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  British Press Policy in the Fortune-Teller 
towards the Kurdish People 

(Journal of Tegashtny Rasty and Peshkawtn-Model ١٩٢٢-١٩١٨ )  
     

  
  
  ABSTRACT 

This media research that is about journalism policy of English authorities in Iraq and 
Sulaimaniespically after the first world war in (1914-1918) . We have taken 
(Tegaishtnirasti-Peshkawtn) newspapers as a sample that has been published by 
Englishmen in Iraq and sulaimaniespically written in Kurdish language from  )١٩١٨-

١٩٢٢ .(  
Its a descriptive research, in which both descriptive and historical methods have been 
used. 
The importance of the research is that it talks about publishing newspapers in Iraq in 
Kurdish language by Englishmen in that historical stage in the mentioned city. 
Also the purpose of doing our research is to find out the true aim of Englishmen 
behind publishing that newspaper, then to shed light on English journalism policy in 
the city through technical journalism publication analysis on all the covers of the 
entire copies of the mentioned newspaper. 
This study is divided in to five sections: The first section is dedicated for the research 
frame, while the second one is about the relation between media and politics, the third 
section deals with the press policy and forms of media in the kurdish newspaper 
(TegaishtniRasti _ understanding the truth) whereas the forth section is about 
Sulaimanya city' s condition especially during the first world war and the fifth and last 
section deals with the press policy and forms of media in the Kurdish newspaper 
(Peshkawtn - progress) and at the end conclusions and results. 
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 عراقدااستی ڕۆژنامنووسیی ئینگلیز لسی
برامبلی كوردر گ 

  پشكوتن بنموون)یشتنی ڕاستی وتگ(ڕۆژنامكانی 
١٩٢٢- ١٩١٨ 

 
 پ.ی.د.یحیا عومر رشاوی 

 پ.ی.د.بھادین ئحمد محمد
 زانكۆی پۆلیتكنیی سلمانی/ كۆلژی تكنیكی كارگری

 بشی تكنیكی میدیا
 پوخت 
ئینگلیز ئم توژینوە میدیایی تایبت بسیاستی ڕۆژنامنووسیی دەستدارانی   لراقدا بعرامبمی جیھانیلر گكڕی یپاش شژە١٩١٨-١٩١٤( ی كورد لران ). تو ھگی (توتن)ردوو ڕۆژنامشكیشتنی ڕاستی وپ وەرگرتووە، ك نموونوان یان بنل تی ئینگلیزەوە لعراقدا بزمانی كوردی دەرچوون سالین دە) ل١٩٢٢-١٩١٨سانی ( باس لدەرچوونی دوو ڕۆژنام بزمانی گرنگی وبایخی توژینوەك لوەدای ك  .همژوویی – وەسفیژینوەیكی توو ھودان بۆ دەرخستنی مرام  ژینوەیم توھروەھا ئامانج لئنجامدانی ئ  عراقدا دەرچوون.یزەوە لو قۆناغ مژووییدا لكوردی دەكات كلالین ئینگل یاستی دواتر ڕووناكی خستنسر س ،لدەركردنی ئو دوو رۆژنامی ومبستی ئینگلیز نووسیی ئینگلیز لرەڕۆژناموەی ھونی شیكردنگڕراقدا لع  نووسییڕۆژنام وكراوەكان لبووڕبم ژمارەكانی ھرجری س.ی ناوبراوداكی زان  ردوو ڕۆژناموەیشنجامدانی بستی ئبمب وەكژینشكراوە بۆ ستی، توی باس ٥داب ب تم تایبكرەكی: باسی یسوەكژینوەی پالنی توروەھا باسی دووەم چوارچھ ، ب تباتایبوان میدیا ویوەسكردنی پمیش ندی نیی سیاسی، باسی سكای رخانكراوە بۆ سیاستی رۆژنتكاژانرەنوسی وامنی رۆژنامگیشتنی ڕاستی وی تمرەباسی چوا لمدا بارودۆخی شاری سلدوای جمی جیھانی خراوەانی لكنگی یوو، ڕت نجرخانكراوە بۆ باسك مباسی پتی تنووسی وڕردنی سیاسژانرە ۆژنام كان لنووسییڕرۆژنام(وتنشكپ) یۆژنام ڕووی دەرەنجام دا، لكۆتاییدا خستن .وەكژینرچاوەكانی تووس    



  

 337 
 

 پشكی:  *
ان لكناكانی سوپای داگیركران سوودیھر لكۆنوە دەستداران و     

تلفزیۆن) گۆڤار، ئزگ، سینمای گڕۆك ومیدیا ب (ڕۆژنام، پیوەندییكردن و
ی بمبستی وەرگرتووە وەك ئامرازكی كارا لبواری پیوەندییكردنی جماوەری

یارەكانیان. ھاوكات پیداكردن نپوپاگندەی سیاسی وجنگی دەروونی دوژمن و
پاندنی سوبدەستنانی ڕەزامندی وپاپشتی جماوەریی بۆ خۆیان وھزەكانیان و

 ھژموون ودەستیان بسر ئو وت وھرم وشار وناوچانی داگیریان كردووە.
 یان لماوەی مانوەیانحاكم سربازییكانە دەستدارانی سوپای ئینگلیز ولموەو 

 انیھدوای تواوبوونی جنگی یكمی جیھرمی كوردستانی باشوور للعراق و
رنجاكشان وخۆلنزیكردنوە وبدەستھنانی پشتیوانی ) بۆ س١٩١٨- ١٩١٤(
مانی بتایبتی توژی خونوار ڕەزامندی گالنی ژر دەستی ئیمپراتۆریتی عوسو
بوكراوە. لم بدەركردنی ڕۆژنام ودا ھستاون ڕۆشنبیرانی كورد لو سردەمو

ی داگیركردنی  عراق وناوچچوارچوەیدا دەستدارانی سوپای ئینگلیز لكاتی 
مانی لیاسلناوەباشووری كوردستان دوو ڕۆژنامن بگشتنی ڕاستی كانی ت
سلمانی بسرپرشتی (مجر سۆن) حاكمی غداد و) لب١٩٢٢-١٩١٨وپشكوتن (

