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یاندنی   راگهو زراندن مین جار آاری بۆ دامه آه یه ی ک وه و ساغكردنه مان آه وه ته رشیفكردنی مژووی نه بۆ ئه
نی  مه مه روو آه ته خه م دۆآۆمنته ده نووسانی آوردستان آردووه وا ئه یی بۆ رۆژنامه ركخراوكی پیشه

ی  آتی زراندنی یه ی دامه یاننامه یی آه به ڕه ش الپه  آی شه یه آه بریتییه له نامیلكه ، دۆآۆمنته  ساه23
ك  ش وه یه یه گه م به كخراوی ناوبراوی له خۆوه گرتووه،ئهآانی ر و ئامانجه نووسانی آوردستان رۆژنامه

تیش بۆ  ن به تایبه آه ند ده مه وه مان ده آه وه ته آانی مژووی نه ڕه ویست الپه نه گه ی ب به گه زاران به هه
یان بۆ ر ستپشخه تیدا ده رگایه و پشمه باتی نھنی نووسان آه له ژیانی خه یی رۆژنامه بواری آاری پیشه

  .آردووه
ی  ی نیشتمانی آتی وسای یه آانی ئه آك له چاپخانه ی ناوبراو له یه ی زانیاری من نامیلكه به گوره

نووسانی  و ركخراوی ناوبراویش به هاوآاری رۆژنامه  چاپكراوه1984آوردستان له شاخ له سای 
  .زراوه هآاندا دام ی شاره وه نووسك له ناوه ند رۆژنامه و چه رگه پشمه
م له باری  ند شونكی آه نیا له چه ،ته وه ته ق نووسیوه قاوده ی ناوبراوم جاركیتر ده واوی نامیلكه من ته

رنا  گه تایپ آردبوو،ئه) و(ك  یان به یه) بوون(ی وان وشه تیش ئه ستكاریم آردووه به تایبه رنووسدا ده
ها گرنگیان  روه آارهنراون، هه هز به ی ب واژه سته و ده ی نادرووست دا وشه ندان شون م له چه آه ست ده هه

ك بۆ  یه وه ندیم داناوه، هیچ لكدانه آانی خابه ی پویست نیشانه و  به گوره داوه ندی نه به خابه
ت به ركخراوی ناوبراوم  باره ی زانیاری زیاترم سه وه ریكی آۆآردنه ی ناوبراو نانووسم،چونكه خه نامیلكه
ر  واز له هه وه رووی بانگه خۆدا، جا لره ربه آان له آتبكی سه گه واوی به ی ته وه ستی آۆآردنه به به مه
یه با بوی  نووسانی آوردستان له شاخ هه ی رۆژنامه آتی ت به یه باره م آه زانیاریان سه آه سك ده آه
  . م آه م بنرن سوپاسیان ده آه وه یاخود بۆ ئیمایله نه بكه

  
  ؛آه نامه گه قی به ده
  
  1984نووسانی آوردستان ی رۆژنامه آتی زراندنی یه ی دامه یاننامه به

 =============================================  
  

  آانی آوردستان نووسه ئازادیخوازه رۆژنامه
---------------------------------------------------  

رده له رووی  آات و په ل ریسوا ده ایدیولوژی دوژمنانی ئاشكرای گهو ئ آكی فیكری ك چه رۆژنامه وه
ك چۆن  روه هه. بات دابگرێ ی آاروانی خه وه ری خۆی له پشه نگه ب سه ه د. ما  ه ل د آانیان هه شاراوه



و  پانی فیكری نگ شۆڕش له گۆڕه مان ره به هه. ڕ بكات ك ناتوان شه ب چه ك به موو سوپایه هه
آانی قۆناغی  ڕن، پداویسته قورسه آانی خۆی رابپه رآه آی رۆژنامه ئه ب چه وه ناتوان به لۆژییهئایدیۆ

و  و ئابووری رآه سیاسی شانی ئه موو بواركدا، شان به لی آوردمان له هه باتی نیشتمانی رزگاری گه خه
و  و له وه رمی دنته پشه  آوردی به گهرتی گه شی رۆژنامه رآی گرتنه باوه آان ئه نگیه رهه و فه تی یه آۆمه
رآه  و ئه ی له ئاستی ئه وه بۆ ئه. آردن و ئاماده و هاندان وه وه آه ئامرازكی گرنگه بۆ هوشیار آردنه روانگه
یه پویستی به فكركی  ری روه الرو مرۆڤ په یه نیشتمانییه سه م داخوازی یاندنی ئه ج گه به. دا بت پیرۆزه

