خوەندن-   ھاتنن  لیمك (چند  گرتن. 
و  عرد  خوەدی  كسك  كو  ناخوازن  ئاخا 
كو  دبژن   .ب پز  و  رەز  خــوەدی   ،ب ملك 
عرد و ملك تڤ دە ژ ئاخا رە ی. لۆما مال 

و دەولت ھمی گھیشتیی وان.
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گلی پسماما، گلی برا
عرد ژ بۆ رەنجبران. پز و رەز ژ بۆ 
گوندییان. ژ ئیرۆ پڤ ھمی رەنجبری بكن 
جۆت بكن، ژ ھڤ بگڕن. بوغز و عداوەت 
بكن،  جۆت  بكن.  خوە   لمع و  كار  مكن. 
ژ  بــرێ  وەك   .رانیمبغپ شوخلی  جۆت 
فریزی   ریسكئ مــرەڤــن.   ریسكئ
شڕ،  دچن   شیرەتع ژ  كورمانج  جیھادە 
بۆ  ژ  ئو   .(تون ڤگڕ   ،یھ (مرن  دبژن: 
ژ   ،یخوەد بۆ  ژ  ئسكری  الكن   یتانش
 نت و وەتبۆ حیفز و نامووسا دین و ملل
ب   ،خورت  پ مرە   پ ھرچی   ڤپ ئیرۆ  ژ 
ھڕە  بست(؟)  ب  و  كیف  ب  خوە  دلكی 
یان  خــازی  یــان  ئسكر  شــریــف.   یقشل
شھیدە. ھردوو ژی فزیلتی مزنن ل جم 
 .ی وەكی جامع قبوولن. قشلم خوەدێ پ
موحارەب ن جی ترسی. خودێ ھی خم 

.(الیدەردوب) رگو نو .یتون
 .عدایم و تزو ن (ماچشوواعشار و ڤ)
ھمی زەكاتا شرعیی، ھمی ژ بۆ مساریفا 
 ،درەسر گوندەكی مل ھ تت و مللدەول
 مرۆڤ  ،خورت زانا   مرۆڤ  .الزم مكتب 
خوە   زانای  ،خوەندای  سك  .لسق نزانا 
چقاس  زیندانا.  و  حپس   قھموست  ناك
حپسی ھن ھمی جاھلن. نزانن ژ جاھلی 
 دكن. كورمانجی ب تمری یا حوكومع ب
نڤیساندن، ختت كوردی ب ت (گبع –ش) 
كرن، ب زمان كورمانجی عیلم و معریفت 

ب علماندن(٦).
دەولتی  ژی  كورمانج  ژی   چاخ وێ 
ــن، ئاقل  (دەولــمــنــد- ن.م) دبــن خــورت دب
چی؟  وەتن  چیی؟  مللت  كو  دزانن  دگرن، 
 تملل و  وەتــن  عشیر  كو  دكن  فھم  وی 
ئم  عشیرن.  یك  دە  تڤ  عوسمانلی  ئم 
ھمی دەست ھڤن. دژڤ م یۆنان. گریت 
(گراڤك ل بحرا سپی – ن.م) پرچكی ژ 
 ی م ژ جان كرچوەك پ .ی م نوەت
ئم ھمی ئسكرن. كینگا م بخوازن ب دل 

و جان ئم بكشن سر یۆنان.
گلی ھڤاال، تڤ دا گوھداری بكن:

ئیرۆ پادشاه مرحمت كر، ھوون عفو 
نكن  بیر  ژ  نبنن.  غافیل  ھوون  الكن  كرن. 
كو ژ ئیرۆ پڤ عفو تون. حوكومت عادیل 
برا   .ناب فقیرا  ل  زوــم   ڤپ  ڤ ژ   .بووی
.دائیم ب م تبرا ملل .ساخ ب م پادشاھ

ـــدی بــــ. برا  ـــب ــا مـــ ئ ــت ــی بــــرا حــوڕی
مشرووتییتا م ب زەوال ب. برا جمعیتا 
ھر  ــرە،  م  تملل قــواتــا  ترقی)  و  (اتــحــاد 

زەمان قاییم ب. ئامین!
(٧)٣٧سم. یx٢٥ :یمانبادا كۆڤارا پئ

سروبندی   ــ ل ــــوێ  دەك ـــار  دی  ــ ب وا 
مشرووتییتی دووەمدا، الینگرانی كۆمی 
(اتحاد وترقی)ی دیاربكر ئم رۆژنامییان 
ژمارە  بتایبت   ،یرۆژنام ئم  دەرھناوە. 
و  گرینگ  شتكی   مئ بۆ  (١٢)ی،  دووازدە 
ب بایخ. چونك لم ژمارەیدا نووسینكی 
 ك  نووسین ئــم  ــوە،  بــوكــراوەت كــوردی 
دەكین،  پشكشتانی  پــایــیــنــوە   ــ ل  مئ
كاربدەستانی  ــی  دوورووی روونــی،   ب زۆر 
(اتحادوترقی)ی ئو سردەممان بۆ بدیارە 
 وتوونك چۆن  كورد   ب برانبر   ك دەخا، 

دەك و دەھۆو ككبازی گان.
ـــیـــن،  ـــش بــــوەنــــدەی ئــــمــ پـــ دەزان ب
 كیرۆژنام یــكــم  پــیــمــان،  رۆژنــامــی 
 .رخان كردبنووسین ت جگای بۆ كوردی 
و  ــژو  دەســاو  نووسین ئــم  لــبــرھــنــدێ، 

.یژینم كی لیگب
یكم ژمارەی پیمان ل (٥)ی جۆزەردان 
١٩٠٩/١٣٢٥دا  ســـاـــی  (حــــــوزەیــــــران)ی 
دەرچــووە(١)، لو گورەی پرۆف. حیلمی زیا 
ئولكن ب دیاری دەخا، زیا گوك ئاپ بۆ 
 ل رەك بــوو و جگری ســـخــۆی نــووســ
رۆژنامیدا،  لم  خــۆی،  راستقانیی  نــاوی 
سدات) (توفیق  (ویداد)و  وەك  نازناوی   ب
و (محمد مھدی)یش شتی بوكردۆتوە، 
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 ل ئولكن،  زیا  حیلمی  بۆچوونی  بپی  ھر   ،كدیسان
ژمارە ١٢ی پیماندا زیا گوك ئاپ نووسینكی ب توركی 
و كوردی، ب ناوی (سوورەتی نوتق)ەوە نووسیوەو ئم 

نووسینیشی ل سای ١٩٠٩دا، پش ئوەی بۆ 
كۆنگرەی (اتحاد و ترقی) ك ل سالنیك گیرا، 

بچ، دوا نووسینی بووە.
وەك ئاشكرای، سردەم، سروساخت و 
پوەندیی زیا گوك ئاپ بنیشتمانپروەرانی 
 ،روەختو سكوردەوە زۆر باش بووەو ئ
كۆمیتیی  رەوشی  و  كوردی  زمانی   ل
كوردانی ھندێ كۆیووتوە.(٢) بم ھر 
١٩٠٩دا.   ل سالنیك  كۆنگرەی  پــاش   ل
توركایتی  بــیــروبــاوەڕی   لــ خــۆ  ئیدی 
دێ  تــا  دەكــاتــوەو  نزیك  تۆرانتی  و 
لسر  زیــاتــری  و   دەچــ پوە  پتری 
 ب  دەبــ ئیتر  پاشان   ل دەكۆتوە. 
ئایدیۆلۆگی توركایتی و تۆرانتی و تا 
خزمتی  رگایوە،  لو  ھر  دەمرێ، 

دەوتی توركیا دەكا.
 مئ  كــ پــیــمــان  ١٢ی  ژمــــارە 
حیلمی  شتانی  ئــو  و  دیتوومان 
زیا ئولكن باسیان دەكا، ل ھندێ 

نوقتان دا لك ناچن و وەسریك ناچنوە.
 ،كوردیی  نووسین ئــو  ـــارەی  دەرب ــدا،  ژمــارەی لــم 
ئفندی  مزھر  قسی   كنووسین گۆیا،   ك گوتراوە، 
یوزباشی ب، گۆیا، ل پاش ل خۆشی بوونی گشتی، ئو 
 ندیش بفر ئزھن و مس ئازاد دەكر٧٩ ك ردەمس
بۆنی ئم ل خۆشبوونوە، ل پش دایرەی جندرمی 
دیاربكرێ، ئم خودبیی داوە. ھر ل عینی وەخت و 
 ب یكسر  توركییكی  شوكریش  میریكاتبزادە  جگدا 

كوردی دەتوە.
ئیمتیازو  خوی  ھــروەھــا  شــوكــری،  میریكاتبزادە 
حیلمی  بپی  بم   .یكرۆژنام برپرسیاری  كارگی 
 .پك ئای زیا گوەكی و كارگكن، خاوەنلكزیا ئو
لم ژمارە ١٢ یدا ك ئم دیتوومان، ن ناوی زیا گوك 
ئاپ و نش نازناوەكانی، ك حیلمی زیا ئولكن دیاردییان 
دیكی  سرچاوەیكی  بم  دەكــون،  برچاو  دەكا  بۆ 
توركان دە، (ل ژمارە ١٢ دا (ھی پیمان) نوتقكی ئو 

(مبست زیا گوك ئاپ – ن.م.) ب كوردی دەرچووە.
:یكدوانش دەقی لمئ

ئوەی بۆ 
نیك گیرا، 

ساخت و 
وەرانی 
،وەخت
یتیی
 ھر 
١٩دا. 
تی
دێ 
ر 
ب
تا 
 

چنوە.
،كوردیی نووسین و
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((براكانم!
ئــزانــن كــ ئــمــۆ چ ڕۆژــكــ ؟ ئمۆ 
جژنكی  ئمۆ   ،گشتیی لبوردنی  ڕۆژی 
وەھاتان  ڕۆژكی  ئستا  تاوەكو   .ورەیــگــ
باش  ڕۆژە  ئــم  قیمتی   ویستپ نبینیوە. 
بزانن. شتكی دیك ك پویست ئاگاتان لی 
زینداندا بوون. من   بۆچی ل ك وەیت ئب
باسی ئمتان بۆ دەكم؛ ھندكتان ب تاوانی 
ئاغاكان  لــبــر  ھندكیشتان  و  ئاغایتی 

 .ندیخانب وتنك
ڕوتكردنوەی   بب ئاغایتی   ب   
فقیرو ھژاران مومكین نیی. ڕوتكردنوەش 
ئنجامنادرت.  كوشتن  و  تــۆقــانــدن   بــبــ
ھوەشاندنوە،  ئاغایتی  مشروتییت 
ئاغاو  لمودوا  ئیدی  البــرد.  میرنشینكانی 
 .یھ یكسانیان  مافی  یــك  وەكــو  حمال 
 یھ م نا! خما. بن ما، ختی نئاغای
بس وەكو جاران نیی. ئستا ھر نتوەیك 
ئیدی  عوسمانین.  خی  ئمش  خكو 
پنجاری،  زریقی،  سیلیڤی،  میللی،  خكانی 
عوسمانی  ئیدی  تنیا  نــمــاون(١).  ڕەشكۆتی 
ھی، ئمی عوسمانی براو ھاوڕی یكترین. 
نماون(٢).  ھڤركی  دەكــشــوری،  خكانی 
خلیل بگی و عیسا بگیش نماون ھروەھا 
خكانی سلمان بگی و ئیسماعیل بگیش 
یۆنانییكان  و  عوسمانی  تنیا  ــاون(٣)  ــم ن
 مئ عشیرەتی  دەبنوە.  یك  ڕووبــڕووی 
ئینگلیز  مۆسكۆ،  خكانی   .عوسمانیی خی 
و فرەنسا دۆستی ئمن. خكانی ئمانیا 
و نمسا و ئیتالیاش دژایتی ئمان دەكن. 
زۆر  پشتر  نتوەكمان  یانی  خكمان 
 زە. بۆچی؟ چونكھستا بم ئالواز بوو، ب
ئو كاتان عبدولحمید پادشایتی دەكردین. 
بخت   بــ كسایتییكی  عبدولحمید 
ئستاشمان  پــادشــای  بــوو.  زاــم  و  خاین  و 
سوتان محمد ڕەشاد خان. كسایتییكی 
ویــژدان و بخت. كسكی  خــاوەن ئیمان و 
ڕاستییو  و  ھــق  خــۆی  بــۆ  دادپـــــروەرە.. 

پارزەری ل ڕاستگۆیان دەكات.
 ل ـــن.  ـــورەی گ خكی  ئستا   ــمــئــ   
 ل وەی كسیحی ئتا موە بگرە ھمانموس

دوە وابستی عوسمانی بت ئندامكی ئم 
 یرۆكمان ھك باوك و سنیا یت .یخ
ك ئویش پادشاكمان و لویش زیاتر ھیچ 
ئوەی   .نیی سرۆك  ئاغاو  و  بگ  كسك 
 ویستئاغاپ تت و ببورە بوێ گدەی ك

كاری چاك ئنجام بدات.
  ب ڕاست، ئوەم گوتبو ك ھندكتان 
زیندان.  ناو   تچوون ئاغایتییوە  بھۆی 
چونك ئوانی ك ب ئاغا ناوزەندیان دەكین 
ڕاوكردنن  خریكی   ك تایبتن  دەستیكی 
 .یھ تانجی   ب پویستیان  ڕاوكردنیش  بۆ 
ئو  وەكــو  ئاغا  فرمانی   ب ھندكیشتان 
تانجییان كستان كوشتوەو دزیتان كردووەو 
ھر  كــردووە.  چپاو  و  تان  خكتان  مای 
ـــوەش حــوكــمــت ئــــوەی دەسگیر  لــبــر ئ

كردووە. 
ڕەفتارو  قوربانی   تبون ھندكیشتان 
كرداری ئاغاكان. بواتایكی تر لبر ماڵ و 
موك و زەوی خۆتان كوتونت زیندان. ھۆی 
ئاغاكان   ك ئــوەی  بۆ  دەگڕتوە  ئــوەش 
كسكی  ھیچ  خۆیان   ل  جگ نیانویستوە 
بگورەی  موك.  و  ماڵ  خاوەن   تبب  دیك
بۆچوونكانی ئوان ھموو موك و زەوی و 
زارك ھی ئاغاكان ھر لبر ئوەش ھموو 
دەستی  ژر   وتۆتك سامانك  و  ســروەت 

.وانئ
براكان، ئامۆزاكان !

 .ڕەنجدەران و  جوتیار  ھی  وزار  زەوی 
 .كانت و باغ و بۆیسان ھی گوندییڕو مام
با ئاغا و بگكان ئینسافیان ھبت و ماڵ و 
موكی فقیرو ھژاران بدەنوە. لموبدوا 
 ل واز  بكن.  زەوی  و  كاربكن  ھموتان 
یكتری بھنن و دەست ل كین و دوژمنایتی 
بن.  خۆتان  كــاروبــاری  خریكی  و  ھگرن 
كشتوكاڵ پیشی حزرەتی ئادام (د. خ)ە. وەكو 
جاران ل سربازی فیرار مكن. سربازی 
كردن بۆ خۆی جیھادە لڕی خودادا. خی 
خۆی  ((كاتی  ھی؛  قسیكیان  كــوردەكــان 
 ل مگڕرەوە))،  بم  بمرە  شڕ،   دەچیت
یك  دژی   ل خكان  شــڕی   ك كاتكدا 
دەكوت خزمتی شیتان، سربازی كردن 
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پكردووە.  ئمری  خــۆی  خــودا   ك  ككار
سربازی كردن بۆ پاراستنی ناموس و دین 
و وتكمان. پویست لموبدوا كسانی 
قارەمان و جوانمر بمیل  و ڕەزای خۆیان 
خۆی  خـــوداوەنـــد  ـــرۆز(٤).  ـــی پ غــــزای   بچن
 .كانڕاستی و  ھــق  چــاودــری  پــارــزگــارو 
 ك شھید،  یان  دەبت  بریندار  یان  سرباز 
لالی  و   رزییب ڕەوشــت  دوكیشیان  ھــر 
خوداوەند زۆر پسند كراوە، بنكی سربازی 
میدانی  پــیــرۆزەو  پرستگا  شونی  وەكــو 
 .نیی  ڕاوكــــد و  تــرس  شــوــن  جنگیش 
وەكو دەورانی زوم و ملھوڕی باج و خراج 
خۆتان  موكی  و  ماڵ  بۆسر   ــ دەردوب  ب
وەسف مكن. ئوە ب زوم و دوژمنایتی 
شڕی  زەكاتی  ئوە   چونك مدەنوە،  لك 
سروەت و سامانكانتان. ھموو ئو باجی 
سرف  خك  خزمتی  بۆ  وەردەگیرت   ك
دەكرێ. پویست ل ھر گوندك قوتابخان و 
خوندگا بكرتوە. كسی زانا بھزو كسی 
خوندەوار  زانــاو  كسانی  الوازە.  نزانیش 
زیندانوە.  ــاو  ن  ونبك  كــ نــاكــن  كــارــك 
ئیتاعتی  نخونوارەكان  و  ــزان  ن بــم 
خودا ناكن و دژایتی حكوومت دەكن و 
تنیا  كوردەكان  دەدرــن.  سزا  لبرئوەش 
یك كشیان ھی ئویش ئوەی ك جاھیل 
و نزانن. دەرمانی ئم دەردەشی خوندن  و 
لموبدوا   .دنیای  ل تگیشتن  و  فربوون 
كتبی كوردی دەنوسرێ، ڕۆژنامی كوردی 
زمانی   ب قوتابخانكاندا   ل دەبتوەو  بو 
كوردی زانست  و كلتور فری خوندكاران 
و  دەومند  كوردەكانیش   وكاتئ دەكرن. 
بختیار دەبن و ئاگادار دەبن لوەی ك ب چ 
جۆرك ژیانكی باش بۆ خۆیان دابین بكن.

  ئیدی لوەش تدەگن ك واتای نیشتمان 
ئاگادار  ــوەش  ل ھــروەھــا   .چیی نــتــوە  و 
 .وەیتن و  نیشتمان  ھمان   خ  ك دەبن 
عوسمانی  ھموو   ك دەكن  بوەش  دەرك 
یكترن.  دۆستی  براو  ھمویان  خو  یك 
ئوەش دەزانن ك تنیا یۆنانییكان دوژمنی 
 ،یمئ گیانی  گریت.  خاكی  بستك  ئوانن. 
خاكی ئمی. ئم ھمومان سربازین، ھر 

دڵ   ب و  گیان   ب  .. پكردین  ئمریان  كات 
گوێ  یۆنانییكان(٥).  ســر   یندەك ھرش 
پادشاكمان  بدەن.  سرنج  وردی   ب بگرن. 
كرد،  عفو  ھموتانی  كــردو  مرحمتی 
فرامۆش  ئــــوەش  و  مــبــن   خــافــ ـــم  ب
تاوانی   ل قت  لموبدوا  ئیدی   ك مكن 
لسدارە  بكوژەكان  نابورت.  كسك  ھیچ 
 ل  بتوان كس   نیی مومكین  ئیدی  دەدرن. 
 ت بت فیرار بكات. حكوومدەستی حكووم
 ل و  ھزەكانیدا  بسر  بووە  زاڵ  تواوەتی 
خوی خفت ڕاچكاوە. حكوومتی ئستا 
ـــروەرەو ڕگا نــادات ك ئیدی زوــم و  دادپ

ستم ل ھژاران بكرت.
بژی  نــتــوە،  بــژی  پادشاكمان،  بــژی    
ئازادی، بژی مشروتییت. بژی جمعییتی 

ئیتیحادو ترەقی))(٦).

ند وش و رستوەی چكدانل
ئاخاتی: ئاغایتی

ھالنی: ھگرت، البرد
تون: نیی

نیار: دژمن
قلس: خراپ. زەعیف

سگمان: سگوان، سگبان
خوەدی: خاوەن

لمۆ  بــپــاشــوە،  ــرۆ  ــم ل  :ــڤــپــ ئــیــرۆ  ژ 
بدواوە

ورگۆ: باج
لف :فل

جامع: مزگوت
رۆژنام :زەتخ

پ: زۆر
خۆندا: خوندەوار

گراڤ: دوڕگ، جزیرە
گراڤ: دوڕگ، جزیرە

بیری  مــــژووی  ـــا،  زی حیلمی  ئــولــكــن،   .١
ھاوچرخ ل توركیا، بالوكی ئۆیلكن.

چاپی ٢، ئیستامبۆل، ١٩٧٩، نمرە ٢٩٨٥.
٢. بوان سیلۆپی نمرە: ٢٤
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پیمان ـــ دیاربكر ١٩٠٩...

سرچاوە:
١. ل كوردستانا باكوورو ل تركی رۆژنامگرییا كوردی، ئستانبۆل ١٩٩٢.

٢. پیمان، دیاربكر ١٩٠٩، شوكر مستفا، بیان (گۆڤار) ژمارە ١٢٣، سای ١٩٨٦.
٣. جڤاتا ھیوی تلبی كورد، مالمیسانژ، وەرگرانی ل توركییوە: زریان رۆژھتی، دەستنووس.

.٣
.شیرێ كوردانع ناڤ ڤ ناڤان٤. ئ

دوو  بگی  ئیسماعیل  و  بگی  سلمان   .٥
گل  ھــرــمــی  عشیرن  مــزنــــن  گــروپــــن 
یا  پرانی  كو   نی  (دیجل) پیران  و  (ئگیل) 

.ن دناڤ واندانشیرع
نڤیسارێ  یا  توركی  بشا  د   ،جومل ئڤ   .٦
دە وەھان: (١ ئیرۆ پڤ، ب كوردی ژی وێ 
كتب بن نڤیساندن، وێ رۆژنامن ب كوردی 

ژی بن چاپ كرن.
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روونكردنوەیك سبارەت ب ژمارە...

لژمارە (١٢)ی گۆڤاری رۆژنامنووسدا، 
روونكردنوەیك لالین كســـكوە لژر 
ناوی (كوردكی یك رەنگ) و بابتك لژر 
ناوی (چند زانیاریك سبارەت برۆژنامی 
خبـــات)، ك لنووســـینی كاك (نوزاد علی 
ئحمد)ە بو كراوەتوە، ك ھردوو بابت 
و روونكردنوەك سبارەت بژمارە (٤٦٥)ی 
رۆژنامی خباتو كۆمـــ روونكردنوەو 
ژمـــارە  ھمـــان  لســـر  وردیـــان  تبینـــی 
خســـتۆتڕوو، جا بۆ ئوەی ھندێ راســـتی 
ھیـــ نشـــوندرن و مافی كسیشـــی تدا 
پشـــل نكرت، ئو برادەرانش لسر ئو 
ژمارەیـــی رۆژنامی (خبات) لیكتر زیزو 
دڕدۆنگ نبن، ئوا بپویســـتی دەزانم چند 
زانیارییك و سرگوزشتی دۆزینوەی ئم 

ژمارەیتان بۆ روونبكموە: 
ســـای (١٩٩٤) باوكم زەرفكی زەردباوی 
كۆنی دام ك لنایلۆنكی كۆنوە پچرابوو، 
كاتـــ زەرفكـــم لـــ نایلۆنكـــدا دەرھنا و 
دەمكیم كـــردەوە، بینیم چنـــد الپڕەیكی 
 وانـــك لكیك ،دایڕپووتـــی تكـــۆن و پ
 جگ مبات"ە، ئی "خژمارە (٤٦٥)ی رۆژنام
لوەی ك دوو بگنامی تریشی تدابوون، 
كیككیـــان بیاننامیكی (یكتی قوتابیانی 

كوردستان) بوو، ك مژووەكی بۆ ئیلوولی 
سای (١٩٥٤) دەگڕایوە، لسر س الپڕەی 
رەقـــی بۆری فولســـكاب و بمرەكبی رەش 
نووسرابوو، ئوی تریشیان كۆبوونوەیكی 
نوان چند ئندامكی نو مكتبی سیاســـی 
پارتی بوو، ك لنوانیاندا مامۆستا (ئیبراھیم 
ئحمـــد) ی تدابـــوو، كـــ لبیســـت و پنـــج 
الپرەی فولســـكاپدا چـــاپ وبوكرابووەوە. 
بـــم بداخوە! لســـای (١٩٩٥) و لمانگی 
(ســـ )دا، كاتـــك كماـــم گواســـتوە، ئـــو 
تائســـتاش  و  فوتـــان   یـــنامگب دوو 
نمدۆزیوەتـــوە،  و  دەگڕـــم  بدوایانـــدا 
لم رووەشـــوە شـــكم لكســـك كئســـتا 
لھنـــدەران دەژی، بم ببـــوای من، ئو 
دوو بگنامـــ فوتاوە، زۆر لژمارە (٤٦٥)
ی خبـــات گرنگتربـــوون، كـــ ئگر ئســـتا 
لبر دەســـت بونای، رەنگبـــ ھندێ الینی 
نزانراوی شۆڕشـــی (ئیلـــوول) و بۆچوونی 
ئوسای چند برپرسكی مكتبی سیاسی 
پارتیشـــمان ســـبارەت بوەزعـــی ئوســـای 
كوردســـتان بزانیای. ئم س بگنامیش 
لكاتـــی خۆیـــدا پیاوك بباوكمی بخشـــیوە 
كـــ پكـــوە لبرژەوەندی ركخســـتنكانی 
كاریـــان  كوردســـتان)  دیموكراتـــی  (پارتـــی 

روونكردنوەیك سبارەت بژمارە 
(٤٦٥)ی رۆژنامی خبات 

شازین ھرش

رۆژنامك لگوندی (مالووم)ی نزیك شاری سلمانی 
بچاپ گیندراوە.
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روونكردنوەیك سبارەت ب ژمارە...

دەكرد، كباوكم برپرســـی كۆكردنوەی پیتاك و پشـــتیوانی مادی 
لركخستنكان و جماوەرەوە دەگیاندە شۆرش.

 و ســـبـــوو، ئـــ (دمـــمح) نـــاویی باوكـــم كیـــو ھاوڕئـــ
بگنامیـــی دابووە دەســـتی باوكم تاھیان گرت و ئرشـــیفیان 
بـــكات، ئم جگ لـــوەی كباوكم تنیا ئـــو بگنامانی النبوو، 
 بوو كی تریشـــی ھندات و ونو موســـت گب ـــكـــو كۆمب
 جت ھیچـــی تری ببم نكی كند شـــتیـــان تیاچـــوون، چزۆرب
نھشـــت. ھموو ئـــم زانیارییانـــش باوكی خوالخۆشـــبووم پی 
راگیانـــدم كـــ چۆن ئرشـــیفكی باشـــی بوكراوەكانی شۆڕشـــی 
 ك پارتی بۆتكانیشدا كاتستناوەڕاســـتی شالبووەو لیلوولی لئ
دوو باأل، باوكم چۆت پنا بای برزانی لگأل دوو كســـی بارزانی 
 نجامدەدا.. ككخستنیان ئكاری ر (ندملكۆ-سیام) ناوەكانیتردا ب
لو كاتشدا وردە وردە ئرشیفكی باوكم برەو فوتان چوون. 
ھربۆیـــ لـــرەدا دەموت ئو راســـتیی بخمـــ روو كژمارە 
(٤٦٥)ی رۆژنامـــی خبات لگونـــدی مالومی دۆی جافتی نزیك 
شاری سلمانی بچاپ گینراوە، بو پیی كباوكم سبارەت بو 

دیكۆمنتان قسی بۆكردووم.
 باتم دایم جاریـــش ژمـــارە (٤٦٥)ی خكبـــۆ ی
دەســـت كاك (نـــوزاد علـــی ئحمد) كـــ ئوكات 
لبارەگای كوردستانی نوێ بوو، كاتكیش كزانیم 
ســـرگرمی نووســـینوەی مـــژووی رۆژنامی 
خبات، ئوا پی راگیاندم ژمارەك كۆپی دەكات 
و لدواییـــدا بـــۆم دەگڕنتـــوە، بر لســـفر 
كردنكشی بۆ دەرەوەی وت، لكۆینوەیكی 
لرۆژنامـــی  كـــردو   ژمارەیـــ ئـــو  لســـر 
كوردســـتانی نـــوێ دا بـــوی كـــردەوە، بپی 
قســـكانی كاك نوزادیـــش برادەرـــك بناوی 
(محمد شاپسندی) لكۆینوەیكی لسر 
ھمان ژمـــارە كـــردووەو ویســـتویتی مافی 
ئو (نوزاد) پشـــل بكات و لكۆینوەكی 
بخاتـــ ژر پرســـیارەوە! بم مـــن بۆ خۆم 
ئو لكۆینوەیی شاپســـندیم نبینیوەو 
پشـــموای ئو بابت ئوە ناھنت یكتری 
لســـر زیز بكن، بـــۆ یكم جاریش كاك 
 و ژمارەیر ئســـوەی لینكۆوزاد لنـــ
كردووەو دۆزینوەكشـــی ئاشـــكرا كردووە، 
دواتر ئم ژمارەیم دای دەســـت (رەفیق ســـاح) ك خۆی داوای 

لكردم كبیدەم و ئستاش الی خۆی پارزراوە.
لكۆتاییدا تكا لھموو ئوكســـان دەكم ك دەیانوت لسر 
ئو ژمارەی بنووسن، پویست ئاماژە بۆ ناوی خاوەنی راستقینی 
ئو رۆژنامی كمنم (شازین ھرش) بكات و ھیچ كسكیش بناوی 
خۆیـــوە بـــوی نكاتوەو نت ل ئرشـــیفی فن و فیســـارەوە 
وەرگیـــراوە! جگ لناوی (خـــۆم!!) بۆئوەی مافمـــی تدا نخورت، 

وەك چۆن لھموو شتكدا مافمان خوراوە...

بـــۆ
دەســـ
لبارە
ســـ
خبا
و ل
كرد
لس
كو
قس
)

دواتر ئم ژمارەیم
ك ك ل
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ڕۆژنامنووس لنیوان بجھنانی پیشكی و...

 * دەستپك: 
كاری ڕۆژنامنووسیی پیشیكی پیرۆزە، 
ئمۆكـــ لـــزۆر وت و ناوچكانی جیھان 
 ترسیترین كار و پیشمپراق بت عتایبب
ڕۆژنامنووســـان   ڕۆژانـــ و  دەژمردرـــت 
لشـــارو ناوچكانی ناوەڕاست و باشووری 
ئم وت دووچاری ھڕەشـــ، ڕاوەدوونان، 
تیرۆركـــردن  و  ڕفانـــدن  دەســـتگیركردن، 

دەبنوە.
لگڵ ئمانشدا پویست ڕۆژنامنووس 
 ترسیدارەشدا ئازایانموار و مم بارە ناھل
و بوـــر و ڕاســـتگۆیان ئـــرك و كارەكانـــی 
لبرامبر پیشكی و پاراستنی برژەوەندی 
و  لدەســـت  ســـمینوە   بـــ كۆمـــدا، 
دەزگاكانی حیزبی و ســـربازی و سانســـۆر 
 ت كچبیرنوەشمان لم ئنجام بدات، بئ
دەستی ڕۆژنامنووسی لوت و كۆمی 
یاســـادانان،  دەســـتكانی  ئـــازددا لپـــاش 
ڕاپڕاندن و دادوەری ب دەســـتی چوارەم 
دادەنرت، ئازادی ڕۆژنامنووســـیش تاوەكو 
 سنووری ئازادیی دەكات كو ســـنوورە بئ
 خاتكات ودەست نل نشكان پسییكتاك
ژیـــان و كاروبـــاری تاككانـــی كۆمـــوە و 

ئاسایشـــی نتوەیـــی و كســـتیی حكومت 
لكـــدار نكات و ڕەفتاری نشـــیاوی وەك: 
تاوانی ناوزڕاندن و لكداركردن و جنودان 
و بوكردنـــوەی ھوای ناڕاســـت و بابتی 

ب بنما و...ھتد ئنجام ندات.    
ھزەكانـــی  كاری  ئـــوەش  ھـــروەك 
 نییـــ ئاســـایش  دەزگاكانـــی  و   رگشـــمپ
بـــڕۆژی نیـــوەڕۆ و ببرچـــاوی خكـــوە 
 بی بكات، بالقت و فنفنووس بڕۆژنام
ئاگاداركردنوەی سندیكای ڕۆژنامنووسان 
و بب بیاری دادوەر و نووسراوی فرمی، 
 ،زەكانـــی پۆلیســـیش بۆیـــان نییت ھنانـــت

ڕۆژنامنووس دەستگیر بكن.
 تم بابی نووسینی ئڕاســـتیدا بیرۆكل
دەگڕتوە بۆ ئوەی ماوەیك بشوەیكی 
برفـــراوان و جـــی سرســـوڕمان ژمارەی 
 وكراوەكان لو ب نووس و ڕۆژنامڕۆژنام
شارو ناوچكانی ھرمی كوردستان زیادیان 
كـــردووە، ھروەك بپی وتی كاك (زیرەك 
كمال)، ئندامی ئنجومنی بای سندیكای 
ڕۆژنامنووســـانی كوردســـتان، ژمارەی ئو 
ڕۆژنامـــ و گۆڤـــار و بوكراوان لناوخۆی 
 (٧١٠) ڕۆژنام زیاتر لـــ یشـــتۆتـــم گرھ

ڕۆژنامنووس
لنیوان بجھنانی پیشو پابندبوونی بیاسا و رەوشتی 

ڕۆژنامنووسیی

بھادین ئحمد*



ژمارە 13 بھاری 2008 144

ڕۆژنامنووس لنیوان بجھنانی پیشكی و...

و بوكـــراوە. جگ لـــ كناكانی تلفزیۆن 
و ئزگـــی ڕادیۆیـــی ناوخـــۆی و كناكانی 
تلفزیۆنی ئاســـمانیی كوردی (ستالیت) و 
 گڕو پپلكترۆنی كوردی و مای ئڕۆژنام

كوردییكان لسر تۆڕی ئینترنت.
 و ڕۆژنامرچاو لكی بروەك ژمارەیھ
 بوێ بـــرە و لـــل كـــماوەی دیایانـــو م
گودان پیشـــی پیـــرۆزی ڕۆژنامنووســـی 
و گیانـــی ھســـتكردن ب برپرســـیاریتی و 
بنما پیشـــی و یاسا و ڕەوشتییكانی كاری 
ئنجامدانـــی   تـــوتوونك ڕۆژنامنووســـی 
ناوزڕانـــدن و لكداركـــردن و جنـــودان و 
دەست خستن ناو كاروبار و ژیانی تاككسی 
خكـــوەو ببیانوو و پاســـاوی ب بنما، وا 
 ل نووســـی بریتییی ڕۆژنامدەزانـــن پیشـــ
ڕۆژنامگریـــش  پیشســـازی  و  جنـــودان 

بریتیی ل پیشسازی جنوفرۆشتن؟!!
و  ئامـــاژە  لـــرەوە  خۆیتـــی  جـــی 
دەستخۆشـــی ل كنای ئاســـمانی (زاگرۆس) 
بكـــم ك لبرنامی (ڕەش و ســـپی) دا ئم 
دیاردە نامۆ و بابت گرماوگرمی لچند 
ئقیكی تـــوەرەی برنامكدا ورووژاند، 
كـــ ئمـــ خمخـــۆری و گیانی ھســـتكردن 
بـــ برپرســـیاریتی كناكـــ دەردەخـــات، 
ھروەك پویستیش ڕۆژنامنووس سروشت 
و بنمای پیش و كارەكی و ڕاست و چپی 

خۆی و (ڕەش و سپی) لیك بكاتوە. 
بۆی بڕای بندە ھۆكارەكانی سرھدانی 
ئم دیاردەی ل مدیاكانی ڕاگیاندنی كوردی 

:م ھۆكارانوە بۆ ئتڕدەگ
كمئزموونـــی  و  نشـــارەزایی   .١
كوردســـتان  ھرمـــی  ڕۆژنامنووســـانی 
و  ڕســـا  و  یاســـا   لـــ زۆر  بڕادەیكـــی 
ئیتیكـــی ڕۆژنامنووســـی و بنماكانی كاری 

ڕۆژنامنووسی. 
كاری  پیرۆزیـــی  لدەســـتدانی   .٢
ڕۆژنامنووسی و كمی ژمارەی مامۆستای 
و  ڕاگیانـــدن  و  ڕۆژنامنووســـی  بـــواری 
ڕۆژنامنووســـی شـــارەزا و بئزمـــوون و 
ئكادیمـــی و پســـپۆر، بشـــوەیك ئمـــۆ، 
لگـــڵ ڕزمـــدا بـــۆ ڕۆژنامنووســـانی كارا 

و تواو، ھر كســـك ھدەســـتت دەســـت 
دەدات قم وخۆی دەكات ڕۆژنامنووس و 
لگڵ چنـــد ھاوڕیكی گـــڕەك و بازاڕیدا 
بمبســـتی  دەردەكات،  بوكراوەیـــك 
خۆدەرخســـتن و ناو و ناووبانگ دەركردن و 
بخیای خۆی پرۆشی و دسۆزی دەربین 
بـــۆ كۆمڵ بڕاســـت و چپ جنـــو دەدات و 
و  دەردەكات   (ونامـــجن)  ڕۆژنامـــ لبـــری 
لجیاتی ڕۆژنامفرۆشتن (جنو دەفرۆشت) 
و دەیوت لم ڕگیوە بازاڕی خۆی گرم 
بـــكات و خونر و جماوەر بـــۆ خۆی پیدا 
بكات، بیگومان كورد وتنی: (ھرچی ڕیشـــی 
ســـوور بـــت ھمزاغـــا نییـــ) و (بگوكیش 

بھار نایت!).
بھـــۆی  دەســـتدار  حیزبـــی  ھـــردوو   .٣
دەرھاویشتی شڕی ناوخۆ و دواتر لتكردنی 
ئیـــدارەی كوردییوەو بـــۆ ملمالنی حیزبی و 
سیاســـی یكتر، لســـانی رابردوودا دەیان 
رۆژنامـــ و گۆڤار و بوكراوەی ھمجۆری 
ناجۆر لرە و لـــوێ دەردەكن و ھاریكاری 
و پاپشـــتی مـــاددی و معنویـــان لدەكـــن 
لـــ دژی ئـــوی دیك.بب ئـــوەی زۆرینی 
 گوێ بدەن وكراوانو ب و ڕۆژنامستافی ئ
بنماكانی پیشیی و یاسایی و ڕەوشتی كاری 

ڕۆژنامنووسی یان شارەزاییان ھبت؟!
برپرســـیارتی  وەكـــو  دەـــم  لـــرەوە   
مژوویی و لپناوی زیاتر ئاســـاییكردنوەی 
بارودۆخی سیاســـی و ئاسایشـــی كوردستان 
و وەســـتاندنی (شـــڕی ســـاردی ڕاگیاندن 
و ھرشـــی ڕاگیاندنی ناڕاســـتوخۆ بۆسر 
یكتر) پویســـت ھردوو پارتی دەســـتدار 
دەستبرداری ئو ڕۆژنام و بوكراوان بن 
و چیدی با سرشـــقامكانیش ل ھاووتیان 
نگرن، چونك ھردوو دیاردەك نادروســـت 
و ناشارســـتانیی و تاڕادەكیـــش پیوەســـتن 

بیكترەوە. 
٤. بـــڕای مـــن، پدەچـــت ھندـــك الین و 
دەستی دەرەكی و دەزگا و وتی دراوس و 
جیھان بۆ تكدانی باری ئارامی كوردستان و 
ناشـــیرینكردنی ئزموونی دەستی خۆمای 
كوردی ل ناوخۆ و دەرەوە، پاپشتی ماددی و 
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معنوی ل ھندك ل ڕۆژنام و بوكراوە 
لـــ ھرـــم بكن.ھروەك ل ڕابـــردوودا لم 

جۆرە كاران كراوە. 
٥. خـــودی وەزیرو وەزارەتی ڕۆشـــنبیری و 
پرلمانی كوردســـتانیش لـــ پرەپدانی ئم 
دیاردە ترســـناك و دزوە برپرســـن، كاتك 
 وكراوانو ب م جۆرە ڕۆژنامدەدەن ئ گڕ
بنایاسایی ل ناوخۆی ھرم دەربچن یاخود 
بـــردەوام بـــن لدەرچوون كاتك پاداشـــتی 
مانگانی ئم جۆرە ڕۆژنامنووسان دەكن 
و ھاریـــكاری دارایـــی مانگانیـــان دەكن بۆ 
دەرچوونیـــان. یـــان پرلمانـــی كوردســـتان 
لسر چی وەستاوە بۆچی یاسای چاپمنی 
ژمـــارە (١٠) ســـای (١٩٩٣)ی خـــۆی ھموار 
نـــاكات؟ یان یاســـایك بۆ ڕكخســـتنی كاری 
دەر  ڕۆژنامنووســـان  و  ڕۆژنامدەركـــردن 
نـــاكات، تاوەكو كۆتایی بم دیاردەی و دەیان 
دیاردەی تر ل میدانی كاری ڕۆژنامنووسیی 
و ڕاگیانـــدن بھنـــت. بتایبتی پاش ئوەی 
كوردســـتان  ڕۆژنامنووســـانی  ســـندیكای 
پرۆژە یاسایكی بۆ ھمان مبست لماوەی 
ڕابردوودا بناوونیشـــانی (پرۆژەی یاســـای 
 لنووســـان) گكخســـتنی كاری ڕۆژنامڕ
كـــردووە و كاتی ئوە ھاتووە ھاوكات لگڵ 
نزیكبوونوەی كۆنگرەی سانی سندیكای 
كوردســـتان  پرلمانـــی  ڕۆژنامنووســـاندا 

بیاری لسر بدات.
ڕۆژنامنووســـانی  ســـندیكای  خـــودی   .٦
بسیســـتمی   ویســـتپ كوردســـتانیش 
ســـندیكادا   لـــ ئندامتـــی  وەرگرتنـــی 
بچتـــوە، چونكـــ وەرگرتـــن ب ئنـــدام لم 
ســـندیكایدا دەبت پاپشت بۆ سرجم ئو 
 دەبن ی (چاك و خراپ) كنووســـانڕۆژنام
ئندام تیدا، بۆی پویست لكاتی ئنجامدانی 
بوكردنـــوەدا،  تاوانـــی  و  نشـــیاو  كاری 
ســـندیكا رۆژنامنووسك ئاگادار بكاتوەو 
ســـرنجی رابكشت و ســـركۆنی بكات و 
تـــاڕادەی ھپســـاردن و دەركردنی لكاتی 

.كوەی تاواندووبارەكردن
ھـــروەك بپـــی لدوانی بڕـــز (فرھاد 
عونی) نقیبی ســـندیكای ڕۆژنامنووسانی 

ســـندیكا  ئندامانـــی  ژمـــارەی  كوردســـتان 
گیشتۆت (٣٠٠٠) ئندام ؟! 