بم ھۆیوە ژمارەیكی برچاو لڕۆشنبیران  یان لو سردەمدا دەركردووە،سیاس
دا شاعیرانی كوردیان لدەوری خۆیان كۆكردۆتوە. لم توژینوەیان ونووسرو

مبستی دەستدارانی ئینگلیز لدەركردنی ئو دوو ران ھودەدەن ئامانج وتوژە
نكردنی سیاستی لگڵ دەستنیشاڕۆژنام كوردیی لو قۆناغ مژووییدا 

 بمیتۆد وشوازكی زانستی بخنئامانجی پشتخان لدەركردنیان ڕۆژنامنووسیان و
 ڕوو.
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 چوارچوەی میتۆدیی توژینوەك :باسی یكم
 

:وەكژینی توشم/ ككی 
وپاشخانكی ن لپشتی دەركردنی ھر رۆژنام وبوكراوەیكوە فلسف بگوما      

سیاستكی رۆژنامنووسیی دیاریكراو ھی، بۆی چاپ سیاسی وئایدیۆلۆژی و
بوكردنوەی ڕۆژنام بزمانی كوردی لعراقدا لپاش جنگی یكمی جیھانیی و

لالین دەستدارانی سوپای داگیركاری ئینگلیزەوە ك ھاوكات بووە لگڵ سپاندنی 
می كوردستان، جی لتوژینوە ھرلعراق وتی حاكمی سربازیان دەس

دوو رمایی سرنجدانی زانستیی، بتایبتی دەركردنی ھوھوەست لسركردن و
گی (توتن) .شتنی ڕاستی وڕۆژنامشكپ 

 دەكرێ ناوەرۆكى كشى توژینوەك بم پرسیارانى الى خوارەوە بخینڕوو:
سیاستى ڕۆژنامنووسیى ئینگلیز لعراقدا ئینگلیز وبست لڕۆژنامنووسیى م -١

 برامبر گلى كورد چیی؟
ئامانج لدەرچوونى ھردوو ڕۆژنامى (پشكوتن و تگیشتنى ڕاستى) لالین  - ٢

 ) لعراقدا چى بووە؟١٩٢٢-١٩١٨دەستدارانى سوپاى ئینگلیزەوە لماوەى نوان (
كان لھردوو ڕۆژنامكدا چیین یی بوكراوەجۆرى ھونر (ژانر)ە ڕۆژنامنووس-٣
 قبارەیان چندە؟  و

 بایخی توژینوەك:ودووەم/ گرنگی 
بزمانی كوردی لعراق بگشتی  ئنجامدانی توژینوە لسر رۆژنامنووسیی ئینگلیز

بایخ، چونك لم روەوە لسانی ڕابردوودا رمی كوردستاندا، كاركی گرنگ وپلھو
بتایبتی لتوژینوە لدەستپكی  ،انستی زۆر بكمی ئنجامدراوەوژینوەی زت

جنگی یكمی جیھانی ك عراق رۆژنامنووسیی ئینگلیز بزمانی كوردی لدوای 
 تایبتدا تپریوە. بھلومرجكی سیاسی ھستیار وناوچكو

:وەكژینم/ ئامانجی تویس 
توژەران ھودەدەن بكورتی ئامانجی ئنجامدانی توژینوە ھاوبشكیان بم 

 چند خانی الی خوارەوە بخن روو: 
ی داگیركری ئینگلیز ھودان بۆ دەستنیشانكردنی ئامانجی دەستدارانی سوپا-١

ب وەی رۆژناموكردندەركردن وبلراق و زمانی كوردی لعمی كوردستھو راندا ل
 قۆناغ مژووییدا.

تی رۆژنامنووسیی ئینگلیز لعراق وھرمی ھودان بۆ دەستنیشانكردنی سیاس -٢
ڕكوردستان لگ.وەیو دوو رۆژنامی دەركردنی ئ 
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ردوو ھر (ژانر)ە رۆژنامنووسییكان لقبارەی ھوندەستنیشانكردنی جۆر و-٣
 رۆژنامی ناوبراودا.

 توژینوەك: چوارەم/ میتۆدی
میتۆدی بكارھاتوو بۆ ئنجامدانی توژینوەك بشوەیكی زانستی بریتین ل میتۆدە 

 زانستییكانی (مژوویی و وەسفی).
:وەكژینم/ بوارەكانی تونجپ 

یشتنی ڕاستی ) كرۆژنامكانی (تگ١٩٢٢-١٩١٨وەی نوان سانی (بواری كات: ما -١
 دەرچوون.پشكوتن)ی تدا و
غداد وسلمانی ردوو شاری بھھرمی كوردستان، بتایبتی بواری شون: عراق و -٢

وە، كتدا دەرچوون.دەگركانی ترۆژنام 
 سامپكانی: ششم/ كۆمگی توژینوەك و

) ١٩١٩-١٩١٨یشتنی ڕاستی (ردوو رۆژنامی تگل  ھ كۆمگی توژینوەك بریتین
ل بغداد سدە) ژمارە٦٧م (رج رچووەی ل . 
روەھنی (ھا رۆژناموان سانلك (وتنشكپ) مانی ١٩٢٢-١٩٢٠یشاری سلل (

 دەرچووە.  ) ژمارەی ل١١٨سرجم (
م ژمارەكانی ھرجردوو رۆژناسب وەكژینی تووەكو سامپ كوازی (الحصر مش

 الشامل) وەرگیراون.
 زاراوەكان:حوتم/ پناسی چمك و

: بریتیی ل ھونری حكومانی و بروەبردنی كۆمگ و حكومت و سیاست  - ١
 دەستاودەستكردنی دەست. 