یدانی  آانی مه و زانستیه آنیكی وته ته ستكه ش گرتنی ده و له باوه رتی گه آنیككی رۆژنامه ئاشكراو ته
  .یه شكردن هه و دابه نگین می ره ه و قه و نوسین بردن ڕوه و به چاپخانه

  
  آان ره نووسه تكۆشه رۆژنامه

-----------------------------------  
دا  ش وه ڵ    ئه گه چی له آه.وه نووسی آوردی له دووری وته ژنامهست پ آردنی مژووی رۆ ڕای ده ره سه

و جوامرانه داآۆآی  ڵ بووه ڵ واقیعی آوردستان تكه گه و له لی آوردبووه ی گه له سه و مه دسۆزی آوردستان
  .آانی آردووه و ژانه و گیروگرفت تی ڕه له بنه سه لی آوردو مه له گه

 ی گونی 22بۆ رۆژی . ی آوردستان رچوونی رۆژنامه رتی آوردی بۆ ده گه هدیاره له دایك بوونی رۆژنام
آی  یه مر هاتۆته دنیا و نیشانه ی نه) مقداد مدحت بدرخان(ستی رده آه له سه.وه ڕته گه  ی زایینی ده1898

یدا  بووه آه ت رفرازی تای آاروانی تكۆشانی سه ره لی آوردو سه ی گه قینه ڕینی راسته دیاری راپه
و  آانی له ئازادی لی آوردو داواآاریه آانی گه له سه ری مه نگه ی سه رگه ی آوردی له ناو جه رۆژنامه

و  یه له سه و مه شكی گرنگی ئه ته       به آه بووه ی رۆژنامه و آاته تا ئه هه. وه وساندنه رزگاربوون له چه
آانی  دا جگای داخه هۆیه ی لره وه جا ئه..وهوام بو رده ری به دا له سه رچوونی ئاشكراو نھنی له ده
ك  یه ده ی سه ڕبوونی نزیكه ڕای تپه ره و  سه رماوه تا ئستاش هه رتی آوردی هه گه وتوویی رۆژنامه پاشكه

  .بووه متر نه وه آه آان زۆرترو ئاۆزتر بووه ئه ین گیروگرفته ر نه گه ر له دایك بوونی ئه سه به
ردیان        نگ زه و گۆڤاری ره ندێ رۆژنامه لی آورد ناوه ناوه هه رانی گه سنهو رچی چه گه جا ئه

شه آردنی  و گه وه ستانه ست آردنی هه ربه تی خۆیان  بۆ به زی تاآتیكی ئامانجداری تایبه رآردووه بۆ حه ده
  .و نیشتمانی له آوردستاندا تی وایه ته ستی نه هه
رگه  ی پشمه ترس  رۆژنامه ی چاونه و به گولله ری تكه ڕآه ی شه وشهی  رۆژنامه. ی شۆڕش م رۆژنامه به

ی تازه  رانه ی نوێ بووه آه تیدا شوازكی تكۆشه ستوركی رۆژنامه خۆیدا داهنانی جۆره ده خۆی له
ك  نی خه ته فراوانترین آۆمه یانراوه موارو گه و بارودۆخی ناهه م ڕای توانای آه ره و سه وه ته دووپات آراوه

ر رۆتینی  ش به سه نگه م ره و   به یاندووه موو گوندو شارك گه ی هه نگی شۆڕشی به گوێ و ره نگ و ده
رفراوانی له  ركی به ماوه و جه رتی زاڵ بووه گه یدانی رۆژنامه ی مه یانه ی بیرۆآراتی ه و مامه بردن ڕوه به

و گیانی  ستووه لی آورد به ی نیشتمانی رزگاری گه وه آانی جوالنه آانی آوردستاندا به ئامانجه رۆه
و به راستی  وه ل توژه جیاجیاآان ژیاندوته تی له ناو گه وایه ته و نه و نیشتمانی تی یه هوشیاری آۆمه