٧. نبوونی یاسایكی تایبت و ھمالین بۆ 
ڕكخستنی كاری ڕۆژنامنووسان لسرجم 
مدیاكانی ڕاگیاندن (نووســـراو، بیســـتراو و 
بینراو) و تنانت رۆژنامی ئلكترۆنی و تۆڕ 
و پگكانی ئینترنت لھرمی كوردســـتان، 
 ت: "العقوبكی یاســـایی دەمایروەك بنھ

وال جریم اال بالنص".
٨. الساییكردنوەی كلتوری بعس و دادەدانی 
 ڕۆژنامـــ كان لـــعســـییب نووســـڕۆژنام
و مدیـــا و دەزگاكانـــی ڕاگیاندنـــی كوردیدا 
بڕادەیك ھندك لوان ئستا ل مركزی 
دەست و ئاســـتی بای ئو دەزگایاندان، 
لڕابردووشدا ئركیان پیاھدان بوو بشان 
و بای (سید ڕەئیس) و ڕژمكیدا، جنودان 
و ھرشـــكردن ســـر شـــۆڕش و نتـــوەی 
كـــورد بـــوو. ئســـتاش بپچوانـــوە. ھـــر 
ئمانش بـــوون ڕۆی خراپ و ئاژاوەگیان 
ل ھگیرسان و تشنكردنی ئاگری شڕی 
ناوخـــۆدا ھبـــوو لـــ كاتی ھمتی شـــڕی 
 كخراوە سیاســـییوان پارت وڕیاندنی نڕاگ

كوردییكانی ھرم؟!  
لپـــاش ئمانـــ بپویســـتی دەزانم وەكو 
دەروازەیـــك بۆ چوون ناو بابتكوە چند 
 كـــتباب یوەنـــد بـــكـــی پمكزاراوە و چ

پناس بكین:

 :(Information) (اإلعالم) یاندنڕاگ *
و  ھـــواڵ  بوكردنـــوەی   لـــ  بریتییـــ
و  ڕەوان  و  ڕوون  بشـــوەیكی  زانیـــاری 
ڕاست و دروست و پدانی زانیاری ھمجۆر 
ب جماوەر بشـــوەیك كـــ دەربی میل 
 شـــداری بـــكات لـــت و بو ئارەزوویـــان ب
پكھنانـــی ڕای گشـــتییدا و خزمـــت ب بھا 
باكانـــی كۆمڵ بـــكات و برژوەندییكانیان 

بپارزت.
 (Information) و زاراوەی روەك وشھ -
ل فرھنگكاندا بواتای زانیاری (معلومات) 

و ھواڵ (الخبر News) یش دت.
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اإلعـــالم)  (وســـائل  ڕاگیانـــدن  ھۆكارەكانـــی   *
:(Mass Media)

سرجم ھۆكارەكانی ڕاگیاندن (خونراو، 
بیستراو و بینراو) دەگرتوە.

* ھۆكارەكانی پیوەندی جماوەری (وسائل اإلتصال 
:(Mass Communication) (الجماھیری

پیوەنـــدی  ھۆكارەكانـــی  ســـرجم 
جمـــاوەری لوانـــ ھۆكارەكانـــی ڕاگیاندن 
لگڵ ســـینما و ئینترنت و ستالیت و...

ھتد دەگرتوە.

 Press or)  (الصحافـــ) ڕۆژنامگـــری   *
:(Journalism

بریتیی ل پیشســـازی دەركردن وچاپ و 
بوكردنوەی ڕۆژنام و بوكراوە و گۆڤار 
ك بشوەیكی خولی لالین حكومت، پارت 
و ڕكخراو و ســـندیكا یان یان ناوەندەكانی 

ڕاگیاندنوە دەردەچن.

* ڕۆژنامنـــووس یـــان ڕۆژنامـــوان (الصحفـــی او 
:(Journalist) (الصحافی

نووســـین   كـــ كســـی  لـــو   بریتییـــ
كۆدەكاتوەو ھواڵ یان گوتارو گۆشـــیكی 
ڕۆژنامنووسی دایدەڕژت یان شرۆڤكردنی 

گرفت و كشیك ل كۆمدا.

 Journal) (الجریـــدە او الصحیف) ڕۆژنامـــ *
:(Newspaper or

 ك كـــی ڕۆژانـــوكراوەیب لـــ بریتییـــ
ھـــواڵ و بابتی گرماوگرم بودەكاتوەو 
لكاتـــی  بڕكوپكـــی  و  جگیـــر  بناوكـــی 
 ـــت و دەگاتـــدیاریكـــراوی خۆیـــدا دەردەچ

خونرانی.

 The الصحاف نووســـی (حریئـــازادی ڕۆژنام *
:(Freedom of Journalism

بریتیی ل ڕەخســـاندنی كشـــكی ئارام و 
ســـربخۆ بۆ ڕۆژنامنووس، تاوەكو ئرك 
(سانســـۆر)  چاودـــری   بـــب كارەكانـــی  و 
و  بـــدات  ئنجـــام  ســـری   فشارخســـتن و 

ســـرچاوەكانی ھـــواڵ و زانیاری بدەســـت 
بخات و ڕگی چاپ و بوكردنوەی لالین 

دەستوە بدرت. 

 The Lawیاندن (قانون اإلعالمیاســـای ڕاگ *
:( of Journalism

سرجم ئو یاسا و ڕسایان دەگرتوە 
ك لالین حكومتوە بمبستی ڕكخستنی 
كاری ڕاگیاندن و ڕۆژنامنووســـی لوتدا 
دەردەكرـــت كـــ مبســـت لـــی پاراســـتنی 
باری ئاسایشـــی وت و برژەوەندی گشتیی 

.كۆم

:(Ethic) (العرف) ریتن *
لبنڕەتـــدا   (Ethic (ئیتیـــك  زاراوەی 
وشـــیكی یۆنانیـــ لـــ وشـــی (etos)ەوە 
ھاتووە ك ب واتای نریت دت و ل ئستادا 
الینی تیۆری نریت و ئاكاری پیش و كاری 

ڕۆژنامنووسی دەگرتوە.

:(Moral) (األخالق) ئاكار و ڕەوشت *
زاراوەی (مـــۆراڵ Moral) لـــ بنڕەتـــدا 
وشیكی التینیی و ل وشی (mores)ەوە 
وەرگیـــراوە كـــ بواتـــای ھوشـــیاری دـــت، 
بم ل ئســـتادا الینی كردەیی ئاكارو بھا 
ڕەوشتییكانی پیش و كاری ڕۆژنامنووسی 

دەگرتوە.
 

* ئازادی ڕۆژنامنووسی و دەست:
لڕاســـتیدا مســـلی چمكـــی ئـــازادی 
بـــ درژایی مـــژوو نـــاوەرۆك و جوھری 
داخوازییكانـــی مرۆڤ و یكـــك ل ھۆكارە 
لـــدژی  بـــووە  شـــۆڕش  ســـرەكییكانی 
دەست ھروەك شۆڕشی فرەنسی سای 
و  زینـــدو  نموونیكـــی  لمـــوەوە   (١٧٨٩)

 .یسترجب
 كشنووســـی بمكی ئازادی ڕۆژنامچ
ڕەھندكـــی  و  گشـــتییكان   ئازادییـــ  لـــ
ئازادی بیروڕا دەربین. ھروەك ســـرجم 
دەســـتوور و جاڕنامكانـــی مافكانی مرۆڤ 
و ڕككوتننامـــ نیشـــتمانی و جیھانییـــكان 
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جخت لســـر ئم مســـلی بئاشـــكرا و 
ڕوونی دەكنوە.

مســـلی  ڕاستیانشـــدا  ئـــم  لگـــڵ 
ئازادیـــی  ســـنووری  برتســـكردنوەی 
دەســـتوە  لالیـــن  ڕۆژنامنووســـی 
سیاســـتی  پیادەكردنـــی  و  ببكارھنـــان 
سانســـۆر لســـر ڕۆژنامـــ و بوكـــراوە و 
چاپمنییكان ب بیانوو و پاساوی پاراستنی 
ئادابی گشتیی كۆمڵ و برژەوەندی گشتی و 
ئاسایشی نتوەیی، تاڕادەیك مسلیكی 
الســـتیكیی و جی مشتومو باس و خواسی 
زیاترە، چونك زۆرجار دەســـتی سیاســـی 
قۆرخـــی ئازادییـــكان بـــۆ خـــۆی دەكات و 
ڕۆژنامـــ و چاپمنییكانـــی حكومـــت ھیچ 
جـــۆرە سانســـۆركیان لســـر نییـــ، بكو 
حكومـــت تنیا بـــ دوای ڕۆژنامنووســـانی 
نیـــاری حكومتوەی ھروەك لزۆر وت 
و ناوچكانی جیھان ئم دەبینرت و خودی 
حكومت لھوی چاودریكردن و سانسۆر 
خستنسر ڕۆژنام و بوكراوەكانی نیاری 
خۆیدایـــ كـــ زۆر جار خۆی لـــ ڕۆژنام و 

گۆڤارە ئھلی و ئازادەكاندا دەبینتوە.
ســـرۆكی  دورنیـــت)  (مـــی  ھـــروەك 
لیژنـــی ڕاوژكاریـــی ئـــازادی بوكردنـــوە 
 ی (٢٠٠٠) لـــكخـــراوی (یۆنســـكۆ) ســـاڕل
وتاركدا دەت:"ڕاگیاندنی حكومی پویستی 
بـــ سانســـۆر نییـــ، بـــو پیـــی كـــ خۆی 
لبنڕەتـــدا ئامرازكی حكومیی. لبرامبردا 
تنیا سانسۆر بســـر ڕاگیاندنی سربخۆ 

و ئازاددا دەسپنرت".

ھرمـــی  و  عیـــراق   لـــ ڕاگیانـــدن  یاســـای   *
كوردستان:

لدوای شۆڕشـــی مشرووت ل دەوتی 
 :ك (واتی (١٩٠٨)، پاش ساساعوسمانی ل
سای ١٩٠٩) یاسای ڕكخستنی چاپمنییكان 
دەردەچـــت، ئـــم یاســـای تنانـــت تاوەكو 
سانی سییكانی سدەی ڕابردووش لدوای 
دامزراندنی حكومتـــی عیراق لوت كاری 
 تیدا ككاتی حوكمی پاشـــایكراوە.دواتر لپ
یاسای بنڕەتی دادەنرت لم چوارچوەیشدا 

 تــــــت و حكومیانـــدن دادەنریاســـای ڕاگ
یك لدوای یككان بتایبتی لســـردەمی 
ڕاگیاندنـــی حوكمی كۆماریـــدا گۆڕانكاری و 
زیـــادەی تـــدا دەكن ھروەك لســـردەمی 
ڕژمدا لسانی (١٩٦٨، ١٩٧٠، ١٩٧١، ١٩٧٤، 
١٩٨٨ و ١٩٩١) ئـــم گۆڕانكاریان لیاســـای 

ڕاگیاندن و چاپمنی عیراقدا كراوە.
سبارەت ب ھرمی كوردستانیش، لپاش 
ئنجامدانـــی یكم پرۆســـی ھبـــژاردن و 
ڕاگیاندنی ئنجومنی نیشتمانیی كوردستان 
 :ی دواتر (واتی ١٩٩٢، ساسال (مانرلپ)
لســـای ١٩٩٣) پرلمانی كوردستان یاسای 
ژمـــارە (١٠) ی تایبت ب ڕكخســـتنی كاری 
ھرـــم   لـــ ڕۆژنامنووســـی  و  چاپمنـــی 
دەردەكات ك تاوەكو ئستا كاری پدەكرت.

 
* پیشـــی ڕۆژنامنووس لنوان ماف وئرككانی 

و یاسای رۆژنامنووسیدا:
پویست ڕۆژنامنووس لكاتی ئنجامدانی 
كاروباری ڕۆژانی خۆیدا لگڵ بجھنانی 
كارەكیـــدا، ڕەچـــاوی ئرككانـــی و ھاوكات 
نریت و یاســـاكانی كاری ڕۆژنامنووســـیی 
بـــكات و ئـــم ھاوســـنگیی بپارزت تاوەكو 
بنفرەتـــی جماوەر و كشـــی یاســـایی و 

دادوەری نبت.
 ل كریرەدا ھویستی دەزانم لپب بۆی
مـــاف و ئرككانی ڕۆژنامنووس و پاشـــان 

تاوانكانی بوكردنوە باسبكم.

یكم: مافكانی ڕۆژنامنووس:
مافكانـــی  گشـــتیی  بشـــوەیكی 
ڕۆژنامنـــووس ئم خانـــی الی خوارەوە 

دەگرتوە:
١. مافی زانین و كۆكردنوەی ھواڵ و زانیاری 
ئامار و تماشـــاكردنی فایل و دۆســـییكانی 

وەزارەت و دامودەزگاكانی حكومت.
و  كۆبوونـــوە   لـــ ئامادەبوونـــی  مافـــی   .٢
كۆنگرە ڕۆژنامنووسی و كۆڕ و كۆبوونوە 

گشتییكاندا. 
٣. مافی ڕەخنگرتن ل حكومت و دەست 

و چاودریكردنیان.
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نابـــت  و  كاركـــردن  بئـــازادی  مافـــی   .٤
دەستبســـر ھواڵ و زانیاری و دۆكۆمنت 
و ئامر و كرەستی ڕۆژنامنووسدا بگیرت 
لالین ھر كس و الین و بھر پاساوك 

بت.
٥. نابـــت بب بیـــاری دادوەری لكۆینوە 
یـــان  دەســـتگیربكرت  ڕۆژنامنـــووس 

دەستبسربكرت.
٦. نابت بب بیـــاری دادگا ڕۆژنامنووس 

زیندانی بكرت.
دادگای  لالیـــن  ڕۆژنامنـــووس  نابـــت   .٧

سربازییوە دادگایی بكرت.
٨. نابـــت ڕۆژنامنووس لكاتی بجھنان و 
ڕاپڕاندنی كارەكانیدا دەستدرژی بكرتسر 
 نجشكت یان ئازار و ئبكرتی پو سووكای

بدرت.
٩. نابت پاپستۆ بخرت سر ڕۆژنامنووس 
یاخـــود  ھواـــك  بوكردنـــوەی  لكاتـــی 
بابتكی ڕۆژنامنووسیدا تاوەكو سرچاوەی 

زانیارییكانی ئاشكرابكات. 
١٠. نابت بب بیاری دادوەر و نووسراوی 
فرمیی دەزگای پۆلیس ھرش بكرت ســـر 
ماڵ یـــان بـــارەگای ڕۆژنام یاخود شـــونی 
 نانو شونووس و ئبوونی ڕۆژنامجنیشت
بپشـــكنرت یـــان دەســـت بســـر زانیاری و 
بگنام جیاوازەكان وئامر و كلوپلكانی 

ناوخۆیدا بگیرت. 
١١. نابت قدەغی نووسین و بوكردنوەی 
ھواڵ و زانیاری ل ڕۆژنام و بوكراوەكاندا 
لـــ ڕۆژنامنووس بكرت یاخود ھڕەشـــی 
لبكرـــت لكاتی ھودان بـــۆ بوكردنوەی 

ھواڵ یان زانیاریكدا.
 تستۆ بخرپك پاھیچ پاساو ت ب١٢. ناب
سر رۆژنامنووس بۆ وازھنان ل پیشكی 
یان بزۆر گواستنوەی بارەگای ڕۆژنامكی 

یاخود ماكی و شونی حوانوەی. 

دووەم: ئرككانی ڕۆژنامنووس:
 ،"یك ھرككدا،ئموو مافر ھرامببل"
بۆی پویســـت ڕۆژنامنووسیش ئرككانی 
بگیانـــی  جمـــاوەردا  لبرامبـــر  خـــۆی 

ھســـتكردن ب برپرســـیارتی ڕاپڕنت و 
ھوی چواشـــكردن و ئاوەژووكردنوەی 
ڕاستییكان نكات و خكی بھدا نبات. 

لگرنگترین ئرككانی ڕۆژنامنووس:
١. بوكردنوەی ھواڵ ب شوەی ڕاست و 

دروست.
٢. جختكردنـــوە لـــ ســـرچاوەی ھواڵ و 

زانیارییكانی ل پش بوكردنوەیاندا.
٣. پاراســـتنی برژەوەنـــدی گشـــتی و بھـــا 

باكان و داب ونریتی كۆمڵ.
٤. گیاندنـــی كشـــ و داواكارییكانی خك 
بـــ دەســـت و، پویســـت ڕۆژنامنووس و 
مدیـــاكان ڕۆـــی پرد و ڕایـــڵ ببینن لنوان 

جماوەر و دەستدا. 
٥. چاودریكردنی دەســـت و ئاشكراكردنی 
 گرتـــن لكان و ڕەخنموكوڕییـــو ك ـــھ
پرۆژەكانـــی حكومـــت ئگر بكرـــت دانانی 
پشنیازی گونجاو بۆ چارەسركردنی گرفت 

وكشكان.
ھـــاوكات  چاونترســـی،  و  وریایـــی   .٦
بابتیبوون و بالینی لخســـتنڕووی گرفت 

و كشكاندا.
٧. خۆبدوورگرتـــن لھمـــوو ئو شـــتانی 
ك مترســـی دروســـت دەكات لسر ئاكارە 

ڕەوشتییكان و ناووناوبانگی كسكان.
٨. ھوـــدان بۆ ھوشـــیاركردنوەی جماوەر 
ل پرســـ جۆربجۆر و بابت ھنووكیی و 

ھروەھا چارەنووسسازەكاندا.
ئاســـتی  برزكردنـــوەی  بـــۆ  ھوـــدان   .٩
ڕۆشـــنبیری خك و ئاشـــكراكردنی ڕاســـتی 

بابت و ڕووداوەكان.
 

ســـیم: نریت و ڕەوشـــتی ڕۆژنامنووسی و ئازادی 
ڕۆژنامنووسی: 

چمكی ڕەوشت و نریتی ڕۆژنامنووسی 
چمككـــی نویـــ و ســـرەتاكی بۆ ســـای 
(١٩١٦) ل سوید و سای (١٩١٨) ل فرەنسا 
دەگڕتوە، وەكو بشك ل برپرسیارییتی 
ڕۆژنامنووس برامبر بكۆمڵ و ڕاســـتی 

و دسۆزی و دەستپاكی ل پیشكیدا.
كۆمـــی   (١٩٢٣) لســـای  ھـــروەك 
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سرنووســـرانی ڕۆژنامكانی ئمریكا چند 
پرانســـیپكی بـــواری نریتـــی ڕۆژناموانـــی 
لژر ناوی (بنچینكانـــی ڕۆژناموانی) دانا. 
ھروەھا لسای (١٩٢٩) كۆمی نیشتمانی 
خاوەنداری پخشـــی ڕادیۆیـــی و كناكانی 
تلفزیۆنـــی داناوە بناوی (یاســـای ئیتیكی) 

داڕشت.
لماددەی ژمارە (١٩) ی جاڕنامی جیھانیی 
مافكانی مرۆڤیشـــدا ك ل (١٩٤٨/١٢/١٠) دا 

دەرچووە، تیدا ئم س بگی ھاتووە:
بگـــی یكـــم: مافـــی مرۆڤ لئـــازادی 

ڕاوبۆچوون و بیروڕادەربین.
بگی دووەم: مافی مرۆڤ لدەستخستنی 

زانیاری و ڕاستییكاندا.
بگی سیم: مافی مرۆڤ لبكارھنانی 
ھۆكارەكانـــی ڕاگیانـــدن بـــۆ خســـتنڕووی 

ڕاستییكان. 
پرســـتی  ی   (١٠) لبنـــدی  ھروەھـــا 
ئوروپـــی بۆ پاراســـتنی مافكانـــی مرۆڤدا و 
ئازادییكاندا ك ل(١٩٥٠/١١/٤) ڕاگینراوە و 
ل (١٩٥٣/٥/٣) چۆت قۆناغی جبجكردنوە، 
ئامـــاژە بۆ ئوە كـــراوە ك ھمـــوو مرۆڤك 
مافـــی ئازادیـــی دەربینی ھی، ئـــم مافش 
ئازادیی وەرگرتن و گواســـتنوەی زانیاری و 

بیروبۆچوون دەگرتوە.
 ربوانی سیاندن و ڕۆژنامی ڕاگژنل
ڕكخـــراوی (یۆنســـكۆ) ش لـــ كۆبوونوەی 
چواردەیمینی خولی ڕكخراوەكیدا لسای 
(١٩٥٢)، بگنامـــی نودەوتیی شـــرەفی 
ڕۆژناموانـــی دەركرد كـــ پوەرەكانی خۆی 
لـــ جاڕنامی جیھانیـــی مافكانـــی مرۆڤوە 
وەرگرتووە، ك ئویش بنچینبووە بۆ ھردوو 
پیماننامی نودەوتی بۆ ماف شارستانی و 
ڕۆشنبیری و سیاسییكان ك لسای (١٩٦٦) 
 (١٩٦٧/٣/٢٣) دا چووەت دا دەرچـــووە و لـــ
قۆناغ جبجكردنوە و تیدا لبندی (١٩) 
 ك، بســـموو كھ وە دراوە كدا ئاماژە ب
ھیچ جۆرە دەستوەردانك، مافی ھبژاردنی 

.یینی ھكان و ئازادی دەرببۆچوون
ڕككوتننامكانی شرەفی  مبستكانی 
ڕۆژناموانیش لســـ مبســـت و توەرەدا 

خۆی دەبینتوە:
لدەرەنجامكانـــی  جمـــاوەر  پاراســـتنی   .١
 رگرتن لو ب نانی ڕۆژنامـــكارھخـــراپ ب

چواشكردنیان. 
٢. پاراســـتنی خودی ڕۆژنامنـــووس ل ھر 
ئازار و ئشكنجدان و ھرش و ھڕەشیك 
یان پاپســـتۆ خستن سری بۆ ئنجامدانی 
تاوانـــی ڕۆژنامنووســـی و بوكردنـــوە و 
ھـــر كاركـــی تـــر كـــ پچوانـــی ویژدانی 

ڕۆژنامنووسی بت. 
٣. مافـــی ڕۆژنامنـــووس ل بدەستخســـتنی 
ھواڵ و زانیارییكاندا. جگ لو زانیاریانی 
ك پیوەستن ب بواری برگری و ئاسایشی 
نتوەیـــی وتوە ھـــروەك پویســـت ئم 
زانیاریان جماوەر لیان ئاگاداربت وبیزانت 
و ھـــاوكات مافی جماوەریش لـــ دەربینی 
بیروڕاكانیـــان لڕگی ڕۆژنام و بوكراوە 

و مدیا جیاوازەكانوە.
 تـــویالی پرســـتی  دا   (١٩٧٨/٧/١٨)  لـــ
یكگرتووەكانـــی ئمریكا بۆ مافكانی مرۆڤ 
چووە قۆناغـــی جبجكردنـــوەو ل بگی 
جختدەكاتـــوە  دا   (١٣) بنـــدی  یكمـــی 
لســـر ھموو جۆرە دەربینكی ئازادانی 
 زگرتن لندبوون و ڕڵ پابگكان لبۆچوون
ماف و ئازادی و ناووبانگی كســـانی دیكی 
كۆمڵ و پاراســـتنی ئاسایشـــی نیشـــتمانی و 
سیستمی گشتی و ئاكارە گشتییكان لگڵ 
ملكـــچ نكردن بـــۆ ھیچ جۆرە سانســـۆرك 

لبرامبردا ئامادەیی بۆ لپچینوە.
ژمارەیـــك  نونرانـــی   (١٩٨٢) لســـای 
لڕكخراوەكانـــی نونتوەیـــی و ناوچیـــی 
چند بنمایكیان بۆ كاری ڕۆژنامنووســـی 
لـــ جیھـــان دیاریكرد ك ناســـراوە بـــ (بنما 

نونتوەییكانی پسپۆڕی ڕۆژناموانی).
لالیـــن   (١٩٨٩) لســـای  لڕووســـیاش 
یكتی ڕۆژنامنوســـانی وتكوە یاســـای 

نریتی ڕۆژنامنووسی دانرا.
لسای (١٩٩٦) كۆمی ڕۆژنامنووسانی 
پسپۆڕ یاســـایكیان ب ناوونیشـــانی (یاسای 
 Ethic Codeنووسانریی بۆ ڕۆژنامھاگب

for Journalists ) داڕشت.
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* بنما و سیفتكانی نریتی ڕۆژنامنووسی:
زۆرینـــی  ناوەرۆكـــی  لخوندنـــوەی 
ڕككوتننام و ڕاگینراوە نودەوتییكانی 
بواری نریت و ئخالقی كاری ڕۆژنامنووسی 
 مـــاو خام بنر ئســـخت لم جرجســـ
 ویســـتپ وە كندەك رەكی و گرنگانســـ
ڕۆژنامنـــووس ل كاتی ئنجامدانی پیشـــ و 
 ت كنـــد بوەی پابیـــدا پكارەكانـــی ڕۆژان

لرەدا بۆ خونران دەیخمڕوو:
١. پویســـت ڕۆژنامنووس دەســـت و دەم و 

داون پاك بت.
٢. پویســـت ڕۆژنامنـــووس بـــ ویـــژدان و 

ڕاستگۆ بت.
٣. دەبـــت لكاتـــی ڕووماكردنـــی كشـــ و 
و  ھـــواڵ  ڕۆژنامنـــووس،  ڕووداوەكانـــدا، 
 نانالی تی و بوەی بابشـــكان بزانیاریی

بۆ جماوەر بخات ڕوو.
و  وردبیـــن  ڕۆژنامنـــووس   ویســـتپ  .٤
 ســـتكردن بگیانـــی ھـــت و بخۆ بربســـ

برپرسیارتی كارەكانی ئنجام بدات.
٥. پویست ڕۆژنامنووس بپاكی و پسپۆڕی 

كارەكانی ئنجام بدات.
برژەوەنـــدی  ڕۆژنامنـــووس  دەبـــت   .٦
گشتیی كۆمڵ بپارزت و ڕز ل بھا با و 

دابونریتی كۆمڵ بگرت.
٧. پویســـت ڕۆژنامنووس ڕز ل تاككانی 
كۆمـــڵ بگرت و دەســـت نخاتـــ كاروباری 

ژیانی تاك كسیانوە.
بـــۆ  پیشـــكی  نابـــت  ڕۆژنامنـــووس   .٨
وەرگرتنی ئیمتیاز و دەســـتكوتی تاككسی 
خزمتـــی   ویســـتپ بكـــو  بكاربھنـــت، 
 وان بخاترژەوەندی ئماوەر بـــكات و بج

پش برژەوەندی تاككسی خۆیوە.
٩. پویست ڕۆژنامنووس شونی پیشكی 
نكات مایی گوشـــار و ھڕەشـــ بۆ ســـر 

كسانی تر.
١٠. ڕۆژنامنـــووس نابـــت پـــارە و برتیـــل 
لبرامبـــر  ھمجـــۆر  تـــری  ئیمتیـــازی  و 
گزیكردن ل پیشـــ و كارەكی ل كسانی تر 

وەربگرت.
١١. پویســـت ڕۆژنامنـــووس ســـرچاوەی 

زانیارییكانی ئاشـــكرا نـــكات و ل ژر ھیچ 
گوشـــاركدا نھنـــی ھاوڕكانـــی و كارەكی 

ندركنت.
بـــكات  خـــۆی  ڕۆژنامنـــووس  نابـــت   .١٢
بدادوەر، ناب حوكمی پش وەختیش بسر 
تۆمتباران و گومانلكراو و دەستگیركراواندا 

بدات.
١٣. نابـــت ڕۆژنامنووس بشـــداری شـــڕ 
 كان بـــكات و بمرۆڤـــو تووندوتیـــژی دژ ب
قازانجـــی الیـــك لدژی الكی تـــر الینگری 

بكات.

چوارەم: تاوانكانی بوكردنوەی ڕۆژنامنووسی:
ھموو پیشـــیك تایبتمندی و پیرۆزی 
 ویســـتپ بۆی ،ینـــی خۆی ھھـــا و نھو ب
ڕۆژنامنووســـیش پابندی بنما و یاســـا و 
ڕســـاكانی پیشـــكی بت و لچوارچوەی 
ئادابی گشتیی كۆمڵ دەرنچت و پچوانی 
برژەوەندییكانیـــان ھســـوكوت نـــكات، 
تاوەكو دووچـــاری تاوانكانـــی بوكردنوە 

نبت.

- مبست ل تاوانكانی بوكردنوە:
تاوانكانـــی بوكردنـــوە (جرائم النشـــر) 
 ی كو جـــۆرە تاوانانم ئرجســـل بریتیی
ڕۆژنامنووس لكاتی بوكردنوەی ھواڵ 
و زانیارییكانـــدا ئنجامی دەدات و بمبش 
ڕوبـــڕووی لپرســـینوە و ســـزای یاســـایی 

دەبتوە.

- جۆرەكانی تاوانی بوكردنوە:
تاوانكانـــی  گشـــتیی  بشـــوەیكی 
 (٦) جـــۆرەوە ك ـــن بـــوە دەكروكردنـــب

ئمانن:
١. تاوانـــی لكداركـــردن كـــ خســـتنپاڵ و 

جنودان و سووكایتی پكردن دەگرتوە. 
٢. تاوانـــی ئاشـــكراكردن كـــ ئاشـــكراكردنی 
نھنییـــ فرمییكانـــی دەوـــت و دامودەزگا 
سربازییكانی سوپا و موخابرات دەگرتوە 
و ھر زانیارییكی تر ك زیان ب ئاسایشـــی 

نتوەیی بگینت.
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 ی درۆ و بواوەی ھوكردنـــ٣. تاوانـــی ب
بنما یان ھبستراو.

٤. تاوانی تایبت ب كاروباری دادوەری وەكو 
بوكردنـــوەی ناوەرۆكی ئو دۆســـییانی 
دادگا ك ھشتا دادوەر بیاری لسر نداوە 
نھنییكانـــی  كۆبوونـــوە  ئاشـــكراكردنی  و 
دادگا و دۆســـی تاككسییكانی دادگا وەكو 
تاوانـــی دزی، زینـــا، برتیلخـــواردن، تق و 

جیابوونوە و...ھتد.
٥. تاوانی لكداركردنی ئادابی گشتی و یاسا 

و ڕساكانی كۆمڵ و بھا ڕەوشتییكان.
٦. تاوانـــی ھاندانـــی تووندوتیـــژی و تیـــرۆر 
وەكـــو ھاندانی جماوەر لـــدژی حكومت و 

دەســـت یان گل و نتوەیك یان ھۆز و 
تیرەیـــك یان الینگرانـــی ئایین و ئایینزایك 

لدژی ئوی تر.

- سزاكانی تاوانی بوكردنوە:
سزاكانی تاوانی بوكردنوە لوتكوە 
بـــۆ وتكـــی تـــر بپی جـــۆری سیســـتمی 
دەســـت و یاســـای ڕاگیانـــدن دەگۆڕـــت، 
بم بگشتی ل زیندانیكردنی ڕۆژنامنووس 
بـــۆ ماوەی جیاواز و ســـزادانی دارایی ببی 
جیاواز تاوەكو ســـزای بندكردنی ھتاھتای 
یان لسدارەدانی ڕۆژنامنووس دەگرتوە.

سرچاوەكان:
١. حرية الصحافة, د.محمد سعد ابراھيم, طبعة ٣, مطبعة الكتب العلمية, قاھرة ٢٠٠٤.

٢. الفن الصحفي, د.محمود علم الدين, مطبعة دار اخبار, قاھرة ٢٠٠٤.
٣. الموسوعة اإلعالمية, المجلد األول,د.محمد منير حجاب , دار الفجر, القاھرة, ٢٠٠٣ 

٤. معجم المصطلحات اإلعالمية, د.كرم شلبي, الطبعة الثانية, مطبعة دار الجيل, بيروت, ١٩٩٤.
٥. قاموس المصطلحات اإلعالمية, د.محمد فريد محمود عزت, مطبعة دارالشروق, جدة, ١٩٨٤.

٦. چوارچوەی یاســـایی ئازادیی ڕۆژنامگری ل كوردستانی عراقدا، د.كمال سعدی، چاپخانی ئاراس، 
ھولر، ٢٠٠٦.

٧. چند الپڕەیك ل مژوی ڕۆژناموانی ی كوردی (١٨٩٨-١٩١٨)، برگی یكم، نوشیروان مستفا ئمین، 
چاپخانی سردەم، سلمانی،، ٢٠٠١.

٨. ھاوڕی ڕۆژنامنووســـان، ن.مالكۆـــم ئف مالتی، و.لئینگلیزییوە، ئازاد فتاح حســـن، ب ناوی 
چاپخان، سلمانی، ٢٠٠٣. 

 ،ناوی چاپخان دیب، بـــوە موحســـین ئرەبییعزیز، و.لالح عنووسان،ن.د.ســـنمـــای ڕۆژنام٩. ڕ
سلمانی، ٢٠٠٢.

١٠. ئیتیك لڕۆژناموانیی كوردییدا، شوان ئادەم ئیڤس، دەزگای چاپ و پخشی سردەم، سلمانی، ٢٠٠٦.

* تبینی: ئم بابت پش بســـتنی كۆنگرەی دووەمی ســـندیكای ڕۆژنامنووســـانی 
.ر، نووسیومولھ كوردستان ل

* ماستر ل ڕاگیاندن/ چمچماڵ
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 بالینی كناكانی ئاسمانی عراقی...

ھۆیكانی راگیاندن ل قۆناغی ئستاماندا 
پگیكـــی گرنگیـــان پكھناوە، لـــ نوەندی 
 ت لـــی ئاســـتی شارســـتانییوەرانـــو پئـــ
وتاندا دەستنیشـــان دەكـــن و ھروەھا لو 
نوەندانـــی كـــ رادەی دیموكراســـییت لم 

كۆمگای یاخود ئویتر دیاری دەكن.
 ل ،یـــیـــان ھیانـــدن رۆكانـــی راگھۆی
پكھنانـــی چمـــك و بۆچوونكانـــی خـــك 
سبارەت ب (ھقیقت)، ل ھموو بوارەكانی 
ژیاندا. بگومان كۆمگا ھاوچرخكان، تواو 
 ماوەری لیاندنی جكانی راگھۆی پشـــت ب
بواری گیاندنی پیامكان دەبستن، ئمش 
ئـــوە دەگینت، كـــوا ھۆیكانی راگیاندن 
رۆیـــان لـــ پكھنانـــی ئجنـــدەی جماوەر 
راگیاندنـــی  ھۆیكانـــی  بتایبتـــی  دەبـــت، 
بینـــراو، كـــ نـــوەڕۆ كـــ ئامانجدارەكیـــان، 
بۆچوونكانـــی جماوەر دەبزونت و دیاری 
دەكات، بـــ ئاراســـتی دۆزكـــی دیاریكـــراو 
وەك: كۆكردنـــوەی جماوەر ب مبســـتی 
وەرگرتنـــی بیارـــك و ھروەھـــا بۆ ئوەی 
بیروباوەڕو ئایدۆلۆژیـــا پكبھنرت، ئمش 
 بارەت بكی گشـــتی ســـكۆتاییـــدا رایی لـــ

بیرۆكیك دەخوقنت.
لـــ رۆژانـــی ئیمۆمانـــدا، دروســـتبوونی 
 ،نـــیی زۆر دەگمتـــی و پیشـــگوتـــاری باب
بـــم رـــژەی دووری و نزیكی لـــم گوتارە 
جیـــاوازی ھی، رەنگـــ كنای ئاســـمانی وا 
ھبـــت برژەیكـــی برچـــاو لـــ گوتـــاری 
بابتـــی نزیك بت، لكاتكدا ھندك دەزگای 
راگیانـــدن ھن زۆر دوورن لم گوتارە، ئم 
 مانم باســـش ئامانجی ئدووری و نزیكیی
و دەمانوـــت پراكتیزەكردنوە، ئم دووری 
و نزیكییـــ ل كنا ئاســـمانییكانی عراقیدا 

دیاری بكین.
 ل ویستراقی، پكانی عئاســـمانیی ناك
 یاندنی لماكانی راگبن كانیاندا، بۆگرامپ
بالینـــی و دیقتدا پابند بن و نبن دەنگك 
 ویســـتكو پكـــی دیاری كـــراو، بنبـــۆ الی
ھموو بیروبۆچوون جیاجیاكان كۆ بكنوەو 

برجستیان بكن.
ئمـــش لـــم تۆژینـــوەدا. ھوـــی ئوە 
دەدەین رادەی بالینی كنا ئاسمانییكانی 

عراقی بسربكینوە.

بالینی كناكانی ئاسمانی عیراقی
سبارەت ب واقیعی ئستای عیراق

بوشرا جمیل
وەرگان: خالید بكر ئییوب
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:كی باسشك
پویســـت بیرۆكی تۆژینوە زانســـتی ل بۆشـــاییوە 
دەســـت پ نكات، بۆ ئـــوەی ببۆشـــایی بكۆتا نیت، 
ھر لســـر ئـــم بنمایش ئم خســـتی تۆژینوەی 
زانســـتی جیادەكاتـــوە، لـــوەدا خـــۆی دەنونـــت. كـــوا 
 ،یشـــم كبارەت بـــت ســـبی دیاریكـــراوی ھشـــك
توژینـــوەو لكۆینـــوە دەربـــارەی الینـــ جیاجیاكانی 
بئنجـــام بگینـــت. كشـــی ئـــم تۆژینـــوەش خۆی 
لـــوەدا دەنونت كوا ھۆیكانی راگیاندن رۆكی گرنگ 
و زیندوو ل چســـپاندنی پرەنســـیپكانی دیموكراســـی و 
پتوكردنـــی بھاكانـــی شارســـتانیت لـــو كۆمگایانی 
كۆشـــش دەكن بۆ پاراستنی ئازادییكان و مافی تاككان 
و نوكردنـــوەی ژر خانی رۆشـــنبیری، بنونن. ھروەھا 
رۆڵ ببینین بۆ ئوەی دەزگا مدەنییكان ل ئامادەباشیان 
 تدا كاراتر ببن لتـــی و دەووان ھاووی نشـــھاوك ل
 روەراننگ و دادپكی ھاوســـیوەندییقاندنی پناو خوپ
ل نوانیاندا، ل نوان مرج گرنگكانی ئم پیوەندییش، 
پویســـت حكومت دەست ل ھۆیكانی راگیاندنی بینراو 
ھگرـــت و نیانكات دەنگۆی تایبـــت بخۆی، ھروەك 
حكومت دیكتاتۆرییكان دەیكن، بكو پویســـت ئازادی 
رادەربینیان بۆ دابین دەكات بواری دەستخستنی زانیارییان 
ل پناو گواســـتنوەی راستییكاندا بۆ بەخسنت. و ئایا 
ھۆیكانـــی راگیاندنـــی عراقـــی (دوای گۆڕانكارییكان)، 
توانیویتـــی رگی بالینی و ســـربخۆیی و نزاھت 
بپارزـــت...؟ ئایا توانیویتی گوتاركی نیشـــتمانی بت و 

سر بھیچ الینك نبت، برنام رژ بكات..؟
ئایا كارە راگیاندنك لسر ئاستی برپرسیاریتی و 

رووداوەكان دا بووە؟
پویســـت حكومت دەســـت لـــ ھۆیكانـــی راگیاندن 

ھگرت و ئازادی رادەربینیان بۆ بەخسنت
باســـ زانســـتییكان لـــ زانســـتیی مرۆییكانـــدا، ھر 
تنیـــا بشـــوازی تیۆری ئنجـــام نادرـــن، بكو رەھند 
پراكتیزییكان كاریگرییان ل دیاریكردنی گرنگیان دەبت، 
ئمش وا پویســـت دەكات، گرنگی كشـــ زانســـتییكان 
بزاندرت و ئم گرنگییش ل ژر تیشـــكی چندین توخم، 
كـــ ھندكیان پیوەســـت بكۆمـــگاوە بدەردەكوت. 
گرنگـــی ئم تۆژینوەش لوەدا خۆی دەنونت، كوا ئم 
تۆژینـــوە ل گرنگترین خســـتكانی ئـــم چرخمانو 
كاریگرتریانـــ لـــ كردەی گۆڕانی ھۆیكانـــی راگیاندنی 
جماوەری بۆ ئامرازە رۆشنبیرەكان، بشوەیك بتوانرت 
بگوترت كوا ھۆیكانی راگیاندن ل چرخی ئستاماندا 

حكومت   ــ ــت ــس ی ــو ــ پ
ھۆیكانی   ـــ ل ـــــت  دەس
و  ھگرت  ــدن  ــان ــی راگ
بۆ  رادەربینیان  ـــازادی  ئ

بەخسنت
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دەتوانن زادی رۆشـــنبیریمان بۆ دابین بكن و شارەزایی 
رۆشنبیریی بۆ ملیۆنھا ھاووتی دەستبر بكن.

ئـــم بھا رۆشـــنبیرییانی ك دەتوانـــن ببن ھۆكاری 
یارمتیـــدەر بـــۆ ئنجامدانـــی گۆڕانكاری دیموكراســـی و 
گۆڕانی رەفتـــاری ھاووتیان، ك بھاكانی لبووردەیی و 
دیالۆگ و بڕوەبردنی دروستی ناكۆكییكان تیدا رەنگ 

بداتوە.
دروســـتكردنی عراقكی نوێ پویستی بگكردنی 
 ل كســـتبم ك ،ییاندن ھخۆكانی راگربدەزگا ســـ
دیاریكردنی حقیقتی رووداوەكانی عراق (بشوەیكی 

بابتی و توانایكی پیشیی با) برجست بت.
ھۆیكانی راگیاندن دەتوانن.. شارەزایی رۆشنبیری بۆ 
ھاووتییان دەستبر بكن و ببن ھۆكاری یارمتیدەر بۆ 
ئنجامدانی گۆڕانكاری دیموكراســـی، ھۆیكانی راگیاندن 
بـــ نوەڕۆكـــ ئامانجدارەكیـــان دەتوانـــن لـــ بزاوتن و 
دیاریكردنـــی ئاراســـتكانی جمـــاوەر بـــرەو دۆزكـــی 
دیاریكـــراو رۆیان ھبت، ھروەھا كاریگرییان لســـر 
رەوتی كارەكان و ســـقامگیری گالن زدەتر بووە، وەك 
(كۆكردنـــوەی جماوەر بۆ وەرگرتنـــی بیارو پكھنانی 
 بارەت بوەكان ســـشـــ ك لوەیشـــكی گشـــتی برای

بیرۆكیك و یاخود دۆزكی ئامانجدار).
ل پناو ئاگاداربوون دەربارەی مســـلی بالینی و 
ســـربخۆ. كناكانی راگیاندنی عراقی، وا بپویســـت 
زانرا پشـــت بـــ برنامیكـــی میدانی ببســـترت، وا وا 
بپویست زانرا پشت ب برنامیكی میدانی ببسترت، 
بمبستی زانیاری ســـبارەت ب خستكانی بابتك 
ل بابتكانی بڕگیكی بابتییان پیدا بكرت، ھروەھا 
بۆ ئوەی وەسفی ئم دیاردەیی برنامك لیدەكۆتوە 
بدیقـــت بكات و بدەربینی چۆنایتی پشكشـــی بكات 
و بدەربینـــی چندایتی و ب ژمارە قبارەی دیاردەكو 

پلی پیوەستی لگڵ دیاردەكانی دیك روونبكاتوە.
ئامـــرازی باســـك ئامادەكردنی فۆڕمكی (ئیســـتبیان) 
بوو، ك لســـر بنمای زانستی و منھجی دارژرا بوو، 
 وەككانی تۆژینرەكییند سش رەھمر تیشكی ئژ ل
و بگـــ زانیارییكانی دیاریكران، بمبســـتی گۆڕینیان 
 كی فراوان لشـــداربوونناو بپ ندین پرســـیار، لبـــۆ چ

پانتایی ئم باسدا.
ھروەھـــا ئم فۆرم بـــ ئزموونكی میدانی لالین 
قوتابیانـــی خوندنی با (خوندنـــی دكتۆرا) تاقیكرایوە و 
بپی چندین پشنیار لالینی (زمان، بابتی پرسیارەكان، 
و  زاراوە  بشـــداربووان،  كاردانـــوەی  زمـــان،  روونـــی 
چمككان، ھمواركراو دانی كۆتایی دوای پداچوونوە 

دەست نیشان كرا. 