راوەكان بوكژنام، گۆڤار وڕۆژنامنووسی: بریتیی لھونر وپیشی دەركردنی رۆ  - ٢
ی رۆژنامنووسییوە بپی مرج وپوەرەكان دامزراوەكانلالین رۆژنامنووسان و

 لچوارچوەی یاسادا. و
سی پاشخانی سیاژنامنووسی: بریتیی لفلسف وئایدۆلۆژیا وسیاستی ڕۆ  - ٣

ن وبوكردنوەی ڕەنگدانوەی لھبژاردھا روهھه، دامزراوە ڕۆژنامنووسییكان
ام استكردنی ناوەرۆكی پیڕئامانجی ئابهڕۆژنامنووسییكاندا  بابتھواڵ و

 بوكراوەكان بۆ جماوەر. بوكراوەكانی نو ڕۆژنام وگۆڤار و
٤ -  كان: بریتیین لنووسیینووسی وژانرە ڕۆژنامرەكانی بواری ڕۆژنامھون تباب

، ریكالم و كاریكاتر و رت، ریپۆرتاژ، بدواداچوون، وتاربوكراوەكانی وەك (ھواڵ، راپۆ
 ...ھتد).
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  پیوەندی نوان میدیا و كایی سیاسی :باسی دووەم
 

 جیاجیاكانی مل و كاینك بیی سیایدیادا ھیچ كایندازەی (كایكی ئسی) پانتایی
دەچینوە، یاخود  ائامرازە میدیاییكاندبرفراوانی داگیرنكردووە، كبمژووی میدیا و

وە لینكۆچۆن بواری  واقیعیلئاشكرا دەبینین كین، بستای كاری میدیایی دەكئ
یاییكاندا بۆ ترخان دەزگا مید، كات وشونی لبوارەكانی دیكببراود ب ،سیاسی

ت، لنجامدانی زۆدەكرئكاندا ولوە میدیاییینكۆی لزانستڕرب كاندا اپرسییی
 میشھندیڕبواری (سیاسی) لوەی  یزبشپ كانخدانی دەزگا میدیاییبای

ی پیام یزبندی یكمی بایخدانكانی وەرگرەكانڕبشوەیكی گشتی و
دەتوانین وەك ئرككی میدیایی دەستنیشانی بكین میدیاییكان، ئوەی كزۆر زەق و

بشكی زۆری دەكوت (پروپاگندە) كردن بۆ سیستم وبیرۆكیكی سیاسی ك ئركی
ستۆی ئامرازەكانی ئین كرەوە دەتوانین بتی میدیایی سیاسی میدیا، لرپرسیارب

، ١بسر چندین ئركدا دابش دەبت، لوان: پگیاندنی سیاسی تاككان
ھا روهھه پدانی سیاسی تاككان.اسی، برەڕۆشنبیركردنی سیاسی، جۆشدانی سی

 سیاسیكاندا ئاماژەیان پدراوە.چندین ئركی دیك كلدووتوی سرچاوە میدیایی و
وشوازی جۆراوجۆری  ستایللسر سیاست دیاردەیكی كۆن و كاریگریی میدیا

ر لخۆگرتووە، ھكان تا تیۆر وپاشخانی سیلسیاسیاسی دەزگا میدیایی كان سیستم
تا ئو ناوەرۆك سیاسیی كلنو پیامی میدیاییدا ھی وكاریگریی سۆزدارى وھزری 

وتیش ھودەدات ببت بشك رەفتاری لسر تاككان دروست دەكات، دەو
ئارلشودا ولدەی پنجاكانی سپكانی، لگشتی توسیاس وەدا  استژینبواری تو

دن ھسنگانر پرۆسی ھبژاردنكان كراوە وكار لسر كاریگریی تلفزیۆن لس
اوەرۆكی ئو زمان سیاسیی ك شیكردنوەی نبۆ ئاسوارەكانی پروپاگندە و

تلنركار دەھكاندا ببژاردننگی جیھانی ھجكانی دو كراوە، لوەمدا پانتایی
یدیا ا مزۆربی شۆرشكاندوپروپاگندەیی ودەرونی فراوانتر بون، ل یجنگی میدیای

بووە كرچاوی ھنگیی و ھاوشانئامادەگى بج ڵ بۆردومانی فرۆكگسوپاكاندا ل
 .٢گشی دەكرد

ڕوەبردنی با وسیاستكان دەكن لڕۆی ئایدیۆلۆجیتیۆر ھن كباس ل ھندێ 
كاندا، چۆن لروانین وپشت ھدەزگا میدیاییكی میدیایی تر دەزگای فلسف

                                                             
  .١٢٩-١٢٨، صم٢٠٠٤، ةی العام، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاھرالرأ، االعالم السیاسی وةعزیز عبد ١
الخارجیة، مجلة عالقاتھا و مصعب عبدالقادر وداع الله، منھجیة اإلعالم وأثرھا على النظم السیاسیة ٢

  ٢٠٢، ص٢٠٠٣، سبتمبر٧أفكار جدیدە، مجلة فصلیة تصدر عن ھیئة األعمال الفكریة، السودان، العدد
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ت بگات، ھندك ئامانج وبرژەوەندی تایبدەیوت ب دیاریكراو ھی،سیاستكی و
لنوان دەوت سروشتی ئم پیوەندییدا ڕژەی جۆراوجۆر ل لگڵ ئوەی جیاوازی

دبوونوە بۆمان روون ئنجامی ورت لیبراكاندا ھی، بم لدەودیكتاتۆر و
ھناوی دەزگا میدیایكاندا گم ر لدەبتوە كتوخمی سیاست برژەی جۆراوجۆ

كایی سیاسیوە ب ئاشكرا دەبینین چۆن میدیا ب دەگین ئم سردەمشك ،١دەكات
ڕۆژنامكان ھتا مرازە تقلیدیكانی وەك: رادیۆ وتلفزیۆن وئااوە ھر لگردر

میدیای نوێ و تۆرە كۆم ورە ودەگاتكی گریكان، كاریگتییسرچاو لی بر كای
ر نگن، ئسیاسی دروست دەكن، لی سیاسی دروست دەكین كای ڕۆژگاری