ندی  یوه ی توندو تۆڵ بووه له رووی په باتگانه لی   آوردو ئامرازی خه ستی گه آكی گرنگی ده ته چه بووه
  .ره اوهم به جه

  
  ..آان وتن خوازه نووسه پشكه رۆژنامه

---------------------------------------------  
بات  وتۆ خه ی ئه باتگانه آی خه یه ی آوردی به شوه آانی رۆژنامه رفرازیه ی سه وه با له پناوی ژیاندنه

ك  ی تكۆشان بگونجت و وهآان شه آردنی شوازه و گه آانی قۆناغ ڵ گۆڕانكاریه گه ین آه له بكه



داآۆآی له . تی  داله ل و عه ی گه له سه هاتوو به مه ڕ له بن نه ری باوه روه رۆشنبیركی نیشتمان په
  .ین الش بده قه رتی آوردی ته گه پدانی داهاتووی رۆژنامه شه و بۆ گه ین مان بكه آه له آانی گه یه داخوازی

وتنی  رآه و      سه وامی رده ی آه به و هۆیه پویستیانه آردنی ئه هبه جۆرك آه پشت قایم بت به دیراس
و  سیله ماددی آردنی وه وه ئاماده پشه ڕی قۆناغ دابین بكات آه له وپه یشتنه ئه و گه آردن شه م گه ئه

رتنی رگ سته بۆ وه رده ی به سیله آردنی زۆرترین وه رو دابین م هنه رهه آانی پاراستنی مشكی به یاساییه
كو له رگای  به. وی نابت  فه آی عه یه و به شوه وه یه روا له خۆڕایی آردنه هه شه م گه ئه. می زیاتر  رهه به

ره  و مرۆڤه داهنه نووس ئه آات رۆژنامه بۆیه پویست وا ده. ب  وام ده رده رشتی به رپه و سه ركخستنی
ستی  و ده قه وڵ و ته رداو داننان به هه ماوه انی له ناو جهڵ تواناآ گه وه آه هاوشانه له و شونه بخرته ئه

و  موو بینه و هه می ئه رهه ب بزان که به وه ده تره آی نووس له الیه ك و خۆشی رۆژنامه نگینی له الیه ره
  .خساندووه تی ره یه و آۆمه و مژوویی تی یه زروفی بابه رده به
لكاوی بازرگانی آردن به توانای  ی آوردی له زه ربازآردنی رۆژنامه دهین بۆ  وه آاربكه موو پكه با هه ده
ی له  رانه و       تكۆشه نووس بۆ هاوشانی ئه ی ئاستی رۆژنامه وه رزآردنه و به نووسی نگینی رۆژنامه ره

  .ن آه بات ده یان خه آه له آانی گه پناوی مافه
  

  زیم ولتهی م تی وشه مانه هه گرانی ئه.. نووسان رۆژنامه
-----------------------------------------------------------

--------  
وتوو ئاواتكی  خۆی پشكه ربه آی آوردی سه یه بوونی رۆژنامه آانی آوردستان له هه ر هیوای رۆه گه ئه
و  نرخ یه به ازیم داخو ج بوونی ئه وه بۆ ج به یه ڕی دسۆزی وپه وا ئمه به ئه. وا و داواآراو بت ره

رآی  جكردنی ئه به باتگ بۆ         ج رتی آوردی خه گه پدانی رۆژنامه و له پناوی درژه پیرۆزه
وانی  و ره آی راست یه ندی یوه بوونی په و هه وتنی و پشكه پناوی همنی وت و له رشانی ی سه یانه ئیجابی

م  ی آه رۆژنامه رۆكی گرنگ له نگه و ره به. آاندا زهوتن خوا و پشكه موو هزه نیشتمانی نوان هه
  .بین دا ده یدانه مه

یه  آتی م یه ی ئه وه بۆ ئه. دا  مان) نووسانی آوردستان ی رۆژنامه آتی یه(بیاری له دایك بوونی 
آی له بن  یه به وزه. وه رانه ڕی آۆششی داهنه و په وه به ته مانه و ئه به پاآی. پانكی ئازاد ب گۆڕه
تكشان له آركارو جوتیارو رۆشنبیره  حمه ری زه ماوه یاندن به جه وه له خزمه ت گه هاتوه نه