راگیاندن  ھۆیكانی 
ــــی  ــــارەزای ـــــن.. ش ـــــوان دەت
رۆشنبیری بۆ ھاووتییان 
 ببن و  بكن  دەســتــبــر 
ــاری یــارمــتــیــدەر بۆ  ــۆك ھ
گۆڕانكاری  ئنجامدانی 

دیموكراسی
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:وەكتۆژین (یینع) سمپلی
 ندنی بانـــدكاری خو(٥٠) خو ل م باســـســـمپلی ئ
(ماجســـتر و دكتـــۆرا) پكھاتبوو، بشـــوەیكی رەمكی، 
ئوانـــی بڕكـــوت لـــ حرەمـــی كۆلـــژی راگیانـــدن 
بوون دەســـت نیشـــان كران، بو پی ئوانـــ نونرایتی 
مامۆســـتایانی زانكـــۆ دەكـــن و توـــژی خوندنـــی بان، 
ھروەھا نونرایتی ئو توژە كۆمیتییی رەھندی 
رۆشـــنبیری و فیكرییـــان ھیـــ.. دەكـــن، جگـــ لمـــش 
بشـــوەیكی ئكادیمی و پیشیی ل كناكانی ئاسمانی 
 ،یگادا ھكۆم رچاویان لـــی براقـــی دەڕوانن و رۆع
ھندـــك لـــ مان: ئامادەكاری پرۆگـــرام و برنام بوون، 
ھندكی دیكیان پشكشكارو بژەری ھواڵ و پیامنر 
بوون، ئمش دەبت ھۆی ئوەی ھۆشیارییان ل ئاستكی 
برز دابت و زانســـتییان وەمی پرســـیارەكان بدەنوە، 
ھۆیكانـــی راگیانـــدن بـــ نوەڕۆكـــ ئامانجدارەكیـــان، 
دەتوانـــن ل بزاوتن و دیاریكردنی ئاراســـتكانی جماوەر 

برەو دۆزكی دیاریكراو رۆیان ھبت.

لكدانوەی دەرئنجامكان:
 كان خۆیان لنجامیاندندا، دەرئكانـــی راگژینتو ل
رەھندی ونبوو دەبیننوە ئمش ل زدە خســـتنڕووی 
چندایتی دەرئنجامكانی بب درژەدان ب بیری تیۆری 
تبینی دەكرت، ھر لم روانگیوەش دەرئنجامكان و 

خشت ئامارییكانی تۆژینوەك دەخینڕوو:
لـــڕووی رەگـــزەوە رـــژەی (نرینـــ) لـــ ســـمپلی 
(مینـــش)  رـــژەی  و   (٦٢٪)  یشـــتۆتگ تۆژینوەكـــدا 
گیشـــتۆت (٪٣٨)، بـــم لـــڕووی تمنـــوە، ئوانـــی 
تمنیان ل (٣٥-٤٥) سانن بپلی یكم دن بڕژەی 
ل (٪٥٦) ل ســـمپلی تۆژینوەكدا، خـــاوەن تمنی (٢٥-
 (٪٤٤) ل ژەی لـــڕن و بی دووەم دپلـــی ب٣٥) ســـا
ســـمپلی تۆژینوەكدا، ھـــروەك لم خشـــتی خوارەوە 

روون دەبتوە:

ــــــــی  ــــــــان ــــــــك ی ــــــــۆ ھ
 وەڕۆكن  ب راگیاندن 
ئامانجدارەكیان، دەتوانن 
دیاریكردنی  و  بزاوتن   ل
جماوەر  ــی  ــان ــك ــت ــاراس ئ
دیاریكراو  دۆزكی  ــرەو  ب

رۆیان ھبت
لسر ئاستی خوندنیشدا، خاوەن بوانامی ماجستر 
پلی یكمی وەدەست ھناوە ب (٢٧) دووبارەبوونوە و 
بڕژەی (٪٥٤) و خاوەنی بوانامی دكتۆرا بپلی دوو 
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ھاتووە، بـــ (٢٣) دووبارە بوونوە و رژەی 
(٪٤٦) ل ســـمپلی تۆژینوەكدا، ئم خشتی 

خوارەوەش ئم رژان روون دەكاتوە:

ئم توژەی كـــ پیوەندار بوو ب توانای 
كناكانی ئاسمانی عراقی، ك تا چ رادەیك 
دیمـــن و رووداوەكانی سیاســـی لـــ عراقدا 
برجســـتكردووە،  بابتـــی  بشـــوەیكی 
رژەی ئم وەمانی ك دەن برجستی 
 (٤٧)  بـــ  (٩٤٪)  یشـــتۆتگ نكـــردووە، 
 كـــ ئوانـــش  رـــژەی  دووبارەبوونـــوە، 
گوتوویان ھۆیكانی راگیاندن دیمنكانیان 
 (٦) (٪٦) ب یشـــتۆتكردووە، گ ســـترجب

دووبارەبوونوە.
گـــر دیقت ل ھـــردوو رژەكـــ بكین، 
بۆمـــان دەردەكوت، ك جیـــاوازی نوانیان 
لالیكـــی  لالیـــك   مـــئ زۆرە،  گلـــك 
كـــوا  دەســـلمنت  ئـــوە  دیكشـــوە، 
كناكانـــی راگیاندنـــی عراقی لـــ ووتاری 
بابتـــی و پیشـــیی زۆر دوورن و الینگیری 
ل نوەندە راگیاندنكاندا بوونی ھی و ئم 
الینگیرییـــش دەمانگینتـــ ئو ئاســـتی 
الینـــی دیك بـــ دوژمن و خائیـــن بژمرین، 
 ویســـتی براقی نوێ پكـــدا عكات لـــ مـــئ
 یاندنخۆكانی راگربكردنی دەزگا سگ
 .ب (تقیقھ) كانیان دەرخســـتنیئامانج ك

.یھ
ئـــم خشـــتیش رژەكان لـــم بارەیوە 

روون دەكاتوە:

ئاســـمانی،  كناـــی  باشـــترین  لـــڕووی 
بپـــی دەرئنجامكان، كناـــی (عراقیی) و 
 نا. بمیان وەدەست ھكی یپل (رقییشـــ)
(٥٠) دووبارەبوونـــوەی ب ڕژەی (٪٣٣,٣)، 
كناـــی (ئلحـــورە- عـــراق)، بپلـــی دووەم 
ھـــات بـــ (١٢) دووبارەبوونـــوە و بڕژەی 
(٪٨) كنای (سومریی) بپلی سیم ھات 
ب (١١) دووبارەبوونـــوە و رژەی (٪٧,٤)و 
كنای (فورات) پلی چوارەمی وەدەست ھنا 
بـــ (١٠) دووبارەبوونوە و رـــژەی (٪٦,٦)
و كناـــی (بغدادیـــ) بپلـــی پنجـــم ھات 
بـــ (٨) دووبارەبوونـــوە و رـــژەی (٪٥,٤)، 
 م ھات بشـــی شپلب ،(غـــدادب) ـــیناك
(٧) دووبارەبوونوە رـــژەی (٪٤,٧)، كنای 
(ئلرافیدەیـــن)، پلـــی حوتمی بدەســـتھنا 
 ژەی (٪١,٣) لوە و ر(٢) دووبارەبوونـــ بـــ

سمپلی تۆژینوەكدا.
ئم رژانش لم خشتی خوارەوە روون 

دەبتوە:

ل بـــواری ھبوونی كناكانی تایبتمند 
ب الین سیاسی و ئاینییكان، رژەی (٪٨٢) 
بـــ (٤١) دووبارەبوونوە، بـــ (ب) بوونی 
(١٦٪) ـــژەی لوە، رمیان داوەتوە ،یـــھ
ەش بـــ (٨) دووبارەبوونـــوەی ب وەمكی 
دیك وەمیان داوەتوە، ئوانی ب (نخر) 
 یشـــتۆتیاندن گژەكوە، رمیان داوەتوە

(٪٢) ب (١) دووبارەبوونوە.
ئم رژانش كشیكمان بۆ دەستنیشان 
دەكن، ئویش ئوەی، كناكانی راگیاندنی 
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عراقـــی، ھریكیـــان ســـر بالینكی سیاســـی یاخود 
ئایینیوەن:

رژەكانیش بپی ئم خشتی روون دەبتوە:

بم تا چ رادەیك، ئم كنان كاریگرییان لســـر 
(بینر) ھی، رژەی ئم وەمانی ب (نخر) كاریگرییان 
نیی، گیشـــتۆت (٪٧٠) بـــ (٣٥) دووبارەبوونوە، رژەی 
(ب)یش گیشـــتۆت (٪٣٠) ب (١٥) دووبارەبوونوەش، 
لمشدا دەردەكوت كوا كناكانی عراقی كاریگرییان 
لســـر (بینر) كم، چونك نیانتوانیوە ئازارو خواست 
 ،مر ئك ھن، نبكـــ ســـترجتیان بو ویســـتی ھاوو
بكو ھندكیان (ژەھر) بســـر گلـــی عراق دادەرژن، 
ھـــر بۆیش (بینری عراقی) ســـیری كناكانی غیرە 
عراقی دەكات. ئم خشتیش رژەكانی ئم بوارە روون 

دەكاتوە:

 ر بیان ســـكریراق، ھیاندنـــی عكانـــی راگناك
 ك كدایكات لـــ مكـــی ئایینی یاخود سیاســـیین، ئنالی
عراقی نوێ پویستی بگكردنی دەزگا سربخۆكانی 
 ..قیقھت بكانیـــان دەرخســـتنی ھئامانج یانـــدن كراگ

.یھ
لـــ بـــواری ئـــوەش.. كـــ داخوا پـــت باشـــ كناك 
 م بۆچوونكـــۆی دەنگ ئـــ ـــت، بكان دابخرـــناك لـــ
رەتكراوەتوە، چونك دژی ئـــازادی رادەربین و ھموو 
كارمندكـــی راگیاندنیـــش مافـــی ئوەی ھیـــ زانیاری 

دەست بكوێ و شیبكاتوە و بكاربھنت.
بپی ئم خشتیش ئم راستیی روون دەبتوە:

ــــــی  ــــــاــــــكــــــان كــــــن
ـــراق،  ـــ ـــی ع ـــدن ـــان ـــی راگ
ـــــان ســــر  ـــــی ـــــك ـــــری ھ
ئایینی  ــی  ــك ــ ــن الی  ـــ ب
 مئ سیاسیین،  ــود  ــاخ ی
 ك  ـــ ـــدای ـــك ـــ ـــات ك  ـــــ ل
پویستی  ــوێ  ن عراقی 
ـــا  ــی دەزگ ــردن ــك ــ ــگ ب
راگیاندن  سربخۆكانی 
ئامانجكانیان   ــــ ك
 ..قیقھت بدەرخستنی ھ

یھ
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ل بـــواری بالینـــی كناكانیش، كنای 
 (٢٧) م ھات، بـــكـــی یپلـــب (رییســـوم)
 بـــ)  ،(٥٤٪) رـــژەی  و  دووبارەبوونـــوە 
 (٢٠)  بـــ ھـــات،  دووەم  بپلـــی  وەمیـــش 
كناـــی   ،(٤٠٪) رـــژەی  دووبارەبوونـــوەو 
 (٣) م ھاتووە، بیی ســـپلش ب(رقییشـــ)

...(٦٪) ژەی لوە و ردووبارەبوون
خشـــتی خوارەوە رژەكان دەستنیشـــان 

دەكات:

ئمـــش ئوە دەســـلمنت، كوا رژەی 
(بالینـــی) لـــ نـــوان كناكانی ئاســـمانی 

.مجگار كراقیدا ھع
لـــ كۆتایـــی تۆژینوەكـــدا بمبســـتی 
چارەســـركردنی ئم رەوشـــی كناكانی 
پرســـیاری  چندیـــن  عراقـــی  ئاســـمانی 
پرســـیاری  وەمـــی  دانـــراون،  جۆراوجـــۆر 

* ل گۆڤاری (تواصل)، ژمارە (١٩) سای ٢٠٠٧، بوكراوەتوە.

(دانانی یاســـایكی یكگرتوو بـــۆ راگیاندنی 
 (١٢) م ھاتـــووە بـــكـــی یپلـــراقـــی) بع
دووبارەبوونـــوە و رـــژەی (٪٢٤)، وەمـــی 
پرســـیاری (ئامادەكردنی كارمندانی پیشیی 
و دوورخســـتنوەی گوشاری حیزبی لسر 
دەزگاكانی راگیاندن) بپلی دووەم ھاتووە، 
 ،(٢٢٪) ژەی لوەو ر(١١) دووبارەبوون بـــ
وەمی پرسیاری (پابند بوون ب ئخالقیاتی 
پیشیی و نیشـــتمانی) بپلی سیم ھاتووە 
 ،(٢٠٪) ژەی لوە و ر(١٠) دووبارەبوون ب
وەمی پرســـیاری (پویستی ب راگیاندنكی 
مركـــزی و دانانـــی سانســـۆر بمبســـتی 
بالینـــی بتایبتـــی قۆناغی گواســـتنوەدا)، 
بپلـــی چوارەم ھات ب (٩) دووبارەبوونوە 
و رژەی ل (٪١٨)، وەمی پرسیاری پنجم 
كۆتایی سبارەت ب راگرتنی تمویلی دەرەوە 
بۆ كناكانی ئاســـمانی لالیـــن الینكانی 
 (٨) م ھـــات بـــنجـــی پپلـــوە، بسیاســـیی

..(١٦٪) ژەی لوە و ردووبارەبوون
رـــژەی  خـــوارەوەش  خشـــتی 

چارەسرییكان رووندەكاتوە:
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دەروازەیك
بوكراوەی  یكمین   ل باس  برلوەی 
بم  ئوە  دەموێ  بكم،  مخموور  دەڤری 
دیكی  شاركی  ھــر  وەك  مــخــمــوور   كــ
ژر   ل زۆر  یكجار  سانكی  كوردستان 
سرەتای   ل دابــووە،  چوسانوە  و  دەستی 
دامزراندنی دەوتی عراقوە بووەت قزاو 
 ،گدیب ،وانیش (گوت، ئكدپ ناحی سل
لخۆ  گوندی  سد  دوو   ل زیاتر  و  باقرت) 
گرتووە. لرەدا ناموێ باس ل مژووی ئو 
رەوتی   ل باس  دەمــوێ  بكو  بكم،  شارە 
شارەدا،  لــو  بكم  كـــوردی  رۆژنــامــگــری 
بگورەی ئو زانیارییانی من ك بدەستم 
تاوەكو  بگشتی  مــخــمــوور   لــ گیشتووە 
و   رۆژنــامــ ھیچ   ،١٩٩١ بــھــاری  راپڕینی 
دەرنچووە،  شــــارەدا  ــو  ل ــك  ــراوەی ــوك ب
رۆژنامنووس  و  نــووســر  زۆر  ئگرچی 
سانی   ل بتایبت  ھكوتوون،  شارە  لو 
 دەی رابردوو، زۆر لشتاكانی سفتاو ھح
بابتگلكی  رۆژنامنووسكان  و  نووسر 
زۆریان بوكردۆتوە، بتایبت ل رووبری 
رۆژنام و گۆڤارەكانی ئو سردەم، وەكو 
(كاروان، رەنگین، ھاوكاری، پاشكۆی عراق.. 

 ل ئندام   تبوون زۆریشیان  ھروەھا  ھتد)، 
سندیكای رۆژنامنووسانی عراقی و ئندام 
لگڵ  بــم  كــورد،  نووسرانی  یكتی   ل
رۆژنامنووسی  نووسرو  كۆمك  ئوەی 
ئوەی  ھۆی   تبوونن بم   ،بوونھ باش 
سنوورە  لو  بوكراوەیك  تنیا  بتوانن   ك

دەربكن.

سرەتایكی زۆر كورت
لرەدا ئگر كمك بۆ دواوە بگڕینوە، 
وەك لسرەوە باسم كرد ك بر ل راپڕین 
ھیچ بوكراوەیك ل مخموور دەرنچووە، 
گۆڤاری  یكمین  (رووناكی  كتبی   ل بم 
كوردی ل شاری ھولر)، ك دكتۆر، كوردستان 
موكریانی ئامادەی كردووە، باس لوە دەكات 
ك گۆڤاری رووناكی ل ١٩٣٥/١٠/٢٤ لالین 
حوسن  بــســرپــرشــتــی  و  مستفا  شیت 
ھروەھا  بوكراوەتوە،  موكریانی  حوزنی 
كاتی  ئو  قایمقامی   ك دەكــات.  لــوە  باس 
زۆر  بووە،  بگ)  (یحیا  ناوی   ك مخموور 
كردنی  دابین  بۆ  كــردووە  حوزنی  ھاوكاری 
 ،شاری مووس ك لیینی چاپخانپارە بۆ ك
دەت:  كتبدا  لو  ھر  ھولر،  شــاری  بۆ 

گۆڤاری قرەچووغ
یكمین بوكراوەی دەڤری مخموور

بختیار پانی
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گۆڤاری رووناكی ك (١١) ژمارەی ل دەرچووە، 
 گو دیب ری گودەڤ و گۆڤارە لئ و كاتئ
دابش كراوەو ل بی ئو پارەیی ك ئو گۆڤارە 
وەریگرتووە ل خكی ئو ناوچی، ھاندەركی 
ئمش  گۆڤارە،  ئو  بردەوامی  بۆ  بووە  باش 
مخموور،   ل پشتر  كوا  دەدات  نشیان  ئوە 
ئو  خكی  و  دابشكراوە  گۆڤار  و   رۆژنام
خوندنوەی   لــ  بــوونــنــ ببش  دەڤــــرە 
یكمین گۆڤاری كوردی ك ل شاری ھولر 

دەرچووە.
ــوە بم كــ لــ ھیچ  لــــرەدا دەمـــوێ ئ
ـــــارودۆخ و  ــك و قــۆنــاغــــكــدا، ب ــ ســردەم
ئارام  سقامگیرو  شارە  ئو  ھومرجی 
 یناوچ ئــو  خكی  ـــردەوام  ب نــبــووە، 
دەربدەرو تعریب كراون، ئم سرەڕای 
ناوچیكی  مخموور  قزای   ك ئوەی 
كۆمیتی  بـــواری   لــ و   ییكشتوكا
خراپ  بارودۆخكی   ل رۆشنبیری  و 
راپڕینی  دوای   لــ بـــووە.  دژواردا  و 
بھاری ١٩٩١ی ئگرچی مخموور تنیا (٢٠) 
رۆژ ئازادی بخۆیوە بینی، بم بووە مایی سرھدان 
ئویش  مخموور،  بــوكــراوەی  یكمین  دەرچوونی  و 
ماندووبوونی  و  بھوڵ   ك بوو،  (قــرەچــووغ)  گۆڤاری 
(غفوور مخمووری) ك جگی خۆیتی لرەدا ئاماژەی 

بۆ بكین.

ناساندن:
گۆڤاری (قرەچووغ) ژمارە (١)ی ل تشرینی دووەمی 
گشتی،  رۆشنبیری  گۆڤاركی  دەرچــووە،  (١٩٩١)دا  سای 
 ل .خموور دەردەچم ك لمانگ جار خۆ، سربس
ژرەوەی ناوی گۆڤارەك ئو دە نووسراوە (قرەچووغ 
ھر   ل كورد  نووسركی  ھموو  بۆ  ئــازادە  مینبركی 
(غفوور   گــۆڤــارەكــ ــووســری  ســرن بــــت)،  كــوــیــكــدا 
(عبدولەحمان  سرنووسریش  جگری  و  مخمووری) 
(جمیل   ل بــووە  بریتی  نووسرانی  دەستی  بالف)ە، 

سنجاوی، سۆران قارەمان).
مخموور   لــ نــووســراوە  دەبینین  وەك  ئــگــرچــی 

دەردەچ، بم ل ھولر چاپكراوە.
رۆژنامكانی  و  لگۆڤار  (قرەچووغ)  گۆڤاری  ئوەی 
ئم  كوا   ،وەیئ جیادەكاتوە  سردەمی  ئو  دیكی 
كوردستان  شارەكانی  سرجم   ل پیامنری  گۆڤارە 
ھبووە، ھر ل الپڕەی یكمدا، ناوی چند پیامنرك 
عارف)  (ئحمد  سلمانی  پیامنری   :وانل نووسراوە 
ھموەندی)  (ئــازاد  كركووك  شــاری  پیامنری  بــووە، 

گۆڤاری
ئو كا
دابش
وەریگ
باش
ئوە
رۆژ
دەڤ
یك
دە

س

بھار
رۆژ ئازادی بخ

ئوە  ــــوێ  دەم ــرەدا  ــ ل
بم ك ل ھیچ سردەمك 
بارودۆخ  قۆناغكدا،  و 
شارە  ــو  ئ ھومرجی  و 
سقامگیرو ئارام نبووە، 
ئو  ــی  ــك ــ خ ـــــــردەوام  ب
ــــــــدەرو  ـــ دەرب ـــی ـــاوچ ن
 مئ كــــراون،  ــب  ــری ــع ت
سرەڕای ئوەی ك قزای 
ناوچیكی  مــخــمــوور 
بواری   ل و   ییكشتوكا
رۆشنبیری  و  كۆمیتی 
و  ــراپ  خ بارودۆخكی   ل

دژواردا بووە
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گۆڤاری   .ندی)یقشبن الدین  (غیاث  دھۆك  پیامنری  و 
بوكراوەتوە،   ل ژمـــارەی  ــك)  (ی تنیا  ــرەچــووغ)  (ق
دەبینین  بكین،  ژمــارەیــی  ئــو  سیركی  ئگر  بــم 
 داكراوە، لسازی تخشنگ و نشی قكی تا بگۆڤار
(محمدی  گــورە  ھونرمندی  ونی  یكمدا  برگی 
نووسراوە  تنیشتییوە   ل دەكــوــت،  بــرچــاو   (مامل
دەكـــات!!)،  پشكشتان  خــۆی  رۆحــی   مامل (محمدی 
مخموور  شاری  ونیكی  یكمدا،  برگی   ل ھروەھا 
و چیای قرەچووغ برچاو دەكوت، ل برگی كۆتاییدا 
تابلۆیكی ھونرمند (فوئاد رەسوول) برچاو دەكوت، 
 روەھا بھ .ش نووسراوە، نرخی (١,٥٠٠) فلسمل جگ

زمانی ئینگلیزی ناونیشانی گۆڤارەك نووسراوە.
رۆشنبیری  گۆڤاركی   ،گۆڤارەك كرد  باسمان  وەك 
گشتی سربخۆی، بۆی دەبینین چندین بابتی ھمڕەنگ 
دەكرت.  بدی  تدا  فۆلكلۆری  و  چیرۆك  و  وەرگان  و 
گۆڤاری (قرەچووغ) ل دووتوی گۆڤاركی قبارە گورە 

(٦٨) الپڕە دەرچووە.
ئوەی گرنگ لرەدا باسی بكین ئوەی، ك گۆڤاری 
(قرەچووغ) تنیا یك ژمارەی وەكو گۆڤاركی رۆشنبیری 
گشتی، سربخۆ ل دەرچووە، بم دوای دابانكی (٨) 
سا، ئینجا جاركی دی ھر بناوی (قرەچووغ) گۆڤاركی 
دیك دەرچووە ك ژمارە (١)ی ل بھاری سای (١٩٩٩) 
لالین ھرمی قرەچووغی یكتی نتوەیی دیموكراتی 
گشتی  رۆشنبیری،  سیاسی،  گۆڤاركی  وەك  كوردستان 
بم  بوكراوەتوە،   ل ژمــارەی   (٩) ناساندووە  خۆی 
(٢٠٠٣)دا  زستانی   ل (٩)ی  ژمــارەی  دوا  برگدا،   (٦)  ل

بوكراوەتوە.

ناوەڕۆك:
 ل باس  تروتسلی   ب ــم  دەزان پویستی   ب لرەدا 
نــاوەڕۆكــی ئــو ژمــارەیــی گۆڤاری (قــرەچــووغ) بكم، 
بناونیشانی  سرنووسر  دوودا،  لــالپــڕەی  بتایبت 
و  نووسیوە  كورتی  بابتكی  بیزانین)   ویستپ (ئــوەی 

دەت:
(پاش ھیالكی یكی زۆرو ب ئیمكانیاتكی كم توانیمان 
بوو  چ  ــاوە؟  م زۆری  كــوێ؟   یشتگ قــرەچــوغ  وەمــی 
بوكردنوەی  و  چــاپ   ،ب بدەینوە.  ــچــوو؟..؟  دەرن
 ی نــی  سانا  ھندە  كاركی  ــدا  ســردەم لــم  گۆڤارك 
(قــرەچــووغ) دەوێ.  رادەبـــدەری   ل یكی  شونخونی 
یش وەكو یكم ھنگاوی خریك ھنگاو دەنت برەو 
 انمانبدان ویستمان  كوردی،  رۆژنامنووسی  كاروانی 

لم كاروان و واقیعی ئمۆی كوردستان.
كردبت  بشتك  شتكمان  نیازخوازین  بھرحاڵ 
كوردی  رۆشنبیری  بزووتنوەی  ئاستی   ل (قرەچووغ) 

* گۆڤاری (قرەچووغ) 
ــــارەی  ـــــك) ژم ــا (ی ــی ــن ت
بم  ــراوەتــوە،  بــوك  ل
ئو  ــی  ــك ــر ــی س ـــر  ـــگ ئ
ژمارەیی بكین، دەبینین 
بی  ــــا  ت ـــی  ـــك ـــار ـــۆڤ گ
نخشسازی  و  قشنگ 

تداكراوە

* (قرەچووغ)یش وەكو 
 ریكخ ھنگاوی  یكم 
ـــت بـــرەو  ـــ ــاو دەن ــگ ــن ھ
رۆژنامنووسی  ــی  ــاروان ك

كوردی
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ئمۆماندا بت).
دوای ئوەی ھر لالپڕە (٢)دا، سرنجك 
نووسراوە و داوا ل خونران دەكات رەچاوی 

ئو خانی خوارەوە بكن، تیدا ھاتووە:
١. تكای نووسینكانتان با بختكی جوان و 

شاش و واش بت.
نا،  یان  بوبكرتوە  نووسینك  ھموو   .٢

بخاوەنكی نادرتوە.
٣. نووسران خۆیان برپرسیاری ناوەڕۆكی 

نووسینكانیانن.
بھیچ  پوەندی  برھمكانی  ریزكردنی   .٤
ھونری  پویستی   ل  جگ  ،ی نی  شتكوە 

نبت.
ژمارە)  (ووتــی  (٥)دا  لالپڕە  ھروەھا 
رۆشنبیری  ــــارودۆخــــی  (ب ــیــشــانــی  ــاون بــن
نووسران  دەســتــی  ــالیــن  ل ئــمــۆمــان) 

ئامادەكراوە.

ئیندكسی ژمارە (١)ی گۆڤاری قرەچووغ
 ل ڕوو، كمبخ (رەچووغق) واوی ژمارە (١)ی گۆڤاریكسی تویستی دەزانم ئیندپ رەدا بل

تشرینی دووەمی سای (١٩٩١) دەرچووە.

–
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میدیاوە  ماس  لڕگی   ك ھوای  ئو 
ڕوون(2)  دروســت(1)،   دەب دەگات،  خك   ب
و كام(3) بت. ئم چمكان دەب ل قۆناغی 
ڕووداوك  دەربارەی  زانیاری  كۆكردنوەی 

تا قۆناغی خستنڕووی لبرچاوبگیردرت.

* دروستی ھواڵ
گرنگكانی   تییرپرسیارب  لــ یكك 
زانیاری  خستنڕووی  ھـــواڵ،  میدیاكانی 
 ــنــیــابــوون لــۆ وەرگـــرەكـــان. د دروســتــ ب
پداویستییكانی   لــ بــابــتــكــان  دروســتــی 
 ــر دەبــنــواھــ .ــ ــی ــی ــامــوان پــیــشــی رۆژن
ڕووداوەك بو چشنی ك ڕوویداوە، نك 
ڕووبـــدات،  لبووە  حــزی   ك بوچشنی 

بیگینت وەرگرەكان.
چاپكردنی بدرۆخستنوەكان(4) ل ڕگی 
تایبتییكان  و  دەوتی  ڕكخراوە  و  كس 
بایخ  نیشانی  گۆڤارەكاندا  رۆژنــامــو   ل
دروست  ھواكی  ئامادەكردنی   ب  دانن
سرنووسر  ھوانر،  لالین   كام یاخود 
یاخود ھر برپرسكی دیكوە. ل زۆرینی 

كاتكاندا، بوبوونوەی بابت نادروستكان 
دەربارەی كس ڕاستقین یاخود یاساییكان 
كشی  ـــڕووی  ڕووب  كرۆژنام  یوانل

یاسایی بكاتوە.
یا  نادروستكان   تباب بــوبــوونــوەی 
متمانی  كشانوەی  دەبتمایی  ھكان 
میدیایكی  ھر  یا  گۆڤار   ،رۆژنام  ل خك 
ژدەرەكانی  بــرەو  ئــوان  و  ھــواڵ  دیكی 
 دەب  ،یمپب دەكــات.  ڕنما  ھــواڵ  دیكی 
دەربارەی ڕووداوك، بتواوەتی توژینوەی 
لگڵ  بدەستھاتوو  زانیاریی  و  بكرت  بۆ 
ھیچ  بكرت.  ـــراورد  ب دیــكــدا  ژــدەرەكــانــی 
كاتك ناب دروستی ھواڵ بكرت قوربانی 

خرایی بوبوونوە.

* ڕوونی ھواڵ
 نووسراوكی ھوایان دەب ب ڕاشكاویی 
 رەی كنواو ھت. ئكبخروە ڕو ڕوونیی
ھواڵ ل ڕووداوكوە ئامادە دەكات، ئگر 
سادە،  زمانكی   ب خۆی  زانیاریی   توانن
 ت، ناتوانۆزی بنووسئا زۆر ڕوون و ب

چمك بنڕەتییكانی ھواڵ نووسین

نووسینی: د. نعیم بدیعی
وەرگانی: كارزان محمد
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یاسایی،  زاراوە  بت.  سركوتوو  خۆیدا  كارەكی   ل
 ن كك بنووسرجۆرب كان و.. دەبكنیكی، پزیشكییت

تگیشتنی بابتك بۆ ھمووان ئاسان بت.
فاكترگلكی جۆراوجۆر دەبن مایی ناڕوونی ھواڵ(5) 
 ل  .رداینواھ دەستی  لــدەرەوەی  ژمارەیكیان   ك
 میشڕبوونی كات، ھپرایی تراندا، خی نووسدەست
ــر گـــوشـــارەوە. ھونری  ژ ــ ــامــنــووســان دەخــات رۆژن
ھوانری لمدای ك بتوان زانیاری دروست ل كمترین 
ئۆرگانیزەی  شواز  بباشترین  و  بھنت  بدەست  كاتدا 
دوو   یانواھ ڕووداوــكــی  نووسینی  بۆ  ئگر  بكات. 
رۆژ یاخود پتر كات بھدەر بدرت، دیارە كشگلكی 
كمتری دەبت. گرنگترین ھۆكار ك دەبت مایی ناڕوونی 
ھواڵ، دروست پی نبردن ب بابتی ھواك لالین 
ھوانرەوە. ئم كشی دەكرێ ب شرۆڤكردنی زیاتر، 
دووبارە پرسیار ل ژدەری ھواڵ و خراپی ل پیبردن 
ب بابتك الببات. ل ڕاستیدا ئگر ھواك ب دروستی 
 دەتوان ناوبراو  ببردرت،   پ پی  ھوانرەوە  لالین 

ئو ھوا بۆ وەرگرەكان بگوازتوە.

* كامبوونی ھواڵ
 پرسیاران ئو  وەمی  بت،   كام كۆو   دەب ھواڵ، 
 ستبم ئم  بۆ  دتئارا.  وەرگرانی  لالی   ك بداتوە 
ــ وەمـــی  ــام ــكــی ك ــوەی شــــ ــــوڵ بـــدرـــت ب ــــ ھ دەب
ھـــواڵ)(6)  (ڕەگــزەكــانــی   ب پیوەندیدار  پرسیارەكانی 
بدرتوە. (ڕەگزەكانی ھواڵ) ل الپڕەكانی دواتردا شی 

كراوەتوە.
دۆزینوەی  وــای  ھــواڵ،  كامكردنی  بۆ  ھوانر 
(ڕەگزەكانی ھواڵ)، دەب وەمی پرسیارە الوەكییكانیش 
بداتوە. بۆ ئم مبست ھوانر دەب خۆی بخات جگی 
سرلنوێ  ھــواڵ  ڕكخستنی  دوای  وەرگــرەكــانــوەو 
 و پرسیارانكی گونجاو بۆ ئموە و وەتننگیبسھ
بدۆزتوە ك بۆی خودی خۆی دتئارا. سوودوەرگرتن 
باكگراوندی   ب ئاماژەكردن  و  ئرشیف(7)  زانیاریی   ل
یارمتییكی  ھلومرجكاندا  زۆریــنــی   لــ ھــــواڵ(8) 

شایستی كامبوونی ھواڵ دەدات.

* ناسینی ھواڵ: ھواڵ چیی؟
ھواكاندا،  گواستنوەی   ل میدیاكان  ئرككانی 
 ڕاننی گمركی چاپمین ئكو یكسانم و زۆر یك
بم   .وەشیانگواستن و  ھواكان  و  زانیاری  بدوای 
بدات  ڕوو  ئمدا  ــری  دەوروب جیھانی   ل  رشتھ ئایا 

ـــ كۆو  * ھــــواڵ، دەب
ـــی ئو  ــــت، وەم ــ ب ــام ك
 وە كــ ــدات ــارانــ ب پــرســی
لالی وەرگرانی دتئارا

بۆ  ــــر  ــــ ــــن واــــ ھ  *
ای  و ھواڵ،  كامكردنی 
(ڕەگزەكانی  ــوەی  ــن دۆزی
ـــی  ــــ وەم ــــــواڵ)، دەب ھ
الوەكییكانیش  پرسیارە 

بداتوە
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و  ئامادەكردن  پرۆسی   ل قۆناغ  یكمین  (ھـــواڵ)ە؟ 
ناسینییتی. دەب ھواڵ بناسرت و  ھوادا  ڕكخستنی 

ئاگاداری كرۆكی بین.

* پناس جۆراوجۆرەكان ك ل ڕەھندی جۆراوجۆرەوە 
بۆ ھواڵ خراوەتڕوو

واقیعییتكان، بم ھموو واقیعك  گیاندنی  - ھواڵ 
ناتوانرێ ناوی بنرت ھواڵ.

 .دایری ڕاستی و درۆی تگئ ك كیامواڵ پھ -
- ھواڵ بناچارییوە گیاندنی ڕووداوە ھنووكییكان 
(تازەكان) نیی. لوانی ڕووداوك ك سانك لموپش 
 یانواكی ھھایئارای زانیاری نوێ بھاتن ڕوویداوە، ب
پــیــوەنــدیــدار بــ دۆزینوە  پــیــدا بــكــات. (ھــواــكــانــی 

ئاركۆلۆژییكان، چاالكیی سیخوڕییكان و...)
ھشتا  بم  ــدات،  ڕووب بیارە   ك  كڕووداو ھــواڵ   -
ڕووینداوە. (ھوای پیوەندیدار ب گشتكان، دیدارەكان، 

كۆنفرانسكان و...)
دەستیك  یــاخــود  كسك  بــۆ   كــ ـــــك  ڕووداو  -
 دیك كسكی  بۆ   یوانل  ،یھ ھــواڵ)(9)ی  (بھاكانی 

یاخود دەستیكی دیك ب بایخ بت.
ناسینی  بۆ  رۆژناموانییكاندا،   بكت زۆریــنــی   ل
نموونی:  لگڵ   ناسانپ ئم  بۆ  نموونگلك  ھــواڵ 
بم   ،ــواھــ بگرت  سگك   ل گــاز  كسك  "ئــگــر 
بپچوانوە ئگر سگك گاز ل كسك بگرت ھواڵ 
ھروەك   ،ناسانپ ئــم  زۆریــنــی  ھنراوەتوە.   "نیی
 كواھ ڕەھندی  بیك  پشتیان  تنھا   ینموون ئم 
لگڵ   مرۆڤ (پكدادانی  نموونیدا  لم   ك بستووە 
گیانلبر)دای. ب تپڕبوونی سانك بسر توژینوە 
 .یھ (؟واڵ چییھ) شتا پرسیاریدا، ھوای ھزەمین ل
بڕوات كشی باو، نبوونی تیۆركی نكۆی لنكراو 
 تباب لبرچاوگرتنی   بب ھواكان   بتوان  ك بووە 
و... كلتوریی  ئابوری،  سیاسی،  وەك  جۆراوجۆرەكانی 

لخۆبگرت.   
 رفراوان لب ڕابــردوودا، توژینوەی  ل دوو دەیی 
برھمی  دراوەو  ئنجام  ھوادا  كرۆكی  ناسینی  بواری 
و  جۆراوجۆرەكان  ڕەھندە   ل ھواڵ   ،وانژینتو ئم 

بھا جیاوازەكانوە پناس دەكن. 

* بھاكانی ھواڵ
ھر رۆژەی سدان و ڕەنگ ھزاران ڕووداوی بچووك 
بم  ڕووبدات،  جیھاندا  كنارەكانی  گۆشو   ل مزن  و 

ـــر  ـــگ ــــمــــوونــــی: "ئ ن
سگك   ــ ل ــاز  گ كسك 
بم   ،ـــ واـــ ھ ــت  ــر ــگ ب
ئگر  بــپــــچــوانــوە 
كسك   ــ ل ــاز  گ سگك 
 "نیی ــــــواڵ  ھ بــگــرــت 
زۆرینی  ــوە.  ــراوەت ــن ــ ھ
ھروەك   ،ناسانپ ئم 
تنھا   ــ ــی ــوون ــم ن ئـــم 
ڕەھندی  بیك  پشتیان 
بستووە   ــــ ــــك واــــ ھ
نموونیدا  لــــم   كـــ
لگڵ   مرۆڤ (پكدادانی 

ر)دایبگیانل
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ئگری ئامادەكردنی ڕاپۆرت دەربارەی ھموویان بوونی 
نییو ژمارەیكی زۆر ل ڕووداوەكانیش بھای ھوایانی 
پویستیان بۆ ڕیپۆرتكردن و گواستنوەیان بۆ وەرگرەكان 
نیی. بم پی بۆ جیاكردنوەی ئمی ك چ ڕووداوك 
 یوەرانو پویستی بپ ،یھای ئامادەكردنی ڕاپۆرتی ھب
ك ب یارمتی ئوەوە بتوانرێ ڕووداوەكان بنرخندرن 
و ڕاپۆرتكی كام لو ڕووداوەوە بۆ وەرگرەكان ئامادە 
 ك جار بندنیایی یاخود ھت ب ك وەرانم پت. ئبكر
و  ئارا   نندەھ ڕووداوك  یكتردا،  لگڵ  ئاوتكردنیان 
ل كرۆكی خودی ڕووداوەكدا ھن ب (بھاكانی ھواڵ) 

ناودەبرن.
گرنگی ناسینی بھاكانی ھواڵ لمدای ك دەتوانرێ 
ھواڵ  تگیشتنی  و  ناسین   ل ھوانر  یارمتی  ھم 
(دۆزینوەی بیرۆك)دا بدات، ھم ل ڕكخستنی ھوادا 
پوەرك   كۆم وەك  دەتوانرێ  ھم  و  بدات  یارمتی 
ھــــبــژاردنــی ڕووداوە  نــرخــانــدن و  بـــراوردكـــردن،  بــۆ 
ئولوییت،  دەستنیشانكردنی  (لــڕووی  رۆژانییكان 
ـــدازەی مــانــشــــت و...)  ـــن ــ الپــــــڕەدا، ئ جــــگــكــیــان ل

بكاربھنرت.
١. لخۆگری:

 ك (10) ی(خۆگریل) ھایخاوەنی ب ك كاتڕووداو
ساتی ئستا یاخود ئایندەدا كاریگریی لسر ژمارەیكی 
ڕووداوك  (لخۆگری)  ھبت.  كۆمگا  تاككانی  زۆری 
لوانی ببتمایی قازانج یاخود زیانی چ ماددی یاخود 
 ب سبارەت  (لخۆگری)  كۆمگا.  تاككانی  معنوی 
وەرگرەكانی میدیایك ڕژەیی. بۆ نموون رۆژنامیكی 
وتوژكی  چین  لھموو  وەرگركی   كۆم  ك گشتی 
ھبژاردن  و  دەستنیشانكردن  لئاستی   ،یھ كۆمگادا 
لنوان چند ڕووداوك لگڵ وەرگرە جۆراوجۆرەكان، 
 كواخۆگری، ھھای لرچاوگرتنی ببلب ك سروشتیی

ھدەبژرت ك گروپكی پتری وەرگر لخۆدەگرت.
 بنۆڕە ئم نموونانی خوارەوە: 

١. ناسنامی گشت ھاوتیانی وت دەگۆڕدرت.
 رگزراندنی چارەسوەرگرتنی باجی دام ٢. پزیشكان ل

بخشران.
٣. سرجم چین وتوژەكان بیمی ناچاریان دەكرن.

زیادی   (١٠٪) بڕژەی  وت   ل چووندەرەوە  باجی   .٤
كرد.

لخۆگری  ـــی  واھـــ بـــھـــای  ــی  ــن ــرت ــرچــاوگ ــب ــل ب
ژمارە  ھوای   ل  ك كاریگرییی  ئو  (سرتاپاگیری) 

ناسینی  ــــی  ــــگ ــــرن گ
 دایمواڵ لھاكانی ھب
ك دەتوانرێ ھم یارمتی 
ناسین   ـــ ل ھـــواـــنــــــر 
ھــــواڵ  ــی  ــن ــشــت ــگــی تــ و 
بیرۆك)دا  ـــوەی  ـــن (دۆزی
بدات، ھم ل ڕكخستنی 

ھوادا یارمتی بدات
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(١)دا بۆسر گشت خك ھیتی، جگی گومان نییو بم 
 كانی ژمارە (٢)، ژمارە (٣) و ژمارە (٤) لواھ وەیش
ڕوانگی (لخۆگری)یوە بڕیز دەچن پلكانی دواترەوە. 
بشوەیكی  وت  تاككانی  سرجم  یكم،  ھوای 
دواتر  ھواكانی   ك لكاتكدا  لخۆدەگرت،  ڕاستوخۆ 
 كۆم ڕاســتــوخــۆو  بشوەیكی  خكك   كۆم
ڕووپۆش  نــاڕاســتــوخــۆ  بشوەیكی   دیك خككی 
دەكات و بگومان بھای (لخۆگری) ل ھوای یكمدا 
پلی  دانانی  میدیاكانوە،  لبارەی  ئمشدا  لگڵ  پترە. 
ھوای  پزیشكان   ب تایبت  میدیایكی  جیاوازە.  یكم 
چین  ئۆرگانكی  و  یكموە  پلی   دەخات  (٢) ژمــارە 
 ك لكاتكدا   واتك  .(٣) ژمــارە  ھوای  وتوژەكانیش 
ھواك بشوەیكی ڕەھا دەكرێ بھای لخۆگری بۆ 
ئم   .ژەییڕ دیكوە  میدیاكانی  بالی  ھبت،  میدیاكان 
خا لو ڕووەوە ئاماژەمان بۆ كرد ك ھر ھوانرك 
وەرگرانی  ئــو  میدیاو  ستراتیژی  بلبرچاوگرتنی 

ھیتی، دەب بھای ھوای (لخۆگری) ھبسنگنت.
٢. ناسراوتی:

 ل ھندێ  تنانت  و  یاساییكان  ڕاستقینو   سك
شتكان، ھركات بھۆی چاالكییكان و ناسراوتیانوە 
بھای  بن،  ناسراو  میللی  پۆست  و  میللی  كۆمگای   ل

.ییان ھواھ
ئرنی  بمانای  جار  ھندك   یوانل ناسراوتی(11) 
یاخود نرنیان ھبت. كسكان و ناوەندەكانی كۆمگا 
گیاندارو  كــورت  بشوەیكی  و  شتكان   ل ھندێ  و 
 ھۆی ئم  لبر  نین،  یكسان  ناسراوتیدا   ل گیان   ب
مزھبی،   تییسایك  ،نیی یكسانیشیان  ھوای  بھای 
بگیان  لالیكوەو  كۆمیتییكان  كلتوریی،  سیاسی، 
ڕكخراوەكان  یاخود  دیكوە،  لالیكی  چقبستوو  و 
بھۆی   ك دەوتییكان  و  تایبتی   تییرایوەبڕب و 
كارەكانیانوە یاخود خزمتكانیانوە لناو خكدا ناسرا 
بن، ئم ڕەھندی ھوایی لخۆدەگرن. مردنی كسكی 
بھایكی  ناسراو  كسكی  دوایی  كۆچی  لگڵ  ئاسایی 
ھوای یكسانیان نیی. بینای یادكردنوەو بناوبانگ بینا 
یاخود خانوویك وەك رەمزك ل شارك یاخود وتكدا 
لگڵ ماكی ئاسایی ل شار یا گوندكدا لڕوانگی بھای 
بھای   یمپب  .یھ زۆریــان  جیاوازییكی  ھواییوە 
ناسراوتی لبارەی گیانلبرو بگیانوە بلبرچاوگرتنی 
جیھانی،  یاخود  میللی  كۆمگای  الی  ناسراوتیكیوە 

بھاكی دەستنیشان دەكرت و دەنرخندرت.