ئمۆماندا تۆڕە كۆمیتییكان ڕۆكی كاریگر ل گیاندنی پیام سیاسیكاندا 
دەبینین، ب جۆرك بوونت سكۆی دەربرینى ڕاو بۆچوون و گفتوگۆ و ھندێ جار 

كان لنگژە سیاسیو ت دەزگا و ملمالن نرچاوە دەگرن و پاشتر دەگوە سم دوانگان
یامانو پخۆی ل تم بابدواین ئاماژەكانی ئ كان، كقلیدیت میدیایی نادا ك

دەبینتوە ك سرۆكی والیت یكگرتوەكانی ئمریكا دوناد ترامپ ل رگی تۆرە 
 ۆیی دەكات. كۆمیتیكانوە ئاراستی رایگشتی جیھانیی و ناوخ

لمووەوە فاروق ئبوزەید بم جۆرە باس ل پیوەندی نوان میدیا و دەستی سیاسی 
 : ٢دەكات و جیای دەكاتوە بۆ ئم پیوەندیانی الی خوارەوە

میدیای دەستی سیاسی خۆی، ك خۆی لو پیوەندی مژوییی ك ل نوان میدیا و -
وستبونی دەزگا میدیاییكانوە تا ئم ساتان دەستی سیاسیدا ھی و ل درو

بردەوام دەستی سیاسی ویستویتی میدیا بكار بھنیت بۆ برژەوندییكانی خۆی و 
 تی سیاسی بردەوام دەسوە بكی دیكالی نداكانی، لجكردنی ئجبج

گبكات و ر كمیدیای ی كایتی كۆنترۆكان ویستویوەیش ك لوەیش  ل
نیارەكانی بگرت بۆ بكارھنانی ئو بوارە. لرەدا میدیا چند رۆك بۆ دەستی 
سیاسی دەبینت، لوان: (بھان ھنانوە بۆ بوونی دەستی سیاسی، 

 ٣شرعیتپدانی، باسكردن و مكیاجكردنی كارەكانی، دژایتی نیارەكانی).
میدیایكی امبر ئم میدیایدا بردەوام برای برەنگاری دەستی سیاسی، لمیدی  -

پارت سیاسیكانی برھستكاری دەست دیك حزوری ھبووە، كلالین جونوە و
یحیا عومر رشاوی، ھژموونی میدیا لسایی جیھانگراییدا، سنترى زەھاوی بۆ لكۆینوەى ١                                                             

  .٩٤، لز٢٠١٧فیكری، سلمانی 
گرانی: فاروق جمیل كریم، بروەبرتی چاپ و بالوكردنوەى دەست ، وەرفاروق ئبوزەید، میدیا و٢

  .٣٤  -٣٣ل ،ز٢٠١٢سلمانی، 
  .٦٩، صم٢٠١١السیاسی، دار أسامة، االردن، ، االعالم البرلمانی وبسام عبدالرحمن المشاقبة٣
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سوود وەرگرتن ل میدیا بۆ ھۆشیاركردنوە و بكارھنراوە وشۆرشكانی جیھان و
 .یگیامی ئۆپۆزسیۆنبوون و دەربرینی نارەزایی بیاندنی پگ 

میدیای چاودر بسر دەستی سیاسیوە، ئم شوازەیان خۆی لو كناڵ و دەزگا   -
میدیاییاندا دەبینتوە ك ب ئركی چاودریی ھدەستن و كار و چاالكی و كۆی 
 دەبیاتی میدیاییدا بئ ی جار لوە و زۆربرییر چاودژ نسیستمی سیاسی دەخ

 . (دەستی چوارەم) ناوزەد دەكرت
ھندك ل توژەرانی بواری میدیا باس ل تورە میدیاییكان و سیستم میدیاییكان 
دەكن، ب رای ھندك ل پسپۆران و توژەرانی بواری میدیا تورە میدیاییكان زۆرن و 
چوار دانیان ناوبانگیان ھی ك ئوانیش : تیۆرەكانی (دەستخوازی و لیبرای و 

پرسیارتی كۆمیتی)ن ، بم سیستمی میدیایی  پنج بواری سۆشیالیزمی و بر
سرەكی ل خۆ دەگرت، ئوانیش: فلسفی پشت دەزگا میدیاییك و بنما 
فیكریكانی، پاشان سیاست میدیاییكان ك خۆی ل برنام پراكتیكاندا 

دیاییان، ھروەھا دەبینتوە، دوای ئوە چوارچوەی یاسایی ركخری ئم سیاست می
بوارەكانی كاری میدیایی ك خۆی ل تكنلۆجیای میدیایی و كادیرە مرۆییك و توانا 
دارایی و دەزگا میدیاییكان و دیك دەبینتوە، ل كۆتاییدا مومارەسكردنی میدیایی 

 ١ل واقیعی پراكتیكیدا.
  یت بكان دەكئامرازە میدیایی ك لنددروستبونی ھ وە لینكۆل وەی كل جگ

روونی دەبینیت چۆن كایی سیاسی و سیاسیكان دەبن پاپشتی دروست بوون و 
گشكردن و پشتیوانی داراییان، بۆ نمون جنگی جیھانی یكم دەبت ھاندەركی 

شنان و گنجاكانی گرنگ بۆ دروستبوون و داھپ روەھا لگردنی ئامرازی رادیۆ، ھ
سدەی پشوو ملمالنی نوان یكتی سوڤتی جاران و والیت یكگرتوەكانی ئمریكا 
ل چوارچوەی جنگی سارددا دەبت ھاندانی دروستبونی مانگ دەستكردەكان و 

انی وەزەراتی توژەرانیش پیان وای ك پیدابوونی تۆری جیھانی ئینترنت ب ھاند
 برگری والیت یكگرتوەكانی ئمریكا بوو بۆ پارزگاری ل نھنی سربازیكانی. 

