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  تا ره سه
و گرفت بدوم آه  ك آشه وه،له آۆمه ته ند ناونیشانكدا آۆآراوه دا،آه له ژر چه م وتاره م له ده وڵ ده هه

و  ك مایه تر ببنه بنه ندان باسی و چه م باسه آرت ئه ه،دهو بته ڕوویان ده ریی آوردی رۆژانه رووبه گه رۆژنامه
  .ریی آوردی گه رآی رۆژنامه وعی له ئه ركی واقیعی بۆ گۆڕانكی نه تیده یارمه

   
   ك پرسیار خۆ، ناوك وه ربه سه 

ر ناتوانت جیاوازی له  نووسی به جۆرك ئاۆز آراوه،خونه ی آاری رۆژنامه له آوردستاندا ئاڕاسته
ران له ژر تایتلی ناوی  آردنی خونه واشه آان بۆ چه نامه فته ندك له هه دا بكات،هه آان وان ئاڕاستهن
و  آه ناحزبییه یامی آاری رۆژنامه خۆ، واته په ربه آی سه یه آانیان نووسیوه رۆژنامه و رۆژنامه نامه فته هه
وه  بینه آان ورد ده و نووسینه م ه  له قهم آه وگیری حزب نییه،به و جه ی دووره تی حزب ل سه ده
و واتایه نییه آه ئمه آاری  مه به ن،ئه ده رگر ده قی حزب به وه و عه آانی حزب باون له آایه شكی دانه به

شداری له  یی حزبی به موو جیھان ژیانی ركخراوه وه،چونكه له هه ینه تبكه یی حزبی ره ركخراوه
و بۆ  آانه واژه سته و ده  ئیفلیجكردنی زاراوه ت آردووه غه ی سه ی ئمه وه آات،ئه ن دهآا مھنانی  آایه رهه به

  .ن آه زاری ده رمه عریفه دووچاری شه هنرن آه مه آارده آارك به
ی له  وه ك ئه خۆبوون وه ربه ك نیه به ناوی سه یه مۆی جیھاندا زاراوه ریی ئه گه وتی رۆژنامه له ره

و  و راستگۆیی واڵ سته به هه یوه مۆدا په ی رۆژنامه له جیھانی ئه آرت،پوانه ی پده مه آوردستان گه
  .آان رچاوه و سه و به دواداچوون  ق به سه

ن  ده وڵ ده وه هه همه آان له رگای سه ی حزبه م زۆربه ماوه به ی حزبی نه له جیھانی دیموآراتی رۆژنامه
و تا زۆرجاریش  ن آاندا بكه رییه گه زراوه رۆژنامه و سوودی دامه  زیانشداری له وه به به ناوی بازرگانییه

  .هنن آار ده آانی خۆیان به رامه آان بۆ مه رۆژنامه
    

  ئیستفزاز له بازاركی بسوود
تی له  ك پویست نییه، به تایبه واڵ له آوردستاندا وه و داڕشتنی هه ئاستی نووسین

  ستن به رگر ده حریزآردنی وه و ته وام پشت به شوازی ئیستفزاز دهر بینین به آاندا،ده نامه فته هه
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ی آاری هزكی ئۆپۆزسیۆن بیانجولنت له پناوی  نامانه ئاڕاسته فته و هه بت ئه نه و وه مه ،ئه
م  آانیانه له بازاڕدا،به نامه فته ڕمنكردنی هه هه كو زیاتر بۆ به ت،به سه تری ده آی یه وه جگره
توانن  نامانه نه فته و هه ك ئه یه یر نیه پاش ماوه و جا سه نجامه آه له بازاڕكی ب سوودو ب ئه تفزازهئیس

  . ستن و بوه ن رییان بده گه  درژه به آاری رۆژنامه
  

  ژار وتاركی هه
ی  ژنامهك  رۆ دات،نه ی وتار ده وه آات زیاترگرنگی به بوآردنه مۆش ده ری آوردی تا به ئه گه رۆژنامه