ڕاستقینو   ســـكـــ
ــــــان و  ــــــك ــــــی ــــــای ــــــاس ی
 ـــدێ ل ـــن ـــت ھ ـــان ـــن ت
 ـــ ـــات ـــرك ــــان، ھ ــــك ــــت ش
چاالكییكان  ـــۆی  ـــھ ب
 ل ــوە  ــان ــی ــت  ــراو ــاس ن و 
پۆست  و  میللی  كۆمگای 
بھای  بن،  ناسراو  میللی 

ییان ھواھ
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ئم نموونان لبرچاو بگرە:
-١وەزیری پیشسازی سبی بۆ ئمانیا دەچت.

-٢سرۆك كۆمار بۆ ئمانیا دەچت.
گیانی  مــاــوە  بۆ  گــڕانــوە  لڕگی  -٣مامۆستایك 

سپارد.
دەردەكوت،  ناسراوتی  بھای  نموونیدا   س لم 
بپی براورد ل دوو نموونی یكمدا گشتی وەزیری 
ڕوانگی   لــ كــۆمــار  ســـرۆك  گشتی  و  پــیــشــســازی 
ناسراوییكی  كۆمار  ســرۆك  بدنیاییوە  پلوپایوە 

.یزیاتری ھ
نموونكان:

١. بورجی ئیڤ برەو خراپ بوون دەچت.
بوون  خــراپ  ــرەو  ب پیرەمرد  شقامی   ل بینایك   .٢

دەچت.
رەمزكی  وەك   ئیڤ بورجی  ناوبانگی  نمووناندا  لم 
 ،كواھ  دەداتـــ  یانواھ بھایكی  پاریس  شــاری 
بھای  پیرەمرد  شــقــامــی   لــ بینایك   كــ لكاتكدا 

 .دانییتی تناسراو
ــان،  شــڕەك ناكۆكییكان،  پــــكــدادانــكــان،   .٣

كشمكشمكان.
ئم جۆرە ڕووداوان لخۆگری پكدادان(12) (ناكۆكی، 
گروپكان،  كسكان،  نوان   ل شــڕ)ە  یا  كشمكش 
میللتان، گیانلبران لگڵ یكتر ل سروشتدا. پكدادان 
و  فكریی  یا  (فیزیكی)(13)  جستیی  بشوەی   یوانل
گرنگی   ل گومانی  كسك  ئگر  بت.  ئــایــدۆلــۆژی(14) 
 بدات سرنجك   ویستپ  ،یھ ھــواڵ  ڕەھندەی  ئم 
لخۆگری   ك ڕاپــۆرت  دەیان  رۆژەی  ھر  رۆژنامكان. 
ئاوتكردنیان   ب یا  تنیایی   ب)  ییواھ ڕەھندە  ئم 
لگڵ بھاكانیتری ھوادا) ل رۆژنامكاندا چاپ دەكرت. 
الفاو،  ڕووداوەكـــان،  تاوانی  كوشتن،  دزیــن،  ھواكانی 
بوملرزە، جنگ، مانگرتن، سودوەرگرتنی خراپی دارایی، 
دژایتیی سیاسییكان، خۆپیشاندان و. نموونگلكن لو 
ڕووداوانی ك فاكتر پكدادان، ناكۆكی یاخود شڕیان 
 دایمل ییواھای ھم بھۆكاری گرنگی ئ .یتیادا ھ
ك ل پكدادانكان، ھمیش ئگری تكچوونی ھاوسنگی 
ئاسایشی  لسر  كاریگریی   ك  یھ لكۆمگادا  ئستا 
 یوانل ھــروەھــا   .یھ تاككان  معنوی  و  مــاددی 
پكدادان ئرنی بت وەك ملمالن وەرزشییكان، یاخود 
ملمالنی دەنگ و بیروباوەڕەكان، یاخود نرنی بت وەك 

جنگ و شڕو پكدادانكان. 

 ــــــــ ــــــــی ــــــــی ــــــــت دژای
سیاسییكان، خۆپیشاندان 
لو  ــــكــن  ــمــوونــگــل ن و. 
فاكتر   ــ ك ــــــی  ڕووداوان
یاخود  ناكۆكی  پكدادان، 
 .یھ ـــادا  ـــی ت ـــان  ـــڕی ش
ئم  ـــی  ـــگ ـــرن گ ــــاری  ــــۆك ھ
 دایمل ییواھای ھب
پكدادانكان،   ــ ل  ــ ك
ـــــری  ـــــگ ــــشــــ ئ ــــی ھــــم
ھاوسنگی  ــی  ــچــوون ــك تــ
لكۆمگادا  ــا  ــت ــس ــ ئ
كاریگریی   ـــ ك  یــھــ
ماددی و  ئاسایشی  لسر 
یكان ھوی تاكعنم



169ژمارە 13 بھاری 2008

چمك بنرەتییكان لھواڵ نووسیندا...

نموونكان:
كۆریای  سرتاسری  خوندكارییكان   خۆپیشاندان  .١

باشووری گرتوە.
دەرەكییكانیان  پنابرە  ئۆردوگای  نویكان،   نازیی  .٢

سووتاند.
ــــوژراوی  ك  (١٠٠) ــر  ــدەف ــن شــم دوو  پــــكــدانــانــی   .٣

لكوتوە.
٤. بوملرزە ل توركیا (٢٠) ھزار كسی كوشت.

٥. ملمالنی پارت سیاسییكان ل لواری ھبژاردنكاندا 
توند دەبن.

٤. جیاوك، سرسوڕھنر
ڕووداوە نائاسایی، جیاوك، سرسوڕھنر(15) یاخود 
بپچوانی   ڕووداوان ئم  ھندكجاردا،   ل  .كاننایاب
 وە ڕوودەدات. دزی نائاساییشبینی یاخود چاوەڕوانییپ
 كدزین چۆنییتی   یوانل  ،نیی سرسوڕھنر  بم 
سرسوڕھنر بت، داھنانكان و دۆزینوەكان دەتوانرێ 
 ك ناوببردرت   ڕووداوانـــ ئو  بۆ  نموونگلك  وەك 

خاوەنی ئم بھای ھوایین.
نموونكان:

تمن  ژنكی  ئیسالمی:  كۆماری  ئاژانسی  تمن نیودەلھی-  ژنكی  ئیسالمی:  كۆماری  ئاژانسی  نیودەلھی- 
(٩٠٩٠) ساڵ ل ئیالتی راجستانی ھیندستان ل مندابوونكی ) ساڵ ل ئیالتی راجستانی ھیندستان ل مندابوونكی 

سروشتیدا، كۆرپلیكی كچی ھنای دنیا. سروشتیدا، كۆرپلیكی كچی ھنای دنیا. 
و  منداڵ  و )  منداڵ   (٣٠٣٠) خاوەنی  ساڵ   () خاوەنی  ساڵ   (٩٠٩٠) تمن  ((ژاگــۆی)ی  تمن  (ژاگــۆی)ی 

.سا (.ی (٩٢٩٢) سارەكو ھاوسوەین) یرەكو ھاوسوەین
پسپۆڕانی  پــریــس:  ئسۆشتد  (تــكــســاس)-  پسپۆڕانی داس  پــریــس:  ئسۆشتد  (تــكــســاس)-  داس 
 وكردنھ یاند ككۆلیژی پزیشكی زانكۆی ھارڤارد ڕایانگ وكردنھ یاند ككۆلیژی پزیشكی زانكۆی ھارڤارد ڕایانگ
 دەبن  ك ئــوانــی  ھاوشوەی  ڤایرۆسییكان،  و  دەبن توند   ك ئــوانــی  ھاوشوەی  ڤایرۆسییكان،  و  توند 
 ی لڕۆ یوانت (سرماخوردگی)ی توند، لمی ھمای ی لڕۆ یوانت (سرماخوردگی)ی توند، لمی ھمای

دوەستانیشدا ھبت.دوەستانیشدا ھبت.
 ،ـــ ڕووداوەك سرنجاكشبوونی  گرنگی:  ھــۆكــاری 

جوندنی ھستی بدواداگڕان ل وەرگرەكاندا.
:كی دیكلگنموون

.سكدایی للئوسترالیا (١٢) كۆرپ ك ل١. ژن
گوندەكانی  ســـر  كـــردە  ھــــرشــیــان  بـــۆق  ھـــــزاران   .٢

نھاوەند.
ئسكپیكری  ڕایانگیاند  ئمریكا  شونوارناسانی   .٣
ساڵ  میلیۆن   (١٤٠)  بــ پــیــوەنــدیــدار  دایــنــاســورەكــانــی 

لموپش ل خۆرئاوای ئو وتدا دۆزرانوە.
٤. ماك لشوەی ڕۆمی ك شونكی نانخواردن لژر 

بورجی پیتزا ل ئیتایا دۆزرایوە.

بم   ،نائاسایی دزی 
 ،نیی ســـرســـوڕھــــــنـــر 
چۆنییتی   ـــ ـــی ـــوان ل
سرسوڕھنر   كــــ ــن دزی
ــان و  ــك ــان ــن ــ بــــت، داھ
دەتوانرێ  ــان  ــوەك ــن دۆزی
بۆ  ــــك  ــل ــگ ــوون ــم ن وەك 
ئو ڕووداوان ناوببردرت 
ــم بھای  ــی ئ ــاوەن ــ خ ك

ھوایین
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 (٤٠)  یشتگ توركیا   ل گوندك  مندانی  ژمــارەی   .٥
كس.

:تی(16) و فراوانی ژمارەو بزن٥. م
ئامارەوە.  ژمارەو   ب  یوەستپ  ییواھ بھای  ئم 
ژمارە لوانی ژمارەی كس یاخود ڕژەی زیان گیانی 

و داراییكان بت.
ھرتاوەكو ژمارە یاخود ب زیاتر بت، گرنگی ئم بھای 
ھوایی پتر دەبت. ئگر ل ڕووداوكی ئۆتۆمبلدا (٥٠) 
كردن  براورد  شیاو  ھواییكی  بھا  بكوژرن،  كس 
كوژرابت.  تیادا  كسی  دوو   ك ڕووداوكدا  لگڵ   نیی
دەب ئوە لبرچاو بگیردرت ك گرنگی ژمارەو ئامار 

ڕژەییو وابست ب بابتی ڕووداوەكوە. 
نموونكان:

دۆالر  میلیارد  یك  فیالدلفیا   ل ئندرۆ  گردەلوولی   .١
زیانی ھبوو.

گشتكردندا  ئۆتۆمبلكی  پكدادانی   لــ كــس   ٧٠  .٢
كوژران.

٣. ھوسان ل برازیل گیشت ڕژەی (٪٣٠٠).
بریتانیا  تیپی   ل گۆی   (١٢) برازیل  پی  تۆپی  تیپی   .٤

كرد.
 ل ھفتدا  كۆتایی  پشووەكانی   ل كورد  میلیۆن  دوو   .٥

شار چوون دەرەوە.
٦. نزیكایتی:

 ،واھ كسك  بۆ  ـــك  ڕووداو  ك شوەی  بھمان 
ڕووداوانی  ئو  نبت،  ھواڵ   دیك كسكی  بۆ   یوانل
 دیك شاركی  بۆ   یوانل  ،واھ شارك  خكی  بۆ   ك
بدوو  (نزیكایتی)(17)  نبت.  ھوای  یكسانی  بھایكی 
ھبت:  ھوایانی  بھای  وەرگرەكانی  بۆ  دەكــرێ  شوە 

.(19)وییعنتی متی جیۆگرافی(18) و نزیكاینزیكای
ئو  دەربــارەی  دەكن  حز  یكمدا  پلی   ل وەرگــران 
ڕووداوانــی شار یاخود وتك ك تیایدا دەژین، زانیاری 
بھای  ئــم  ڕەھــنــدی   لــ وتانیتر.  پــاشــان  و  وەربــگــرن 
شارەی  ئو  تا   ڕووداوەكــ مودای  ھتاوەكو  ھواییوە، 
ك وەرگرەكان تیایدا دەژین دوورتر بت، ڕەھندی بھای 
مای  دراوســــی   ل دزییك  ئگر  كمترە.  ھواییكی 
بھای   سك ئــم  بۆ  ڕووداوە  ئــم  ـــدات،  ڕووب كسكدا 
ئم  ھاوشوەی   ك ئمی  تا   یھ ــری  زۆرت ھوایانی 

دزیی ل وتكی دوورەدەستی وەك مكسیك ڕوویدابت.
ئو لكۆینوانی ك ل میدانی بھاكانی ھوادا ئنجام 
 ل معنویی  نزیكایتی  ڕەھندی   ك دەدات  نیشانی  درا، 
ھوای  بھایكی  وەرگــر  بۆ  ئگر  بوارەكاندا  زۆرینی 

 ك لــــیــــ ـــر دزی ـــگ ئ
كسكدا  مای  ــی  دراوســ
ڕووداوە  ئــم  ـــــدات،  ڕووب
بھای   ســكــ ــــم  ئ ـــۆ  ب
 یی زۆرتری ھیانواھ
ھاوشوەی   ك ئمی  تا 
وتكی   ــ ل  ــ ــی دزی ئــم 
دوورەدەستی وەك مكسیك 

یدابت ڕوو
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زیاتری ببراورد لگڵ نزیكایتی جیۆگرافیدا 
 تم بابئ .متریشی نییی كواھای ھت، ببن
ھوایانی  بھای   ڕووداوەكــ  ك  كدایكاتل
 كی كورد چاالكییت. بۆ وەرگربیشی ھدیك
 ل كوردستانییكان   رپرسب یا  كوردییكان 
دەرەوەی وت، ل زۆرینی بوارەكاندا دەكرێ 

ڕەھندكی نزیكایتی معنویی بھنتئارا.
نموونكان: (نزیكایتی جیۆگرافیایی)

١. گورەترین بنداوی خۆرھتی ناوەڕاست 
لـــســـر ڕووبــــــاری زـــی گـــــورە دروســـت 

دەكرت.
٢. پارزگای نوی سلمانی داندرا.

٣. سرۆكی شارەوانی دەستی لكاركشایوە.
نموونكان: (نزیكایتی معنوی)

١. بیرمندكی كورد ل فرەنسا، بووە پیاوی 
زانستی ساڵ.

٢. كوردەكانی نیشتجی ئمانیا ل تنگانی 
داراییدا دەژین.

سربستان   لــــ مـــوســــــمـــانـــان  گـــیـــانـــی   .٣
.ترسیدایمل

-٧ كات یاخود تازەیی ڕووداو:
ڕووداو(20)  تــازەیــی  یاخود  روودان  كاتی 
 كواھ ــابــتــی  ب  بــ تــایــبــتــی  بــھــایــكــی 
دەبخشت. ئو ڕووداوەی ك ئمۆ ڕوویداوە، 
كاری  لــڕووی  ڕانگیندرت،  ئمۆ  ئگر 

رۆژناموانییوە، پیوەست ب مژووەوە.
 یامپ گـــواســـتـــنـــوەی  ــــی  ــــگ ــــڕوان ل
سرقای   میشھ میدیاكان  ھواییكانوە، 
ھوای  ــر  ــگ ئ ــدا.  ــدی ــك ی ــڵ  ــگ ل ملمالنن 

ڕووداوك لكاتی خۆیدا بونبتوە، خونر 
دیكو  ھواییكانی  ســرچــاوە   ــ ڕوودەكــن
(پداویستی ھواڵ)ی خۆیان لم سرچاوانوە 

دابین دەكن:
ـــــی تــنــدروســتــی و داودەرمـــانـــی  ـــــی تــنــدروســتــی و داودەرمـــانـــی وەزارەت وەزارەت
ڕاگیاندنامیكدا   ل ڕابردوو  سای  ڕاگیاندنامیكدا پزیشكی،   ل ڕابردوو  سای  پزیشكی، 
 ل كولرای  نخۆشی  بوبوونوەی  ل واتواتی  كولرای  نخۆشی  بوبوونوەی  واتواتی 

وتكدا بدرۆخستوەوتكدا بدرۆخستوە
بھاكانی   ب گرنگی  بابتكی   واھ ئم 
(ناسراوتی)  ـــدادان)و  ـــك ـــ (پ ـــخـــۆگـــری)،  (ل
تازەیی  و   كۆن لبرئوەی  بم  داخاتڕوو، 
ھواڵ  بھایی   بــبــ داوە،  ــدەســت  ل خــۆی 
ــری (سای  ــب ھـــژمـــار دەكـــرـــت. ھــنــوكــ ل
 دا دابنكواھل (ۆمئ) ڕابردوو) زاراوەی

و دووبارە بیخونرەوە: 
ـــــی تــنــدروســتــی و داودەرمـــانـــی  ـــــی تــنــدروســتــی و داودەرمـــانـــی وەزارەت وەزارەت
پزیشكی، ئمۆ ل ڕاگیاندنامیكدا واتواتی پزیشكی، ئمۆ ل ڕاگیاندنامیكدا واتواتی 
بوبوونوەی نخۆشی كولرای ل وتكدا بوبوونوەی نخۆشی كولرای ل وتكدا 

بدرۆخستوەبدرۆخستوە
ــوەی خــرایــڕوو، دەتــوانــرێ بھاكان و  ئ
بم  بكرت،  زیــاد  بۆ  ديكیشی  پوەرەكانی 
لكۆینوە بردەستكان نیشانی دەدەن ك بۆ 
 ییواھ بھا  ڕووداوــك،  نرخاندنی  و  ناسین 
گرنگییكی  رۆژنامنوساندا  لناو  ناوبراوەكان 

.یتی ھتایب
 ك بگیردرت  لبرچاو   دەب خاش  ئم 
ئاوتیك  لخۆگری   یوانل ڕووداوك  ھر 
لھر  ڕــژەكــی  و  بت  ھــواڵ  بھاكانی   ل

ڕووداوكدا ڕژەیی و جیاوازە.

سرچاوە: 
دكتر نعیم بدیعی، حسین قندی: روزنامنگاری مدرن، چاپ چھارم ١٣٨٣، ص (١٧-٢٩) .

1. Accurate. 
2. Clear. 
3. Complete. 
4. Retraction. 
5. News ambiguity. 
6. News elements. 
7. Archive information. 
8. News background. 
9. News values. 
10. Impact. 

پراوزەكان:
11. Fame. 
12. Conflict. 
13. Physical. 
14. Ideological 
15. Oddity. 
16. Magnitude. 
17. Proximity. 
18. Geographical Proximity. 
19. Psychological Proximity. 
20. Timeliness
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ئكد موراد

گشكردنی،  و  رۆژنامنووسی  ژیانی 
 ب دت.  وەدەست  ئازادییی  بو  ھاوبندن 
جگ ل ھندێ ماوەی كورت نب رۆژنام لو 
وتدا و لوەتی دەوتی عراق دامزراوە، 
و  بایخ  لگڵ   ك نبینیوە  وای  قۆناغكی 
و  گۆڕان  برژەوەندی  بۆ  بگونجت،  پاییدا 
پرەسندن،. تا وەكو راپڕین شكۆدارەكی 
وەرچرخانكی  بڕاستی   ك  ١٩٩١ سای 
راستقین بوو بۆ ئازادی رادەربین. ئیدی بۆ 
 بو گۆڤار ب ھا رۆژناممین جار، دەیكی
ھیچ سانسۆرك لالین ھموو پكھاتكانی 

گلوە ل دایك بوون.
ئوەی  پاشی  سریانی  رۆژنامنووسیی 
پشووەوە  سركوتكاری  رژــمــی  لــالیــن 
تووشی چندین گرفت و تگرە و ھدرو 
ئازادەكی دەبۆوە، ئوەبوو   كپكردنی دەنگ
نویدا،   دیموكراتیی ھـــوا  و  ــش  ك ــم  ل
توانی بوپڕی سربستییوە بت میدان. 
چیاكانی   ل  ك سریانی  (بھرا)ی  رۆژنامی 
ــرانــی ســاــی ١٩٨٢  ــان، لــ حــوزەی كــوردســت

بنھنی دەرچووە و بنھنیش ل شارەكاندا 
ھوەی  رۆژانــی   ل وایلھات  دەكــرا،  دابش 
رۆژنامنووسیی  پشنگی  بووە  راپڕینوە، 
 ندین رۆژنامش چمدوای ئسریانی. دواب
و گــۆڤــاری دیــكــ ســریــان ھــــدا. رادیۆی 
ئاشوور ل ھولر بۆ یكمین جار ل نیسانی 
میدیای  بۆ  سرەتایك  بــووە   ١٩٩٣ سای 
ھاوشوەی  رادیۆی  پاشان  بینراو،  بیستراو 
ناوچكانی  و  زاخــــۆ  و  دھــــۆك   ــ ل خـــۆی 
دوای  ھــر  كــرد،  پخش   ب دەستیان   دیك
ماوەیكی دی تلفزیۆنی ئاشوور ل ھولر 
دەستپكرد  برنامكانیان  پخشی  دھۆك  و 
سریانی  (كلدانی  مرۆڤی  جار  یكمین  بۆ  و 
ئازادییوە  و  ویست  تــواوی   ب ئاشووری) 
بیكات.  و   ب ھرچییك  ھبوو  توانایدا   ل
دسۆان  كــۆشــشــی  و  ھــــوڵ  لــــــرەشـــوە 
ھاوكاریكردنی  و  كــۆمــك  بــۆ  بــگــڕخــران 
و  ویست  بگومان  راگــیــانــدن.  پۆژەكانی 
 كاروان ئم  سرخستنی  بۆ  ئارەزوو  بواو 
نوی، ھۆكاری یكم بوو بۆ كاركردن بم 

رۆژنام و راگیاندنی سریانی 
قینكی راستدەستپ
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ئاراستی و بو جۆرە لشكرك ل راگیاندنی سریانی 
ھشتا  بــوارەدا  لم  ئزموونكان  ئگرچی  ھاتكایوە، 
كم و سادە بوون، بم ئم رەوت خاكی گرنگ بوو، 

 كان و بیروڕاو رەخنڕووی راستییبۆ خستن لــــــــــ
خزمتی دوارۆژكی بختوەر.

رۆژنام و وستگكانی میدیای سریانی:
ئو  گرنگترین  بــســركــردنــوەی  ــۆ  ب
میدیای  بۆ  بناغیك   بوون ھنگاوانی 
بھندكیان  ئاماژە  نیشتماندا،   ل سریانی 
دەكین و رۆی رۆشنبیری گرنگیان وەك 
فاكترك بۆ رەتكردنوە و ئاشكراكردنی 
برەو  تكاندانیان  و  تاریك  رابـــردووی 

نوبووەنوە ب پراكتیك، دەخینڕوو:
١- رۆژنامی (بھرا):

 ب زمانی سریانی و عرەبی ل چیا 
سای   ل كوردستان  سركشكانی 
١٩٨٢ دەردەچوو، ل پاش راپڕینیش 
 نیسانی ١٩٩١ دەستی ب ر لكسی
 یم رۆژناموە كردەوە ئوكردنب
 ،ئاشووریی بزووتنوەی  زمانحای 

.دەردەچ فتانستاش ھتائ
٢- گۆڤاری (نجم بیث نھرین): 

دوابدوای راپڕین ھلكی باش ل پش رۆكانی 
گلكماندا رەخسا بۆ دامزراندنی سنتری رۆشنبیری 
ئاشووری ل دھۆك. یكمین بوكراوەی ئم سنترە 
رۆشنبیری  و  كلتوور   ب بوو  تایبت  وەرزی  گۆڤاركی 
گلی كلدۆ ئاشووری سریانی، ئم گۆڤارە رۆكی دیاری 
گلی  بسرھاتی  و  دیـــرۆك  بــوكــردنــوەی  بــۆ  بینی 
سریانی، بتایبتی ل ئاشكراكردنی ئو زوم و ستمی 

ك پشتر دووچاری بووبوو.
٣- رۆژنامی (نۆھدرا): 

 ١٩٩٢  ل ئاشووری)  الوانی  و  قوتابیان  (یكتی  لالین 
و  (میزلتا)   ب گۆڕا  ناوەكی  دوایی  دەرچــوو،  دھۆك   ل
تاوەكو ئستاش ب زمانی سریانی و عرەبی دەردەچت.

٤- گۆڤاری (ئتا) ل ھولر ب زمانی سریانی و عرەبی و 
كوردی دەردەچت.

٥- رۆژنامی (قویا من): 
.دھۆك دەردەچ ل یمانگان

سریانی:
ئو ین 
میدیای 
دكیان 
 وەك
كردنی 
رەو 

و:

چیا 
ی
ش
 

ش رۆكانی
رۆشنبیری سنتری
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٦- گۆڤاری (پانیپاڵ):
 یكمین چاپكراوە لالین وەزارەتی رۆشنبیری حكومتی 
بڕوەبرایتی  ئوەی  دوای   .دەردەچــ كوردستانوە 
گۆڤارە  ئــم  دامـــزرا،  ئــاشــووری  رۆشنبیری 
سریان،  كلتووری  و  رۆشنبیری   ب  تتایب
چند  و  سریانی  زمــانــی   بــ زۆری  بــشــی 

.رەبی و كوردییزمانی ع كیشی بتباب
٧- رۆژنامی (نھرینیتا):

 تایبت ب یكتی ئافرەتانی ئاشووری.
قۆناغكی   ل  گۆڤاران و   رۆژنام ئم 
ھرمی   چــونــكــ ــــــوون،  دەرچ ــاســكــدا  ن
كوردستان لو كاتاندا و تاوەكو راپڕین 
ئابووری  ئابۆقی  دوو  رووبــــڕووی 
و   رۆژنــامــ چندین  پاشان   ل بــبــۆوە، 
(ردیا  وەك:  دەرچــوون.   دیك گۆڤاری 
كلدای) و (قاالكلدای) و (دیانا) و (بیپ 
عنكاوە) و (بیپ نھرین) ئمی دوایی 
بووە  گــۆڕاوە  پاشان   ل بــوو،  گۆڤار 
 جگب عیپا)،  دمــر  (قــاال  رۆژنــامــی 
 كــی دی. لوكــراوەیــنــد بــچــ لــ
بواری میدیای بیستراوو بینراویش، 

دەین:
١- رادیۆی ئاشوور ل ھولر، یكمین دەستپكی 
پرۆگرامكانی برەسمی ل پاش ساك پخشی ئزموونی 
ل (١)ی نیسانی سای ١٩٩٣ بۆ یكمین جار ل ھولرەی 
ئازادیی  و  رەسن  دەنگی  بووە  و  دەستیپكرد  درینوە 
سریانی و سكۆیك بوو، بۆ دەربینی رای سربست 

و پردە ھماین لڕووی سردەمی پشوو.
دەستی   ١٩٩٣/٩/١٢  ل دھــۆك   ل ئاشوور  ــۆی  رادی  -٢
 ستگئ چند  پاشان   ل كرد،  پرۆگرامكانی  پخشی   ب
كرانوە،   FM یپۆش لسر  زاخۆ   ل  دیك رادیۆیكی 
ھروەھا ئستگی رادیۆی ئاشووری نودەوتی لسر 

.كی دیكیستگند ئی كورت و چپۆش
٣- پخشی رەسمی تلفزیۆنی ئاشوور ل ھولر سای 
١٩٩٥ دەستیپكرد، دوای ئوە ب چند مانگك تلفزیۆنكی 
 فزیۆنانلت  ستگئ ئم  كرایوە.  دھۆك   ل ھاوشوەی 
بكاری  درژە  سریانی  بزمانی  و  كناكان  ھموو   ل
كۆنپرستی  سیاستی  لبر  پشتر   ك دەدەن  میدیای 

تتایب
بــشــی
بابتك
٧- رۆژ
تایب
ئ
ــاس ن
كور
رو
بــب
گ
ك

١- رادیۆی
برەس پرۆگرامكان
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كۆتبندییان  نتوەیی  جیاوازیكردنی  و  بعس  رژمی 
 ل فاشیستی  رژمی  رووخانی  پاش   ل خرابوونسر. 
نیسانی سای ٢٠٠٣ ئوەبوو ھموو ناوچكانی نیشتمان 
گۆڕانكاریی بنڕەتییان بخۆوە بینی لوانش گلی كلدو 
ستمی  و  ــم  زو رووبــــڕووی   ك ئــاشــووری،  سریانی 
ئزموونی  دەبینین  جۆرە  بم  ببۆوە،  پشوو  رژمكانی 
 نم وكی كنگاویشت، ھی گی پو قۆناغمیدیایی و ئ

بوو ل پناو خزمتكردنی ئو گۆڕانكارییانی 
نیشتمان،  لسرتاپای  گرتوە  گلكمانی 
 فزیۆن للرادیۆو ت ستگندین ئدا چت ك
موس و بغدا و كركووك و شونكانی 
دیك برنامكانیان پخش كرد، ھاوكات 
 وكراوە بو گۆڤار و ب ندین رۆژنامچ
یكمین  بۆ  دەرچوون،  سریانی  زمانی 
گلكی  نودا  عراقی  مژووی   ل جار 
بجۆرەھا  بعس  رژمی   ك رەســن 
پناسكی  شواندنی  ھوی  شواز 
ئازادییوە  ــڕی  ــوپ ب توانیی  دەدا، 

 ل  بكۆشت نیشتمان  دیكی  رۆكانی  بشانی  شــان 
ئو  ئگر  وتكماندا،  پشكوتنی  و  بنیاتنان  پناو 
نیشتمان  دەرەوەی   ل  ك  بواین  رەش  وەیشووم  بای
شاری   ل گلكمانیان  خزانی  ھــزارەھــا  و  ھلكرد 
بغدا و مووس ئاوارە كرد ك ب زۆری لو شوناندا 
ھن. ئوا ھیواو تمووح و ئامانجكان ب ئاراستیكی 
دیك دەبوون. سرەڕای ئمش ئم ھموو رۆی ئم 
نیشتمانین و ئركی سرشانی ھمووان دەست ل ناو 
 تم ووتنی ئشكرو ئاشتی و پبكۆشین بۆ خدەست ت

ئازیزەمان.

پیمانی رۆژنامنووسیی سریانی
پاش ئوەی ئاماژەمان كرد ب وردەكارییكانی واقیعی 
پدا  سختانی   قۆناغ ئو  و  سریانی  رۆژنامنووسی 
تپڕیون، پویست بین لگڵ گۆڕانكاریی نوێ و ئازادیی 
كاری رۆژنامڤانی، پیامی رۆژنامنووسیی سریانی لم 

خانی الی خوارەوەدا روون بۆوە:
١- كاركردن ل پناو رۆژنامنووسییك بناوو رەنگكی 
تازەوە ل گۆڕەپانی كوردستان و پاشانیش لسر ئاستی 

عراق بناوی رۆژنامنووسیی سریانییوە.

نی 
مان،
ل 
نی 
ت 

 
 

 ل  بكۆشت مان 
ئ گ ئ ا ان
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راستییكان،  دەرخستنی  بۆ  كــاركــردن   -٢
لوان راستیی مژووییكان و ئو ستمی 
 ل ھــر  ــۆوە،  ب سریانی  گلی  رووبـــڕووی 
عراقوە  دەوتی  دامزراندنی  سردەمی 

تاوەكو ئستا.
لڕووی  ھماین  پــردە  و  رەخنگرتن   -٣
 داخوازیی ی دژ بو نووسین و كردەوانئ
ئاشووری  سریانی  كلدۆ  گلی  ــی  ــان رەواك
ئنجام دراون، ك ئو داخوازییانش مافكی 
ئم  لسر   كلگ سروشتی و مرۆیی ھر 

خاك دەژی.
گیروگرفتانی  و   شك بــو  بایخدان   -٤
بگلكمان  دەرھـــق  پشوو  رژمكانی 
دۆزینوەی  بــۆ  ھـــوـــدان  و  خــوــقــانــدیــان 
كشی  وەك:  بۆیان.  گونجاو  رگچارەی 
الین  ھــنــدێ   كــ نــاوچــیــی،  و  تایفگری 
 ب دەیــانــھــورووژــنــن  ئانقست  دەســتــی   بــ
مبستی تكدانی ریزەكانمان و الوازكردنی 
ئیرادەی گل، برانبر خواست رەواكانی، لم 
الینشوە گلكمان زۆر زەرەرمند بووە 
لوانش  دراوە،  بیار  چندین  ئوەی  پاش 
دەستووری دەوتی عراق دیسان الینكی 
گرنگی مافكان و ھقیقتی بوونی گلكمانی 

لم نیشتمانی ب ھند وەرنگرتووە.
٥- گرنگیدان ب بۆن نتوەیی و ئاینییكانی 
گلی سریانی و كاركردن بۆ برچاوخستنی 
ھندێ بۆن و چاالكییكان ل سایی كش 
و ھوای ئازادی، وەك: سری سای بابلی و 

ئاشووری و.. ھتد.
٦- رۆژنامنووسیی سریانی بۆت شوازكی 
دەربارەی  رۆشنبیری  و  ھــواڵ  و  زانیاری 
گلك ك پشتر بوونی لڕووی میدیاییوە 

ب تواوی پشتگۆی خرابوو.

٧- رۆژنامنووسیی سریانی بۆت گۆڕەپانكی 
ئازاد بۆ دەربینی بیروڕاو دایالۆگی تایبت 

بكش ھمجۆرەكان.
٨- رۆژنامنووسی بواری بۆ خاوەن تواناكان 
خزمت  میدانی   نب ئــوەی  بۆ  رەخساند 
بـــوارەدا  لــم  كــارمــنــدی  كـــادرو  چندین  و 

پگیاند.
٩- رۆژنامنووسی بووە ئاقی پكگیشتن 
 بۆت و   دیك كناكانی  لگڵ  پوەندی  و 
و  پوەندییكان  پتوكردنی  بۆ  گۆڕەپانك 
ئامانجی   ب باش  ئزموونی  ئاوگۆڕكردنی 

دەسكوتی باشتر.
رۆژنامنووسی  گرنگی  ھرە  ئامانجی   -١٠
خزمت گیاندن ب نیشتمان و ھودان بۆ 
ھموو  نوان   ل پوەندی  تۆكردنی  توندو 
پكھات نتوەیی و ئاینییكان برەو پكوە 

ژیانی برایتی و خۆشویستی.
رۆژنامنووسیی  دەــــیــن،  كۆتاییدا   لــ
میدان   ھات  وكاتئ تنیا  تنیاو  سریانی 
بوو،  فــراھــم  بۆ  راستقینی  ئــازادیــی   ك
بوپڕی  رەخــســا  بـــۆی   كــ بــشــــوەیــك 
دەرببێ  راوبۆچوونكانی  سربستییوە 
بو ئاراستیی ل خزمت و برژەوەندیی 
واقیع و ئایندەی گلكماندا بت و دەرەنجام 
ھبت،  ــر  گ گرفتك  ھــــو  ھــر   بــتــوانــ
بواو  بـــتـــواوی  و  بــكــات  چــارەســریــان 
پشوە  بۆ  بـــردەوام  كــاروان   ل توانایوە 
ھنگاو بن ل پناو دوا رۆژكی گشاوەتر.

سرچاوەكان:
- ئو گۆڤارو رۆژنامانی ك ل ناو بابتك ناویان ھاتووە.
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بڕز: ئندامی كۆنگرەی دووەم..

سوكی گرم..
:ل ناوەرۆكی جانتای كۆنگرە بریتیی

- راپۆرتی گشتی ئنجوومنی سندیكا لگڵ پوختی راپۆرتی دارایی لنوان دوو كۆنگرەدا.
- یاسای سندیكای رۆژنامنووسانی كوردستان.

- لیستی ناوی رۆژنامنووسانی شھید.
- پیماننامی شرەفی فیدراسیۆنی نودەوتی رۆژنامنووسان.

- راسپاردەكانی كۆنگرەی گشتی یكم.
- باجی كۆنگرەی دووەم.

لگڵ:
- گۆڤاری (رۆژنامنووس) ژمارە (١٢).

- گۆڤاری (الصحفی) ژمارەكانی (٣٣، ٣٤).

بڕز: ئندامی كۆنگرەی دووەم
 وە بتندبوردی خو نت بنجوومكردنی كۆنگرەی راپۆرتی گشتی ئدەستپ ر لھیوادارین ب
(پوختی راپۆرتی داراییشوە)، تاكو پش وەخت ئاگاداری ناوەرۆكی راپۆرتك بیت، ك بگومان 

دەبت ھۆكاری بڕوەچوونی رورەسمی رۆژانی كۆنگرە ب شوەیكی ركوپك.

لگڵ ئوپڕی رزمان

ئنجوومنی
سندیكای رۆژنامنووسانی كوردستان

ھولر/ كانوونی یكم ٢٠٠٧

لپناو چسپاندنی ئازادی رۆژنامنووسی و دەستبركردنی 
ماف و گوزەرانی رۆژنامنووسانی كوردستان
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 ب و  كوردستان  حكومتی  سرۆكی  بارزانی  نچیرڤان  بڕز  چاودری   ب
ئامادەبوونی بڕز عدنان موفتی سرۆكی پرلمانی كوردستان و ژمارەیك 
رۆژنامنووسانی  سندیكای  دووەمی  كۆنگرەی  وەزیر،  و  پرلمان  ئندام 
ھۆی   ل نونر   (٣٦٣) بشداری   ب  ٢٧-٢٠٠٧/١٢/٢٩ رۆژانی   ل كوردستان 
چسپاندنی  پناو   سپاندنی لچ پناو   ل) دروشمی  ژر   ل پایتخت،  ھولری   ل رۆشنبیری 
ئازادی رۆژنامنووسی و دەستبركردنی مافی رۆژنامنووسان ل كوردستانئازادی رۆژنامنووسی و دەستبركردنی مافی رۆژنامنووسان ل كوردستان) 
بسترا، چوار مانگ بر ل بستنی كۆنگرە، لیژنیكی با بۆ ئامادەكردنی 
 ل كۆنگرە  نونرانی  دیاركردنی  بۆ  كۆنفرانسی  چندین  و  پكھات  كۆنگرە 
ھموو لقكانی سندیكا بڕوەچوو، ھبژاردن و خۆ پاوتنیش ل كش و 

ھوایكی دیموكراتی و كراوەدا بڕوە دەچوو.
و  كوردستان  شھیدانی  گیانی  بۆ  وەستان  خولكك   ب كارەكانی  كۆنگرە 
رۆژناموانیی دەستی پكرد، پاشان نامی بڕز جالل تابانی سرۆك كۆماری 
عراقی فیدراڵ، لالین جوھر كرمانجی رۆژنامنووس خوندرایوە، دوای 
لالین  كوردستان،  ھرمی  سرۆكی  بارزانی  مسعود  بڕز  نامی  ئویش 
بڕز فلكدین كاكیی وەزیری رۆشنبیری خوندرایوە، دواتریش بڕزان 
بۆنیوە  بو  خۆیان  وتاری  یكو  ھر  موفتی  عدنان  و  بارزانی  نچیرڤان 
خوندەوە، ھروەھا بڕز شھاب تمیمی نقیبی رۆژنامنووسانی عراقیش 
وتیكی داو پیرۆزبایی ل كۆنگرە كردو داوای سركوتنی بۆ كرد، ھروەھا 
وتیك بناوی ئنجومنی پیشیی سندیكای رۆژنامنووسانی ئران دراو 
دوای ئویش وتاری نقیبی رۆژنامنووسانی كوردستان لالین بڕز فرھاد 
پیوەندییكی  برپرسی  حبیب  شركۆ  بڕز  پاشان  خوندرایوە.  عونی 
دەرەوەی سندیكای رۆژنامنووسانی كوردستان، ئو بروسكانی ك بۆ كۆنگرە 
خوندرانوە  كۆنگرە   ل  ك  یوتان ئو  دەقی  ئوەش  خوندەوە.  ھاتبوون 
لگڵ راگیاندراوی كۆتایی و ناوی ئندامانی كۆنگرە و بیارو راسپاردەكانی 

كۆنگرە بودەكینوە.

رووداوو بگنامكانی
كۆنگرەی دووەمی سندیكای رۆژنامنووسانی 

كوردستان
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رۆژی یكم/ دانیشتنی یكم: ٢٠٠٧/١٢/٢٧ چوارشمم كاتژمر (١٠:٠٠)
* كردنوەی كۆنگرەی ب چند وتیكی پشكشكار و بخرھنانی میوانانی كۆنگرەو وەستان 

بۆ ماوەی دەقیقیك بۆ گیانی پاكی شھیدانی رزگاریخوازی گلی كوردستان ب گشتی و 
رۆژنامنووس شھیدەكان بتایبتی.

١. پیامی بڕز سرۆك كۆماری عراقی فیدراڵ.
٢. پیامی بڕز سرۆكی ھرمی كوردستان.

٣. وتاری سرۆكی پرلمانی كوردستان.
٤. وتاری سرۆكی حكومتی كوردستان.

٥. وتاری وەزیری رۆشنبیری حكومتی ھرمی كوردستان.
٦. خوندنوەی نامی سرۆك و سكرتری گشتی فیدراسیۆنی نودەوتی رۆژنامنووسان، 

لگڵ بروسكی (سیف الشریفی) جگری سرۆكی یكیتی رۆژنامنووسانی عرەب.
٧. وتاری ئنجومنی سندیكای رۆژنامنووسانی عیراق.

٨. وتاری ئنجومنی سنفی رۆژنامگرانی ئیران.
٩. وتاری سندیكای رۆژنامنووسانی كوردستان.

رۆژی یكم: دانیشتنی دووەم: كاتژمر (١٢:٠٠ – ١:٣٠)
١. رورەسمی ھبژاردنی دەستی سرۆكایتی كۆنگرە ل پنج كس.

٢. ھبژاردنی لژنكان ك بریتین:
أ. لژنی ھسنگاندنی راپۆرتی گشتی ب داراییوە (دوو ئنجوومن + ٩ ئندام).

ب. لژنی ھمواركردنی یاسای سندیكا.
ج. لژنی ھسنگاندنی یاسای كاری رۆژنامنووسی (دوو ئنجوومن + ٩ ئندام).