یكك لو بابتانی ك ل نو كایی سیاسیدا میدیا كاریگریی لسر پكھنان و 
گشكردنی دەكات بابتی (رایگشتی)ی، ك شارەزایان و پسپۆران بردەوام باس لو 

ەكن ك میدیا لسر دروست بون و گشكردنی (رایگشتی) ب شوازی كاریگری د
جۆراوجۆر دروستی دەكات، لوان: یارمتیدانی خكی بۆ زانین و ئاگاداربون لو 
                                                             

مارتن و ون. . و ل.ج٣٩، صم٢٠٠٦التوزیع، القاھرة، نشر والساعی لل ة، مكتبحنان یوسف، االعالم و السیاسة١
فرشودری، نظم االعالم المقارنة، ترجم: علی درویش، القاھرة، الدار الدولیة للنشر والتوزیع، أنجوجر و

  .١٣٧-١٣٢، صم٢٠٠٠
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رووداوانی ل جیھاندا دەگوزەرن، ھروەھا دیاریكردنی مسل سیاسی گرنگ و 
تیۆرك باسی لوەكراوە ناونراوە  جبایخكان، یاخود ئوەی ل دونیای میدیادا وەك

 ل وەی كماوەر بدات لتی جت یارمروەھا میدیا دەتوانھ ،(ندەسازییجئ)
سیاسیكان پویست دەستخۆشی ل بكرت و كش لۆم بكرت و ل كاتی 

 ١ھبژاردنكاندا ب ڕوونی ئم دیاردەی دەردەكوـت. 
ئامانج ین ككۆتایدا دەتوانین ب ئامرازە ل پشت ب كی سیاسی كر سیستمكانی ھ

 ٢میدیای جماوەریكان ببستت، ل چند خاكدا خۆی دەبینـتوە: 
پشتیوانیكردن ل بھا و داب و نریت سیاسیكان، وەك ئازادی و یكسانی و ھاندان   .١

 بۆ بشداریكردن ل ھبژاردنكاندا .
كۆمیتی و دروستكردنی ھۆشیاریی ب گرنگی  پارزگاریی ل یاسا و تواوكاری  .٢

 بھاكان و بشداریی ل بریاردان.
ركخستنی مافكانی ھاوتیبون و جۆشدانی تا بتوانت ل كاتی بریارە گرنگكانی   .٣

وەك ھگیرسانی جنگ و ھبژاردنكان و مافی چارەی خۆنوسین و زۆر مسلی 
 دیك بشدار بت . 

و ملمالنیانی ك ل نو سیستمكی سیاسیدا دروست دەبن، یاخود ل چاودریی ئ  .٤
 نوان سیستمی سیاسی و سیستم كۆمیتیكان، یاخود ل نوان ئاین و سیاستدا . 

٥- كردن بۆ دەندەپروپاگست یان بیرۆكیشانی الینگر كی سیاسی دیاریكراو و راك
ك یانو ئندامی نوێ بۆ پارت نوەجوكی سیاسی.ی 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .٦٢، ص م٢٠٠٨السیاسی، دار أسامة، االردن، د الھاشمی، االعالم الدبلوماسی ومج١
الجوھر، دار األمل للنشروالتوزیع، األردن،  دی.فلور و س.بال.روكاخ، نظریات اإلعالم، ترجمة: محمد ناجی٢

  .٣٤٧-٣٤٦، صم١٩٩٤
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 ژانرەكانی رۆژنامى تگیشتنی راستیسیاستی رۆژنامنووسی و: باسی سیم
 
 ناساندنى ڕۆژنامى (تگیشتنى ڕاستى):  - ١

تگیشتنى ڕاستى ھروەكو لژر ناوونیشانكى نووسراوە : (ڕۆژنامیكى        
.(ستى كوردانربكبوون و سسیاسى و ئیجتماعى و خادیمى ی 

ئم ڕۆژنامی ھفتنام بووە (وات: ھفتى یكجار دەرچووە). بزۆرى ڕۆژانى 
ا دەرچووە. ژمارەى دووشمم یان سشمم لبغداد بڕكوپكى لكاتى خۆید

دا دەرچووە و، دوا ژمارەى لڕۆژى  ١٩١٨ى كانوونى دووەمى ١شمم  ٣یكمى لڕۆژى 
٢  ممم ( ١٩١٩ى كانوونى دووەمى  ٢٧شرجدەرچووە. ٦٧دا دەرچووە. س ژمارەى ل ( 

ھرچندە ناوى سرنووسر و نووسرانى بسرەوە نیی، بم زۆربى سرچاوەكانى 
مژووى ڕۆژنامنووسى كوردى ئاماژە بوە دەكن، ك (مجر سۆن) حاكمى تایبت ب

بھاوكارى  -ك شارەزاى تواوى لزمانى كوردى دا ھبووە  -سیاسى ئینگلیز لعراق 
 ١(شوكرى فزى) شاعیر و نووسرى ناودارى كوردى خكى بغداد دەریكردووە. 

)وەكو نووسراوە لسرى: ٢١-١ژمارە (جار دەرچووە ل ٢لسرەتادا بزۆرى ھفتى 
شمم تا  ٢(ھر ھفت دووجار دەردەچ). لوە بدواوە ھموو ھفتیك ڕۆژانى 

 فتر ھى نووسراوە: (ھو ڕۆژەدا دەرچووە وەكو لل فتانكى ھكوپڕكۆتایى ب
 جارك دەردەچ لبغداد) . 