تی  ڕۆآی بابه وه،چونكه زۆرجار ناوه رییه گه ری رۆژنامه ی آاری هونه آانیش ناچنه خانه واڵ بت،وتاره هه
  .آان یاداشت بكرن رشیفی رۆژنامه ر له ئه گه نده آۆنن مه وه آان ئه وتاره

،هزی وتاری  نی رۆژآا ی رووداوه وه و دووره له لكدانه نووسی آوردی خاییه له زانیاری وتاری رۆژنامه
قه بۆ  وه،هه آاته و وتار له خۆی آۆده واڵ تی هه ردوو خاسیه واڵ باتره چونكه هه رۆژنامه له هزی هه

و ناونیشانی سواوی  واژه سته و ده ران خۆیان له رسته نووسی،نووسه چوونی وتاری رۆژنامه باشتر پشڤه
رفراوانتره،به  واڵ وردترو به رآی هه نووسی له ئه نامهرآی وتاری رۆژ وه،ئه نه تائاستك مردوو دوور بخه

  . ردا رنجراآشه ی وردو سه وه و لكدانه یاندنی زانیاری نوێ تی له گه تایبه
  

  رگالیسكه نیشتمانی سه
ین،،نیشتمانی ئمه  آه ن ده مه ڵ زه گه ڕۆژك ملمالن له و چ پاشه ره م  ئمه به من تا ئستا تناگه

وت بۆیه ئاماژه  جم خۆش ده ره من قه! آرت و ده و ئاقارك ره ره و به ر رۆژه و هه یه گالیسكهر نیشتمانی سه
موو  وه هه آانیانه جانه ناچت آه له تیرۆژی چادره ره و قه  له چادری دڕاوی ئه م ،ئایا ژیانی ئمه ده پ ده

ریی آوردی  گه ساه رۆژنامه 16ك بست خاك نین، نی یه چی خاوه زانن آه جیھان به موكی خۆیان ده
و دانیشتوانی آوردستان پیرۆز بكات،تا  آانمان وه ی آوردستانی له الی نه رده روه آانی په یتوانی وانه نه

ند  مۆ ناوه چی ئه آه!! رمیش ساوا بوو تی هه غدا خونژ بوو و حكومه ندی بیار له به دون ناوه
آانمان  آراوی رۆژنامه و پویسته گوتاری ئاڕاسته ته ڕوانی میحنه اوهچ!! و پویستمان به آاته قامگیره ناسه
رگیر  نگه ی آوردستان له ین گالیسكه وڵ بده  بن،با هه  ترس رداری چاندنی تۆوی ستبه و ده خوازبن ئاینده
  .بت

  
  عس ی به ختوآه

وه  ت ئه و دیكتاتۆرییه ستیر زپه گه شك بت له جینۆسایدو ره عس به بیاتی به ده ر قبومان بت ئه گه ئه
مانی  و دوای نه ی آوردی له آوردستانی پش وه رۆژنامه ین،به داخه ی بكه وه پویسته آار بۆ سینه

بیاتی  ده ی ئه-هتد..و   زینی ونه و دابه و رسته یتوانیوه خۆی له زاراوه عسیش نه تی به سه ده
م بۆ  آرت،به نگیه نه و نه نگی و له ست به نگه زۆر هه مۆ ره وه،بۆ ئه عس پاك بكاته ریی به گه رۆژنامه

ن چونكه  وعی ناآه ست به گۆڕانی نه ن هه آه ری ده گه وه له بواری رۆژنامه ڕۆژدا لكۆینه ی له پاشه وانه ئه
  .وه آاته م ده ریی آوردی آه گه  ستیی رۆژنامه و بئاگایدا له نرخی آه تی ئاگایی عس له حاه دانی به ختوآه

  
  ز  ی آاغه آارگه

نی  مه یداآردنی سووته باو په وه شازده ساڵ زیاتره چاآكردنی آاره م  بۆچی ئه و نھنییه ناگه ئستاش له
و له گومان  مه ئنكی تیایه فكرم ئه ی تده وه آرت،ئه یری ده  سه فسانه ك ئه رم وه تی هه ن حكومه له الیه
یه آه  مان تفكرینم هه ریش هه گه زی رۆژنامه ی درووستكردنی آاغه آینه هزراندنی م بۆ دامه!! وه ره چۆته ده