د. لژنی برگری ل مافی رۆژنامنووسان (یك ئنجوومن + سرۆكی لژنی چاودری + ٥ ئندام).
ه. لژنی سكا (دوو ئنجامی ئنجوومن + ٥ ئندام).

و. لژنی تۆماركردنی بیارو راسپاردەكان و بالغی كۆتایی (دوو ئنجومن + ٥ رۆژنامنووس).

   رورەسمی رۆژانی كۆنگرەی دووەم
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رۆژنامنووسانی ئازیزی كوردستان
خوشك و برایانی خاوەن قم و بیر رووناك

ببۆنی بستنی كۆنگرەی دووەمی سندیكای رۆژنامنووسانی كوردستانوە لناخی 
دوە پیرۆزباییتان لدەكم و ھیوادارم كۆنگرەكتان وستگیكی گرنگی داڕشتنی پای پتوو 
كوردستاندا،   ل بت  نیشتمانیی  خمخۆرو  ئازادو  رۆژنامنووسییكی  ژیانی  پویستكانی 
لدیاردە  رەخنگرتن  و  ناتواییكان  و  كموكوڕیی  دیارخستنی  لپاڵ  رۆژنامنووسییك 
نخوازراوەكانی ناو كۆمگا، دیشی بئازادی و دەستكوت چارەنووسسازو بایخدارەكانی 
 راستگۆیان خۆی  رۆژنامنووسیی  پیرۆزی  پیامی  چۆن  بزانت  و  بسووتت  گلكمان 

بگینت و رەش و سپی تكڵ ب یكتر نكات و راستییكان بزمانی گوك بخاتڕوو.
ئستاشی  ھمیشو  كوردستان  رووناكبیرانی  و  قم  خاوەن  و  رۆژنامووس  دیارە 
جپنجو  و  رۆڵ  و  میللتكیانن  چاوكراوەی  رۆی  و  تكۆشان  پشنگی  بت،  لگدا 
كاریگرییان ون نابت و ببیری تیژ و قمی رەسن و سرەنجی خمخۆران خزمتیان 

ب كۆمنی خكی كوردستان كردووەو رگای تكۆشانیان رووناكتر كردووەتوە.
دامودەزگای  و  پرلمان  و  حكومت  و  ھرم  خاوەن  كوردستان  گلی   ك ئمۆش 
حوكمانی خۆیتی و لبغدای پایتختیشدا فاكترە كوردستانییك رۆكی چارەنووسساز 
رۆژنامنووسان  ئركی  دیــارە  لدەگرن،   گو دەستۆیشتووەكان   تدەو و  دەگت 
خرو  باترەوەو  ئاستكی   چووەت ھم  بووەو  قورستر  ھم  كوردستان  رووناكبیرانی  و 

برەكانی جیھانگیریش ھندەیتر دنیاكی لبردەمدا بچووكتر كردووەتوە.
بۆی گرنگو بگرە پویستیش، ك رۆژنامنووسانی كوردستان ریزەكانیان باشتر یكبخن 
و برەو ب پیامكیان بدەن و سوودو ككیش ل ئاسانبوونی پیوەندییكان وەربگرن و 

كار بۆ ھنان ئارای رۆژنامنووسییكی ئازادو مسئول و ھسووڕاوی چاالك بكن.
 واوی خۆم بۆ خواستوەی پشتیوانی تل دەزانم بۆ ئھتان بستنی كۆنگرەكی ببۆن
رۆژنامنووسانی   ك بشوەیك  نوبكموە،  نیشتمانییكانتان  و  پیشیی   ئامانج رەواو 
كوردستان ئازادییان ل زەوت نكرت و زەمینیكی ئوتۆیان بۆ بەخسنرت، ك تیدا 
برۆژ  رۆژ  مزنكان  بدیھاتووە   وتدەستك و  نیشتمان  بۆ  ئیلتیزامیان  و  خۆشویستی 
 انییحوكم نگتیڤكانی  الوازو   خا  رانبنیاتن وەستایانو  برەخنی  ببتوەو  قووتر 
خۆماییكمان و كۆمگای كوردەواری دەستینشان بكن و تۆزو ژەنگی گندەی و سستی 

و ئیفلیجبوون و رۆتینی ل بتكنن.
لكۆتاییدا سركوتن بۆ كۆنگرەكتان دەخوازم و ھیوادارم رۆژنامنووسانی كوردستان 
لچوارچوەی یاسایكی كاری رۆژنامنووسیی مۆدرن و خمخۆردا پیامی برزی خۆیان 
بگینن و دنیاشم ك جنابی مسعود بارزانی سرۆكی ھرمی كوردستان پشتیوانكی 

دسۆزتان دەبت ل ھنانكایی ئو یاسا ھاوچرخدا.
بتدی خواست و ئامانج برزەكانی رۆژنامنووسانی كوردستان و عیراق ل عیراقكی 

دیموكرات و فیدرال و پشكوتووی سربخۆدا.
ئیتر ھرشادو سرەبرزو سركوتووبن

برای دسۆزتان
مام جالل

پیامی سرۆك تابانی
ببۆنی دووەمین كۆنگرەی رۆژنامنووسان

*  *  *
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بناوی خوای مزن و دلۆڤان 
بڕزان، ئندامانی كۆنگرەی دووەمین سندیكای رۆژنامنووسانی كوردستان، 
سوو رز، جگی بختوەریی ك ئمۆ لسایی ئو ئازادیی، ك ل ھرمی 
كوردستان  رۆژنامنووسانی  سندیكای  كۆنگرەی  دووەم   ،ئارادایل كوردستان 
دەبسترت، بم بۆنیوە پیرۆزباییكی گرم ئاراستی سرجم رۆژنامنووسانی 
كوردستان دەكم، ئومدی ئاییندەیكی گش و سركوتوویان بۆ دەخوازم، بو 
ھیوایی ئم كۆنگرەی سركوتووبت ل ھسنگاندنی قۆناغی رابردوو ل تمنی 
سندیكاو دیاریكردنی ھ سرەكییكانی ل كاری داھاتوودا، بۆ ئوەی گوڕوتین 

و تكانكی تازەی پبدەن.
 ل  یھ گــورەیــان  و  گرنگ  رۆكی  كوردستان  رۆژنامنووسانی   تبھ
پرەپدان و پرەسندنی ھر كۆمگایكی مدەنی، ھرمی ئمش بتایبتی لم 
كات و ساتدا پویستی بھاوكاریی ئوەی بڕز ھی بۆ پشخستنی كۆمگی 
كوردستان و چاكترو باشتركردنی ئدای رۆژنامنووسی، بشوەیكی شارستانی 
رۆژنامنووسی  پرەنسیپكانی  خۆیاندا  رۆژنامنووسیی  لكاری  ئنجامبدەن، 
 ب و  بگڕن  راستییكان  بدوای  زڕاندن  لناو  دورو  و  بجددی  و  رەچاوبكن 
 ل خۆیان  برچاوی  رۆی  و  بكن  زانیارییكاندا  لگڵ  ھسوكوت  ئمانتوە 
رەوای  خواستی  و  ئامانج   ل شواز  باشترین  و  ببینن  گشتیدا  رای  دروستكردنی 

گلی كوردستاندا بگن.
كوردستاندا  ھرمی  ئزموونی  سای   (١٦) لماوەی  چۆن  ھروەك  بڕزان 
رۆژنامنووس تارادەیكی زۆر ئازادبووە، بم دەبت ئو ئازادیی پرە پبدەن 
و بخرت چوارچوەیكی یاساییوە، ك ئمش وا دەخوازت ب ھموو الیك چ 
دەست چ رۆژنامنووسان كاری جددی بۆ بكن، ئو مسلی بھند وەرگرن 
و زیاتر رز لو ئازادییان بگیرت و مافی رۆژنامنووسیش تیدا دیاریبكرت و 
ھر یاسایكیش بۆركخستنی كاری رۆژنامنووسیی دەربچت پویست رەچاوی 

ئو مسالن بكات و نبت رگر لبردەم كاری رۆژنامنووسیدا.
خاوەن  بۆ  سربرزیش  و  دەخــوازم  بۆ  گشسندنتان  ھیوای  تر،  جاركی 
پابندی  كردووە،  گلكیان  رەوای  كشی  خزمتی   میشھ  ك قمانی  ئو 

ئخالقییتی راستقینی رۆژنامنووسیی بوون لگڵ رزو خۆشویستیم.

براتان
مسعود بارزانی

سرۆكی ھرمی كوردستان

پیامی سرۆك بارزانی
 بۆ دووەمین كۆنگرەی رۆژنامنووسان

*  *  *
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بناوی خوای گورەو میھرەبان
برای بڕزم، نچیرڤان بارزانی سرۆكی 
بڕز  برای  كوردستان،  ھرمی  حكومتی 
نقیبی سندیكای رۆژنامنووسان، وەزیرە 
حزب  و  حكومت  لپرسراوانی  بڕزەكان، 
و  خوشك  ئازیز،  میوانانی  كوردستان،   ل

برایان، ئندامانی كۆنگرە.
خۆشحام ببشداربوونم لم كۆنگرەیدا، 
گرمترین  كوردستانوە  پرلمانی  بناوی 
سركوتنتان  ئومدی  لبكم،  پیرۆزباییتان 
ئو   بگات كۆنگرەكتان   ك دەخـــوازم،  بۆ 
دەبسترت،  پــــنــاویــدا   ــ ل  كــ ئــامــانــجــی 
برپرسیارتییكی  لــبــردەم  ئوە  ئستا 
 ل رۆژنامگریی  ئــوەی  بۆ  مژووییدان، 
ئو  و  بچت  بــرەوپــــشــوە  كــوردســتــانــدا 

كۆسپ و تگرانی ل پشیاندا نمنن.
 ك مــــژوویــیــی   تییرپرسیارب ــو  ئ
دەبت پی ھبستن، وەك بشكی گرنگ و 
 تی چوارەم لمیدیاو وەك دەس ورە لگ
كۆمگی كوردستان و ل ھموو كۆمگدا 
بۆ چسپاندنی یاسا بۆ دابینكردنی ئازادیی و 
بۆ دژایتی و بگژداچوونوەی گندەی و 
نھشتنی كموكوڕییكان ل كۆمگكماندا، 

.رشانتانورەی سكی گركئ
ـــان  ـــوردســـت ــــ ك ــــی ل ــــری ــــگ ــــام رۆژن
خۆشویستییكی تایبتی ھی الی خكی 
 چونك  ،یھ زۆری  رزكی  و  كوردستان 
 ،یــوە ھئــبــ مــتــمــانــی  خــــك بـــــاوەڕو 
سیاسییكانیش متمانیان پتان، ئوە ل دی 
رۆژنامنووسی  پیشی  خوقاون،  خكوە 
لو ساتوە دەستپدەكات ك یكمجار باسی 

كرد  ئازادی  داوای  كرد،  كوردی  وشی   ل
بۆ كوردستان، داوای نھشتنی زومی كرد 
رۆژەوە  لو  ھر  كوردستان،  گلی  لسر 

ئو خۆشویستیی ماوەتوەو زیادبووە.
گلكمان  ســـخـــتـــدا  رۆژانـــــــی   لـــ
رووبڕووی رژم دیكتاتۆرییكان بووەوە، 
رۆژنامنووسان رۆكی كاریگریان ھبووە. 
ل شاخكان، ل دەرەوەی وت، ل شارەكان 
بنھنی بئركی سرشانی خۆیان ھساون 
لو  بكن  كاریگر  بشداریی   توانیویان و 
رژم  رەگزپرستی  سیاستی  خباتدا، 
بۆ دنیا روونبكنوەو لو رگیوە دەنگی 
و  الیك  ھموو   ننیبگ كوردستان  گلی 
بم شوەی توانییان ئو رۆ گورەی ببینن 
و ئمۆش لو پناوەدا خباتی گلكمان 
بردەوام و شادە ب ئازادیی، بدیموكراتی، 

ك ئوەش بشكن لی.
كۆنگرەكتان لكاتكدا دەبسترت گلی 
ئاستنگ  چندین  رووبــڕووی  كوردستان 
بۆ  بكین  خبات  دەبت  ھشتا  بووەتوە، 
مترسیی  ھموویانوە  لپش  نھشتنیان، 
ئو  بردەوامن،  ھر  تیرۆرستان  و  تیرۆر 
رۆی  ئوەش  و  سركوت  دەبت   باتخ
تدا ببینن، بۆ ئوەی لڕووی رۆشنبیرییوە 

.ترسییو مت بك ئاشنابخ
دەستی  و  ھرم  بدەستی  دەبت 
 ترسییو مموو عیراقی فیدراڵ بتوانین ئھ
ــســر گــلــكــمــان البــبــیــن، بــۆ ئوەی  ل
ھموو ھنگاوەكان بیكوە ركبخین بۆ 
چسپاندنی یاساو دادپروەریی و دابینكردنی 
پداویستیی دامزراندنی كۆمگی مدەنی.

عدنان موفتی:
سركوتنی رۆژنامنووسان سركوتن بۆ 

كۆمگی كوردستان
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رۆژنامگریی  ئازادیی  باسی   ك دیارە 
رۆژاندا  لم  ھمووتان   موایپ دەكین، 
ــری بوون،  ــگ ــام رۆژن یــاســای  ئـــاگـــاداری 
 ب كــوردســتــانــوە  پرلمانی  لــالیــن   كــ
وتار  زۆر  پــســنــدكــرا،  دەنـــگ  زۆریـــنـــی 
نووسرا، ل تلفزیۆنكان باسكرا، گلییكی 
من  ئــوەی  پشوە،   ھات  یاسای لو  زۆر 
 كخال چند  بكموە،  دووپاتی  دەموت 
كوردستان  ــمــانــی  ــرل پ  :ـــ ل بــریــتــیــن   كــ
ھر  لسر  گفتوگۆ  ببرپرسیارییتوە 
بردەمی،   ــتــ د  ــ ك دەكــــات  ـــك  ـــرۆژەی پ
چسپاندنی  یاسا  دەرھنانی   ل مبستی 
دابینكردنی ئازادی  كۆمگدا،  یاسای لناو 
بوە  یاساش  چسپاندنی   ،دیموكراسیی و 
دەبت ببرپرسیارتییوە تماشای بكین 
 ك ھبسنگنین.  الینكانی  ھــمــوو  و 
ئوەش   ،كدایقۆناغ چ   ل كۆمگكمان 
الینكی گرنگ ل دەرھنانی ھر یاسایكدا، 
ئم پرۆژەی ل بنڕەتدا لالین سندیكای 
ئموە، ل مانگی تشرینی یكمی (٢٠٠٦)ەوە 
ھاتووە، ك پرۆژەك ھات بۆ ئم، برەسمی 
پشوازیمان لكرد، بم پاش دیراسكردنی 
باشبوو،  پمان  سرۆكایتییوە  لــالیــن 
بیروڕای  كوردستان  ھرمی  حكومتی   ك
پرۆژەیك  ھر   چونك بدات،  لسر  خۆی 
ھبت،  جبجكردنوە   بــ پــیــوەنــدیــی 
پویست حكومتی ھرمی كوردستان رای 
بشكی  ئنجامدا   ل ــدات،  ب لسر  خــۆی 
سر   ــتــودەكــ  ككردنجبج گرنگی 
یاسا  ھندك  ھرم،  حكومتی  ئستۆی 
ــتــ ئستۆی  ود دەكــســـ ــ ھــیــ ســـد ل
 وتدەك كمتر   یھ ھندكیدی  حكومت، 
 یاسای ــم  ئ حــكــومــتــوە،  ئستۆی  ســر 
ھرم  حكومتی  برپرسیارییتی  بشكی 
و وەزارەتی رۆشنبیریی. بۆی پرۆژەكمان 
لكرد  داواشمان  ھرم،  حكومتی  بۆ  نارد 
رۆشنبیری  وەزارەتـــی  و  بكن  دیــراســی 
لسر  خـــۆی  رەئـــی  و  بــكــن  دیـــراســـی 

دەربت و دوایی بۆمان بنرتوە.
دوو  كــوردســتــان  پرلمانی   ئاشكرای

ھم  دیراسكردنی  بۆ   یھ رگی  جــۆر 
پرۆژەیك، پرۆژە یان دەبت ل حكومتوە 
بت یان دەبت ژمارەیكی یاسایی ئندامانی 
ئوەی  دوای  بكن،  پشكشی  پرلمان 
لسركرا،  گفتگۆی  حكومتوە  لالین 
وەكو پرۆژەیك بۆ ئم نردرا، سندیكاش 
 مئ لــــكــرد،  پشتگیری  لـــســـرداو  رەئـــی 
دواتر  كــردو  بــۆ  یكممان  خــوــنــدنــوەی 
یاسایی  لیژنی  لالین  گفتوگۆو   وتینك
ئندامانی   ب پشكش  رۆشنبیرییوە  و 
بكن،  دیراستی  ئــوەی  بۆ  كرا  پرلمان 
 ،دەنگدان بۆ  دووەم  خوندنوەی  پاشان 
لسر  دەنــگــدان  گفتوگۆكرا،  ــوەی  ئ پــاش 

یك یكی ماددەكان دەكرت.
سرۆكی  نــــچــیــرڤــان  كــــاك  ــی  ــاب ــن ج
 ب بنی  سلمانی   ل وەزیران  ئنجومنی 
ژمارەیك رۆژنامنووس دابوو ك پشتگیریی 
داواكارییكیان بكات ك ھندك داواكارییان 
 موە، ئۆژەیو پناو ئ تبووە تا بخرھ
كرابوو.  یكم  خوندنوەی  لبرئوەی 
سرۆكی  جنابی  بنی  لو  رزگرتن  بۆ 
حكومت، خوندنوەی دووەممان ھفتیك 
دواخست. بۆ ئوەی زیاتر تاووتوی لسر 
كۆبوونوە  چندین  ھفتیدا  لو  بكرت، 
ئازاد،  رۆژنامنووسانی  لگڵ  ئنجامدرا 
سربخۆن   ك ئھلی  رۆژنامنووسانی 
و رۆژنــامــی ســربــخــۆیــان ھــیــ، ھاتن 
لیژنی  لــگــڵ  كــوردســتــان  پرلمانی  بــۆ 
و  دانیشتن  یاسایی  لیژنی  و  رۆشنبیریی 
رەئییكانمان وەرگرتن، بۆ ئوەی گفتوگۆیان 
سندیكاش  لگڵ  دیسان  بكین،  لسر 

كۆبوونوە، بۆ ھمان مبست ئنجامدرا.
ئو  نك  یاسایك  ھیچ  بین  ناتوانین 
یاسایی رۆژنامگری سد ل سد ھموو 
 ،م و كوڕییك ت و بازی دەبیك لالی
بم ئم یاسای ك لالین پرلمان لالین 
پسندكرا،  پــرلــمــان  ــی  ــن زۆری ـــارەی  ژم
ئاراوە،   ھات لــســر  زۆری  نــاڕەزایــیــكــی 
چندین  وایانكرد  ناڕەزاییكی  بــداخــوە 

الینی گشی ئم یاسای پشتگوێ بخرت.
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 نالیب دەرچــــــووە،   ــ ك  یــاســایــ ئـــم 
سلبییكاندا زۆر باسكراوە، تنیا من ئاماژە 
 م یاسایورەی ئیجابی ئنی گك الیندھب
دەت:   یاساك یكمی  مـــاددەی  دەكـــم: 
رۆژنامگریی  ئــازادن،  رۆژنامگریی رۆژنامنووسان  ئــازادن،  (رۆژنامنووسان 

.(ر نییسكی لتئازادە ھیچ دەسر نییسكی لتئازادە ھیچ دەس
ژر   ل جــاران  ماددەكانی   ل ماددەیك 
بوو،  رۆشنبیریدا  وەزارەتــــی  چــاودــریــی 
وەزارەتی   ل رەزامندیی  دەبــوو   رۆژنام
لسر  ئــمــش   ،وەربــگــرتــایــ رۆشنبیریی 
 نووسرۆژنام ئــو  و  سندیكا  داوای 
پرلمانی   ھــاتــنــ  كــ ــی  ــان ــخــۆی ســرب
ــ رۆژنــامــ و  ــوە البـــرا. وات كــوردســتــان، ئ
رۆژنامگری، ئستا بپی ئو یاسای ھیچ 
و  ناوت  رۆشنبیری  وەزارەتی  رەزامندیی 
چندین دەستكوت بۆ رۆژنامنووسان لو 
كم  زۆر  بداخوە  بدیدەكرت،  یاسایدا 
بھندكیان  ئاماژە  من  پدراوە،  ئاماژەی 
ـــت: رۆژنـــامـــنـــووســـان  ـــ دە م، كـــدەكــــــ
بسریانوە  دەستك  ھیچ  سربخۆن. 
ماددەی   ل كارەكانیاندا  ئنجامدانی   ل  نیی
رایك  ھــر  نابت   كــ ھــاتــووە  ھشتمدا 
لــالیــن رۆژنــامــنــووســوە دەردەچــــت و 
بودەكرتوە، ببت ھۆی ئوەی مافكانی 
لبسندرت یا لپرسینوەی لگڵ بكرت، 
 ك توانینی  و  دەنـــگ  و  ــاری  ــی زان ــو  ئ
ھواكی   ك سرچاوانی  ئو  ھیتی، 
ل وەردەگرت، بۆی ھی ئاشكرای نكات 

تنیا ببیاری دادگا نبت.
رۆژنامنووسك  ئیھانی  كسك  ھر 
سری،   بكات دەستدرژیی  یاخود  بكات 
سزابدرت، وەكو ئو كسی ك فرمانبرە، 
بپی یاسا فرمانبر كسك دەستدرژیی 
بــكــاتــ ســــری ســــزادەدرــــت، ھـــروەھـــا 
مافی  ئو   وەیش بو  رۆژنامنووسیش 

.یھ
كاری  رۆژنامنووس   ك دەزگایی  ئو 
مافی  بوەی  پابندبت  دەبت  دەكات،  تدا 
ــووســی بــپــارــزــت، بــپــــی ئو  ــن ــام رۆژن

.یمدا ھرناو ھی لیاسایان

بپی   ،یھ حسانی  رۆژنامنووس 
لپچینوەیكی  ھیچ  ناكرت   یاسای ئــو 
بكرت،  رۆژنـــامـــنـــووس  ــگــڵ  ل یــاســایــی 
 مئ نبت،  سندیكا  ــاگــاداری  ئ  بــ تنیا 
دەستكوتكی گورەی بۆ رۆژنامنووسان 

و بۆ سندیكاش.
لگڵ  لــــكــۆــیــنــوەیــك  ھــیــچ  نــاكــرــت 
ھیچ  بــارەگــای  پشكنینی  یــان  رۆژنــامــیــك 
رۆژنامیك بكرت یان مای رۆژنامنووس، 

تنیا ببیاركی دادگا نبت.
زۆر خای دیك ھی ھمووی دەستكوتن 
ھیچ  بم  سندیكا،  و  رۆژنامنووسان  بۆ 
 ب بت،  كموكوڕی   ب  نیی یاسایكیش 
دنیاییوە ئوەی ك زۆری لسر باسكراوە 
ھاتووە   ك سزایانی  لو   ،(١٠)یــ مــاددەی 
ل مــاددەی (١٠)دا ك رەنگ زۆرتــان پتان 
ھر  دەردەچت   ك یاسا  زۆرە،   ك وابت 
ھمان ئو كسی ئو یاسای دەردەچنت، 

دەتوانت ھمواری بكاتوە.
 ،رەیل حــكــومــت  ــی  ســرۆك جــنــابــی 
وەزیرەكان لرەن، لم دوو سای رابردوودا، 
ھمواركردووەتوە  یــاســامــان  چــنــدیــن 
ئستاش   ،ــدایــتــ كــمــوكــوڕیــی   زانــیــومــانــ
ئگر   ،یھ رگیكی  چند   یاسای ئــم 
كموكوڕی تدا ھی بو رگایان دەكرت 

ھموار بكرتوە.
رــگــی یــكــم: ســرۆكــی ھــرــم بۆی 
ھی دەستنیشانی ئو ماددان بكات و پمان 
بت و بیگڕنتوە و ل ماوەی (١٠) رۆژ 
دەچتوە   دیك جاركی  الی،   دەگــاتــ  ك

پرلمان و گفتوگۆی لسر دەكرت.
ئندامی   (١٠)  ك  وەیئ دووەم:  رگی 
پرلمان بۆیان ھی ھر وەختك نامیك 
بۆ سرۆكایتی بنووسن، بن ئم داواكارین 
ئجندای   تت بخروك دەمانر یاسایھ

پرلمان بۆ گفتوگۆكردن و ھمواركردنی.
حكومتی   ــ ــوەی ئ سیمیش  رــگــای 
پرلمان  بۆ  بنرت   نام  یھ بۆی  ھرم 
یاسایك  ھـــر  ھـــمـــواری  بــكــات  داوا  و 
ھۆكاركی  وەخــتــــكــدا  ھـــر   ــ ل ــوە،  ــات ــك ب
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ئجندای   تدەخر پشكشكرد،  موقنیعی 
ــــارە  ــوە و پــرلــمــانــیــش دووب ــان ــم ــرل پ
دوابیاریش  ــوە  دەكــات لــســر  گفتوگۆی 
 م كوەندە دەم ئت، بو دەبر بۆ ئھ
و   تییرپرسیاب رۆژنامنووسی  ئازادیی 
ئمانتیش، ئمانت لسر رۆژنامنووسان 
ئوە،  سركوتنی   شموایپ  ،ورەیگ زۆر 
و  دیموكراتی  بۆ  ئــازادیــی،  بۆ   وتنركس

سركوتن بۆ حكومت.
ـــوارەم  چ دەســـتـــی  دەــــیــن   ــ ك  مئ
دەستی   ـــ وای بـــاوەڕمـــان  بــتــواوەتــی 
برپرسیارتییان  دەــــیــن   كــ چــوارەمــن، 
بگینن،  بــخــــك  راستییكان   ،ــ ــوەی ئ
رووبڕووی گندەی ببنوە، چونك راستیی 
 ككخ  وایـــ مــانــای  بــخــــك،  گــیــانــدن 
دەزانت  و  دەبت  وشیار  دەبت،  ئــاگــادار 
 ل برگریكردن  بۆ   ،چیی برپرسیارتیی 

خۆی و ل مافكانی.
رووبـــــــڕووبـــــــوونـــــــوەی گـــنـــدەـــی 
ئم  بــم   ،ــ ــورەی گ برپرسیارییتكی 
برپرسیارتیی دەبت ئینسان تبگات، چۆن 
گندەی  دەتوانت  دەست  بكاریدەھنت 
نھت، لبرئوە لرەدا دەبت دەستی 
دەستی  حكومت،  دەستی  پرلمان، 
چوار  ھر  قزا،  دەستی  رۆژنامگریی، 
دەستك یكبن، بۆ ئوەی كۆمگكمان 
تووشی   ك نخۆشییی  لو  بكین  رزگار 

بووە.
دابینكردنی ئازادیی و دیموكراتی ئامانجی 
ھموومان، ئو چوار دەست ھموو پكوە 
 یگكۆم ئو  ئوەبت،  ئامانجامی  دەبت 
و  دیموكراسی  كۆمگی  بكین  دروســت 
لسر  كۆمگیك  و  مدەنی  كۆمگی 

بنمای ئازادیی دابژرتوە.
ئم  گفتوگۆی   كــ دەكـــم  ئومد   بــۆیــ
لبرچاو  ــگــرەكــتــان  كــۆن رۆژەی  دوو 
سندیكاش  داھاتوو  سای   ویستپ بگرن، 
میكانیزمی  ئوەی  بۆ  ھبت،  برنامیكی 
برەو  بگۆڕت  خۆی  نوان  پیوەندییكانی 

چسپاندنی ژیانی دیموكراسی، لناو سندیكا 
ھموو  ئوەی  بۆ  بكاتوە  باوەش  خۆیداو 
خۆی  بــھــی  سندیكا  رۆژنــامــنــووســــك 
بزانت كسك نبن ل دەرەوەی سندیكا، 
 ل برگریی  بكرت،  دابین  زیاتر  ئـــازادی 
دەنگی   وكاتئ مافكانتان   ل بكن،  خۆتان 
دەنگی  دەبت،  ئوە  دەنگی  لگڵ  ئمش 

حكومتیشتان لگڵ دەبت.
 ل زۆر  ــی  ــك ــارەی ژم ئستا  بــــگــومــان 
سندیكا،   لــ ئــنــدامــن  ــووســان  ــن ــام رۆژن
دەرەوەی   ل  یھ ژمارەیك  ھشتا  بم 
 وانئ نابینم  بھانیك  ھیچ  سندیكان، 
ئم  برئوەی   ل سندیكا   ل نبن  ئندام 
لسرتاسری  دابوو،  لبردەم  یاسایمان 
دنیادا بدوای زۆر ئزموومدا گڕاین، زۆر 
 ،یھ سندیكایان  ئــوروپــاش  وتانی   ل
یاخود فیدراسیۆنی سندیكایان ھی، شتكی 
سندیكا   ك وتاندا،  لو   یھ دیكشیان 

نیی، ئوان پی دەن (میساقی شرەفمیساقی شرەف).
میساقی شرەف ل بینی رۆژنامنووسان 
ل زۆر وتاندا جگای سندیكا دەگرتوە، 
لم   مئ بم  دەگرتوە،  یاساش  جگی 
ئوەش  دەكــم  ئومد   ،نیی ئمدا  وتــی 
 و میساقك لرۆژ نك و بگیرنامب تبب
پسند  رۆژنامنووسانوە  ھموو  لالین 
بكرت و قبووڵ بكرت و پابند بن پوەی، 
ئگر بگین ئوە ھموو رۆژنامنووسك 
خۆی  ئرككانی  بزانت،  خــۆی  مافكانی 
بزانت،  بــرپــرســیــارــتــیــشــی  و  ــــت  ــزان ب
یاسای   كــ وتــــك  چند  ــو  وەك  كات ئــو 
بشوەیكی  بم   ،نیی رۆژنامگریشی 

یاسایی كارەكانیان ئنجام دەدەن.
كسك  ھــمــوو   یــھــ گشتی  ــاســای  ی

دەگرتوە و رۆژنامنووسیش دەگرتوە.
ھیوای سركوتنتان بۆ دەخوازم، ئومد 
 ل سركوتووبت  كۆنگرەكتان  دەكــم، 

گیشتن ب ئامانجكانتان.
ھر بژین و سوپاستان دەكم

*  *  *
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رۆژنامنووسانی  سندیكای  كۆنگرەی 
كوردستان، ل كاتكدای باسی ركخستنوەی 
كاروباری راگیاندن ل ھرمی كوردستان 
كوردستان  ھرمی  حكومتی   ،ئارادای  ل
دیموكراتی  بنمای  لسر   ١٩٩٢ سای   ل
و رزگرتنی ئازادیی گشتییكان دامزراوە، 
ئنجوومنی  و  پرلمان  پكھنانی  یاسای 
 پرەنسیپ ـــســـر  ل ـــی  ـــۆك داك ـــــــران  وەزی

بنڕەتییكانی ئازادی رادەربین دەكات.
پرلمانی  یكمجار  بــۆ   ١٩٩٣ سای 
كوردستان یاسایكی دەركرد بۆ ركخستنی 
ھاتووە،  مــاددەیــدا  یكم   ل و  چاپمنی 
بوكردنوە  و  چاپمنی  لسر  سانسۆر 
نیی، بر ل یك دوو ھفت پرلمان پرۆژە 
 كرد كریی تاووتوگیاسای كاری رۆژنام
پسندكرابوو،  وەزیرانوە  ئنجوومنی   ل
ھویداوە  ــــدا  ــــرۆژەی پ لـــو  ــومــت  حــك
ھاوسنگیی ل نوان مافی رۆژنامنووس و 
ئازادیی رادەربین ل سرك و مافی تاك و 

كۆمڵ ل سركی دیكوە بچسپت.
تنیا  رۆژنــامــگــریــی  كـــاری  ــاســای  ی
پیوەندیدار نیی ب رۆژنامنووسانوە، بكو 
توژەكانی  و  كرت  بھموو  پیوەندیدارە 
چاوەڕوانین  بۆیش  ھر  كۆمگاكمانوە، 

ھاوكارو  رۆژنامنووس  برایانی  و  خوشك 
یاسایكی  داڕشــتــنــوەی   لــ بــن  پشتیوان 

ھاوسنگ و ھاوچرخ و دروستدا.
وەك دەزانن ك بڕز سرۆكی ھرمی 
 یاساك ــرۆژە  پ رایــگــیــانــدووە،  كوردستان 
ئیمزا ناكات، بكو بۆ پرلمانی دەنرتوە، 
لسر  قسی  و  بكرت  تاووتوێ  زیاتر  تا 
بكرت، ئوەش دەرفتكی چاك تا بچاوی 
بپرۆژەكدا   دیموكراتیان گیانی  و  زانست 
بۆ  ھــر  بیاریش  دوا  بگومان  و  بچنوە 
پرلمان دەمنتوە بۆ دەرھنانی یاسایكی 
پسندو بۆ ئوەش دەتوانین كك ل یاساو 

ئزموونی جیھانی سردەم وەربگرین.
ئم ل حكومتدا وەك ھمیش پابندی 
پابندبوون  لــگــڵ  رادەربــیــنــیــن،  ئـــازادی 
ئازادو  بیری  بگومان  یاسا  دەستوورو   ب
بوكردنوە  و  دەربـــیـــن  بــیــرو  ــــازادی  ئ
سرەكی  مرجكی  میدیاكاندا،  گشت   لــ
 ل  ،سیاسیی و  كۆمیتی  پشكوتنی 
(١٥) تا (١٦) سای دوایی راپڕینوە، وەك 
دەبینن ئازادیی گشتییكان تا دت فراوانتر 
دەبن، ئم ئازادیی یكسرو ل یك رۆژدا 
نھاتووەدی، بكو ئزموونی چندین سای 
گرەك بووە تا ھاتووەتدی، ئازادیی سیاسی 

نچیرڤان بارزانی: 
چاوەڕوانین رۆژنامنووسان ھاوكارو پشتیوان بن 
ل داڕشتنوەی یاسایكی ھاوسنگ و ھاوچرخ و 

دروستدا

رۆژنامنووسانی ئازیز
ئامادەبووانی بڕز

رۆژتان باش، ھموو الیكتان بخربن سرچاو
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سیستمی  بناغی  بـــردی  كۆمیتی  و 
دیموكراتیی لھر وتك، ئمۆ ئیتر كاتی 
سای  چندین  ئزموونی  ھسنگاندنی 
راگیاندن  كاری  تا  ھاتووە،  راپڕین  دوای 
ركبخنوە،  باشتر  كناكانوە  گشت   ل
ل ھموو حاتكاندا كۆمگی كوردستان 
و  رانــاوەســتــــت   ئــازادیــیــ  ئاست ــو  ل ئیتر 
پاشگز نابتوە، بكو ئزموونكی برەو 

پشتر دەبات.
دوای رووخانی رژمی بعس و دەرچوون 
فیدرای  دەســــتــــووری  ــدكــردنــی  ــســن پ و 
ھاتووەتكایوە،  نوێ  بارودۆخكی  عراق، 
یاساو  بگشت  دایــنــاوە  دەســـتـــوورە  ئــو 
بپكھات،  كوردستاندا  ھرمی  بیارەكانی 
دیموكراتییكانیوە، بپرلمان و حكومتی 
 رگشمزی پزایی و ھتی قم و دەسرھ
و ئای كوردستان و گشت ماف سیاسی و 
رۆشنبیرییكانی كوردو توركمان و سریان 
كوردستان،  ھرمی   لــ تریش  خكی  و 
دەشبت بزانین ك یاساكانی كوردستان كار 
عراقیش  بارودۆخی  تــواوی  سر   ندەك
پرلمانی  یاساكانی  بیارو  چۆن  ھروەك 
عراق، كاردەكن سر بارودۆخی ھرمی 
كوردستان، كوات ئستا دەرفتی ئوەمان 
ئازادی  بنمای  لسر  خۆمان  مای   ،یھ
ركبخینوە و  دیموكراسی و فرەالینی  و 

كموكوڕییكانمان چارەسر بكین.
 كناوچ  ل كوردستان  گلی  بــڕــزان 
 ل  كشب بكو   ،نیی تنیا  جیھاندا  و 
ئمۆ  مرۆڤایتی،  كۆمگی  پكھاتی 
كۆمك ئزموون و واتی زانستیی گالنی 
 ل دەتوانین   ،ردەستماندایبل پشكوتوو 
گنجینی زانست و رۆشنبیری و راگیاندنی 
ئوەی  تــا  لــــوەربــگــریــن،  ككیان  ــادا  ــی دن
برژەوەندی   ل و  باشن  و  سوودبخش 

گلكماندان، لم قۆناغدا بیخین برنامی 
سوود  دەتوانین  ھروەھا  خۆمانوە،  كاری 
ل پسپۆڕو شارەزاییای دۆستی گلكمان 
دەتوانین  ئاسانی   ب كوابت  وەربگرین، 
كشكانمان چارەسر بكین، ھیچ كام لو 
 بب ورووژانــدن   تھاتوون  ك  النسم
چارەسر نامننوە، ھیچ ھۆیكیش نابینم تا 
پلی لبكین، بكو ماوەمان ل پشدای تا 
شیبكینوە  مسلكان  لسرخۆ  و  ھمن 

ب ئنجامی گونجاو بگن.
رۆژنامنووسانی ھژا. ھیوای سركوتن 
بئومدی  ـــــوازم  دەخ كــۆنــگــرەكــتــان  ــۆ  ب
ئو  و  بت  بھزتر  سندیكاكتان  ئــوەی 
سندیكایی ك كاتی خۆی لسر خواست 
 ل  مئ دامــــزراوە،  خۆتان  ئـــارەزووی  و 
و  سندیكا  ناو   ینناخ دەســت  حكومتدا 
بكو  مدەنی،  كۆمگی  ركخراوەكانی 
بتوانین  تا  لدەكین،  پشتگیری   نانالی  ب
 ل بكین،  پیادە  خۆیان  پرۆگرامی  پیەو 
بھزبوونی  كۆمگدا،  خزمتكردنی  پناو 
 یمی ئكی دیكدەنی ئامانجی مگكۆم
بگومان پشكوتنی ركخراوەكانی كۆمگی 
خۆی  پراكتیكیدا  كــردەوەی  لسر  مدەنی 
دەبینتوە گشسندنی كۆمگی مدەنی 
ھاوسنگ  ركخراوەكانییوە  و  بسندیكا 
بپكھاتكانی دیكی كۆمگ واتا كۆمگی 
حكومت  و  پرلمان  ھاوسنگیی  مدەنی 
 مئ لھرمكمان،   یدیك دەزگاكانی  و 
ركخراوو  تكۆشانی   ل رز  حكومتدا   ل
سندیكا دەگرین ك چاالكان و ب دسۆزی 
 گكۆم و  خــۆیــان  ــاوەری  جــم خزمتی 
بگشتی دەكن، ل كۆتاییدا دووبارە ھیوای 

سركوتن بۆ كۆنگرەكتان دەخوازم.
ھر شاد و سكوتووبن

*  *  *
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سندیكای  ــجــوومــنــی  ــن ئ ـــاوی  ـــن ب
ـــوە  ـــان رۆژنـــامـــنـــووســـانـــی كـــوردســـت
ــــم و ســوپــاس بۆ  بــخــــرھــاتــنــتــان دەك
ــ كــۆنــگــرەی دووەمـــی  ئــامــادەبــوونــتــان ل
زۆربی   ك كوردستان  رۆژنامنووسانی 
ھرەزۆریان ل چوارچوەی سندیكایكی 
بجیاوازی  كۆبوونتوە  ســرتــاســری 
داو  ئاینی  و  سیاسی  بــیــروڕای  نــتــوەو 
چسپاندنی  پناو   ــ چسپاندنی ل پناو   ــ (ل دروشــمــی  لــژــر 
دەستبركردنی  رۆژنامنووسی  دەستبركردنی ئازادی  رۆژنامنووسی  ئازادی 
 نــووســان لــی رۆژنــامــ ــوزەران ــی رۆژنــامــنــووســان ل مــاف و گ ــوزەران مــاف و گ
 ل ی كــو دروشـــمـــــان) دا ئـــ ــانكــوردســت كــوردســت
سندیكا  ئنجوومنی  عملیدا  گۆڕەپانی 
لپناوی وەدەستھنانی دا ل ھووكۆششی 
ــو چوار  بـــردەوامـــدابـــووە بــدرــژایــی ئ
سای رابردوودا لسر رۆشنایی بیار و 
راسپردەكانی كۆنگرەی گشتی ك ل رۆژانی 
راپۆرتی  بستراو  دا   ١٣-٢٠٠٣/١٢/١٥
گشتی ئنجوومنیش ك پشووتر بسر 
نزیكی  نونری   ك كۆنگرە  ئندامانی 
(٣٠٠٠) رۆژنامنووسی ئم وتن، ئوە 
سندیكاو  ئنجوومنی   ك نیشاندەدات 

ھردوو لیژنی چاودری و برزەفتكردن 
 ڕ بگــكــیــان خــســتــۆتــــ ــای ــوان ھــمــوو ت
ناوەندی  دروشمی  پیادەكردنی  مبستی 
سندیكاو بیار و راسپاردەكانی كۆنگرەی 
نتواندرابت  ئگر  دیسان  بم  گشتی، 
بندی  ئامانجكان  و  داخـــوازی  ھموو 
 ل  ك دەگڕتوە   ھۆكاران ئو  بۆ  ئوە 
وەكو   چونك نــبــووە،  ئمدا  دەســتــی 
رۆژنامنووسانی  سندیكای   ئاشكرای
سربخۆی  پكھاتیكی  كوردستانیش 
 ك  كوردستان كۆمگای  مدەنی  بواری 
 دیك ركخراوەكانی  وەكــو  ئویش  تیدا 
ھنگاوی  ــازە  ت میلدا  ھــزار  كــاروانــی   ل
یكمی مدەنی ی، بم نابت ئوەشمان 
لبیر بچت ك سندیكای ئمۆ وەكو ئو 
نییو  ئستا  پش  ساڵ  چند  ركخراوەی 
 ل كــارای  ئندامیتی   ب سندیكا  ئستا 
فیدراسیۆنی رۆژنامنووسانی نودەوتی 
(IFJ) پیناوەت قۆناغك ك ل چوارچوەی 
ئو  ریزی   چۆت ناوەخۆیی  ركخراوكی 
رۆژنامنووسیانی  ركخراوە  سندیكاو 
سرەڕای  بوون  دروست   سا دەیان   ك

بڕز سرۆكی پرلمانی كوردستان
بڕز سرۆكی حكومتی ھرمی كوردستان

میوان ئازیز و بڕزەكان
رۆژنامنووسان ھگرانی پیامی ئازادی و رادەربینی ئازاد

سوتان لبت...

وتی برز فرھاد عونی 
نقیبی رۆژنامنووسانی كوردستان
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ــــوەی كــ یــكــمــیــن ســنــدیــكــایــ لو  ئ
فیدراسیۆندا ئندامیتی بدەست ھناوە، 
ل وتكدا ك كیانكی سیاسی سربخۆی 

نییو ئندام نیی لUN دا.
ئامادەبووان و رۆژنامنووسانی بڕز..