بروەكو لكى، ھی(نوسخ) نرخى دانبارەت برەوەى الى ڕاستى سشى س
 .(كیئانكى بیر داننرخى ھ) :نووسراوە كڕۆژنام 

ڕۆژنامك ھاوبشى (ئیشتراك)ى بۆ ناوخۆ و دەرەوەى عراق ھبووە، ھروەك لسرى 
ڕوپی .  ٣ژمارەى  ٥٠ڕوپی . بۆ  ٦ژمارەى  ١٠٠نووسراوە: (بۆ ناو  (مملكت) وت بۆ 

ڕوپی) نرخكى بووە، بم  ٤ژمارەى  ٥٠ڕوپی و بۆ  ٨مارە  ژ ١٠٠بۆ دەرەوەى وت بۆ 
 چاپكراوە؟، چونك ند ژمارەى لر جارەى چت ھى نازانرتیراژەك بارەت بس

 لسر ڕۆژنامك ننوسراوە. 
لھندێ لژمارەكانى دا ڕیكالم لژرناوى (ئیعالن)دا بوكراوەتوە، ك زیاتر ڕیكالمى 

ین دەستدارانى ئینگلیز وەكو حاكم سیاسى و سربازییكانیان حكومى بووە لال
لشار و ناوچكانى عراق و دامودەزگا حكومى و میرییكانوە بۆ ڕۆژنامك نردراون و 

 لڕگى بوكردنوەیان لڕۆژنامكدا خونرانیان ل ئاگاداركراوەتوە.
                                                             

د.كمال مزھر ئحمد ، تگیشتنى ڕاستى و شونى لڕۆژنامنووسى كوردیدا، چاپخانى كۆڕى ١
  .١٣٦، لز١٩٧٨زانیارى كورد، بغداد، 
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سم) و، ب  ٢٢× ١٦قبارە (پوان)ى (لڕووى ڕووخسار و شوە (فۆرم)ەوە، ڕۆژنامك ب
٢  ندێ جاریش بڕە و ھوە  ٤الپسازی (دیزاین)یخشڕووى نڕە دەرچووە. لالپ

ستوون (كۆۆم) دابشكراون و ڕەش و سپین و جۆرى كاغزى  ٣تا  ٢الپڕەكانى بۆ 
) ١٤-٢ئاسایی، بم ئم ڕۆژنامی لژمارەكانى سرەتایدا بتایبت ل ژمارە (

ھرجارەى ونیكى ڕەش و سپى برەكانى شڕى بوكردۆتوە وەكو ونى سربازانى 
 كووەوە ڕۆژناممكانیان. لنگییو پاپۆڕە ج رەستك و كسوپاى ئینگلیز و چ

 بیكم ڕۆژنامى كوردى لعراقدا دادەنرت ك ونى تدا بوكرابتوە.
ا نیی. لڕووى زمانوە بزمانى كوردى (شوە ھیچ ژمارەیكى مانشتى سرەكى تد

زارى كرمانجى خواروو)، خت (فۆنت)ى عرەبى و ڕنووس (ئیمال)ى فارسى نووسراوە و، 
 بكمى ڕەچاوى خابندى كراوە.

ھروەھا لڕووى بابتوە ھواڵ و وتار و بابت بوكراوەكانى نو ڕۆژنامك تكڵ و 
نى بابتى و جوانكارى نكراوە و، زۆرجار سرباسكانى پكن، تیدا ڕەچاوى الی

 بھمان جۆرى فۆنت و قبارەى نووسینى بابتك نووسراوە و درشت و گورە نكراوە.  
٢ -  :كدەرچوونى ڕۆژنامنووسى و ئامانج لتى ڕۆژنامسیاس 

امانج سبارەت بسیاستى ڕۆژنامنووسى لڕۆژنامى تگیشتنى ڕاستى دا و ئ     
لدەركردنى، ڕۆژنامك لژر ھموو ژمارەكانیدا ئم درووشمى نووسیوە: 
 ك ،(ستى كوردانربكبوون و سكى سیاسى و ئیجتماعى و خادیمى ییڕۆژنام)
بڕوونى ئامانج لدەركردنى ڕۆژنامى ناوبراو و مبستى سیاسى لپشتى دەرچوونى 

 ە.  بۆ خونران و توژەرانى ڕوون دەكاتو
ى كانوونى دووەمى ١شمم  ٣ھروەھا ل سروتارى ژمارەى یكمى دا ك لڕۆژى 

دا دەرچووە لژر ناوونیشانى (مسلك)دا نووسیویتى: ( تگیشتنى ڕاستى  ١٩١٨
خدمتى یكبون و سربستى و سركوتنى كوردان ئكا. ئمۆ ھمو ئقوامى عالم 

موبارەكن و گلكیان لپاش كۆششكى پیاوان پى خریكى بج ھنانى ئم ئومدە 
 ر ئیشین، ھرزى ناكع ،ورابپن قرازووى عیلم و عتب ر فكرێ كیشتن. ھگ
ك بتاقیكردنوە چاك دەرنچوب، كردنى ڕەوا نابینین. بدكى ساف بڕوحكى پاك 

ینووسین و ھیین و ئیئ لى كورد برایان بمع رچى بوان و ھردیى ئم میش
 ین. خوا ڕاوەستاومان بكا دا بد دەكریتانیا ئومى بزەمتى موعیاریی حكوم

 ١ئارەزوى خۆمان شادبین).
بڕاى د.كمال مزھر ئامانج ل دەركردنى ڕۆژنامك لالین دەستدارانى 

بۆ الى ئینگلیز  ئینگلیزەوە بۆ (ڕاكشانى ھستى گالنى ناو ئیمپراتۆریتى عوسمانى بوو
                                                             

  .١ل بغداد،، ز١٩١٨ى كانوونى دووەمى ١شمم،  ٣)، ١ڕۆژنامى تگیشتنى ڕاستى، ژمارە (١
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و پویستى بدناوكردنى یكجارى عوسمانیان، بۆی ھردوو ڕۆژنامى تگیشتنى 
ڕاستى و العرب لمدا درغیان نكرد. كار بمشوە نوەستا. دەبوو ھستى ئایینى 

 ١خك ببزونن تا وایان ل بكن تورك ب دوژمن و ئینگلیز بدۆستى ئیسالم دانن.
ھودان بۆ بانگشى جیاكردنوەى ئایین و سیاست لیك جوێ ئمش لڕگى 

.(٢ی ) روتارى ژمارەسروەك لو ٤ھ ت جوێ یناوونیشانى: (دیاندا بكى ڕۆژنام(
 ٣سیاست جوێ ی) باسكراوە.