زو  آی درووستكردنی آاغه یه داوه آارگه وی نه ك هه سك،حزبك آۆمپانیایه بۆچی تا ئستا آه
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انه ین آه رۆژ آه وه ده ست به وه هه بت،ئه مان هه خشه  نه و ر ئمه پالن گه زرنت، ئه هتد دابمه..و آارتۆن
  . آات ند ده رمه ره زاران دۆالر زه رمی آوردستان هه ، ئابووری هه زی رۆژنامه نیا بۆ آینی آاغه ته
     
  وه نه م بۆشاییانه پ بكه ئه
آاندا دیار  ڕه ند بۆشایك به رووآاری الپه آرا چه نفیز ده ی ژین ته وه  زۆرجار آه رۆژنامه گنه ده
ك پی  ق یاخود به ئامۆژگارییه سته آی نه یه ند ئامز یاخود به قسه آی په یه نهمرد به چواری وتن پیره آه ده
مۆ له  چی ئه ی زانیووه،آه ی رۆژنامه ڕه زای په دری فه مرد قه نجا ساڵ پیره وه،پش زیاتر له په آرده ده
آان یاری  ری رۆژنامه نكهزووی دیزای ی چاپدا به ئاره آینه و مه ی تایپكردن سته ره ی دوامۆدلترین آه دده سه

ی  آاندا، رۆژنامه ی فۆنته و ژماره آان تی له باری بۆشایی نوان دره آرت،به تایبه زای ماآت ده به فه
وه تا  ڕه مین الپه آه ستی رۆژنامه پویسته له یه آی ورانه،بۆ پاراستنی آه یه وه رۆژنامه و رووه آوردی له
زای  زن،فه آان داببه ری بۆشایی نوان دره ك جۆرو پوه و یه ی فۆنت ك ژماره آان به یه ته ڕه بابه دوا الپه

دا آار به ئیستاتیكاو  آه زایه ردوو فه ،له هه آاری جیاوازی نییه آی شوه ڵ تابلۆیه گه ماآتی رۆژنامه له
  .آرت هارمۆنیا ده

  
  آان نگه تووڕه بوونی ره

دار  تمه و سیاسه توان گادا هیچی له سیاسه رو آۆمه وروبه ڵ ده گه ه آردن له نووس له باری مامه رۆژنامه
ش  ك شتی هاوبه آاندا آه یه ڵ رووداوه گه ه آردن له و مامه روونی تی له بواری ده متر نییه،به تایبه آه

سكی  نووسی آورد خۆی به آه چوونه، رۆژنامه نه و هه برو ئارامی ویش  بوونی سه وه ئه آاته آۆییان ده
ر  ده ر به هه  رامبه ی به وه آانی بۆ سفر آردنه ی آاته و زۆربه بارت م فیزی لده رده و هه زانت واوو آامیل ده هت
ر  وروبه و ده وه آاته آان آاڵ ده آان بگات تۆنه نگه ی له ناخی ره وه نووسی آورد پش ئه دات،رۆژنامه ده

وه،له چاو  آردۆته آان ساغ نه ته سه ه نوان دهنووسی آورد تا ئستا خۆی ل آات،رۆژنامه  ده تووڕه
شك له  آاته به آانی ده قامیشدا نووزه و شه و له الآۆن م آه تی یه سه شكه له ده دا به وه سوورآردنه

ی  رگه و له پشمه برترن یوب به سه آانی جیھان له ئه نووسانی وته دیموآراته م،رۆژنامه تی چواره سه ده
نآورستان خاآیترنی دو     .  