ی ئوپورتونیستی  و له دژی نموونه..آان ره رو ئازادی خنكنه رو داگیرآه وسنه آان له دژی چه شۆڕشگه
و  تاندنی فیكری ه ڵ خه ی هه سه ومارهدا م نووسی یدانی رۆژنامه مه خۆر آه له ه و مشه و پروآاتی بوده آت

واران  و بیروڕای خونده رتی آوردی گه ستۆی رۆژنامه خاته ئه واتی نانیشتمانی ده و پوخه ن آه شواندنی ده
  .دات  رده یان پ به و وره شونن ده
بت  نه آان    وه هیی ،دروست آردنی ركخراوه پیشه.زانن وه ده آانی آوردستان چاك ئه نوسه موو رۆژنامه هه

میشه  كو هه به. و هاوسانی تدا بووبت  رجكی ئازادی موو مه و هه آی دیموآراتی بووبت یه به شوه
و ئوپورتونیستی  سانی جاش ك آه یه ی ژماره وه و ئامرازی آۆآردنه مۆآراوه سته و ده ردراوه وه ستی ت ده
و به  آان که  یه ك به دوای  یه ت بوونه له رژمه وه دهسمی  تی ره سه وتۆ بووه آه ج ی بوای ده ئه

آانی  نده فمه ڕه نووسه شه مه رۆژنامه ر ئه به و ئیتر له ردا دراوه سه یان به آی مۆرآی دیموآراتی زۆرداره
وه تووشی  م بواره ت له وه زگاآانی ده رعی ده ی ناشه سه ی موماره وه ڕوو بوونه هۆی رووبه آوردستان به

  .و راوه دوونان هاتوون و گرتن و داپلۆسین وه وساندنه ل چه گه
  
  برایان.. شكان خو



--------------------  
آردنی مژووی  ست پ رآی ده رو خۆڕاگر به ئه ل شاسواری تكۆشه موومان ئاشكرایه گه له الی هه

آانی  وره ی له داستانه گه وه دا بۆ ئه ویسته م رۆژه پیرۆزو خۆشه ڕیون و له نووسی آوردی راپه رۆژنامه
رگرین  رس وه و زیندان ده و داپلۆسینی ی تیرۆرو آوشتنی ترسانه ی چاونه وه نگاربوونه ره و به وان باتی ئه خه

بات به جۆرك  پدانی خه و نوان درژه وان یتوانیوه آۆسپ بخاته نوان ئه یاندنه نه و راگه موو ئه آه هه
  .دا یان آه له و گه ن له پناوی نیشتمانستان بوو ر ده سه آه گیان له

  
  داخوازی

-----------  
سكه آه رگایان بۆ رووناك  م رگایه پویستیتان به آه آانی آوردستان له پشوازی آردنی ئه رۆه
ی  وه رزآردنه و       به ر خۆڕاگرتن سه زیمی ئامانجدارو به توانا گۆش بكرێ له ی مولته و به وشه وه بكاته
  .دا خۆیی ربه و سه یان له رزگاری آه له آانی گه له سه یان به مه وه ستنه و زۆرتر به بات آردن یاتی خه وی نهع مه

  .آات بات ده دا خه ر آه پیاو له پناوی دایه هه وه شانه میشه له گه ئازادیش هه
  .م رگایه آردووه به  ش  ی آه گیانیان پشكه هیدانه و شه زن ره مه و رابه ری رزو نوازش بۆ ئه سه

و  مردو حوزنی موآریانی و پیره) مقداد مدحت بدرخان (بۆ گیانی پاآی .. ڕی رز  وپه و ئه فاداری سوی وه
رو  نجبه میل ره و   جه هیدان ئارام شه... رو عفه هید جه شه...... جمال حیدری.نافع یونس. گیوی موآریانی
  ....تر وانی حمودو ئه و مامۆستا مه داغی ره فا قه بورهان مسته

  
         

     
  1984 ی گونی 22
  ی آتی ری یه زرنه ی دامه سته ده

  نووسانی آوردستان رۆژنامه
  
  
  

  نوسانی آوردستان ی رۆژنامه آتی آانی یه ئامانجه
==================================  

 
 