باس   كــ ـــم  دەزان پویستی   بــ لــــرەدا 
(پرۆژەی پرۆژەی  بناوی   ك بكم   پرۆژەی لو 
ركخستنی كاری رۆژنامنووسركخستنی كاری رۆژنامنووس) ك رەش 
نووسكی لالین لیژنیكی ھمجۆری 
پرلمانتار  و  یاساناس  و  رۆژنامنووس 
بواری  زانكۆی  مامۆستای  و  پارزەر  و 
تدا   ك ئــامــادەكــراوە،  راگــیــانــدن  یاساو 
چندین   ب و  خایاند  سای  دوو   ل زیاتر 
قۆناغ تپڕی و لكۆتاییدا گیشت بردەم 
پرلمانی ھبژیردراوی گلی كوردستان 
و ل رۆژی ٢٠٠٧/١٢/١١ پاش چند رۆژەی 
جیاجیا  بــۆچــونــی  و  گــرمــوو  گفتوگۆی 
پسندكرا، ك تاڕادەیكی زۆر لگڵ ھندێ 
ل بنما سرەكیكانی پرۆژەكی سندیكا 
نیگرانی  مــایــی  بـــووە  دووربــــوو،  لیك 
خاكانی  بگو   ل ھندێ   چونك  ،مئ
سندیكادا  پــرۆژەكــی  لگڵ  بــبــراورد 
 ناگونج  مئ بووچۆنی  و  ویست  لگڵ 
بۆی ھر زوو پیوەندیمان ب سرۆكایتی 
كوردستان  ھــرــمــی  ســرۆكــی  ــوانــی  دی
نیشانداو  خۆمانمان  نیگرانی  و  كــردو 
برز  دیــداری  بۆ  بپلشمان  داوایكی 
"كاك مسعود بارزانی سرۆكی ھرمی 
نیوەڕۆی  پش  ئوەبوو  كرد  كوردستان" 
(سرۆكی سرۆكی  بــریــز   مانگ ئــم   ١٧ رۆژی 
شاندی   ل پشوازی  كوردستان)  كوردستانھرمی  ھرمی 
 راشكاوان و  كرد  سندیكا  ئنجوومنی 
باس ل پرۆژەكو خا گۆڕدراوەكانی كرا. 
 واوی بی باوەڕی تروانگ زیشیان لڕب
 تاك نووسی كئازادی و ئازادی رۆژنام
رگای بۆ خزمت و پشكوتنی ئزموونی 

گلی كوردستان، ك سدان سا ب بش 
بووە ل ماف و ئازادی بڕیزیان رایگیاند 
بپی  ئایندەشدا   ل  ن ئستاو   ن ئو   ك
لسر  لسر ئیمزا  "ئیمزا  خــۆی  یاسایی  دەســتــی 
و  ئــــازادی  پانتایی   كــ نــاكــات  و بــیــارــك  ئــــازادی  پانتایی   كــ نــاكــات  بــیــارــك 
بر  كوردستان   ل رۆژنامنووس  بر ئازادی  كوردستان   ل رۆژنامنووس  ئازادی 
داوای  كاتیشدا  ھمان   ل بكاتوە"  بكاتوەتسك  تسك 
 ــرد، ك لــ ســرجــم رۆژنــامــنــووســان ك
 ك دەخوازێ  ئوە  كوردستان  بارودۆخی 
ب مسئولیتوە كارەكانمان ئنجام بدەین 
رووداوەكـــان  و  ھــواڵ  لگڵ   مام و 

بكین. 
سوپاس  ســـــرەڕای  لــــــرەدا  ئــــمــش 
بڕز  بــۆ  رۆژنــامــنــووســان  پزانینی  و 
ســرۆكــی ھــرــمــی كــوردســتــان بــۆ ئو 
رایگیاند،   ك ھۆشمندانی   ستوھ
كوردستان  گــلــی  ــرانــی  ــن ــو ن  ــ ل داوا 
پرلمانی  بــڕــزی  پــرلــمــانــتــارانــی   لــ
 یاسادانان دەزگــای   تاك  ك كوردستان، 
ــ ســــدان پیالنی  ــ وتــــكــی تــنــراو ب ل
 ك موخابراتی  دەزگــای  دەیان   ب رەش، 
ئو  لبارچوونی  ھوی   موویان لرھھ
نتوەی  و  كوردستان  گلی  ئزموونی 
 ین كدەك شكراون داوایان لكوردی داب
لالین  یاسایكیان   كات  دیك جاركی 
بۆ  كوردستان  ھرمی  سرۆكی  بڕز 
دەگڕتوە ئو بگو خان دەستكاری 
و  رۆژنامگری  ئازادی  پانتایی   ك بكن 
ئازادی رۆژنامنووسان تسك دەكاتوە، 
ئم وەكو ئنجوومنی سندیكا سرەڕای 
رزی تایبتیمان بۆ سرجم پرلمانتارانی 
 متمان ل كی پبۆچوونز، ھیوادارین بڕب
رۆژنامنووسان  راوبۆچوونی  تماشای 
بكن سرەڕای ھندێ لو كموكوڕییانی 
دەبیندرێ  رۆژنامگریدا  گۆڕەپانی   ل  ك
 و ب ڕاوكرانی و دی نیگمای و بۆت
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 ل ھرھموومان  ھیوادارین  متمانیی، 
تماشای  پیرۆزەوە   تئای ئو  روانگی 
(فأما فأما  ــرمــوێ:  دەف  كــ بكین   كلسم
ماينفع الناس فيمكث في األرض فأما الزبد ماينفع الناس فيمكث في األرض فأما الزبد 

فيذھب جفاءفيذھب جفاء) صدق الله العظيم.

میوانانی بڕز رۆژنامنووسانی خۆشویست..
بارودۆخی ئمۆی كوردستان ك تیدا 
روناكبیری  توژكی  رۆژنامنووسانیش 
 ل بشكن  و  كــوردســتــانــن  كــۆمــــگــای 
ھگری  و  كوردستان  گلی  ئزموونی 
و  رادەربـــیـــن  ئـــازادی  پــیــرۆزی  پیامی 
 ١٠٩ ن كو كارواننگی رۆشنبیری ئشپ
ساڵ بر ل ئستا (كوردستانیكوردستانی) رۆژنامی 
تدا ل دایك بوو دوور ل وتی پان و برینی 
ــوردان داوامــان ل دەكــات ك رەوی  ك
 ك نكین،  ون   یامپ ئم  راستقینی 
بگومان ل دەرفت و زەمنكی داھاتوودا 
خونی   ك كــنــارەی  ئــو   تنیدەمانگ
تدا  ئمی  ھمیشیی  نــتــوەی  و  گــل 
خۆمان  ریزەكانی  توانیمان  ئگر  دتدی 
زیاتر ركبخین و پتوتری بكین لسر 
گلی  ھموو  تیدا   ك فــراوان  بنمایكی 
سیاسی  بیروڕای  جیاوازی   ب كوردستان 
و ئایینی و ئینتیمای قومی ل خۆوە بگرێ 
كوردستان  رۆژنامنووسانی   ویستپ  ك
لم  بتایبتی  ببینین،  پشەوایتی  رۆی 
سندیكاكیان  گرنگداو  و  ناسك   قۆناغ
كوردستان  رۆژنامنووسانی  سندیكای 

پشنگ  سركوتوو  نموونیكی   نبك
ــــوارەدا بــ چــاوپــۆشــیــن لــ ھو  لــم ب
كموكوڕییكاندا ب چاوپۆشین ل تسك 
كردنوەی پانتایی ئازادی رۆژنامنووس و 
ب چاوپۆشین ل گندەی، بم ب بگو 
بــشــــوازی رۆژنــامــنــووســیــی ســـردەم 
فرمی  پیماننامی  چــوارچــــوەی   لــ و 
فیدراسیۆنی  لالین   ك رۆژنامنووسی 

نودەوتی رۆژنامنووسانوە داندراوە.
ل كۆتاییشدا وای سوپاس و پزانینی 
ــر ئو  ــب ــرام ئــنــجــوومــنــی ســنــدیــكــا ب
كۆنگرەی  بستنی  بۆ   ك ئاسانكارییی 
خۆمان  پزانینی  و  سوپاس  كراوە  دووەم 
ھرمی  حكومتی  ســرۆكــی  بــڕــز   بــ
كــوردســتــان رادەگــیــنــیــن بــرامــبــر بو 
 ب پشكش   ك یارمتیی  و  ھــاوكــاری 
كردووە،  سندیكای  و  رۆژنامنووسان 
 ل بڕزیان   ل داواكــاریــن  و  ھیوادارین 
خمخۆری  ھــمــان  ئــایــنــدەشــدا  ئستاو 
و  ماف  كردنی  دابین  و  رۆژنامنووسان 
چسپاندنی  ســـرەڕای  بت  گــوزەرانــیــان 
ئازادی رۆژنامنووسیی بت ل كوردستان، 
كاریگری  برچاوو  رۆكی  بڕزیان   ك

تدا دەبینن.

قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنونقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

لگڵ ئوپڕی رزمانلگڵ ئوپڕی رزمان

*  *  *
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رۆژنامنووسانی  سندیكای   ل پیرۆزبایی 
كوردستان دەكم بۆ ئو كۆنگرە ك پوختی 
ئــو كــاروانــیــ كــ لــگــڵ بــرایــان فرھاد 
ئنجوومنی   ل  دیك ھاوڕكانی  و  عونی 
ھوارەكانی  و  رۆژنامنووسان  سندیكای 
دامزراندنی ئو سندیكای ك ئو سندیكا 
مامۆستا  جــار  یكمین   ك سربخۆیی 
 ل ك كرد كاتونی گوزارشتی لرھاد عف
دوای رووخانی رژم ل بغدا، داوای بوونی 
لو  كرد  سربخۆیان  داوای  كرد،  خۆیان 
جیھانی ك بوای ب مافی بیاردانی مافی 
چارەنووسی گالن، مافی پیشیی. تنانت 
پیشكانیش گوزارشت ل سربخۆیی خۆی 
گیشتین  مبستیان  لــو  ئمش  بكات، 
ئـــارەزووەی  ئــو  بــۆ  خــۆمــان  پشتگیری  و 
 ك دەربــی،  كوردستان  رۆژنامنووسانی 
و  ھبت  خۆیان  سربخۆی  سندیكای 
عیراقی  رۆژنــامــنــووســانــی  سندیكای   لــ
 ندیكایس ـــو  ئ بــۆ  خــۆمــان  پــشــتــگــیــری 
 نــدیــكــای كــوردســتــانــی بی و ســدەربـــــ
سندیكایكی دەست خوشكی و ھاوشوەی 
و  ــی  زان عــیــراق  رۆژنــامــووســانــی  سندیكا 
ئمی  بــۆ  كـــوا  دەربــــی،  سرنجكمان 

 با دەســتــیــكــی  ــوە  ــن ــوی ــك دوورن لك 
لسركردایتی ھردوو سندیكا پك دنن، 
بیروبۆچوونی  پرۆشی   یدەست ئو   ك
رۆژنامنووسانی عراق بگشتی بت جا د 
ل كوردستان یان ل عراقدا. ئم ل كۆنگرە 
نودەوتییكاندا وەك یك تیمی كارەكانمان 
بووین  سندیكاش  دوو  ھرچندە  دەكــرد، 
كات فرھاد عونی برا ل كۆنگرەكان دەدوا 
وەك ئوە وابوو ك بناوی من بدوت. ھر 
كات منیش بناوی رۆژنامنووسانی عراق 
دەدوام،  كوردستان  رۆژنامنووسانی  و 
سیری ئوەم دەكرد تا قس بكات، ئویش 
گوتتـ  تۆ  دەمویست  من  ئــوەی  دەیگوت، 
دخۆشكرە،  باشی  دیــاردەیــكــی  ئمش 
چونك بدنیاییوە ئم رۆی یك وتین، 
بم دەب دان ب جیاوازی نتوەی دابنی، 
چونك ھر ھاوپیمانیتی و ھر ھاوكاری 
 ل  دەبــ ژیانك  ھــر  و  ھماھنگییك  و 
میانی ئوەدا دان بیروبۆچوون و مافكانی 
دیراستی   مئ دانــــیــن.   دیــكــ ــی  ــك الی
و  ســیــنــوە  سیاستی  و  ســركــوتــكــردن 
ھلوشین خكانی دیك گوێ ندان بڕای 
رۆژنامنووسانی  سندیكای   لــ و   دیك

بڕز سرۆكی پرلمانی كوردستان
بڕز سرۆكی حكومتی ھرمی كوردستان

برایانی رۆژنامنووس و روناكبیرو ئامادەبووانی بڕز
سو ل ھموو الیك

وتی برز شھاب تمیمی 
نقیبی رۆژنامنووسانی عیراقی
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كردووە   سترجب گیانمان  ئــو  عراق 
بم  ھبوو،  ناڕەزاییش  ھندێ  ھرچندە 
ئم گیشتین قناعتی تواو ك سندیكای 
سندیكایكی  كوردستان  رۆژنامنووسانی 
تكۆشرەو  سندیكایكی   خــۆیــربــســ
 ین بۆ داكۆكی كردن لڵ دەكگھاوكاری ل
 راق و لنووسانی عواوی رۆژناممافی ت
دیموكراتی  عراقی  وتی   ل كردن  داكۆكی 
فیدرالی یكگرتوو، ك حكومتی ناوەندی و 
دەكن  عراق  ئو  رەوتی  ھرم  حكومتی 
ئوەی  بۆ  دەنتوە،  بنیات  خۆی  ژیانی   ك
 ك ـــی  زۆران  خراپیی زۆرو  و  ــم  زو ئــو 
یكمجار گلی كورد پاش سرتاپای گلی 
عراق دووچاری ھاتبوو   جگ ل سیاستی 
 ل عوسمانی  رژــمــی   كــ كـــردن  ــتــورك  ب
ئاگری   ك دەكرد  پیەوی  پشوو  سانی 
بسر كورد و بسر عرەبدا كردبوو بۆ 
سلماندی  مژوو  بم  تورك،   ببن ئوەی 
ك كورد كوردن و عرەبیش عرەبی، ھر 
ــو خــاكــش ژیــانــیــان بـــردە سر  لــســر ئ
بت  نتوەیك  مافی   ل ئاگامان   رجمب
 رەدەا دەبت، ئا لبیان زۆر نمینجا چ ك
 دا ببینیو پیشل مئ ین كوە دابندان ب

.كانی دیكمافی خی دان نان بنموون

بریان:
عراق  رۆژنامووسانی  سندیكای   ل  مئ
ــردن لــ مافی  كــارمــان لــ پناو داكــۆكــی ك
 ٢٥٠ ــراق پــتــر لــنــووســانــی عــرۆژنــامــ
شھیدمان داوە، الی كم كار ھر بۆ ئوە 
 شك ئو   چونك پارزین،  بیان   ك ناكین 
 گولل  ك  ل نازانین  و  قــوەرە  بی  وەك 
دت تا رۆژنامنووسی ئافرەتی و بۆ كارو 
دەچوون  داگیاندن  و  رۆژناموانی  ئركی 

بزرن،  رۆژنامنووسیش   ١٤ تا   ١٣  وانل
بوامان پ بكن دەمانوت ل ھۆكاری ئو 
مترسیان بكۆینوە بۆچی گولل دەھاوژن 
تا  بم  دەكــوژن؟  رۆژنامنووسان  بۆچی 
ھنووكش نگیشتوونت ھیچ ئنجامكی 
 ك وا  لكدانوەی  ھندێ   ل  جگ روون، 
نبن  راستیش   ــ دەب و  بــن  راســت   رەنــگــ

برایان:
كورد،  رووناكبیرانی  ئی  دخۆشین   مئ
 ل ئوە   ،دیك ئوانی  و  رۆژنامنووس   ب
ناوچكانیان،   ل كورد  گلی  قــوارەی  پاڵ 
بم من ئوە بۆ رووناكبیرانی كورد تۆمار 
 ل خۆیان  كوردییكی   زمان  ك دەكــم 
ھموو سردەمكاندا پاراست، لسردەمی 
نبت،  ـــر  دوات ســردەمــی  ــان  ی عوسمانی 
دەیانویست بوونی گلی كورد ل خاككی 
بسنوە، بم پداگری رووناكبیری كورد،  
لو ناوەندی رووناكبیرانی كورد مشخی 
بزمانی  كــاتــی  تــنــانــت  بــوویــن،  ــاســراو  ن
زەغیرەیكی  ئوە  دەیاننووسی،  عرەبیش 
رەخنیان  و  شیكردنوە  قووی  رۆشنبیری 
ھبوو. بڕاستی رۆشنبیرانی كورد پانتاییكی 
ھناوە،  پك  عراق  نخشی   ل فراوانیان 
دەستی   ك ئــوەی  بۆ  دەكــم  سوپاستان 
نتوەی كوردی خۆتان گرتووە لگ گلی 
عرەب و گالنی دیكش ھاوكاری دەكن، 
ژیانی  بنیاتنانی  بنیاتنانین،  خوازیاری   مئ
گالنی جیاواز بم ب برایان و ھماھنگی 
شوازیان  ھموو  نمانی  بۆ  دەكین  كار 
بۆ  چینایتی  چــوســانــوەی  و  ئیستعمار 
خۆش  ــازادو  ئ و  دیموكراتی  ژیانی  ئــوەی 

بت بۆ ھموو رۆكانی جیھان.

سوپاس بۆ گوگرتنتان.

*  *  *
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بیارەكانی كۆنگرە

سندیكای  نوی  ئنجوومنی  كۆنگرە   :١
ڕاپۆرتك  بــئــامــادەكــردنــی  ــدكــرد  ــن ــاب پ
دەرھق  پشلكارییانی  ئــو  دەربــــارەی 
مانگ   (٦) ھر  دەكرت،  بڕۆژنامنووسان 

جارك بودەكرتوە.
كردن  داكۆكی  لیژنی  بناوی  لیژنیك   :٢
ھردوو  لــپــاڵ  ڕۆژنــامــنــووســان  لمافی 
لیژنی (چاودری و برزەفتكردن) لیاسای 
(٤)ی  ــارە  ژم ڕۆژنامنووسان  سندیكای 

سای ١٩٩٨ زیادبكرت.
٣: درژەدان بیاریمتیدانی ڕۆژنامنووسان 
لكاتی نخۆشی و لقومان و تووشھاتنی 

كارەساتدا بگورەی توانای سندیكا...
پـــاش  ھـــولــــــر  ـــقـــی  ل ــــــوەی  كــــــردن  :٤

دەستبكاربوونی ئنجوومنی نوێ.
ڕاھنان  خوولی  كردنوەی  بۆ  ھودان   :٥
بۆ ڕۆژنامنووسان بمبستی پشخستنی 

ئاستی پیشییان بپی توانا.
لئندامانی  ــیــك  ــژن ــی ل پــــكــھــــنــانــی   :٦
كۆنگرەو خكانی پسپۆر بۆ بدواداچوونی 
ڕۆژنامگری  كاری  یاسای  ھمواركردنی 
لكوردستان، بجۆرك لگڵ پشنیارەكانی 

سندیكای  بنڕەتییكی  پــۆژە  كۆنگرەو 
ڕۆژنامنووساندا بگونجت..

٧: ئنجوومنی سندیكا لیژنیك پكبھنت 
بۆ بدواداچوون و داڕشتنوەی ئو بگو 
ھمواركراوی  لیاسای  پویستانی  ماددە 
سندیكادا  ١٩٩٨ی  ســاــی  (٤)ی  ژمــــارە 

ھاتووە.
٨: كۆنگرە(پیماننامی شرەفی فیدراسیۆنی 
وەك  ـــووســـان)  ـــن ـــام ڕۆژن نــــــودەوـــتـــی 
بگنامیك پسند دەكات و پابندبوونی 

خۆی بو پیماننامی دووپات دەكاتوە.
٩: گرنگی دانی زیاتر ببواری ڕۆژنامگری 
وەرزشی و چاوخشاندنوە بناوو پكھاتی 
(كۆمی ڕۆژنامنووسانی وەرزشی) لبر 

ڕۆشنایی یاسایی سندیكادا....
ڕۆژنامنووسان  سندیكای  كۆنگرە   :١٠
بمای سرجم ڕۆژنامنووسانی كوردستان 

دەزانت، بۆ داكۆكی كردن لمافكانیان.

ئو  ڕۆشنایی  لبر  گكرد،  ڕاسپاردەی  بیارو  كۆمك  كۆتایی  بالغی  ڕاسپاردەو  بیارو  لیژنی 
بابتانی ك پشكش بلیژنك كران. 

لدواییدا لڕۆژی سیمی كۆنگرە ١٢/٢٩ بترو تسلی گفتوگۆیان لسر كراو ڕاپۆرتك بم شوەیی 
خوارەوە ئم بیارو ڕاسپاردانی لخۆگرتووە:

*  *  *
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ھوی  بجیدی  سندیكا  ئنجوومنی   :١
ئاشكرا كردنی چارەنووسی ڕۆژنامنووس 
 كماوەی  ك بدات،  ئشكنیی)  (محمد 

....نرو شوس ب
سندیكا  نوی  ئنجوومنی  كۆنگرە   :٢
بھزكردنی  و  بفراوانكردن  ڕادەسپرێ 
لبر  دەرەوە،  پیوەندییكانی  مكتبی 
گرنگی ئرك و كارەكانی و ئگر یاساو 
نبت  ڕــگــر  سندیكا  مـــاددی  تــوانــایــی 

لداھاتوودا مكتبك بكرت لق.
وەزارەتــــــی  لــــھــــردوو  ـــــــردن  داواك  :٣
لگڵ  كــردن  ھــاوكــاری  بۆ  نــاوخــۆ،  دادو 
ئنجوومنی سندیكا بكردنوەی خوولی 
بمبستی  یاسایی  بھۆشیاریی  تایبت 
سروشتی  بیاساو  زیاتر  شارەزابوونی 

كاری ڕۆژنامنووسیی لكوردستان.
٤: ھودان بۆ بینوەی دەرمای پیشیی 
وەكو  فرمانبر  ڕۆژنــامــنــووســانــی  بــۆ 

.كانی دیكی خاوەن پیشدەرما
ئندامتی  بمسلی  پداچوونوە   :٥
تازەكردنوەی  لكاتی  سندیكا  ئندامانی 
پناسو وەرگرتنی ئابوونی سانو ھوڵ 
و  وردەكاری  ئندامدا  لوەرگرتنی  بدرت 

چاودری زیاتر بكرت.
٦: ھودان بۆ كردنوەی یانی كۆمیتی 
لشارەكانی  بڕءژنامنووسان  تایبت 

كوردستان.
پشكی   كـــ ــــدات  ب ــــوڵ  ھ ــكــا  ــدی ســن  :٧
(حص)ی ھبت لداھاتی ئو ڕكالمانی 

لڕۆژنامكاندا بو دەكرنوە.
توانا  بــپــــی  ـــدات  ب ـــوڵ  ھ ســنــدیــكــا   :٨

 ك بكات   بانكت ئو  چاپكردنی  ھاوكاری 
تایبتن بكاری ڕۆژنامگرییوە...

خۆیان  پالنی   نسا سندیكا  لقكانی   :٩
سندیكا،  ئنجوومنی   بیدەن و  داڕــژن 
بمبستی ڕكخستنی كارو چاالكییكان.

ڕۆژنامنووسانی  كردنی  پشتیوانی   :١٠
ئندامی سندیكا، ئوانی ك لشارەكانی 
بغداو موس و كركووكوە، دووچاری 
ئــاوارەیــی دەبــنــوە، لـــڕووی مـــاددی و 

معنوییوە.
١١: لقكانی سندیكا لپرسراوتی تواویان 
كاروباری  ڕكخستنی  بــرانــبــر   ،یــھــ

ڕۆژنامنووسان لسنووری لقكیاندا.
١٢: تا ئو كاتی ك یاسای ژمارە (٤)ی 
دەكرێ،  ھموار  سندیكا  ١٩٩٨ی  سای 
لو  سندیكا  نووسینگی  ــدرێ،  ب ھــوڵ 
دەڤران بكرتوە ك ژمارەیكی برچاوی 
ڕاگیاندنی  دەزگاكانی  و  ڕۆژنامنووسان 

...دایت
ھر  یــكــالكــردنــوەی  بــۆ  ــدان  وــ ھ  :١٣
ــتــ پــــش كاری  د ــ كــــشــو گــرفــتــــك ك
للقكانی  بتایبت  سندیكا،  ئندامانی 

...ركووك و موسغداو كب
 جدان بۆ دابینكردنی زەوی نیشتو١٤: ھ
بوون بۆ ئندامانی سندیكاو ھودان بۆ 
چارەسركردنی كشی ئندامانی لقكانی 

.غداو موسركووك و بك
سندیكا  گشتی  كۆنگرەی  گردانی   :١٥

لماوەی یاسایی خۆیداو دوا نكوت.
بكار،  ڕۆژنامنووسانی  یاریمتیدانی   :١٦
بۆ  دەدۆزنــــوە،  كارك   ك ئوكاتی  تا 

راسپاردەكانی كۆنگرە
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 ناوی ئندامان و لیژنی بیارو ڕاسپاردەو بالغی كۆتایی كۆنگرە
١: عوسمان دەشتی 

٢: عبدولكریم ئحمد
٣: ئسعد جباری 
٤: موسدەق تۆفی
٥: شوان ھورامی
٦: محمد نووری

٧: مریوان نقشبندی
٨: كاروان ئنوەر

٩: خالید بكر ئیوب
١٠: عومر غریب

بژو و ماف و گوزەرانیان.
١٧: ھاندان و پشتگیری كردنی ڕۆژنامی 

ئھلی وەكو دیاردەیكی شارستانی.
خۆی  تـــوانـــای  و  ھــــوڵ  ســنــدیــكــا   :١٨
حكومتی  دەزگــاكــانــی  لــگــڵ  بخاتگڕ 
بۆ  نــرخ  داشكاندنی  بمبستی  ھــرــم 
و  گشت  لشونكانی  ڕۆژنامنووسان 
ھلكانی  چشتخانو  و  ئوتل  و  گوزاری 
دەزگا  و  دام  گوواستنوەو  و  ھاتووچۆ 

پزیشكی و تندروستییكان.
پیوەندییی  لــو  وەرگــرتــن  ســوود   :١٩
نوان سندیكاو فدراسیۆنی نودەوتی و 
سندیكاو ڕكخراوە ڕۆژنامنووسییكانی 
دەومندكردنی  بمبستی  جــیــھــان، 

ئزموونی ڕۆژنامگری لكوردستاندا.
 نسا نــریــتــــكــی  وەك  ســنــدیــكــا   :٢٠
ــوون و  ــزم ــئ ــووســ ب ــامــن ــڕۆژن ڕـــز ل

داھنرەكان بنت.
ڕۆژنامگری  ڕۆژی  یادكردنوەی   :٢١
 نسا ڤیستیڤای  سازكردنی  و  كــوردی 
سندیكای  ــئــســتــۆی  ل بــۆنــیــدا  ـــو  ل

ڕۆژنامنووسان بت.
٢٢: ھودان بۆ زیادكردنی بی مووچی 
كوردستان  ڕۆژنامنووسانی  خاننشینی 
ـــان و  ـــاری ژی ــگــڵ ب بــشــــوەیــك كــ ل

گوزەرانیان بگونجت.
باخانی  دابینكردنی  بۆ  ھــوــدان   :٢٣
گونجاوو شیاو بۆ ئنجوومنی سندیكاو 

لقكانی.
بۆدجی  ــادكــردنــی  زی بــۆ  ھــوــدان   :٢٤
سندیكا بشوەیك ك لئاستی پداویستی 
و كارەكانی سندیكاو پانتایی چاالكیكانی 

دابت.  

*  *  *
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ناوی ئندامانی لیژنی یاسای 
كاری رۆژنامنووسی

١. ئنوەر حوسن
٢. حامید محمد علی

٣. ھڤاڵ ئبوبكر
بدولت عدال٤. ع

٥. ئاكۆ محمد
٦. شوان داودی

٧. بھجت ھروری
٨. ھندرن ئحمد
٩. كاروان علی

١٠. ئحمد وەرتی
١١. وشیار عزیز
١٢. نوزاد پۆلس
١٣. ئازاد ئحمد
١٤. بشار كیكی
١٥. خدر دۆسكی

١٦. بھائدین ئحمد
١٧. شیالن فتحی

لیژنی یاسای سندیكا
١. مستفا ساح كریم

٢. شیرین.ك.
٣. محمد نوری تۆفیق

٤. محمد سعید حمكریم
٥. حم سعید عبدولكریم

٦. دلشاد ھاشم

٧. مكو خوشابا
٨. مغیرە مخموری
٩. زاھیر رۆژبیانی

١٠. عبدولھادی موراد
١١. ھژار حاتم.

لیژنی راپۆرتی گشتی
١. ئحمد محمد قادر

٢. سباح ئتروشی
٣. فرھاد عونی

٤. عبدولغنی علی یحیا
٥. ئكد موراد

٦. سربست جیھاد
٧. عبدولخالیق رەفیق
بدولر ع٨. عوم
٩. محمد ئحمد
١٠. رەحمان غریب

ی سكالیژن
١. محمد ئیبراھیم ئامدی

بدولھیم ع٢. ف
٣. كاوە پنجوینی
٤. بژار حكیم

٥. عادل كۆچری
٦. ھاشم ئمین

٧. فرەیدون سامان
٨. نجات خۆشناو

٩. ئانۆ جوھر عبدولمسیح
١٠. جوھر كرمانج
١١. كامران محمد

١٢. سردار محمد فتاح

ئندامانی لیژنی داكۆكیكردن 
ل مافی رۆژنامنووسان

١. حمید ئبوبكر
٢. ئیسماعیل بادی

٣. سرتیپ جوھر
٤. مریوان مسعود
٥. ھرش رەسول
٦. زیرەك كمال
٧. رەنج قرەداغی
٨. پترۆس ھورمز
٩. مونیر سلیم
لیفد خ١٠. ئوم

١١. سمیرە علی حسن
١٢. قاسم شروانی
١٣. چرۆ شھاب
١٤. زیاد سعدی

١٥. موعتسم نجمدین
١٦. زاھیر شوكر

١٧. عبدولستار جباری
نزەنگ بدول١٨. ع

ناوی ئندامانی لژنكانی كۆنگرە

*  *  *
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(لیستی لیستی  رۆژنـــامـــنـــووســـانـــی  ــــمــی  ئ
رۆژنامنووسیی  ئـــــازادی  رۆژنامنووسیی چــســپــانــدنــی  ئـــــازادی  چــســپــانــدنــی 
ــان) كــ لــ خــــوارەوە ناومان  ــانلــ كــوردســت لــ كــوردســت
ھــاتــووە ب جــیــاوازی بــیــروڕای سیاسی و 
سرجم  بۆ  ئایینی  و  نتوەیی  ئینتیمای 
 نین، كینووسانی كوردستان رادەگرۆژنام
خۆمان كاندید دەكین بۆ پۆستكانی سندیكا 
ك بریتین ل (نقیب و ئندامانی ئنجوومن نقیب و ئندامانی ئنجوومن 
و  چاودری  لژنی  ھــردوو  ئندامانی  و و  چاودری  لژنی  ھــردوو  ئندامانی  و 
یاسای   ب پابندبوون   ب كــردن)  كــردنبرزەفت  برزەفت 
ژمارە (٤)ی سای ١٩٩٨ (یاسای سندیكای یاسای سندیكای 
پیەوی  و  كوردستان)  كوردستانرۆژنامنووسانی  رۆژنامنووسانی 
شرەفی  پیمانی  ســنــدیــكــاو  نــاوەخــۆی 
فیدراسیۆنی نودەوتی رۆژنامنووسان و 
بن دەدەین ب ھموو توانایك ل ھوڵ و 
كۆشش دابین، ل پناو (چسپاندنی ئازادی چسپاندنی ئازادی 
و  ماف  كردنی  دەستبر  و  و رۆژنامگری  ماف  كردنی  دەستبر  و  رۆژنامگری 
كوردستان)   ل رۆژنامنووسان  كوردستانگوزەرانی   ل رۆژنامنووسان  گوزەرانی 
سندیكا  زیاتری  ناساندنی   ب ھودان  و 
ركخراو و   كان بیوەندییپ پتوكردنی  و 
سندیكا نودەوتییكانی رۆژنامنووسان، 
دەدەین  ئــوەش  بنی  كاتیشدا  ھمان   ل
سندیكا  ئــیــشــوكــارەكــانــی  ســـرجـــم   ــ ك
الینیدا   بــ و  پیشیی  ــوەی  چــوارچــ  ــ ل
دەرنچت بو مبستی تنیا ل خزمتی 
سربخۆیی  و  رۆژنـــامـــگـــری  ــــازادی  ئ

رۆژنامنووسان دەبت.

بۆ پۆستی نقیب
١. فرھاد عونی.

بۆ ئندامتی ئنجومن
١. مستفا ساح كریم.

٢. بھجت ھروری.
٣. شوان داودی.

٤. حامد محمد علی.
٥. زیرەك كمال.
٦. ئكد موراد.

٧. ئنوەر حوسن.

٨. جمال حوسن.

بۆ ئندامتی یدەگی ئنجومن
٩. شوان ھورامی.
.لیف١٠. ئومید خ
١١. جنان پولص.

لژنی چاودری
١. قاسم شروانی.

٢. غریب شخ رەئوف.
٣. حیدەر جمیل محمد صالح.

٤. سۆزان یوخنا یوسف/ ئندامی یدەگ.

لژنی برزەفت
١. ئاكۆ محمد.
٢. ھیوا مستفا.

٣. ئانۆ جوھر عبدولمسیح.
٤. موزەفر عبدولوەھاب/ ئندامی یدەگ.

راگیندراوی لیستی چسپاندنی ئازادی
رۆژنامنووسیی ل كوردستان

*  *  *
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لیستی ناوی رۆژنامنووسانی شھید
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ناوی ئندامانی كۆنگرەی دووەمی سندیكا
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ناوی ئندامانی ك ببریاری ئنجومن داوەت 
كراون وەكو ئندامی كۆنگرە

تبینی/ (٨) رۆژنامنووس بھۆی نادیارەوە 
ئامادەی كۆنگرەك نبوون
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ھولر
راپۆرتی دارایی نوان كۆنگرەی گشتی 

یكم و دووەم
٢٠٠٤/١/١ – ٢٠٠٧/١٢/١

گشتی،  كۆنگرەی  ھاتنی  كۆتایی  پــاش 
ئنجومنی سندیكا ل یكم كۆبوونوەی 
دەست  ئنجومنی  نــاو  پۆستكانی  خــۆی 
(ئكد  رۆژنامنووس  تدا   ك كرد،  نیشان 
ئنجومن  دارایــی  لپرسراوی   ب مــوراد) 
كاری  ــــژراو  داڕ برنامیكی   بــ ـــراو  دان
حكومتی  لالین   ك دەكرد   یبودج بو 
ھولر،  ــدارەی  ــی ــان-ئ ــوردســت ك ھــرــمــی 
 ل بوو  بریتی  ئویش   ك كرابوو،  ترخان 
(١١,١٧٥,٠٠٠) یانزە ملیۆن و سدو حفتاو 
 پارەی بە  بو  چــاپ،  دیناری  ھــزار  پنج 
بڕوەدەبردو  ئیشوكارەكانی  ئنجومن 
لقكانی  كۆنفرانسی  ئنجامدانی  برنامی 

دەست نیشان كردبوو.
سچاوە  ــا،  ــك ــدی ســن یـــاســـای  ــــی  ــپ ب
 ك (منح)یی  ــو  ل  بریتیی دارایــیــكــانــی 
بو  دەیدات  كوردستان  ھرمی  حكومتی 
سیاسییانی   نالی سندیكاو  و  ركخراو 

سندیكای  ــان،  كــوردســت گــۆڕەپــانــی  ســر 
رۆژنامنووسان كوردستانیش ك ب یاسای 
پرلمانی  ١٩٩٨ی  ســاــی  (٤)ی  ژمــــارە 
كـــوردســـتـــان دامـــــــــزراوە، یــكــــكــ لو 
 مانگان  پارەی بە  ئو   ك سندیكایانی 
بگی  و  وصــوالت  بپی  و  ـــرێ  وەردەگ

پویست مانگان تسوی دەكرت.
 بــوونــی دوو ئــیــدارە لئــاكــامــی ھــ ــ ل
ــان، جۆری  ــوردســت حــكــومــتــی ھــرــمــی ك
سندیكا  بۆ  پــارەیــی  بــە  ئــو  وەرگرتنی 
ئویش   ك روو،   یندەیخ كرابوو  ترخان 

:م جۆرەیب
یكم -أ- : ل ٢٠٠٤/١/١ بی (١١,١٧٥,٠٠٠) 
دینار ل ئیدارەی ھولری حكومتی ھرمی 

كوردستان وەرگیراوە.
 (١١,٢٥٠,٠٠٠) پارەی  بە   ٢٠٠٥/١/١  ل ب: 
 ك وەرگــیــراوە،  سلمانی  ئیدارەی   ل دینار 
ـــوە  دەدرای دینار   (٦,٢٥٠,٠٠٠) بــی  تدا 
سلمانی  لقی  بۆ   دیك ئــوی  و  ئنجومن 

دەمایوە.
سندیكا،  پویستی  داواو  لــســر  دووەم: 
ئیدارەی   لــ داوای  سندیكا  ئنجومنی 

راپۆرتی دارایی
بۆ كۆنگرەی دووەمی

سندیكای رۆژنامنووسانی كوردستان
٢٠٠٤/١/١ - ٢٠٠٧/١٢/١ ل
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كوردستان  ھرمی  حكومتی  ھولری 
كرد ك بودجكی بۆ زیادبكرت، ئوەبوو 
زیادبوونك بووە بی (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ملیۆن 

دینار ل ٢٠٠٦/١/١ەوە.
سیم: پاش یكگرتنوەی ھردوو ئیدارەی 
و  (سلمانی  كوردستان  ھرمی  حكومتی 
بودجی  ئنجومن  داوای  لسر  ھولر) 
 ٢٠٠٧/٥/١  ل ئــوەبــوو  ركخرا،  سندیكا 
دینار،   (٣٥,٠٠٠,٠٠٠)  ب كرا   پارەك بی 
گشتی  میزانییی   ل ھاوبش  لخرجی   ك
سرف دەكرت، لرەدا سرچاوەی بودجی 
سندیكا بوو بیك سرچاوەو ل ئنجومن 
ئو بە پارەی وەكو ل درژەی راپۆرتكدا 
ــووە خـــرج كـــراوە كــ تــــدا بودجی  ــات ھ

.دایندیكای تكانی سم لقرجس
ســرچــاوەی دووەمـــی دارایـــی سندیكا 
 نی ساوەكو ئابوون ك یو پارەیی ئب
ل ئندامانی سندیكا وەرگیراوە، ك ئویش 
ب تواوی ل وردەكارییكانی بودج دەست 

نیشان كراوە.
بودجی سندیكا وەكو ل وردەكارییكانی 
پڕی  ـــو  ب دەردەكـــــــوێ  ـــدا  ـــك ـــۆرت راپ
كۆنگرەی  پش  سانی  وەكو  شفافییتوە 
تدا   كــ كــــراوە،  ــگــڵ  ل مــامــــی  گشتی 
ئنجومنی سندیكا ل ھموو خرجییكان 
برپرسیارە بوپڕەی ئمانتوە مامی 

لگڵ كراوە.
لرەدا پویست ئوە بگوترێ ك بودجی 
 ك پانتاییی  لــو  كمترە  زۆر  سندیكا 
 ك كـــردووە،  داگــیــریــان  سندیكا  لقكانی 
بۆیان  ئنجومن  بــیــاری   پب  مانگان
 ل بتایبتیش  جاریش  زۆر  كــراوە،  رەوان 
شوەیك   ب  كبودج رابردوو  سای   س
ــدرا زۆرجـــار كارو  ــوان ــدەت ــوو كــ ن كــم ب
 ــشــوازی لــت و پــــدر چــاالكــی ئــنــجــام ب
ھندێ نونری سندیكایكانی رۆژھتی 
ناوەڕاست بكرت و لمپرك بووە برامبر 

پشكوتنی ئیش و كارەكان.
جۆری سرف كردنی بودجی سندیكا 
وەكو لسرەوە نیشان دراوە بپی برنامو 
 مانگان بــووەو  سندیكا  ئنجومنی  پالنی 
وەزارەتی  (مدقق)كی  وردبینكی  لالین 
دارایی سرپرشتی و تسوی كراوە بپی 
 شب كراوەو كئوسولی حساباتی ئیشی پ

:رە دیارەكانی بریتین لھ
أ. بودجی ھر پنج لقكانی سندیكاو لژنی 
رۆژنامنووسانی  كــۆمــــی  راپــڕانــدنــی 

وەرزشی.
سندیكاو  فــرمــانــبــرانــی  مــووچــی  ب. 
دەرمای ئندامانی ئنجومن و سرۆك و 
ئندامانی ھردوو لژنی برزەفت كردن و 

چاودری و یدەگكانیان.
ج. كری باخانی سندیكا ل ھولر.

د. مسروفاتی رۆژنامی (الصحفی).
و. مسروفاتی گۆڤاری (رۆژنامنووس).

ز. مسروفاتی ئیدارە.
رۆژنامنووسان   لــ ھــنــدێ  یــارمــتــی  ح. 
بۆنكاندا،  پــرســو   لــ ــردن  ك بــشــداری  و 
سرەڕای مسروفاتی ھمجۆرە ك ھمووی 
تكا ب وردەكارییوە ل راپۆرتكدا خاڵ 
 ی كیژنو لئ ویستخاڵ دیاركراوە، پب
لالین  گشتی  راپۆرتی  ھسنگاندنی  بۆ 
ئندامانی كۆنگرەوە دەستنیشان دەكرن بو 
جۆری   گب  ب  گب و  خاڵ   ب خاڵ  ردی 
لماوەی  سندیكا  بودجی  كردنی  سرف 
ئو چوار سادا (تدقیق) بكات، ك ئویش 

:ل بریتیی
ھموو   ــ ب ســنــدیــكــا  ــی  ــات داھ ــــواوی  ت أ. 

جۆرەكانییوە.
بودجی  سرفیاتی  و  خرجی  تواوی  ب. 

سندیكا.
 ك خرجی  و  ــات  داھ كردنی   (مــوازنــ) ج. 