  . مولگیردا حه سكی نامۆیه له ناو آاركی ته و فیزاوی،آه نوسی تووڕه رۆژنامه
  

  آۆدتای ژنان
قی  ری آوردی تا ئستاش به عه گه تداری نو جیھانی رۆژنامه سه ی پیاوانی ده ی زۆربه وه زاآیره به داخه

ی آه ژن  و وتاره زانن ئه آان وا ده ، پیاوه ن آه س دهنوو ڵ ژنانی رۆژنامه گه سرین آار له چارشوی نه
یری  قیب سه ك ره آان تا ئستاش وه ی لدت،پیاوه ماته و دۆشاوی ته و رۆن خ تبه ینووست بۆنی مه ده
باتی فمنیستی ژنانی آورد له آوردستاندا له  تاآانی خه ره ن،به رای من پویسته سه آه می ژنان ده ه قه
می پیاوه  ست پبكات،ژنان پویسته چیتر سته آان ده آردنی رۆژنامه تی ئیداره سه ی دهشكردن دابه
  .ن رپابكه آان به ته سه شكردنی ده و آودتای دابه ن آه آان قبوڵ نه آانی نو رۆژنامه تداره سه ده
  
  رشیف آی ب ئه یه وه ته نه

ز،آه  توانین ناوی ل بنین بازاڕی آاغه و ده راوهزی چاپك و آاغه ك پارچه رۆژنامه مۆ یه آوردستان ئه
ر  ر به هه و قوماش،سه زو نایلۆن ك پارچه له آاغه بته یه آات ئاسمانی آوردستان ده ده با هه شه ره

تدارانی  سه وه تا ئستا ده م به داخه و گۆڤارو بوآراوه،به یت په له رۆژنامه آه ماكی آوردستان ده
مۆدا آه به  می ئه رده تی له سه وه، به تایبه آردۆته رشیفی نه ی ئه وره آی گه یه ریان له پۆژهآوردستان بی
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ی  ر ئه م بته سه وه یی ئه نگه گله زرت،ره مه رشیف داده و زانستیرین ئه و وردترین ترین وره مترین پاره گه آه
ك  م وه یه به رشیفمان هه  راسته ئه زراوه،به رشیف دامه و فیسار شار ئه وه نیه له فن شون ئه

آانمان  ییه وه ته ر سامانه نه سه ریی آارمان له گه و جیھانی رۆژنامه نامه گه شونكی به نرخ بۆ پاراستنی به
مۆ آه له  ی ئه ن بۆ نموونه آام رۆژنامه ی له آوردستان هه رشیفانه ناو ئه و به رێ ئه آردووه،ئه نه

و  نامه  گه رشیف پویسته زۆرترین به ئه! ی تیایه؟ وه تا دوا ژماره آه له ژماره یهچن  رده آوردستان ده
  .خۆ بگرت ل له لوپه و نووسراوو آه رۆژنامه

  ی آوردن وه ته یی نه نامه گه می پاراستنی سامانی به مریكا خه وروپاو ئه ی وتانی ئه نده وه ئه
آانی آورد  نامه گه و وتانه بیریان له پاراستنی به ی ئه خشه هو ن م د خه تدارانی آورد نیو به قه سه ، ده
ی آورد  وه ته تی سوید بۆ نه م،حكومه آه ك نموونه باسی وتی سوید ده نیا وه وه،من ته آردۆته نه

و  ته وه ی ب ده وره آی گه یه وه ته ی آه آورد نه وه لیلی ئه وه، به ده آی آوردی آردۆته یه آتبخانه
  .ناوچوون زن بۆ له ره م موعه رده آانی هه پوورو چاپكراوه هل آه
و له  ی آوردستانیش وه ره كو پویست بوو له ده نیا له آوردستان به ك ته تدارانی آوردستان نه سه ده
یی  نامه گه یی بۆ پاراستنی سامانی به وه ته رشیفكی نه آانی جیھان ئه آك له وته دیموآراته یه

و مانگانه چی  مریكی بكردبایه و ئه وروپی ند وتكی ئه رشیفی چه ڵ ئه گه وتنییان له ن،یاخود ركهزرن دابمه
رشیفی  م ئه ڕه و باوه وانه بكردبووایه،من له چت بۆیانی ره رده و گۆڤارو نووسراو له آوردستان ده رۆژنامه

  .پاراست و ده گرت رده  وهآانیان گه وه به  یاخود به سوپاسكی زۆره و وتانه به پاره ئه
      