  
  نووسانی آوردستان ی رۆژنامه آتی ناو؛ یه. 1
رو  روه نووسكی نیشتمانپه موو رۆژنامه خۆیه هه ربه یی ئازادو سه نكی پیشهك؛ ركخست.ر.ی. 2

و  ل ت آردنی گه ی خۆیان بۆ خزمه ته پیشه نووسیان آردوه ی رۆژنامه وانه دا ئه خواز له آوردستان وتن پشكه
ری  و بیروباوه  رای سیاسی دانه ب گوێ یه به شداری آردنیان تدا هه موو مافكی به یان هه آه نیشتمانه
  .فیكری

  
  
  .واآانی  ره واییه ته موو مافه نه یشتنه هه لی آورد له پناوی گه باتی گه  آارآردن بۆ توند آردنی خه-1



وه آه له  ڕۆآه تی آوردی له رووی روخسارو ناوه ریه گه ی ئاستی رۆژنامه وه رز آردنه  آارآردن بۆ به-2
و  ی نوێ زراندنی چاپخانه و آارآردن بۆ دامه دا بت آان وتووه  كهنووسی وته پش ری رۆژنامه ئاستی هونه

  .زاآان نیه شاره مه شق پكردنی آادره چاپه و مه ش آردن و دابه وه  زگای بوآردنه دروست آردنی ده
موو جۆره  و هه نگی رهه و فه تی یه و آۆمه و گۆڤاری سیاسی رچواندنی رۆژنامه  آۆشش آردن بۆ ده-3

وای خۆی له ناو  و دیاری ره تی آوردی شونكی شایسته ریه گه و رۆژنامه ت آی تایبه یه هرۆژنام
و  دان ی ئاوه موو دنیا لی آورد ب بۆ هه نگی گه یاندنی ده و گه ب دا هه و جیھانی یی تی ناوچه ریه گه رۆژنامه

  .نرێآان ب  گرنگه و آۆنگره ت وه آان بۆ ده و آاتیه یی میشه یامنره هه په
آردنی آادری  نگوباسی آوردستان دوای ئاماده زراندنی ئاژانسی ده  آۆشش آردن له پناوی دامه-4

  .آان و ئامره ری زگای هونه و به تواناو ده پویست
وه دوای   بیاتی زانكۆآانی آوردستان بكرته ده یاندن له آۆلژی ئه ت به راگه شكی تایبه   به-5

زووی خوندنی  ی ئاره و خوندآاره آوردانه رگرتنی ئه و فراوان آردنی وه یستآردنی آادری پو ئاماده
  .ی وت وه ره و له ده وه یه له ناوه یان هه تی ریه گه رۆژنامه

ی آار  وه و آۆشش کردن بۆ دۆزینه و توانای دارایی ی پویست آتی به پ آانی یه ندامه دانی ئه تی   یارمه-6
  .ی ب آارن وانه بۆ ئه

و  دانه بیروڕای جیاجیا ب گوێ موو هاووتیان به قینه له نوان هه تی راسته و آردنی گیانی برایه  پته-7
  .آانیان تیه یه و آۆمه نگی رهه رزگرتن له مافه فه

و  رستی په و آۆنه باتی ب وچان دژی ئیمپریالیزم و خه راگرتن سه ست به و ده وه وسانه ستان دژی چه  وه-8
آی گشتی له پناوی ئاشتی له  یه آان به شوه وه رزگاریخوازه نیشتمانیه شتی آردنی بزووتنهپ پاڵ

  .وتن و پشكه و ئازادی ت داله ی عه وه داو بوآردنه جیھان
و   واك دانی هیچ هه نه و رێ سك بیزان موو آه ب هه زا آه ده ك شتكی ره  رزگرتنی راستی وه-9
 آه پاشان  وه واكی بوآردنه ی هه وه و چاك آردنه نامه گه ردانی به وه  تست آردنی ده غه ده قه