.ی خوارەوەیوەیم شویش بئ
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$$

بڕز ئندامانی كۆنگرەی دووەم
ئو خشتیی سرەوە بریتیی ل ھ گشتییكانی داھات و خرجی سندیكا ل ماوەی 
چوار سای رابوردوو، بم وردەكارییكانی ب تواوی ل راپۆرتی سربخۆدا ئامادەكراوە 
بپی رساو بنماكانی ژمریاری ب سرپرشتی (وردبینكی ژمریاری) وەزارەتی دارایی 
و دەقی ئو راپۆرتش دەخرت بردەم (لیژنی ھسنگاندنی راپۆرتی گشتی ئنجوومنی 

سندیكا) ل كۆنگرەدا.
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 ل وەرزش  پانتایی  رۆژ  لـــدوای  رۆژ 
جیھانی ئمۆدا فراوانترو گورەتر دەبت، 
رۆژنامنووسیدا  لكاری  رەنگدانوەشی 

بھمان شوە فراوان دەبت.
كوردستانیش   لـــ بــــــیــن  دەتـــوانـــیـــن 
 رۆژان  دیاردەی ئم  برچاو  بڕادەیكی 
رۆژنامو  تــنــانــت  ــت،  دەچــ بــرەوپــــش 
گۆڤارك نماوە ك (پاشكۆ) یان الپڕە یان 
 ،كردبن ترخان  ــوارە  ب ئــم  بۆ  گۆشی 
رۆژنامو  چندین  دەرچــوونــی  ســـرەڕای 
 روەھا لم بوارەدا، ھند لتمگۆڤاری تایب
برنامو  تلفزیۆنیشدا  رادیۆو  كناكانی 
بۆ  بــرفــراوان  بشوەیكی  تایبتی  كاتی 
بم  بایخدان  مبستی   ب ترخانكردووە، 
 ب سندیكاوە  ئنجومنی  لالین  ــوارە،  ب
كۆمك  داخـــوازی  بپیر  زانـــرا  پویست 
رۆژنامنووسی بواری وەرزشییوە بچت، 
چوارچوەی   ل كۆمیك  پكھنانی  بۆ 
تایبتمندی  لبرچاوگرتنی  بۆ  سندیكادا، 
كـــــاری رۆژنـــامـــنـــووســـی وەرزشـــــــی و 

رۆژنامنووسانی ئو بوارە. 
سرپرشتی   بـــ ســـرەتـــا  ـــوو  ـــوەب ئ
ئامادەكار  لژنیكی  سندیكا  ئنجومنی 
یكمین  و  بــوو  دروســـت   ٢٠٠٦/٦/٢٤  لــ
بست.  لــھــولــــر  خــۆیــان  ــوەی  ــوون ــۆب ك
 (٤٢)  وەیــكــۆبــوونــ ئــو  رۆشنایی  لــبــر 
رۆژنامنووسی بواری وەرزشی ب ئاگاداری 
لقكانی سندیكاو ھردوو دەڤری گرمیان 
 شداریی لشت كران بۆ بو سۆران بانگھ
كۆنفرانسی یكمی كۆمك، پاش چندین 
شاری   ل ئامادەكار  لژنی  كۆبوونوەی 
ھولر ب ئامادەبوونی ئنجومنی سندیكا، 

یكمین كۆنفرانسی ئم بوارە بڕوەچوو، 
(كۆمی  بناوی  كۆمیك  كۆتاییدا   ل
رۆژنامنووسانی وەرزشی) بیاری لسر 
دیموكراسیدا  ھوایكی  و  كــش   ل دراو 
لژنیكی راپڕاندن بۆ كۆمك ھبژردرا. 
كۆبوونوەی  یكم   ل لژنكش  ــر  دوات
خۆیدا سكرتری كۆمو پۆستكانی دیكی 

ب ھبژاردن دیاری كرد..
رۆژی  ــوان  ــ ــن ل راپــــڕانــــدن  ــژنــی  ــ ل
دروستبوونیوە، تاكو رۆژانی پش كۆنگرە 
 ك رێ   ھاتووەت لمپركی  كشو  چند 
تواوی   ب خۆیان  ئرككانی  نیھشتووە 
ئمانی  ھــۆكــارەكــانــیــش  بــكــن.   جبج

خوارەوەن:
وەرزش  وەزارەتـــی  نكردنی  ھــاوكــاری   .١
و  كوردستان  ھرمی  حكومتی  الوانــی  و 
وەرزش  بــای  لژنی  و  ئۆۆمپی  لژنی 
كردنیان  ئاگادار  ســرەڕای  كوردستان،   ل

.كبوون و ئامانجی كۆمل
الصحفیین  ــطــة  (راب شــــوەیــك  بھیچ   .٢
چوارچوەی   ل  ك العراقیین)  الریاضیین 
عراقدا  ــی  ــووســان ــن ــام رۆژن ســنــدیــكــای 
نكرد،  كۆمی  ئم  ھاوكاری  كاردەكات، 
سردەمی  ـــو  وەك ھــــســوكــوتــیــان  بــگــرە 
ئستا  تاكو  تنانت  بــوو،  رووخــاو  رژمی 
سرەڕای ئیفادكردنی دەیان رۆژنامنووسی 
دەرەوە،  وتــانــی  ــۆ  ب عــــراقــی  وەرزشــــی 
بشدار   كۆم رۆژنامنووسكی   تاك
ئوان  جــارــك  چند  ئگرچی  ــراوە،  ــك ن
عراقیش  رۆژنامنووسانی  سندیكای  و 

ئاگاداركراونتوە.
٣. نبوونی بودجی تواو و پرش و بوی 

كۆمی رۆژنامنووسانی وەرزشی
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ئندامانی لژنی راپڕاندن، تارادەیك بووە 
ھۆی سستی بڕوەچوونی ئیش و كارەكانی 

.كۆم
ئــو خــانــی ســـرەوە وای كــرد چند 
ــاڕەزایــی لــالیــن ھندێ  جــارــك دەنــگــی ن
بڕووی  ــوارە  ب ئــو  رۆژنامنووسانی   ل
چندین  ئاكامدا   ل  ك برزبتوە،   كژنل
لگڵ  سندیكا  ئنجومنی  و  نقیب  جار 
داخوازی   ل گویان  و  دانیشتوون   كژنل
 ل ئنجامدا   لــ ــووە.  گــرت نــاڕازیــبــووانــیــش 
كۆبوونوەیكی فراوانی رۆژی ٢٠٠٧/١١/١٥ 
ئندامانی   لــ كۆمك  ئــامــادەبــوونــی   بــ
 ك وەرزشــی  رۆژنامنووسانی  لژنكو 
ھبوو،   كژنل ئــدای  كــارو   ل رەخنیان 
رۆژنامنووسان  نقیبی  سرپرشتی   ب
سازكرا،  سعاتی  دوو  كــۆبــوونــوەیــكــی 
ئو   یشتنگ ئامادەبوو  رۆژنامنووسانی 
بۆ  گونجاو  رگچارەیكی   ك ئنجامی 
خۆی  ئویش   ك بدۆزنوە،  وردەكشكان 
دەبینتوە   بۆشاییان ئو  پكردنوەی   ل
دروست  ســرەوە  خانی  ئو  بھۆی   ك
لسر  رككوتن  ئاكامدا   لــ ــوون،.  ــووب ب
چاالكی  كارو  بۆ  میكانیزمك  ئامادەكردنی 

داھاتوویان.
بیارو  چــنــد  كــۆنــگــرە  ـــن  ـــواداری ـــی ھ
مبستی   بــ ــجــاو  گــون راســـپـــاردەیـــكـــی 
 ل یــــو كــۆمـــــــی ئـــــــی رۆ ـــردن ـــاراك ك
وەرزشی  رۆژنامنووسانی   ب خزمتكردن 

و رۆژنامگریی وەرزشی بخاتڕوو.
لژنی  ھــــردوو  كــارەكــانــی  و  ـــرك  ئ

چاودری و برزەفت كردن
ژمارە  یاسای  ١٥)ی   ،١٤) مادەی  بپی 
لژنی  دوو  سندیكا،  ١٩٩٨ی  سای  (٤)ی 
 نــدا، كنــجــومــپـــاڵ ئــ ــ ســرەكــی ھــیــ ل

ئوانیش ل كۆنگرە ھدەبژردرن.
ھر لژنیك بریتیی ل سرۆك و دوو 
 وەكو ل یژنم دوو لندام، ئیش و كاری ئئ

یاسای ناوبراودا ھاتووە، راستی ئندامیتی 
 (صحة العضویة) رادەی پیادەكردنی یاسای
لژنی  ــم  ب چــاودــریــكــردن،  لژنی  بــۆ 
سكایانی  لكۆینوەی لو  برزەفتكردن، 
 ــت، ب وە بــۆیــان دەچــنــنــجــومــئــ ــ كــ ل
و  ئیش  یاسایو  ئم  حوكمكانی  گورەی 
لم  لژنش  ھــردوو  چاالكییكانی  كــارو 

خانی خوارەوە خۆیان دەبیننوە:
یكم/ لژنی برزەفتكردن (لجنة االنضباط):

یاسا  (١٥)ی  مـــادەی  بــگــی   لــ وەكـــو 
پداچوونوەی   یژنل ئم  كاری  ھاتووە، 
ئنجومنی  رگای   ل  ك  ییانسكا ئو 
ـــارەی  دەرب دەدرـــت،  پیان  سندیكایوە 
ھر سكاو شكایتكی ئندامانی سندیكا، 
لماوەی نوان ئم دوو كۆنگرەیدا، لژنی 
گیشتووە،   پ سكانامی   (١٠) برزەفت 
 ل سكاكردن   ب  بوون تایبت  (٨)یــان   ك
گۆڕینی  مبستی   ب ئندامیتی،  جــۆری 
دوای  كاراو  بۆ  بشدارەوە   ل ئندامیتیان 
(٢)یان  و  پسندكراون  ــان  (٦)ی لكۆینوە 

رەتكراونتوە.
ھروەھا سرۆكی لژنش رۆژنامنووس 
(ئاكۆ محمد) ئندامی لژنی داكۆكیكردن 
 ك كوردستان،  رۆژنامنووسانی   ل بووە 
سرۆكی لژنك سكرتری سندیكا بووە.

شایانی باس كمی سكا ل بردەم ئم 
ئنجومنی   ك دــت،   مانای بو  لژنیدا 
ــڕــك و پكی  ــاســاو ب ســنــدیــكــا بــپــــی ی

كارەكانی بڕوەبردووە.
دووەم/ لژنی چاودری (لجنة المراقبة)

سندیكاو  یاسای  (١٤)ی  مــادەی   پب
ئیش  چــاودــری  لژنی  نــاوخــۆ،  پــیــەوی 
بھموو  ـــردووە،  ـــوەب ڕـــ ب ــی  ــان كــارەك و 
ــ ئــســتــۆی ئم  تــوانــایــكــیــان و ئـــوەی ل
ئم  بــۆ  كـــراوە.   جبج بـــووە،  لژنیدا 
لژنی  بــردەوام  شوەیكی   ب  ستبم
ناوبراو كۆبوونوەی ئاسایی خۆی گرداوە، 
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بۆ تاوتوكردن و راپڕاندنی ئم ئركانی 
 ـــووە ل ــ ئــســتــۆیــدا بــــووە، كــ بــریــتــی ب ل
بدواداچوون  لكۆینوەو  و  چاوخشاندن 
بۆ بئندام بوون، تكای ئو داواكارییانی 
ك ھاتۆت بردەم لژنك، ژمارەیان (٢١٤٧) 
داواكاریی، ك بم شوەی خوارەوە بیاری 

لسر دراوە:
 ب بوون   ك داواكارییانی  ئو  ژمــارەی  أ. 
چاودری  لژنی  لــالیــن  كــارا،  ئندامی 
 ن، لنـــجـــومــــــۆ ئـــ بـــــرزكـــــراوەتـــــوە ب
ژمارەكی  پسندكراوە،  ئنجومنیشوە 
لقكانی  ســرجــم   لــ  داوكــاریــیــ  (١٥٦٨)

سندیكا ل ماوەی ئو چوار سادا.
بشدار  ئندامی  وەكو  داواكــاری   (٣٩٣) ب. 

پسندكراون.
ج. (١٦٨) داواكاری وەكو ئندامی مشقكار 

پسندكراون.
داواكــــاری   (١١٠) ئــوانــشــدا  ــڵ  ــگ ل د. 
لكۆینوەدا  لژر  یاخود  رەتكراونتوە، 
ماونتوە، دیارە ئمانش بھۆی ناتواوی 
لسندیكای   بوون ئندام   ب مرجكانی 

رۆژنامنووسانی كوردستان.
لژنی  راپۆرتی  دەقــی   ل وەكــو  لرەدا 
ئو  ژمــــارەی  زۆری  ــووە  ھــات ــدا  چــاودــری

داواكارییانی ك ھاتۆت بردەم لژنكش و 
پاشا برزكراوەتوە بۆ ئنجومنی سندیكا، 
بمبستی ب ئندام بوون دەگڕتوە بۆ:

رۆژنامنووسانی  ســنــدیــكــای  یــاســای  أ. 
(١٩)دا  مـــــادەی   لـــ ــــو  وەك ـــان،  كـــوردســـت
ناونیشان   لــ زۆر  ــكــی  ژمــارەی ھــاتــووە، 
ناونیشانی   (١٤)  ك دەگرتخۆ  (عناوین) 
ـــوار  ـــمـــش ب رۆژنـــامـــنـــووســـیـــیـــ، كـــ ئ
زۆر،  داواكارییكی  لبردەم  دەڕەخسنت 
پشكش  بوون  ئندام   ب داخوازی  تاوەكو 

ب سندیكا بكات.
دەزگـــاو   ــ ل زۆر  ــكــی  ــژەی ر ــی  ــوون ب ب. 
كوردستاندا،   ل راگیاندن  دامزراوەكانی 
شارۆچكیكدا،  شــارو  پارزگاو  لھموو 
بوارەدا  لو   ك ئاسانكارییی  ئو  بھۆی 
سانسۆر  نــبــوونــی  ســــرەڕای  رەخــســاوە 
و  سیاسی  الینكی  ھــمــوو  بـــرادەیـــك 
ركخراو و سندیكاو پكھاتی كۆمیتی 
و ئابووری، تنانت ھندێ ل وەزارەتكانی 
گۆڤارو  كوردستانیش  ھرمی  حكومتی 
كۆمك  ســـرەڕای   ،یھ بــوكــراوەیــان 
وت  دەرەوەی  رۆژنــامــنــووســانــی   لــ
دیكی  پــارچــكــانــی  رۆژنــامــنــووســانــی  و 

كوردستان ك ئندامن ل سندیكادا.
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لژر دروشمی (لپناو چسپاندنی ئازادی لپناو چسپاندنی ئازادی 
رۆژنامنووسیی و دەستبركردنی ماف و رۆژنامنووسیی و دەستبركردنی ماف و 
كوردستان)   ل رۆژنامنووسان  كوردستانگوزەرانی   ل رۆژنامنووسان  گوزەرانی 
ھرمی  حكومتی  سرۆكی  بچاودری  و 
سرۆكی  ئــامــادەبــوونــی   بــ و  كــوردســتــان 
 (٣٦٣) بشداری  و  كوردستان  پرلمانی 
سرجم  نونرایتی   ب رۆژنــامــنــووس 
ـــــی ٢٧- ــكــا، لـــ رۆژان ــدی ــی ســن ــان ــدام ــن ئ
٢٠٠٧/١٢/٢٩، دووەمین كۆنگرەی سندیكای 
رۆژنــامــنــووســانــی كــوردســتــان لــ ھولر 

بڕوەچوو..
 ــگــرە ب رــورەســمــی كـــردنـــوەی كــۆن
ــانــی پاكی  ـــان بـــۆ گــی دەقــیــقــیــك وەســـت
شھیدانی كوردستان ب گشتی و شھیدانی 

رۆژنامنووس ب تایبتی دەستی پكرد.
ل دەستپكی كۆنگرەكدا چندین پیام و 
وتار پشكشكران، سرەتا پیامی ھردوو 
بڕزان سرۆك كۆماری عراقی فیدراڵ و 
سرۆكی ھرمی كوردستان خوندرانوە، 
ك ئاراستی رۆژنامنووسانی كوردستان و 
كۆنگرەكیان كردبوو. پاشان بڕز عدنان 
كوردستان،  پرلمانی  ســرۆكــی  موفتی 
دواتریش بڕز نچیرڤان بارزانی سرۆكی 
بم  وتاریان  كوردستان  ھرمی  حكومتی 

بۆنیوە پشكش كرد..
بومیال  جیم   ل ھــریــك  پیامی  ئینجا 
نودەوتی  فــیــدراســیــۆنــی  ســـرۆكـــی 
سكرتری  وایت  ئایدن  و  رۆژنامنووسان 
میشیل  خاتوو  و  ركخراو  ھمان  گشتی 
رۆژنامنووسانی  ســنــدیــكــای  ســرۆكــی 
جگری  ئلشریفی  ســیــف  و  بریتانیا 

عرەب  رۆژنامنووسانی  یكتی  سرۆكی 
خوندرانوە..

نقیبی  ئلتمیمی  شھاب  بڕز  دواتر 
پشكش  وتاركی  عراق  رۆژنامنووسانی 
سنفی  ئنجوومنی  وتـــاری  پــاشــان  كــرد، 
ركخراوی  و  ــران  ــ ئ ــووســانــی  ــامــن رۆژن
ــــووســــی ئــــــران  ــــامــــن جـــــنـــــدەری رۆژن

پشكشكران..
دواجار بوتاری ئنجوومنی سندیكای 
لالین   ك كوردستان  رۆژنامنووسانی 
رۆژنامنووسانی  نقیبی  عونی)  عونیفرھاد  (فرھاد 
كوردستانوە پشكشكرا كۆتایی بدانیشتنی 

یكم ھات..
 ب رۆژ  ھــمــان  دووەمـــــی  دانــیــشــتــنــی 
كۆنگرە  سرۆكایتی  دەستی  ھبژاردنی 
بریتیی  كاری  برنامی   ك پكرد،  دەستی 

:م لیژنانبژاردنی ئھ بوو ل
گشتی  راپۆرتی  ھسنگاندنی  لژنی   .١
بشی  ھــردوو   ب سندیكا  ئنجوومنی 

(كارگی و داراییوە).
٢. لیژنی ھمواركردنی یاسای ژمارە (٤)ی 
سای (١٩٩٨)ی سندیكای رۆژنامنووسانی 

كوردستانی ھمواركراو..
كاری  یــاســای  ــی  ــدواداچــوون ب لیژنی   .٣

رۆژنامگری ل كوردستان.
.ی سكا٤. لیژن

مافی   ـــ ل كـــــردن  داكــــۆكــــی  لـــیـــژنـــی   .٥
رۆژنامنووسان.

بالغی  و  راسپاردەكان  بیارو  لیژنی   .٦
كۆتایی كۆنگرە.

ترخانكرا  رۆژ  ھمان  نــیــوەڕۆی  پــاش 

راگیندراوی كۆتایی كۆنگرەی دووەمی
سندیكای رۆژنامنووسانی كوردستان



221ژمارە 13 بھاری 2008

دۆسیی كۆنگرەی دووەمی سندیكا...

ئامادەكردنی  و  ــان  ــك ــژن ــی ل كـــــاری  بـــۆ 
راپۆرتكانیان..

كرابوو  ترخان  كۆنگرە  دووەمی  رۆژی 
تاوتوێ  گفتوگۆو  دواتـــر  خوندنوەو  بــۆ 
كردنی راپۆرتی لیژنكان لالین ئندامانی 
ھوایكی  و  كش   ل تیدا   ك كۆنگرەوە، 
بـــشـــداربـــووان  دا  ــمــوكــراســی  دی ـــــازادو  ئ
خۆیان  جیاوازی  راوبۆچوونی   راشكاوان
لــســر راپــۆرتــكــان خــســتــڕوو، كــ بووە 
ــكــان و  ــۆرت مــایــی دەوــمــنــدكــردنــی راپ
دواتر ب زۆرینی دەنگ لالین كۆنگرەوە 

پسندكران..
خوندنوەی   ب كۆنگرە  سیمی  رۆژی 
بالغی  راسپاردەو  بیارو  لیژنی  راپۆرتی 
كۆتایی دەستی پكرد، ك تا نیوەڕۆی ھمان 
رۆژی خایاند. تیدا كۆنگرە سرەڕای بیارو 
لیژنكانی   لــ  كــ پیشییكان  ــاردە  راســپ
كۆنگرەوە بیاریان لسر درابوو و لالین 
كۆنگرەوە پسندكران، ھوەستی لسر 
بوون  بریتی   ك كرد  گرنگ  بابتكی  چند 

:ل
لسر  جــددی  ھوەستیكی  كۆنگرە   .١
 ری كــــرد، كگــــــامـــ ــاســای كــــاری رۆژن ی
لپرلمانی كوردستان رۆژی ٢٠٠٧/١٢/١١ 
دەربی  خــۆی  نیگرانی  كـــراوەو  پسند 
 ك ،ی ناو یاساكگانو خاڵ و بر ئرانبب
پانتایی ئازادی رۆژنامگریی ل كوردستان 
پرلمانی   ــ ل داوای  ـــوە،  دەكـــات تــســك 
یاسای  گــڕانــوەی  پــاش  كــرد  كوردستان 
ھرمی  سرۆكی  بڕز  لالین  نــاوبــراو 
 مام تر  گونجاو  بشوازكی  كوردستان 
لگڵ ئو بگو خان بكات، ك بۆت جی 
 ك بشوەیك  رۆژنامنووسان  ناڕەزایی 
تواوی  پاپشتی   تبب ئایندەدا   ل  یاساك

ئازادی رۆژنامگریی ل كوردستان.
ناوەندی  دەســتــی   لــ داوا  كــۆنــگــرە   .٢
حكومتی عراقی فیدراڵ دەكات كوا ب سزا 

ئنفال  كارەساتكانی  تاوانبارانی  گیاندنی 
چیتر  كــوردســتــان  خكی  جینۆسایدی  و 
 جبج دادگــا  بیارەكانی  و  دوانخرت 

بكرت.
نیگرانی  دەنـــگ،  تــــكــای   بــ كــۆنــگــرە   .٣
 ر برانــبــی بــو نــاڕەزایــی خــۆی دەربــــ
 (١٤٠) ماددەی  كردنی   جبج دواكوتنی 
درژكردنوەی  لماوەی   ك كرد  داوای  و 
دوا  ئــوەش  و  بكرت   جبج ئمجارەدا 

درژكردنوە بت.
٤. كۆنگرە ب تكای دەنگ بۆردومانكردنی 
كوردستانی  ھرمی  سنوورییكانی   ناوچ
كردو  محكوم  توركیاوە  سوپای  لالین 
كشكان  چارەسركردنی  لسر  جختی 

برگای ئاشتیانو دیبلۆماسییانوە كرد.
خاتوو  تــیــرۆركــردنــی  ئــیــدانــی  كۆنگرە   .٥
ــارتــی گلی  ــۆتــۆی ســرۆكــی پ بــنــازیــر ب
ترسناك  ــكــی  ڕووداوــ ب كـــردو  پاكستانی 

لدژی دیموكراسییت وەسفی كرد.
كۆنگرە،  سیمی  رۆژی  دانیشتنی  دوا 
و  نقیب  ھبژاردنی  بۆ  كــرابــوو  تــرخــان 
لیژنی  ھـــردوو  سندیكاو  ئنجوومنی 
ئامادەبوون   ب برزەفتكردن،  و  چاودری 
 ك محمد)  (دارا  دادوەر  سرپرشتی  و 
ئیستیئنافی  ــای  دادگ سرۆكایتی  لالین 
لگڵ  ــوو،  ــراب ك دەستنیشان  ــــرەوە  ھــول
پرۆسی  پداویستییكانی  ئــامــادەكــردنــی 

ھبژاردن..
كۆنگرە  سرۆكایتی  دەستی  سرەتا 
 ــد، ك ــان ــی ــ ئــنــدامــانــی كــۆنــگــرەیــان راگ ب
شوازك  ھر   ب ئــازادن  رۆژنامنووسان 
دوو  تیدا  بدەن،  لسر  بیاری  خۆیان   ك
بریتی   ك خــرانــڕوو،  ھبژاردن  شوازی 

بوون ل شوازی لیست و تاك.
ل ئاكامدا زۆرینی ھرە زۆری ئندامانی 
لیست   ب ھبژاردنیان  شوازی  كۆنگرە، 

پسند كرد..
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پاشان دادوەر دەرگای پاوتنی واكردو 
داوای ل ئندامانی كۆنگرە كرد، ك لیستی 
سندیكا  پۆستكانی  بۆ  خۆیان  پاوراوانی 

پشكش بكن..
عونی  فرھاد  رۆژنامنووس  سرەتا 
لیستكی بناوی (لیستی چسپاندنی ئازادی لیستی چسپاندنی ئازادی 
پشكش  كوردستان)   ل كوردستانرۆژنامنووسیی   ل رۆژنامنووسیی 

كرد ك پكھاتبوو ل (٢٠) رۆژنامنووس.

ئندامانی   بــ دەرفــتــی  دادوەر  دواتـــر 
كۆنگرەدا ب مبستی پشكشكردنی لیستی 
(لیستی لیستی  كۆتاییدا   لــ ھبت،  ئــگــر   دیك
 ل رۆژنــامــنــووســی  ئــــازادی  ل چسپاندنی  رۆژنــامــنــووســی  ئــــازادی  چسپاندنی 
كوردستانكوردستان) ب زۆرینی ھرە زۆری دەنگی 
بدەستھنا،  سركوتنی  كۆنگرە  ئندامانی 

:یكی لیستكھاتش پمئ ك

بۆ پۆستی نقیب
١. فرھاد عونی.

بۆ ئندامتی ئنجومن
١. مستفا ساح كریم.

٢. بھجت ھروری.
٣. شوان داودی.

٤. حامد محمد علی.
٥. زیرەك كمال.
٦. ئكد موراد.

٧. ئنوەر حوسن.

٨. جمال حوسن.

بۆ ئندامتی یدەگی ئنجومن
٩. شوان ھورامی.
.لیف١٠. ئومید خ
١١. جنان پولص.

لژنی چاودری
١. قاسم شروانی.

٢. غریب شخ رەئوف.
٣. حیدەر جمیل محمد صالح.

٤. سۆزان یوخنا یوسف/ ئندامی یدەگ.

لژنی برزەفت
١. ئاكۆ محمد.
٢. ھیوا مستفا.

٣. ئانۆ جوھر عبدولمسیح.
٤. موزەفر عبدولوەھاب/ ئندامی یدەگ.

*  *  *
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كۆنفرانسی لقكانی سندیكا

لژر ڕۆشـــنایی بیـــار و ڕاســـپاردەكانی كۆنگرەی دووەمی ســـندیكا 
و پشتبســـتن ب یاســـای ســـندیكا و پیەوی نوخۆ، ڕۆژی ٢٠٠٨/١/١٥ 
ئنجوومنی سندیكا لكۆبوونوەی خۆیدا بیاری لسر بنما گشتیكان 
و دابینكردنی پداویستییكان بۆ ئنجامدانی كۆنفرانسی لقكانی سندیكا دا. 
لم بارەیوە دەستنیشانی لیژنی سرپرشتی كردنی ھبژاردنی نونرایتی 
 ن و بنجوومندامانی ئرشتی ئرپسكانیش بكان كران، لیژنكۆنفرانس
بشـــداری ئندامانی ھردوو لیژنی چاودری و برزەفتكردن و ســـكرتر و 
ئندامانی لقكان پكھنرا. ب مبســـتی بشداربوونی سرجم ئندامانی 
ســـندیكا ل تواوی دام و دەزگا ڕاگیاندنكان ب كنا جیاوازەكانوە، 
بۆ ئنجامدانی كۆنفرانسی لقكانی سندیكا ب ھاوشوەی كۆنگرەی دووەمی 
سندیكا، ئویش ب ڕككوتنی ڕۆژنامنووسانی بشداربوو ل كۆنفرانسكان 
ل چوارچوەی ئامادەكردنی لیســـتكی ئیتیالفی بناوی لیستی (چسپاندنی 
ئازادی ڕۆژنامنووســـی لكوردســـتان) ك تواوی پكھاتـــكان بجیاوازی 
سیاسی و ئایینی و نتوەیی لخۆبگرت. جگی باس ئندامانی كۆنگرەی 
دووەمی ســـندیكا، بپی سنووری جوگرافیایی خۆیان ڕاستوخۆ بشداری 
كۆنفرانسی لقكان دەكن، ك پشتر ل كشكی دیموكراسی لچوارچوەی 
دەزگا ڕاگیاندنكانیـــان بڕژەی ٨٪ ھبژردرابوون، وات ھر نونرك 
نونرایتی (١٢) ڕۆژنامنووسی دەكرد. بۆ تواوكردنی ڕژەی ٢٠٪ ك بیارە 
ل كۆنفرانســـی لقكان بشداری بكن، پۆســـی ھبژاردنی نونرایتی 
كۆنفرانـــس ك ڕـــژەی ١٢٪ ی ماوە، ھاوشـــوەی ھبژاردنی نونرایتی 
كۆنگرەی دووەم ل كشكی دیموكراسی بۆ كۆنفرانسی لقكان ھبژردران. 
كۆنفرانســـی لقكانیش بپی خشت و كاتی دیاریكراو لالین ئنجوومنی 

سندیكا، بم شوەی بڕوەچوو.
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كۆنفرانسی لقی موس 
ڕۆژی ٢٠٠٨/٣/٨ لـــ ھۆـــی (اللـــش) ی 
شـــارۆچكی (بعشـــیق) ب بشداری (٥٠) 
ڕۆژنامنـــووس ك نونرایتی ســـرجم 
ســـندیكای  ئندامـــی  ڕۆژنامنووســـانی 
ڕۆژنامنووسانی كوردســـتان – پارزگای 
نینوایـــان دەكـــرد، كارەكانی كۆنفرانســـی 
دووەمی لقی موســـ بڕوەچوو. شـــاندی 
ئنجوومنی سندیكا ك پكھاتبوو ل بڕزان 
(فرھـــاد عونی) نقیبی ڕۆژنامنووســـان 
و (حامـــد محمد علی) ســـكرتری ســـندیكا 
و ھروەھـــا بڕز ســـرۆكی لقی نینوای 
كوردســـتان،  مافپروەرانـــی  یكتـــی 
بشدارییان ل ڕوڕەســـمی بڕوەچوونی 
كارەكانـــی كۆنفرانســـكدا كرد، ك لالین 
دەزگا ڕاگیاندنكانـــی دەڤرەك بایخكی 
 ككی كۆنفرانســـدرابوو. دەســـپزۆری پ
ب وتـــی ئنجوومنـــی ســـندیكا لالین 
بڕز ســـكرتری ســـندیكا پشـــكش كرا، 
دەســـتیپكرد. دواتـــر ھریك لـــ بڕزان 
(پیركونجـــی و محمـــد ئاكرەیـــی) ڕاپۆرتـــی 

گشتی و ڕاپۆرتی داراییان خوندەوە. لدوا 
دانیشتنیشدا ب سرپرشتی مافناس (؟ ؟ ؟ 
؟) ھبژاردنی لیژنی تازە بشوازی لیست 
بشـــوەیكی دیموكراســـی بڕوەچـــوو و 
لیستی (چسپاندنی ئازادی ڕۆژنامنووسی 
ل كوردستان) زۆرینی دەنگكانی بدەست 
 نووســـانم ڕۆژنامش لـــكنـــا، لیســـتھ

پكھاتبوو:
١. غسان ئلیاس
٢. ئكرەم سلمان
٣. تۆفیق سعید
٤. فخری ئمین
تیف پۆ٥. ل

٦. عدنان ئحمد فروری
٧. محمد ئاكرەیی.

لیكـــم  ڕۆژیـــش  ھمـــان  ئـــوارەی 
كۆبوونوەی خۆیدا ڕۆژنامنووس (غسان 
 ری لقی موســـســـكرتلیـــاس) بســـالم ئ

ھبژردرا.
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كۆنفرانسی لقی سلمانی
بختیار)  (مــال  بڕز  ئامادەبوونی   ب
یكتی  ســیــاســی  مــكــتــبــی  كـــارگــــــی 
نیشتمانی كوردستان و شاندی ئنجوومنی 
سندیكا ك پكھاتبوو ل بڕزان نقیب و 
ئندامانی   ل ژمارەیك  و  نقیب  جگری 
ئندام   (١٠٥) بشداری   ب و  ئنجوومن 
ئندامی  ڕۆژنامنووسانی  نونرایتی   ب
سلمانی،  پارزگای  سنووری   ل سندیكا، 
(دایلوگ)  ھۆی   لــ  ٢٠٠٨/٣/١٣ ڕۆژی 
دیموكراتییكان  ڕــكــخــراوە  مكتبی  ی 
كارەكانی كۆنفرانسی دووەمی لقی سلمانی 

بڕوە چوو.
سرەتا وتی بخرھنان لالین بڕز 
ئنجوومن  ئــنــدامــی  حوسن)  ــوەر  ــن (ئ
پشكشكرا، دواتر بڕز (فرید ئسسد) 
نقیبی یكتی ڕۆژنامنووسانی كوردستانی 

پشوو، وتیكی پشكشكرد و تیایدا وای 
كۆنفرانس  بۆ  سركوتنی  ئومدی  ئوەی 
پیشییكانی   ئامانج ھناندیی  پناو   ل
 ــاژەی ب ــام ــامــنــووســان خــواســت، ئ ڕۆژن
پشووی  سركردایتی  كۆششی  و  ھوڵ 
ڕۆژنامنووسان  ــكــخــراوی  ڕ ــــردوو  ھ
 ل ڕۆژنــامــنــووســان  ڕــزی  لیكخستنی 
ڕۆژنامنووسانی  سندیكای  چوارچوەی 
كوردستاندا كرد و بدەستكوتكی گورە 
بڕز  پــاشــان  قــــمــدا.   لــ بایخی   پــ و 
ڕۆژنامنووسانی  نقیبی  عونی)  (فرھاد 
سندیكای  ئنجوومنی  وتی  كوردستان 
پشكشكرد، ل وتیكدا ھیوای سركوتنی 
ئاماژەی  خواست،  كۆنفرانس  كارەكانی  بۆ 
كرد  سلمانی  شــاری  مژوویی  ڕۆــی   ب
ڕۆژنامنووسی  كــاری  لگكردنی   ك
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حكومتی  ڕۆــی  ھــروەك  بــووە،  پشنگ 
شخ محموودی حفیدی ل دەومندكردن 
ــاســتــی ڕەوتــــی  و بـــــرەو پــــشــبــردنــی ئ
ڕۆژنامكانی  بدەركردنی  ڕۆژنامگری، 
ڕۆژی  و  ئیستقالل  ئومدی  و  ھق  (بانگی 

كوردستان) برز نرخاند.
سكرتری  زامــدار)  (فرید  بڕز  دواتر 
لق، ب وتیك ھست و ھوستی خۆی 
ھروەك  دەربــی.  كۆنفرانس   ب برانبر 
ژمارەیك ل ئندامانی كۆنفرانس بو پڕی 
بوری و ئازادییوە سرنج و تبینییكانیان 
ــ كــۆنــفــرانــس خــســتــ ڕوو،  ســـبـــارەت ب
سرپرشتی   ب  ككۆنفرانس لكۆتایی 
دوای  شــریــف)   مح (محمد  دادوەر 
ــ شــــوازی لیست  ــژاردن ب ــب ــ ئــــوەی ھ
زۆرینی دەنگكانی بدەست ھنا، دادوەر 
لیست  كرد  كۆنفرانس  ئندامانی   ل داوای 
ئامادە بكن، لم بارەیوە بڕز (محمد 
نووری تۆفیق) لیستی (چسپاندنی ئازادی 
پشكش  كوردستان)   ل ڕۆژنامنووسی 
ڕكابر  لیستكی  ھیچ  ئــوەی  لبر  كــرد، 

ئازادی  (چسپاندنی  لیستی   بۆی نبوو، 
كۆی   ل كــوردســتــان)   ل ڕۆژنامنووسی 
 ل ھنا  بدەست  دەنگی   (٩٥) دەنگ   (١٠٥)
 (٤) و  برھستكار  دەنگی   (٦) برانبر 
لیستی  ڕۆژنامنووسانی  الین،   ب دەنگی 

:ناوبراویش بریتی بوون ل
١. محمد نووری تۆفیق 

٢. ڕەئووف سدیق ئحمد 
٣. ھاوڕێ محمد ساح 

٤. ئازاد خورشید 
٥. كامران حسن فتاح  

٦. دلر جالل 
٧. سامان حم كریم ئحمد

 كدوای كۆتایی ھاتنی كۆنفرانسدوا ب 
جگری  و  نقیب  بڕزان  ئامادەبوونی   ب
نقیب و ئندامانی ئنجوومن كۆبوونوەی 
یكمی لیژنی تازەی لقی سلمانی بسترا 
ئندامان  ــــوان  ن  لــ كــارەكــان  و  ئیش  و 
دابشكران و بڕز (محمد نووری تۆفیق)
یش ب سكرتری لقی سلمانی ھبژردرا. 
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 ب  ٢٠٠٨/٣/١٦ ڕۆژی  نــیــوەڕۆی  پــاش 
ئامادەبوونی بڕز (تمر كۆچر) پارزگاری 
و  سیاسییكان   حیزب نونری  دھــۆك، 
ڕكخراوە پیشییكان و ب بشداری (١١٠) 
ئندام ب نونرایتی سرجم دام و دەزگا 
ڕاگیاندنكانی سنووری پارزگای دھۆك، 
لقی  كۆنفرانسی  چــوارەمــیــن  ڕــوڕەســمــی 
 كرەتای كۆنفرانسوەچوو. سڕدھۆك ب
پاكی  گیانی  بــۆ  وەســتــان  دەقــیــقــیــك   بــ
شھیدانی ھبج ك كۆنفرانسك ھاوكات 
كیمیاباران  سای   (٢٠) یادی  لگأل  بوو 
لناوچوو  بعسی  ڕژمی  الین   ل كردنی 
 ل ڕۆژنــامــنــووســی  شھیدانی  گیانی  و 
كوردستان و عیراق و جیھان دەستی پكرد. 
لقی  وتی  شھباز)  (شوكری  بڕز  دواتر 
دھۆكی سندیكای پشكش كرد و ھیوای 
كۆنفرانس  ــی  ــان ــارەك ك ــۆ  ب ســركــوتــنــی 
خــواســت، پــاشــان بــڕــز (تــمــر كۆچر) 
پــارــزگــاری دھـــۆك لــ وتــیــكــیــدا باسی 

سندیكای  سركوتوویی  ئزموونی   ل
 نــووســانــی كــوردســتــان كـــرد، لڕۆژنــامــ
ڕۆژنامنووسان  ڕیــزی  یكخستنوەی 
 ل پیشیی  سندیكایكی  چوارچوەی   ل
ڕۆژنامنووسی  ئــازادی  چسپاندنی  پناو 
مافی   ل كــردن  داكــۆكــی  و  كوردستان   ل
ھروەك  دەكات،  كۆشش  ڕۆژنامنووسان 
و  پشتگیری  بۆ  خۆی  ئامادەیی  بڕزیان 
پداویستییكانی  سرجم  كردنی  دابین 
پناو   ل مدەنی  كۆمگای  ڕكخراوەكانی 
برز  و  كوردستان  كۆمگای  پشكوتنی 
پیشییكان  ڕكخراوە  ئاستی  بوونوەی 
ھروری)  (بھجت  بڕز  دواتــر  نیشاندا، 
ئــنــدامــی ئــنــجــوومــنــی ســنــدیــكــا وتی 
كارەكانی  تیایدا   ك خوندەوە  سندیكای 
لیژنی  پشووی  ئــنــدامــانــی  و  سكرتر 
ئامانجكانی  ھناندی  لپناو  دھۆكی  لقی 
لمافی  كـــــردن  داكــــۆكــــی  و  ــا  ــك ــدی ســن
مژدەی  و  نرخاند  بــرز  ڕۆژنامنووسان 

كۆنفرانسی لقی دھۆك
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بیاری بخشینی پارچیك زەوی گونجاو 
بارەگای  دروستكردنی  تچوونی  پارەی  و 
بڕز  ــن  ــالی ل ســنــدیــكــای  دھــۆكــی  لقی 
پارزگاری دھۆك ب ئامادەبووان ڕاگیاند. 
ڕاپۆرتی  كۆنفرانس  دووەمــی  دانیشتنی   ل
شھباز)  (شوكری  بڕز  لالین  گشتی 
(قاسم  بڕز  لالین  دارایــی  ڕاپــۆرتــی  و 
حوس  ن) خوندرانوە و بتواوی دەنگ 
لالین ئندامانی كۆنفرانس پسند كران. 
ل كۆتایی دانیشتنكدا و ب سرپرشتی 
دادوەر (ستار سۆفی) دەنگ لسر شوازی 
ھبژاردن بلیست دراو لیستی (چسپاندنی 
 كوردستان)، ك نووسی لئازادی ڕۆژنام
جیھانگیر)  تاھیر  (ئیسماعیل  بڕز  لالین 

ئامادە و پشكش كرا، زۆرینی دەنگكانی 
بدەست ھنا، ك پكھاتبوو ل: ١- ئیسماعیل 
تاھیر جیھانگیر ٢- شرزاد موختار محمد 
٣- ڕەقیب محمود ئحمد ٤- شڤان تۆفیق 
مح ٥- ولیم تیودور ئبریما ٦- ریسان 
بھرۆ.  فچیل  ئفرام   -٧ جوندی  حسن 
لیستی ناوبراو ل كۆی (١١٠) دەنگ ( ١٠٧) 
دەنگی بدەستھنا، ك ل تواوی پكھاتكان 
ب جیاوازی ئایین و نتوە و بیركردنوەی 
لیكم  جــار  دوا  پكھاتبوو.  سیاسییان 
تاھیر  (ئیسماعیل  بــڕــز  كــۆبــوونــوەیــدا 
جیھانگیر) ب سكرتری سندیكا ھبژردرا 
و ئیش و كارەكان لسر ئندامانی لیژنی 

تازە دابشكرا.
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 ٢٠٠٨/٣/١٨ ڕۆژی  لــبــیــانــی  ســـر 
كركووك،  لــشــاری  ــــورۆز)  (ن لھۆی 
بئامادەبوونی شاندی ئنجوومنی سندیكا، 
جگری  و  نقیب  بڕزان   ل پكھاتبوو   ك
نقیب و ژمارەیك ل ئندامانی ئنجوومن 
ڕۆژنـــامـــنـــووس   (٦٣) ـــشـــداری  ب  بــ و 
سنووری  ڕۆژنامنووسانی  بنونرایتی 
دەقیقیك  دوای  كــركــووك،  پــارــزگــای 
شھیدانی  پــاكــی  ــانــی  گــی بـــۆ  ـــان  وەســـت
و  عیراق  و  كوردستان   ل ڕۆژنامنووسی 
جیھان، كارەكانی دووەمین كۆنفرانسی لقی 
كركووك دەستی پكرد. دواتر بڕز (شخ 
پشكش  وتیكی  لق  سكرتری  سدیق) 
دەستكوتكانی   لــ ــاس  ب تــیــایــدا  و  ــرد  ك
ڕۆژنامنووسان سرباری خراپی رەوشی 
ئاسایشی شاری كركووك كرد و ئومدی 
سركوتنی بۆ ڕۆژنامنووسانی كركووك 
بڕز  پاشان  خواست.  كۆنفرانسكدا   ل
ئنجوومنی  ئــنــدامــی  داوودی)  (شـــوان 
و  خــوــنــدەوە  سندیكای  ــی  وت سندیكا 
ئاماژەی ب ڕۆی لقی كركووك ل برەو 
 كان لییندیكا پیشش بردنی ڕەوتی سپ

لئندامانی  داوای  و  دا  كركووك  شاری 
چسپاندنی  پــــنــاو   ــ ل كـــرد  كــۆنــفــرانــس 
كوردستان   لــ ڕۆژنــامــنــووســی  ئــــازادی 
ڕیزەكانیان یكخن. دواتر بڕز (ئیبراھیم 
ــدا ھــســت و  ــك ــی ــ وت ــووری) ل ــجــب ــل ئ
بۆچوونی برانبر ب سندیكا و چۆنیتی 
ھبژاردنی لیژنی تازەی لق دەربی. دوای 
ڕاپۆرتی  پسندكردنی  و  گفتوگۆكردن 
سانی ٢٠٠٤ بۆ ٢٠٠٨  لنوان  گشتی لق 
كۆنفرانسی  ئندامانی  بسر  پشتر   ك
دادوەر  بــســرپــرشــتــی  دابــشــكــردبــوو، 
ھبژاردنی  پــۆســی  جــبــاری)  (عــومــر 
ــوازی لیست بــ پی  شــ ی لــق، بــلــیــژنــ
پیەوی ناوخۆی سندیكا، دەنگی بۆ درا و 
لیستی (چسپاندنی ئازادی ڕۆژنامنووسی 
ڕۆژنامنووس  لالین   ك كوردستان)   ل
لكۆی  پشكشكرا  ــرەج)  ف فاتح  (لتیف 
 نا، كدەست ھ(٦٣) دەنگ، (٥٠) دەنگی ب
ل نتوەكانی كورد، عرەب، توركمان، كلد 
و ئاشووری ب جیاوازی بیروڕای سیاسیی 

و دینی پكھاتبوو. 
لو  پــــكــھــاتــبــوو  نـــاوبـــراویـــش  لیستی 

 كۆنفرانسی لقی كركووك
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راسپاردەكانی  بیارو  چوارچوەی   ل
ـــكـــای  ـــدی ــــرەی دووەمـــــــــــی ســـن ــــگ ــــۆن ك
رۆژنامنووسانی كوردستان و بمبستی 
 نووس لكردنی یاسای كاری رۆژنامتاوتو
كوردستاندا، رۆژی ٢٠٠٨/٢/٩ ئنجوومنی 
كوردستان  رۆژنامنووسانی  سندیكای 
 ك لرفراوانی بۆ ژمارەیكی بوەیكۆبوون
 نووسانی رۆژنامرۆژنام سرنووسر و 

حزبی و ئھلییكان سازكرد.
ورد  و  تروتسل  گفتووگۆی  دوای 
و  سرنج   ،یاساك ماددەكانی  و   گب بۆ 
ئامادەكران  وەرەقیكدا   ل پشنیارەكان 
لالین   ٢٠٠٨/٢/١٢ رۆژی  دواتــــر  و 
سرۆكایتی  بۆ  سندیكاوە  ئنجوومنی 
ــــكــــران،  ــی كـــوردســـتـــان رەوان ــان ــم ــرل پ
سرلنوێ  لكاتی  دەكــرێ  چاوەڕوانیش 
 شنیارانو پئ ر یاساكسگفتوگۆكردن ل

لالین پرلمانوە بھند وەربگیرن.
لالیكی دیكوە شاندكی ئنجوومنی 
بشداری  رۆژنـــامـــنـــووســـان،  ســنــدیــكــا 
بگفتوگۆكردن  تایبت  كۆبوونوەیكی 
رۆژی   ل  ك كرد،  ناوبراو  یاسای  لسر 
 ل (ASK) كخراوین رالی٢٠٠٨/٢/٢١ ل
ھۆی چوارچرا بسترا، لم كۆبوونوەیدا 

نــوــنــرانــی ھــــردوو لــــژنــی یــاســایــی و 
و  كــوردســتــان  پرلمانی   لــ رۆشنبیری 
ھرمی  حكومتی  رۆشنبیری  وەزیـــری 
كوردستان و ژمارەیك ل رۆژنامنووسان 

بشداریان تدا كرد.
 ل ،ـــ ـــت ـــاب ھـــــر ســـــبـــــارەت بـــــو ب
شاری   ل  ك ھاوشوەدا  كۆبوونوەیكی 
ناوبراو  ــخــراوی  ــك ر لــالیــن  سلمانی 
بڕوەچوو، جگری نقیبی رۆژنامنووسان 
ئامادەی بوو، ناوبراو توانینی سندیكای 

لمڕ یاساك خستڕوو.
ھۆی   ل  ٢٠٠٨/٣/٢٥ رۆژی  ھروەھا 
بڕز  ھولر،  شــاری  چوارچرای  ئۆتلی 
 شـــداری كـــرد لنــدیــكــا بـــــری ســســكــرتــ
لسر  بگفتوگۆكردن  تایبت  سمیناركی 
ركخراوی  لـــالیـــن   كــ یــاســا،  ھــمــان 
نونری  تیایدا  ســازكــرابــوو،  (ئــاریــكــس) 
سندیكا بتروتسلی تیشكی خستسر 
 ك ،كانی ئامادەكردنی پرۆژەی یاساكقۆناغ
لالین ئنجوومنی سندیكاوە بھاوكاری 
ژمارەیك یاساناس و پسپۆڕ و مامۆستای 
چاالكییكانی  و  ــوڵ  ھ ھــروەھــا  زانــكــۆ، 
ھمواركردنی  بــمــبــســتــی  ســنــدیــكــای 

یاساك بۆ ئامادەبووان خستڕوو.