ھروەھا ھاندانى كورد و ڕاكشانیان بالى خۆیاندا، بۆ ھمان مبست زۆرجار 
خۆشویستى و دسۆزى ب ھاوتاى ئینگلیز بۆ كورد. دیارە ڕۆژنامك دەكوت باسى 

مبستى سرەكى ئم ھموو پیاھدان و ھاندان ئوەبوو ھۆزە چكدارەكانى 
كوردستان ببن داردەستى ئینگلیز و بكون گیانى لشكرى عوسمانى و ڕاوژكارە 

 ٤و خۆشكن. ئمانیكان و، بم جۆرە ڕگى پشكوتنى ب زیان بۆ ئوان تخت
سبارەت بئامانجى دەرچوونى ڕۆژنامك نوشیروان مستفا ئمین لژر 

 تى: (لدا نووسیوی(ى كوردىئینگلیز و ڕۆژنام) :ى كانوونى دووەمى ١ناوونیشانى
دا، دەستى ئینگلیزى سرەڕاى ڕۆژنامى (العرب) بزمانى عرەبى، لبغداد ١٩١٨

زمانى جیاواز: ڕۆژنامى ڕۆژانى (بغداد  ٣تر، ب ڕۆژنامى  ٣كوتن دەركردنى 
تایمس) بئینگلیزى، ڕۆژنامى نیو حفتیى (تگیشتنى ڕاستى) بزمانى كوردى، 
حفتنامى (ایران) بزمانى فارسى. دامزراندنى مكینیكى پۆپاگاندەى جنگى 

، ھاوزەمان و گورەى فرە زمان و فرە ڕەھندى سایكۆلۆجى و میدیایی و فرھنگى
ھاوشان لگڵ سازدانى مكینى لشكركشى زەمین و ئاسمانى، بنیازە خۆشكردنى 
زەمینى داگیركردنى، چ بوەى گالنى ناوچك، لوان كورد برەو شۆڕش و 

 ٥ھگڕانوە برن دژى دەستى توركى). 
دەركردنى ڕۆژنامستى ئینگلیز لبر ناوونیشانى: (مژروەھا لیشتنى ھگى ت

ڕاستى) دیسان نووسیویتى: (تگیشتنى ڕاستى لزۆرى ژمارەكانی دا ھوى داوە: 
تورك و حكومتى تورك وەكو دوژمنى كورد و عرەب و ئرمن و جولك. ئمان وەكو 
دوژمنى مرۆڤایتى، ئینگلیز وەكو پارزەرى مافى گالنى زۆرلكراو. ھگرى ئاى 
                                                             

  .١١٤ل د.كمال مزھر، سرچاوەى پشوو،١
  .١١٧ھمان سرچاوە، ل٢
  .١ل ، بغداد،ز١٩١٨ى كانوونى دووەمى ١٢)، شمم، ٤ڕۆژنامى تگیشتنى ڕاستى، ژمارە (٣
  .١٢١-١١٧د.كمال مزھر، سرچاوەى پشوو، ل٤
العرب  ةدستان لتگیشتنى ڕاستى و لغنوشیروان مستفا ئمین، بدەم ڕگاوە گوچنین (كورد و كور٥

  .١٣، لز٢٠١٨دا) ، كتبى دووەم، برگى سیم، چاپخانى پیرەمرد، سلمانى، 
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و، ئم  ١مافى چارەى خۆنووسینى نتوەكان بكورد بناسن) ئازادى بكارھنانى
 نگ دەریان كردووە، كوپاگاندەى جپل شدەستانى ئینگلیز وەكو بكارب یڕۆژنام

 ٢جنگ كۆتایی ھاتووە ئمیش وەستاوە. 
٣ -  :ككانى ڕۆژنامنووسییر (ژانر)ە ڕۆژنامھون 

ڕۆژنامك وەكو سیاستكى ڕۆژنامنووسى ڕۆژنامیكى سیاسى ھفتانى زمانحاى 
ھز و سوپایكى داگیركرى وەكو ئینگلیز لعراقدا بپلى یكم بایخ و گرنگى 

 ) دت.  %٧٩،٦٨) و ڕژەى (٣٥٣ببوكردنوەى ھواى سیاسى داوە، ك بدووبارەى (
واى سیاسى بایخى ببوكردنوەى وتارى سیاسى ھروەھا بپلى دووەم لدواى ھ

داوە وەكو ژانركى زیندووى ڕۆژنامنووسى تاوەكو لم ڕگیوە كاریگرى سیاسى 
) ٦٥لسر ھست و ھوستى خونرانى كوردى ڕۆژنامك بكات، ك ب بدووبارەى (

 ) دت. %١٤،٦و ڕژەى (
نامك وەكو ژانركى نوێ و سرنجاكش بوكردنوەى ونى ڕۆژنامنووسیش لڕۆژ

لڕۆژنامنووسیى كوردیدا ك ناوەرۆككى سیاسى بووە، ئمیش دیسان بۆ پیشاندانى 
ھژموونى ھز و دەستى سربازى سوپاكیان و پوپاگندەى سیاسى بووە بۆ خۆیان 

. ئم لڕگى ونوە ك شوە (فۆرم) و نریتكى ڕۆژناموانى سیاسى نوێ بووە
) ھرجارەى ونیكى ١٤-٢ڕۆژنامی لژمارەكانى سرەتایدا بتایبت ل ژمارە (

ڕەش و سپى برەكانى شڕى بوكردۆتوە وەكو ونى سربازانى سوپاى ئینگلیز و 
چك و كرەست و پاپۆڕە جنگییكانیان. لمووەوە ڕۆژنامك بیكم ڕۆژنامى 

 ونى تدا بوكرابتوە. لموەوە بوكردنوەى ون كوردى لعراقدا دادەنرت ك
وەكو ھونر (ژانر)كى ڕۆژنامنووسى لڕۆژنامى ناوبراودا بپلى سیم و 