  .وێ آه رده ی ده آه ناراستیه
و  شكی دانی هیچ به نه و فێ زانرێ آانیان ده رچاوه نیا سه ی آه ته وانه و هه ی ئه وه  بوآردنه-10
  .وه ته یی بوآراوه ه ی آه به هه واه و هه ی ئه وه ردنهو چاك آ آان نامه گه ردانه به  وه ست آردنی ده غه ده قه
موو جۆره تاوانبارآردنك آه له  و هه و بازدان و خولقاندنی واڵ وه له دروست آردنی هه وتنه  دوور آه-11

  .آان نگوباسه راسته ر له ئاگاداربوونی له ده ماوه ر آردنی مافی جه و مسۆگه راستی دووره
ی  رآردنی بازنه و مسۆگه نووسان آانی رۆژنامه و مافه رتی گه و رۆژنامه ه ئازادی داآۆآی آردن ل-12

و  ربین نجامی راده آرت له ئه ریان ده رامبه موو جۆره تاوانك آه به پویست بۆیان له دژی هه
  .و دابین آردنی ژیانیان رگری آردن له خۆیان ر آردنی مافی به و مسۆگه آانیان بۆچوونه

ستی  ربه ب سنوور بۆ سه ڕووی ده و فشارانه رووبه ت به باره ی آه سه و ترسه رآردنی رۆژنامه له رزگا-13
وه  آانیه ردوو جۆره  هه ر دانانی به سه و سانسۆر له شی آردنی له ئیعالنات و ب به ك باج دانان ن وه داده

  .وه و دوای بوآردنه وه پش بوآردنه
و وتانی   آانی عیراق نووسه ڵ رۆژنامه گه تی له و برایه زی وه ره ندی هه یوه ی پهزراندن  آارآردن بۆ دامه-15

  .ی ئاوآوفن له ئامانجدا و ركخراوانه و ئه نووسانی جیھان شداری آردن له ركخراوی رۆژنامه و به دۆست
و  بوێتی  فی هاووتیه ڕه و شه فاداری و وه ویستی وت وآردنی خۆشه  آۆشش آردن بۆ پته-15
و  ردوو شوه آۆن باتی دژ به ئیمپریالیزم به هه ی خه ره هز آردنی به و به آانی آردنی ب موباالتی ره ربه به

آان آه  وتنخوازه رو پشكه روه آی پاك له نوان هزه نیشتمان په ی هاریكاریه ر بنچینه وه له سه یه آه تازه
لی عیراق دابین  قینه بۆ گه و دیموآراتی راسته لی آورد گهیی  وه ته و مافی نه وتنی آوردستان خرو پشكه

  .بكات



رزان  و به نرخكی هه ندامان وی بۆ ئه ر آردنی زه و مسۆگه ره نانی خانوو به  آۆشش آردن بۆ بنیات -16
  .آان  ندروستیه ی راژه ته و آرێ و رسومات بووردنیان له باج

وڵ دانیان بۆ  و هه بات آردنیان ت به خه باره آان آه سه وساوه نووسه ئازاده چه تی دانی رۆژنامه  یارمه-17
  .وه سنه و چه تیان ده یه و آۆمه ران ی گوزه له سه ئاسان آردنی مه

و دونیاو  بی ره آان له وتانی عه وتنخوازه رو پشكه روه هزه نیشتمان په  ڵ  گه  هاوآاری آردن له-18
  تیش مافی   رستی به تایبه په و آۆنه و زایۆنیزم ریالیزموایان دژی ئیمپ باتی ره پشتگیری خه

  .خۆیان ربه هنانی وتی سه و پك ی خۆیان و نووسینی چاره وه ڕانه ستین له گه له بی فه ره لی عه گه
  
  

-----------------------------------------------------------
------------------------------------------  

  
ین آه پشتگیری  آه آانی آوردستان ده ره روه وتنخوازو نیشتمانپه نووسه پشكه  رۆژنامه موو كا له ههت
آانی خۆیانیان بۆ  رنجه و سه و نووسین م رهه ی آه به وه ن به بكه) ك. ر. ی(یان  آه ره یه تكۆشه آتی یه

  .بنرن
-----------------------------------------------------------

--------------------------------------------  
 
ی ناوبراو له  آه گۆڤاره یه فته وه آه هه نووس بوبۆته ی گۆڤاری رۆژنامه10ته له ژماره  م بابه رنج؛ ئه سه

  وزاد نه.. وه آوردستان بوبۆته
  

     
  
  
  
 