كارو چاالكییكانی 
سندیكای رۆژنامنووسانی كوردستان

:نووسانڕۆژنام
١. لتیف فاتح فرەج

٢. سردار جاف
٣. كمال جومع ئمین

٤. فازڵ ڕەشید
٥. فاروق نسەددین

٦. فوئاد كنجی

٧. ئحمد حمدانی
٨. عبدولقادر زەییائی

كۆبوونوەی  لــیــكــم   باس جگی 
ئندامانی  بسر  كارەكان  و  ئیش  خۆیدا 
و  دابشكرا  كركووك  لقی  تازەی  لیژنی 
بڕز (لتیف فاتح فرەج) ب سكرتری لق 

ھبژردرا.
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ركوتی   ممش رۆژی  سرلبیانی 
عونی)  ـــرھـــاد  (ف بــڕــز   ٢٠٠٨/٢/١٧
 ل كوردستان  رۆژنامنووسانی  نقیبی 
لگڵ  كۆبوونوەیكی  سندیكا  بارەگای 
 ل ئنجامدا،   موس لقی  لژنی  ئندامانی 
كۆبوونوەكدا ھندێ ل كاروباری تایبت 
 ل رۆژنامنووسی  و  سندیكایی  بكاری 

لقی موس گفتوگۆ ل بارەوە كرا، بتایبتی 
 موس لقی  كۆنفرانسی  گردانی  مسلی 
لو   ،كلق ــازەی  ت لژنی  ھبژاردنی  و 
پداویستییكانی  وردەكــــاری  بــارەیــوە 
بیاریان  و  برباس   خرای  ككۆنفرانس

لسر درا.

رۆژی ٢٠٠٨/٢/١٨ نقیبی رۆژنامنووسانی 
كوردستان لگڵ سكرتری سندیكا، چاوی 
دھۆك  لقی  لژنی  ئندامانی  بسكرترو 
ئامادەبوونی   ب  ك دیداركدا   ل ــوت،  ك
ئنجوومنی  ئندامی  ھــروری)  (بھجت 

ئندامی   (بــدولــعــ (فــھــیــم  و  سندیكا 
پشووی ئنجوومن و برپرسی دەزگای 
 ل گفتوگۆ  بڕوەچوو،  رۆشنبیری  خانی 
بۆ  ھنووكییكان   ئامادەكاریی بــارەی 

ئنجامدانی كۆنفرانسی لقی ناوبراو كرا.

كۆبوونوەی نقیبی رۆژنامنووسان لگڵ 
ی لقی موسژنندامانی لئ

كۆبوونوەی نقیبی رۆژنامنووسان لگڵ 
سكرترو ئندامانی لقی دھۆك

نقیبی   ٢٠٠٨/٢/١٧ رۆژی  ئــــــوارەی 
بئامادەبوونی  كوردستان  رۆژنامنووسانی 
سندیكا،  بــارەگــای   ل سندیكا،  سكرتری 
(ئركس)ی  ركخراوی  بشاندكی  چــاوی 
بڕزان   ل پكھاتبوو   ك كــوت،  ئمریكی 
 ل ،(بــدولــرەحــمــانــد عــســـامـــان و عــوبــ)
 كورت رۆژنامنووسان  نقیبی  دیــدارەكــدا 

سندیكا  چــاالكــیــیــكــانــی  ــڕ  ــم ل بــاســــكــی 
خستڕوو، ل ھمان كاتیشدا ھیوای خواست 
 ل بــشــداری  نودەوتییكان  رــكــخــراوە 
كردنوەی  بــۆ  بكن  سندیكا  ھوكانی 
رۆژنامنووسان،  پگیاندنی  پیشیی  خولی 
ئویش ل رگی فراھم كردنی راھنران.

نقیبی رۆژنامنووسان پشوازی ل شاندكی 
ركخراوی (ئركس)ی ئمریكی كرد
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رۆژنامنووسانی  نقیبی   ٢٠٠٨/٢/٢٠ رۆژی 
 شوازیكرد لندیكا، پبارەگای س كوردستان ل
رۆژنامنووسی سویدی (ئریك)، ك ب یاوەری 
ھریك ل (علی عونی و رناس جانۆ) سكرتری 
كوردستان،  قوتابیانی  یكتی  ئستای  پشوو 
رۆژنامنووسانی  ســنــدیــكــای  ســـردانـــی   كــ

كوردستانیان كردبوو.
رۆژی ٢٧-٢٠٠٨/٢/٢٨ ئنجوومنی سندیكای 
بئامادەبوونی  كوردستان  رۆژنامنووسانی 
كۆبوونوەی  ئنجوومن،  ئندامانی  تــواوی 

ئاسایی خۆی ل شاری سلمانی بست.
خستنڕووی  بۆ  ترخانكرا   وەككۆبوون

دوایین ئامادەكارییكان بۆ ئنجامدانی كۆنفرانسی 
بیاری  روانــگــشــوە  ــم  ل سندیكا،  لقكانی 

گونجاو بۆ سرخستنی كۆنفرانسكان وەرگیرا.
تاوتوی  سندیكا  ئنجوومنی  ھــروەھــا 
سنتری   –  دیال رۆژنامنووسانی  یاداشتكی 
كردنوەی  داوای  تیایدا   ك كــرد،  (خانقین)ی 
لم  كــردبــوو،  خانقین   لــ سندیكایان  لقكی 
كۆتایی  دوای  بیاریدا  ئنجوومن  بــارەیــوە 
رەزامندی  دەربینی  و  كۆنفرانسكان  ھاتنی 
فرمی لسر زیادكردنی بودجی سندیكا، لم 

داوای بكۆتوە.

 شوازی لنووسان پقیبی رۆژنامن
رۆژنامنووسكی سویدی دەكات

نقیبی   ٢٠٠٨/٢/١٩ رۆژی  ئــــــوارەی 
رۆژنامنووسانی كوردستان ب ئامادەبوونی 
سكرترو ژمارەیك ل ئندامانی ئنجوومن، 
رۆژنامی  ستافی  شاندكی   ل پشوازیكرد 
(رۆژنام)، ك پكھاتبوون ل رۆژنامنووسان 
 شاندەك نجیب)،  فازل  و  رەشید  (سیروان 

پیرۆزبایی ل ئنجوومنی تازەكرد و ئامادەیی 
و  سندیكا  كردنی  ھــاوكــاری  بۆ  خۆشیان 
سندیكا  لگڵ  پیوەندییكانی  پتوكردنی 
بۆ  زیاتریان  پشكوتنی  ھیوای  و  دەربــی 

سندیكا خواست.

نقیبی رۆژنامنووسان پشوازی ل شاندكی 
رۆژنامی (رۆژنام) كرد

كوردستان   رۆژنامنووسانی  سندیكای 
 ل ــشــداری  ب بیاننامیك  ــدەركــردنــی  ب
فیدراسیۆنی   كــ كــرد  جیھانی  ھمتكی 
وەك   ،(IFJ) نودەوتی  رۆژنامنووسانی 
ناڕەزایی دەربین ل برانبر ھوەشانوەی 
ــا و  ــووســانــی روســی ــامــن ســنــدیــكــای رۆژن
مۆسكۆ  شــاری   ل بارەگاكانیان  داخستنی 

ركیخستبوو.
زۆری  ژمــارەیــكــی  مبستش  ئــم  بۆ 
 ـــدام ل ـــن ســنــدیــكــا و رــكــخــراوەكــانــی ئ
نودەوتی  رۆژنامنووسانی  فیدراسیۆنی 
پۆتین)ی  (فالدیمیر  بــۆ  نــاڕەزایــیــان  نــامــی 

سرۆكی روسیا نارد.

بشداری كردنی سندیكا ل ھمتكی جیھانی 
(IFJ) تیودەوفیدراسیۆن ن
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(فرھاد  بـــڕـــز   ٢٠٠٨/٢/١٤ رۆژی 
عونی) نقیبی رۆژنامنووسانی كوردستان 
علی)  محمد  (حامد  بڕز  بئامادەبوونی 
سندیكا  بــارەگــای   ل سندیكا،  سكرتری 
پشوازی ل ئندامانی لژنی جبجكردنی 
كرد،  وەرزشــی  رۆژنامنووسانی  كۆمی 
ل كۆبوونوەیكدا رەوشی یاسایی كۆمو 
سبارەت  سندیكا  ئنجوومنی  بــیــاری 
 ل وەرزش  رۆژنامنووسانی  بكۆمی 
ئایندەدا لژر رۆشنایی بیارو راسپاردەكانی 

كۆنگرەی دووەمی سندیكا باس و گفتوگۆی 
 یان گرت لزیان گوڕوەك ببارەوەكرا، ھ ل

راوبۆچوون و داخوازییكانی ئامادەبووان.
لم بارەیوە بڕز نقیبی رۆژنامنووسان 
سرنج و تبییكانی ئنجوومنی سندیكای 
سپاردن  رای  و  خستڕوو  ئامادەبووان  بۆ 
بابتك تاوتوێ بكن و بشوازكی یاسایی 
ئنجوومن  ئـــوەی  بــۆ  دایــبــرــژن  گونجاو 
پویست  بیاری  و  بكات  لسر  گفتوگۆی 

لبارەیوە دەربكات.

 شوازییان لندیكا پری سنووسان و سكرتقیبی رۆژنامن
لژنی جبجكردنی كۆمی رۆژنامنووسانی وەرزشی كرد

پكھنانی  ھوكانی  چــوارچــــوەی   لــ
كۆدەنگی بۆ پشتیوانی ھمواركردنی یاسای 
رۆشنایی  ژــر   ل و  رۆژنــامــنــووس  كــاری 
دووەمی  كۆنگرەی  راسپاردەكانی  و  بیار 
یاسای  ھمواركردنی  پناو   ل و  سندیكا 
 ل  ك كوردستان   ل رۆژنامنووسی  كاری 
٢٠٠٧/١٢/١١ دوای دەستكاری كردنی ھندك 
پرلمانی  لــالیــن  مــاددەكــانــی  و   گب  لــ
كوردستان پسندكرا و بووە جگی ناڕەزای 
گفتوگۆی  و  رۆژنــامــنــووســان  و  سندیكا 
رۆژنامنووسییكان  نوەندە   ل برفراەانی 
 نــدیــكــا بنــی ســنــجــوومــوە، ئــــ ــوت ــك ــ ل
ـــوەی پــشــتــگــیــری بۆ  مــبــســتــی كـــۆكـــردن
 داویستییمافی و پ ك مواركردنی یاساكھ
بكات  فراھم  رۆژنامنووسان  پیشییكانی 

 ل رۆژنامنووسی  كاری  ئــازادی  پانتایی  و 
كوردستان فراوانتر بكات، سردانی مكتبی 
سرەكییكانی   حزب  ل ژمارەیك  سیاسی 
پرلمان   ل نونریان   ك كرد،  كوردستانی 

:كانیش بریتی بوون لحزب ،یھ
١. پارتی دیموكراتی كوردستان.
٢. یكتی نیشتمانی كوردستان.

٣. یكگرتووی ئیسالمی كوردستان.
٤. حزبی زەحمتكشانی كوردستان.

٥. كۆمی ئیسالمی.
٦. حزبی سۆسیالیستی دیموكراتی كوردستان.

لسرجم سردانكاندا شاندی سندیكا، 
یاسای  پویستییكانی   نالی بتروتسلی 
كاری رۆژنامنووسی بۆ ئامادەبووان راڤكرد 
و داوای لكردن پشتیوانی ھوستی سندیكا 

 نانی كۆدەنگی و پشتیوانی لكھناو پپ ل
توانینی سندیكا

سبارەت ب یاسای كاری رۆژنامنووسی ئنجوومنی سندیكا سردانی مكتبی 
سیاسی حزب سیاسیی كوردستانییكان دەكات
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یكمین خوولی ڕۆژنامنووسی بۆ 
ڕۆژنامنووسانی وەرزشی

برزكردنوەی  برزكردنوەی لپناو  (لپناو  دروشمی  لژر 
ئــاســتــی ڕۆژنـــامـــنـــووســـانـــی وەرزشــــــیئــاســتــی ڕۆژنـــامـــنـــووســـانـــی وەرزشــــــی)، 
 (٣٢) بشداری   ب  ،٢٠٠٨/٢/٢٤،٢٥ ڕۆژانــی 
ڕۆژنامنووسانی  كۆمی  ڕۆژنامنووس، 
ڕۆژنامنووسی  خوولی  یكمین  وەرزشی، 

لشاری ھولر ڕكخست. 
(سابیر  بــڕــز  خــوولــكــدا  لدەسپكی 
بخرھاتنی   ــكــۆمــ ــدامــی  ــن ئ ئــحــمــد) 
داوای لكردن ھوڵ و  بشداربووانی كردو 
 و خوولكانیان بۆ سوود وەرگرتن لكۆشش

بخن گڕ.
ڕۆژنامنووسان  نقیبی  بــڕــز  دواتـــر 
لوتكیدا  پشكشكرد،  كورتی  وتیكی 
وای ئوەی دەستخۆشی لبشداربووان و 
سرپرشتیارانی خوولك كرد، دووپاتیشی 
گرنگی  بھایكی   خوول ئــم   ك كـــردەوە، 
 نووسانی وەرزشی، چونكبۆ ڕۆژنام یھ
ڕەوتی  پشكوتنی  بۆ   باش سرەتایكی 
لكوردستانداو  وەرزشـــی  ــامــگــری  ڕۆژن
لڕۆژنامگری  بوونوە  نزیك  بۆ   كوھ
 ل داوای  ھـــــروەك  جــیــھــانــی،  وەرزشـــــی 
بۆ  تواناكانیان  و  ھــوڵ  كرد  بشداربووان 
لكوردستان  وەرزشــی  بزاوتی  پشخستنی 

بخنگڕ.
:ش بریتی بوون لككانی خوولتباب

ڕۆژی یكم:
١: (تــۆپــی پــ و كــاری ڕۆژنــامــنــووســی) ـ 

لالین بڕز (سیروان سلمان) ناوبژیوانی 
نودەوتی.

٢: (چۆنیتی ھبژاردنی بابتیۆژنامنووسی 
و داڕشتنی) ـ لالین بڕز دكتۆر (مغدید 
سپان) مامۆستای بشی ڕاگیاندن لزانكۆی 

سالحددین.
ڕۆژی دووەم:

ــاری ڕۆژنــامــنــووســی) ـ  ١: (تــۆپــی بــالــو ك
مامۆستای  ئحمد)  (شھاب  بڕز  لالین 

كۆلژی پروەردەی وەرزشی.
٢: (مانشت و بابت و ونو نووسینی ژر 

ون) ـ لالین دكتۆر (مغدید سپان).
ڕۆژی سیم:

ـ  ڕۆژنامنووسی)  كاری  سبتو  (تۆپی   :١
سرۆكی  شروانی)  بڕز(تحسین  لالین 

.تی باسككی
لالین  ـ  ـــــدار)  دی تــكــنــیــكــی  (دیــــــدارو   :٢

دكتۆر(مغدید سپان).
 كخوول سرپرشتیارانی  لكۆتایی 
بناوی كۆمی ڕۆژنامنووسانی وەرزشی 
بشداربووانی  و  مامۆستایان  ســوپــاســی 
خوولك كرد، ھروەك سوپاسی كناكانی 
دانیان  گرنگی  لبرانبر  كــرد  ڕاگیاندنی 

.كخوولب
محمد  (حامد  لبڕزان  ھریك  دواجــار 
(مغدید  دكتۆر  سندیكاو  سكرتری  علی) 
و  شروانی)  مامۆستا(تحسین  و  سپان) 

 ل .مواركردنی یاساكی ھئاڕاست ن ببك
رگی نونرانیان ل پرلمانی كوردستان، 
 سیاسیی  حزب ئامادەبووانی  برانبردا   ل
دەربی  خۆیان  ئامادەی  كوردستانییكان، 

ك پشتگیری ل داخوازییكانی سندیكا بكن 
كوردستان   ل رۆژنامنووسی  كاری  یاسای 
گیانی  لگڵ   ك بشوەیك  بكرت  ھموار 

سردەم بگونجت.
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نانكلی)  زاگــرۆس  و(  بریڤكانی)  (سامان 
حوسن)  (ســــالم  و  ئــحــمــد)  (ســابــیــر  و 
بوانامیان بسر بشداربووان دابشكرد.

 كخوول سرپرشتیارانی   باس جگی 
:بریتی بوون ل

١: زاگرۆس نانكلی
٢: سابیر ئحمد

٣: سامان بریڤكانی
:شداربووانیش بریتی بوون لب

١: وریا محمد
٢: شاخوان شریف
٣: ئحمد مستفا

٤: عبدولخالق سیامند خورشید
٥: ئاری شریف محمد
٦: سیروان سعید ئحمد

٧: غریب قادر مستفا
٨: ئادەم سورچی

٩: قادر حمد قادر
١٠: سامان زاھیر ساح

١١: شوان ڕەئووف
١٢: ئحمد خیات

١٣: عبدولسمد كریم
١٤: ھرش سابیر حوسن
١٥: سباح شوكر عوسمان
١٦: محمد سعید كوردە
١٧: فرھاد ئكرەم عبوود

١٨: محمود محمد ھولری
١٩: كاوە كریم حمد

٢٠: ئومد ئنوەر ئیسماعیل
٢١: ئحمد عزیز ئحمد

٢٢: ئاراس ڕەواندزی
٢٣: كارزان كانبی

بدوبری عڤیدار س٢٤: ھ
الم جومعوت سك٢٥: ڕ

٢٦: سرھنگ نجمددین خلیل
٢٧: سركوت وەیسی كریم
٢٨: سیروان محمد مستفا

٢٩: سالم حوسن
بدوالن عرس٣٠: ئ

٣١: عیماد قادر
٣٢: مامیارە ئحمد
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رۆژی دوو شممی رابردوو رككوتی 
سندیكای  ــاخــچــی  ب  لـــ نــیــســان  ١٤ی 
كۆمی  كوردستان،  رۆژنامنووسانی 
كوردستان،  وەرزشـــی  رۆژنامنووسانی 
(فلسفو  ناوونیشانی  لــژــر  كۆڕكی 
رۆی  و  وەرزشــــی  كــارگــــی  شــــوازی 
راگیاندن ل چسپاندنیدا) بۆ (دكتۆر ئاالن 
قادر)، مامۆستای زانكۆو ئندامی مكتبی 
كوردستان  ئــۆــۆمــپــی  لــــژنــی  تــنــفــیــزی 

سازكرد.
بترو  ئــــاالن،  دكــتــۆر  ـــــۆڕەدا  ك ـــو  ل
ئیشتراكی  فلسفی   لــ باسی  تسلی 

بواری   ب پیوەندی  و  ســرمــایــداری  و 
وەرزشی خستڕوو.

پاشان باسی ل چۆنیتی چارەسركردنی 
 ب كوردستاندا   ل ــوارە  ب ئــو  كشكانی 
بۆچوونی خۆی روون كردەوە، دواتر تیشكی 
خست سر الینی راگیاندنی وەرزشی و 
كاریگریی ل خستنرووی كشكانی ئو 
بوارە بۆ ئامادەبووان شیكردەوە، ل كۆتاییدا 
پرسیارو  ئامادەبووانوەچندین  لالین 
روونكردنوە خران روو و لالین دكتۆر 

ئاالنیشوە وەمیان درایوە.

كۆمی رۆژنامنووسانی وەرزشی كوردستان
ل ئوارە كۆڕكدا
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سبارەت ب یاسای كاری رۆژنامنووسان 
(مافی  و  رۆژنامنووسی)  كــاری  (یاسای 

بدەخستنی زانیارییكان)
پشتگیری   بــ  ٢٠٠٨/٣/٢٥ رۆژی   لــ
ھۆی   ل ئمریكی)  (ئریكسی  ركخراوی 
ھولر  شــاری   ل چــوارچــرا  میوانخانی 
كۆڕكی فراوان بۆ گفتوگۆكردن سبارەت 
ـــــاددەو بــگــكــانــی (یـــاســـای كاری  بـــ م
پرلمانی   كــ بــســت  ــامــنــووســی)  رۆژن
كوردستان ٢٠٠٧/١٢/١١ پسندی كردبوو، 
ك پرچكرداری خراپی لكوتوە لالین 
رۆژنامنووسان  و  سندیكا  ئنجومنی 
 ك گۆڕانكارییانی  ئــو  بھۆی  بگشتی 
كرابوو  یــاســاكــدا  پـــۆژەی  لبگكانی 
سكرتری  عــلــی  مــحــمــد  حــامــد  بــڕــز 
ئنجومنی  ــری  ــن ــو ن وەك  ســنــدیــكــا 

سندیكا بشداری تدا كردوو قۆناغكانی 
 ب ناوبراوی  یاسای  پۆژەی  ئامادەكردنی 
دوورو درژی خستڕوو لگڵ ئو ئرك 
سندیكا  ئنجومنی  بــوونــی  مــانــدی  و 
 ك  یاساك ھــمــواركــردنــی  پناو   لــ دای 
لگڵ بۆچوونی بیروڕای رۆژنامنووسان 
 ك  بگونج  كقۆناغ داخوازییكانی  و 
بوو  یاداشتك  پشكشكردنی  دواترینیان 
ئو  ھموو   ك كوردستان  پرلمانی  بۆ 
ھمواركردنی   ب سبارەت  پشنیارانی 
یاساكی گربووەخۆ ك ئنجومنی سندیكا 
ئامادەی  ــووســان  ــامــن رۆژن ــھــاوكــاری  ب
سندیكا  ئنجومنی  ھــروەھــا  كــردبــوو 
كردبوو  سیاسییكانی   پــارتــ ــی  ســردان
بئامانجی  پشتگیری  بدەستھنانی  بــۆ 

.مواركردنی یاساكھ

بانگھشتنی  لسر   ٢٠٠٨/٣/٢٩ رۆژی 
گیشتن  پناو   ل (ھاوپیمانی  كۆمی 
علی  محمود  حامد  بڕز  زانــیــاری)،   ب
كۆڕە  لــو  بــشــداری  سندیكا  سكرتری 
ئافرەتانی  ركخراوی  بارەگای   ل  ك كرد 

كوردستان كرد ل عنكاوە.
ك تیدا چندین پرلمانتار و مافناس 
رووناكبیر  و  رۆژنامنووس  ژمارەیك  و 
مافی  مسلی  بشداران  بشداربوون.. 

پویستی  و  زانــیــاریــیــكــان   ــ ب گیشتن 
دەستووری   لــ  تــبــابــ ــو  ئ چسپاندنی 
 ب دەستبركردنی  كوردستان  ھرمی 
یاسایكی تایبتی ل پرلمانی كوردستان 

گفتوگۆی ل بارەوەكرا.
 ل بابت  ھمان  تواوكردنی  بۆ  ھــر 
چشتخانی  ھۆی   ل  ٢٠٠٨/٣/٣١ رۆژی 
كۆڕكی  پایتخت  ھولری   لــ چــراخــان 
دەوروبری  تدا   ك بسترا  فــراوان   دیك

ئنجومنی سندیكا بشداری ژمارەیك 
كۆڕ دەكات

سكرتری سندیكای بشداری ل دوو كۆڕ دەكات 
سبارەت ب (مافی بدەست خستنی زانیاری)
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 ی دھــۆك   لق چاالكین  دەستپكا  ل 
چ  و   كوردستان رۆژنامنڤیسن  سندیكا 
بۆ پشكداری دگنگش و دانوستاندن دا 
 ھاندنراگ یر باوەرناما كارێ پیشلس
 ھاتی ئوردن كو رۆژا ٢٠٠٨/٣/٢٠ لوەالت
پشكداری   مــ  لق  شــانــدەكــ ئیمزاكردن 
كر  دا  ناڤبری  باوەرناما  تایبتا  دروینشتنا 
 ڤ  كوردستان ھرما   گرۆپ  چالی كو 
لرۆژا  مدەنی  مافن  ركخراوا   لبارەگای

٢٠٠٨/٣/٢٧ لدھۆك ھات گردان.
* * *

سندیكا   یــ دھــــۆك   لــقــ بــزاڤــــن  ژ 
بھڤكاری   كوردستان رۆژنامنڤیسن 
بئمادەبوونا  و   (IRES) ركخراوا  دگــل 
پتری ٢٥ رۆژنامنڤیسن لق م سمینارەكا 
ڤكری لسر یاسا كارێ رۆژنامنڤیس ل 
 لبارەگای  ٢٠٠٨/٣/٢٧ لــرۆژا   كوردستان
كرن،   ھــاتــ  ندیكایس  یــ دھـــۆك   لق
خدر  و  ھروری  (عوبید  دا  سمینارێ   دڤ
بابتی  سر   دان رونكردن  چند  دوملی) 
و ژمارەكا فۆرمن تایبت بكاری ڤ لسر 

 لدوماھی و  بالڤكرن   ھاتن ئامادەبوویان 
لسر  تسل  ترو  وستاندنكا  دان  ژی 
و  كــرن   ھات سمینارێ   تباب ناڤرۆكا 

نزیكی دوو دەمژمران یا بردەوام بوو.
* * *

 ی دھــۆك   لق چاالكین  دبــردەوامــیــا 
دا   كوردستان رۆژنامنڤیسن  سندیكا 
و   (IRES) ركخراوا  دگــل  بھڤكاری  و 
رۆژنامنڤیسن   ٦٠ پتری  بئامادەبوونا 
 بناڤ ڤكری  سمینارەكا   م  لق سنۆرێ 
 لكوردستان رۆژنامنڤیسی  كــارێ  (یاسا 
رۆژنامڤان  بۆ  رۆژنــامــڤــانــان)  ئارشن 
ئڤاریا   (٤:٣٠) لدەمژمر  كیكی)  (بــشــار 
نڤیسرن  ئكتیا  لھۆال   ٢٠٠٨/٣/٢٩ رۆژا 
كورد – دھۆك ھاتی گران، دڤ سمینارێ 
دا كورگری چند رونكرن دان سر بابتی 
و ژمارەكا بیروبۆچوونان لسر یاسا كاری 
 لدوماھی و  برچاڤكرن  پشنیار  چند  و 
لسر  تسل  و  تر  وستاندنكا  دان  ژی 
و  كــرن   ھات سمینارێ   تباب ناڤرۆكا 

نزیكی دوو دەمژمران یا بردەوام بوو.

چاالكییكانی لقی دھۆكی سندیكا

پنجا رۆشنبیرو رۆژنامنووس و نونری 
 رسھ مدەنی  كۆمگای  ركخراوەكانی 
ــوون... برز  ــشــدارب پــارــزگــای ھــرــم ب
رۆژنامنووسان  سندیكای  سكرتری 
روونكردنوەدا  چند   ل بشداربوو،  تدا 
و  كــردەوە  دووپــات  سندیكای  ھوستی 
خستنی  بدەست  بایخی  لسر  جختی 
و  بئاسانی  دەستاودەستكردنی  زانیاری 
روون كردەوە بب ئوەی ھیچ كۆسپیك 

دەستبری  بنڕەتی  مرجی  وەك  ھبت 
رۆژنـــامـــوانـــی،  ئـــــازادی  راو  و  ئـــــازادی 
نودەوتی  یــكــــتــی  دروشـــمـــی  بــپــــی 
(ئازادی  دەت   ك  (IFJ) رۆژنامنووسان 
بب زانیاری نیی)، ھروەھا ئاماژەی بو 
پرۆژەی  دووەم)ی  (مادەی   ل  ك خاكرد 
 ك ھاتووە،  رۆژنامنووسیدا  كاری  یاسای 
بر ل ئستا ئنجومنی سندیكا ئامادەی 

كردووە.
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ــــســــر داوەتـــــنـــــامـــــی كـــۆمــــــی  ل
كوردستان،  وەرزشـــی  ڕۆژنامنووسانی 
جاسم  خالید  بڕز   ٢٠٠٨/٤/١٧ رۆژی   ل
سرۆكی یكتی ڕۆژنامنووسانی وەرزشی 

عیراقی فیدراڵ گیشت كوردستان.
لھۆی   كـــ ـــدا  ـــك ـــوەی ـــوون ـــۆب ـــك ل
كۆبوونوەكانی ھوتلی ئاڤستا لھولری 
 ی كۆمی كارگسترا، دەستخت بپایت
چندین  ناوبراو  یكتی  سرۆكی  لگڵ 
پیوەندیكردنی  چۆنیتی  لسر  بــیــروڕا 
 :وانل ئــاــوگــۆڕكــران،  ھــــردووال  نــــوان 

بردنی ڕۆژنامنووسكی كورد شانبشانی 
ـــرەب لــگــڵ ھر  ڕۆژنــامــنــووســــكــی ع
چاالكییكی  لــھــر  وەرزشــــی  شاندكی 
ببوونی  داننان  ھروەھا  وت،  دەرەوەی 
ڕاگیاندنی  دەزگـــای   تاك ــو  وەك  كۆم
ڕۆژنامنووسانی  نــوــنــری  وەرزشــــی 
چندین   وانل  جگ كوردستان.  وەرزشی 
پیوەندی  كردنی  پتو  بۆ   دیك بــیــاڕی 
نوان ھردووال، دران. پاشان پرۆتۆكۆلكی 

ھاوبش لنوان ھردووال مۆركرا.

(پرۆتۆكۆلكی ھاوبش)
لنوان كۆمی رۆژنامنووسانی وەرزشی كوردستان و 
یكتی رۆژنامنووسان وەرزشی عیراقی فیدراڵ، مۆركرا
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ل (٢٢)ی نیسانی ١٨٩٨ میقداد مدحت بدرخانی رووناكبیر 
 ل (كوردستان)  بناوی  رۆژنامی  یكمین  رۆژنامنووس،  و 
قاھیرەی سرزەمینی تاراوگو غوربت ب چاپ گیاند، ھر بۆیش 
ئو داھنان كلتووری و فرھنگیی ل مژووی گلكماندا كرا 
نیسان  (٢٢)ی  ئمسایش  وا  كوردی،  رۆژنامنووسی  رۆژی   ب
(١١٠) ساڵ تپڕ دەبت بسر ئو یادە پ ل ماناو شكۆدارەدا، 
بم بۆن پیرۆزەوە، پیرۆزبایی گرمی خۆمان ئاراستی سرجم 
رۆژنامنووسانی كوردستان دەكین و دەستی پ ل ماندووبوونیان 

دەگوشین و رز ل تواناو قمی بپز و بشتان دەنین.
ھاندەری   ،خششب  ل  پ و  ئازیز   یادەوەریی ئو  ھیوادارین 
رەوتی  پشخستنی  و  پكردن   شگ زیاتر  لسر  بت  زیاترمان 
رۆژنامنووسی و ھروەھا ب چلۆنایتی كردنی ئو بزاڤ لپناو 
ئنجوومنی   ل  مئ چــوارەم،  دەستی  پایكانی  بھزكردنی 
و  پیمان  سرلنوێ  كوردستان  رۆژنامنووسانی  سندیكای 
ھموو   ك دەدەیــنــوە،  كوردستان  رۆژنامنووسانی   ب بن 
مدەنیانمان  دیموكراتیانو  خباتی  شــــوازی  وزەو  تــوانــاو 
دەگرینبر، لپناوی جبج كردنی دروشمی ناوەندی سندیكای 
«لپناو   ل  بریتیی ئویش   ك كوردستان،  رۆژنامنووسانی 
و  ماف  دەستبركردنی  و  رۆژنامنووسی  ئــازادی  چسپاندنی 
گوزەرانی رۆژنامنووسان ل كوردستان»، پابندبوون و ئیلتیزام 
 رچاوەی گرتووە، كوە سیو سۆنگل و دروشمكردنیشمان ب
ئازادی رۆژنامنووسی ل كوردستان پویستی ب برفراوان كردن 
ئمساڵ  نیسانی  (٢٢)ی  دەمانوت  ھروەھا   ،یھ چسپاندن  و 
بكین بۆنو دەرفتك بۆ ئوەی بناوی ھموو رۆژنامنووسانی 

بیاننامی ئنجوومنی سندیكای 
رۆژمنووسانی كوردستان

ببۆنی یادی (١١٠) سای رۆژنامگری كوردییوە



243ژمارە 13 بھاری 2008

ھواڵ و چاالكییكانی سندیكا...

بكین  كوردستان  نیشتمانی  ئنجوومنی   ل داوا  وتكمانوە، 
ــو كــۆبــوونــوەیــ بــجــددی وەربــگــرــت، كوا  كــ كــۆنــووســی ئ
رۆژی  كوردستان  رۆژنامنووسانی  سندیكای  ئنجوومنی 
ھمووالیك  تبینی  و  سرنج  یكخستنی  بمبستی   ٢٠٠٨/٢/٩
سرنووسرانی  بۆ  رۆژنامگری  كاری  یاسای  پــرۆژە  لسر 
 م كۆنووسئ كان سازی كردبوو، چونكھلییحزبی و ئ رۆژنام
بگومان   ،كوردستان رۆژنامنووسانی  زۆرینی  ھوستی  راو 
یاسایكی دیموكراتیانو پشكوتووان بۆ كاری رۆژنامنووسی، 
جگ لوەی دەبت بنماو ژرخانی برفراوان كردنی پانتاییكانی 
ئازادی رۆژنامنووسی و چسپاندنی ئو ئازادیی لسر زەمینی 
واقیعدا، لھمان كاتدا فاكتركی گرنگیش بۆ بھزكردنی پاپشتی 

رای گشتی جیھانی ل ئزموونی گلی كوردستان.
- پیرۆزبت (٢٢)ی نیسان رۆژی رۆژنامنووسی كوردی.

- نمری و سربرزی بۆ رۆژنامنووسانی شھید و سرجم 
شھیدانی قم و وشو بیری ئازاد.

ئنجوومنی
سندیكای رۆژنامنووسانی 

كوردستان
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ئوان رۆیشتن...

:رموویحاجی قادری كۆیی ف
مرگ و ژین میسلی سبرو تاوە
ئوەی باقی بـمـنــ ھـر نــاوە

دیارە ئو ناوەش ب (وتی باش، كردەوەی وتی باش، كردەوەی 
میھری  محمد   .نیی خۆش  باش)  بیری  باشباش،  بیری  باش، 
كوڕی مال (عبدولعبدول)ی (مال محموودمال محموود) ل سای 
(دشدش) گوندی   ل و  جوانۆ  ناوچی   ل  ١٨٨٩
خوندنی  بــووە  دایــك   ل ئران  كوردستانی  ی 
سرەتایی لالی باوكی تواو كردووە. دواتر الی 
(شخ مال قادری بیارەشخ مال قادری بیارە)، ئینجا الی (مال ئفندی مال ئفندی 
 دیك زانایكی  چند  الی  دواجــار  و  ھولریھولری) 
 چۆت پاشان  تواوكردووە،  مالیتی  خوندنی 
ئستةنبۆل و ئاوزانی (كۆمی ھڤی تبی كۆمی ھڤی تبی 
 قی بابان، كتی ئیسماعیل حیارمكوردكورد) بووە. ب
ئوسا ل دەوتی عوسمانی وەزیری معارف 
دیپلۆمی  و  حقوق  قوتابخانی   چۆت بـــووە، 
دەستی  ژیانی  ــی  ــان دوارۆژەك  ل ــووە.  ــرت وەرگ
كردووە ب (پارزەریپارزەری). ئو پیاوە كوردپروەرە 
رژمی  بردەستی   ل توركیاو   ل سان   (٤٥)
 ل وازی  ھر  ماوەیش  لو  ماوەتوە،  كمالی 
نووسین  ھبست  و  كوردی  زمانوانی  كاری 
ئو  ئمۆ  رۆژنامنووسانی   گوناھ نھناوە، 
لبیر   ەنگیندەست و   كارام  نووسرۆژنام
(١٩١٨-١٩١٩) سای   ل میھری  محمد  بكن، 
ئو  ــردووە،  دەرك (كوردستانكوردستان)ی  رۆژنامی  دا 
(ژینژین)ی  ژمــارەكــانــی   لــ ھــنــدێ  بــنــاو  رۆژە 
پنجاكاندا دەگڕام، ئو كارت بروسك ئامزەم 
دۆزییوە،   یرۆژنام ئــو  الپڕەكانی  لنو 
دیارە كوردە دسۆزەكانی ئوسای ئستنبۆڵ 
 .بروسك  ب زاتیان  ئو  دوایی  كۆچی  ھوای 
بۆ رۆشنبیرانی دەرەوە ناردووە، مامۆستا گیوی 
موكریانی بروسكیكی لم بارەیوە، ل شوان 
ناوكوە بۆ ھاتووە. وا دیارە رۆژنامی (ژینژین) 
و مامۆستا نجمدین مالش ئم بروسكییان 
ئرشیفی  ناو   توبك ئمشیان  با  بۆچووە. 

رۆژنامنووسی كوردی...
 نـــووســـر رۆژنـــامـــســــ ــــاس ھـــاتـــ ـــ ب • ك

بدرژایی  بین  ئــوەش  با  كۆچكردووەكان، 
پڕۆی  بی  سندیكا  پش  رابــــردوو  مانگی 
رەش نبوو، ماوەیك بوو چند پڕۆی رەش 
لــ بـــارەی كۆچی دوایـــی ھــریــك لــ (شھاب شھاب 
عیراق  ــامــنــووســانــی  رۆژن نقیبی  التمیمیالتمیمی) 
ھواسرابوو، ك ھوای تیرۆكردنی ئو زاتی 
ئازاو  رۆژنامنووسكی  ناوبراو  دەگوتین.   پ
بوو،  نتوەكمان  نزیكی  دۆستكی  بوو،  بور 
 ٢٠٠٨/٢/٢٧ ركوتی  چوارشممی  رۆژی   ل
بدەستی رەشی تیرۆریستان گینرای كاروانی 
رۆژنامنووس سروەرەكان، تابانی و بارزانی 
سرەخۆشیان ل رۆژنامنووسان و خانوادەی 

ناوبراو كردبوو.
جرجیس) جرجیسنزار  (نزار  یشدا   ٢٠٠٨/٢/٢٤ رۆژی   ل  •
وەستانی  ئــنــجــامــی   لــ ـــووس  ـــامـــن رۆژن ی 
گورچیلكانی چووە بر دلۆڤانی خوای گورە. 
خوالخۆشبوو ل گۆڕستانی خۆیان ل خوارووی 

ھولر نژرا. 
(فرید فرید  بناوی  دیكمان  رۆژنامنووسكی   •
دتزنی  بـــــرووداوی  وەردە)  خــان  وەردەئــیــوب  خــان  ئــیــوب 
ناوبراو  خــودێ.  بردلۆڤانی  چــووە  ئۆتۆمبیل 
یكك بوو ل برا دیانكانی ھریر ل ستالیتی 
كوردستان كاری دەكرد. چندەم پ دیمنكی 
جوان بوو ك ل تلفزیۆن دەمبینی بڕوەبری 
ستالیتی كوردستان برز (كاروان ئاكرەییكاروان ئاكرەیی) 
چووە سر ترمی ناوبراو روومتی ماچ كرد، 
سردانی  بووە  چوو   خۆشخانن  ل ھروەھا 
یك  یــك  و  نــاوبــراو  بریندارەكانی  بـــرادەرە 
بسری دەكردنوە و ماچی دەكردن، بڕاستی 
دیمنكی جوان برپرس بدڵ و گیان ھستی 

الی كارمندانی خۆی بت.
رۆژنامنووسی  دایكی  مــاوەیــدا  لــم  ھــر   •
ـــی  ــشــان كــۆچــی دوای رــ وەرزشـــــی جــــالل پ
 ك ــوو  ب جـــوان  نریتكی   وایـــ پم  ــوو،  ــردب ك
كۆمی رۆژنامنووسانی وەرزش پڕۆیكیان 
ھواسیبوو و نیگرانی خۆیان بكۆچی دوایی 

دایكی ناوبراو نیشان دابوو.

ئوان رۆیشتن، رۆژی ئمش دت..!
نزەنگ بدولع