  واڵ لیكترۆنی ب هه ئه
لكترۆن زۆر  تری ئه آانی رو ئامره آنۆلۆژیای آۆپیوته رچی مژووی ئاشنا بوونی آورد به دنیای ته گه ئه

زانت آار  و ده ناست ر ده كی آوردستان آۆمپیته رچاو له آوردو خه آی به یه شت بین رژه م ده نییه،به
یرآردنمان ب  و ئامانجی سه سكه رته آارهنانمان به ستی به به م  سنووری مه رنت بكات، به نته ر ئه هس له
آان  روونییه و ده ی بۆشاییه سكسی وه رنت بۆ پآردنه نته ی آورد تا ئستا ئه یه، زۆرترین ژماره رنامه به
و  ڕه آوردی ی ماپه عه واران موتابه  له خوندهبژركیش و توژكی دیاریكراوو هه مه ،ئه هنت آارده به

  .ن آه وه ده و وتارو لكۆینه واڵ آی هه یه ك پگه آان وه بیانییه
آان  ڕه زای ماپه و نییه، فه واڵ الوازه ری داڕشتنی هه و هونه واڵ آان ئاستی هه ڕه آوردییه ی ماپه له زۆربه

ی  وه وڵ بدرت له پاڵ گرنگیدان به بوآردنه م آه هه آه  پشنیا دهوه و رووه وه، له آرنه زاتر به وتار پ ده
ش  ،رۆژانه ن رخان بكه آان ته و به دواداچوونی رووداوه واڵ ی هه وه ریان بۆ بوآردنه وتار زیاترین رووبه

  .وه نه آانیان تازه بكه ڕه  ماپه رم واكی گه ڵ بوونی هه گه وام له رده به
  

  ڵ و آیسه ریكالم
آان له  ندییه وه رژه ن به ریكه خاوه مۆ خه راورد ناآرت ،ئه  ساڵ به5ی پش مۆ به دون باری ریكالم ئه
آانی  نگاوه م تا ئستا هه رن،به واهیده آان گه و گۆڤاره نامه فته و هه ڕی رۆژنامه و رووپه ن گه هزی ریكالم ده

وتنی ریكالم  خشنت،هۆآاری دواآه وی ده و سكی له زه ه سهر پشتی آی سه ی ریكالم له وه و بوآردنه ناردن
آه  یری بارودۆخه سیاسییه وه سه بوونی هۆشیاری ریكالم، به گومانه ك؛ نه وه وه ڕته گه یان هۆ ده بۆ ده

ی  رچاوه و آاری پناآرت،سه ن نیه ت الوازه،پالنی درژخایه دارو حكومه رمایه آرت،سیقه له نوان سه ده
ن،پسپۆری  آه یری ریكالم ده ك ئیستاتیكا سه نیا وه آانن،هاوتیان  ته ی آوردی حزبه  ایی رۆژنامهدار

  .هتد...بواری ریكالممان نییه
رآردنی  آان بیر له ده داره رمایه م آه سه آه بوونی ریكالم پشنیار ده ی نه رباز بوون له آشه بۆ ده

ره به هۆشیاری ریكالم  ی په و آاته ن،تا ئه شی بكه ایی دابهو به خۆڕ وه نه آی رۆژانه بكه یه رۆژنامه
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ت له شارو  ند شونی تایبه خۆ  باشتره له چه ربه آی سه ن داراییه بته خاوه ش ده آه و رۆژنامه درت ده ده
وتووی  وه وتانی پشكه و رووه شبكرت،له ربویش دابه آی به یه و به شوه آاندا دابندرت شارۆچكه

  .ربگیردرت آانیان وه زموونه آرت سوود له ئه و ده ندن مه وه زموونكی ده نی ئه ان خاوهجیھ
    
  ك  وه) ئا(ك به واتای  آارهناوه، نه به) آاآۆی قژ(مم به واتای قاقۆی پرچ رچه ؛من پهرنج سه

  .هنرت آارده ت به چۆن له آوردستانی رۆژهه
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