 ) دت.%٢،٧) و بڕژەى (١٢بدووبارەى (
لھندێ لژمارەكانیشیدا لژر ناوى (ئیعالن و بیان) بوكراوەتوە، ك زیاتر 

ە لالین دەستدارانى ئینگلیز وەكو حاكم سیاسى و ڕیكالمى حكومى بوو
سربازییكانیان لشار و ناوچكانى عراق و دامودەزگا حكومى و میرییكانوە بۆ 
 رانیان لندا خوكڕۆژناموەیان لوكردنى بگڕردراون و لن كڕۆژنام

ڕۆژنامنووسى لڕۆژنامى ئاگاداركراوەتوە. لمووەوە ڕیكالم وەكو ھونر (ژانر)كى 
 ) دت.%٢،٢٥) و بڕژەى (١٠ناوبراودا بپلى چوارەم و بدووبارەى (

                                                             
  .١٧ھمان سرچاوە، ل١
نوشیروان مستفا ئمین، بدەم ڕگاوە گوچنین ..چند الپڕەیك لمژووى ڕۆژناموانى كوردى ٢
  .١٤٣ل ،ز٢٠١٣للعلوم، بیروت،  ة، الدار العربی)، كتبى دووەم، برگى یكم١٩٥٨-١٨٩٨(
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) و ٣بوكردنوەى چاوپكوتنیش لدواى ئموە دت بپلى پنجم و بدووبارەى (
 ١٩١٨ى ئازارى ١١ى ڕۆژى )٢-٢٠و  ٢٠-١) دت، ك لدوو ژمارەى (٠،٦٧%بڕژەى (

)دا بوكراوەتوە. ھروەھا ٢و  ١دا لالپڕەى (١: (موالقاتكى موھیم) لژر ناوونیشانى
)دا، ك پیامنرى ڕۆژنامك دیدار ١ل الپڕەى ( ١٩١٨ى ئایارى ١٣)ى ڕۆژى ٢٨ژمارە (

و وتوژى سبارەت ببارودۆخى سیاسى كوردستان و عراق لگڵ جنابى (حمدى 
و نزیك ل دەستدارانى ئینگلیز لعراق و  بگى بابان) كستى سیاسى ناودارى كورد

ڕكابر و جگرەوەى (شخ محمودى حفید) حوكمدارى باشوورى كوردستان لناوچى 
سلمانى ئنجامیداوە، بم لھیچ ژمارەیكى ڕۆژنامك ڕیپۆرتاژ و بدواداچوون 

 بونكراونتوە.
انى نو ڕۆژنامك، لم خشتیى سبارەت بجۆرى ژانرە ڕۆژنامنووسیی بوكراوەك

 الى خوارەوە ڕوون كراوەتوە:
 )١( مارهژى خشته

جۆرىژانرى 
 ڕۆژنامنووسی

 پل % دووبارە
 یكم ٧٩,٦٨ ٣٥٣ ھواڵ
 دووەم ١٤,٦ ٦٥ وتار
نم ٢,٧ ١٢ ویس 

ڕیكالم (ئیعالن و 
 ئاگادارى)

 چوارەم ٢,٢٥ ١٠
 پنجم ٠,٠٦ ٣ چاوپكوتن

 -  -  -  ڕیپۆرتاژ
 -  -  -  بدواداچوون
%١٠٠ ٤٤٣ كۆ (سرجم)   

  
 

                                                             
) مان ژمارەردووكیان ھژوودا دووبارەن. ھژمارە و مل م دوو ژمارەی١٩١٨ى ئازارى ١١) ى ڕۆژى ٢٠ئ 

بھ  ١٩١٨كانوونى دووەم/ /١)ى لبرى ١یان ل دراوە ك پ دەچ ھى چاپ بت؟ ھروەك ژمارە (
)یان ٢-٢٠) و (١-٢٠،  بم لناوەرۆكدا جیاوازن، بۆی ژمارە (ز١٩١٧كانوونى دووەم//١لسرى نووسراوە 

  بۆ دانراوە.
-١، بغداد،ل١٩١٨ى ئازارى ١١)ى ڕۆژى  ٢٠-٢) و (٢٠-١موالقاتكى ڕۆژنامى تگیشتنى ڕاستى، ژمارە (١
  .١ل ، بغداد،ز١٩١٨ارى ى ئای١٣)ى ڕۆژى ٢٨. ھروەھا بوان: ڕۆژنامى تگیشتنى ڕاستى، ژمارە (٢
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 ھوا بوكراوەكانى ڕۆژنامك و سرچاوەكانى:  - ٤
)یشدا ڕوونكراوەتوە. ڕۆژنامك وەكو ١ھروەكو لپشووتردا لخشتى ژمارە (

سیاستكى ڕۆژنامنووسى ڕۆژنامیكى سیاسى ھفتانى زمانحاى ھز و سوپایكى 
وەكو ئینگلیز لعراقدا بپلى یكم بایخ و گرنگى ببوكردنوەى داگیركرى 

ھواى سیاسى داوە .  لمووەوە قورسایى خۆى خستۆت سر ھواكانى سركوتنى 
) و ٣٠٩ھزەكانى خۆى لبرەكانى شڕ لوتانى جیھان بپلى یكم ب دووبارەى (

) و ڕژەى ٣٨دووەم و ب دووبارەى (). دواتر لعراقدا بپلى %٨٧،٥٣ڕژەى (
) و ڕژەى ٦). پاشان ھرمى كوردستان بپلى سیم و ب دووبارەى (%١٠،٧٦(
)١،٦٩%.( 

 وارچاوەى ھى سكانى دەرەوەى زۆربواھ خشین ببروەھا بۆ متمانھ
ى  دەرەكییكانى پشتى بتلگرافكانى ئاژانسى ھواى (ڕۆیتر) و ڕۆژنامى تایمز

بریتانى بستووە. ھروەك لسرەوەى ھوا بوكراوەكانى لنو ژمارەكانى 
ڕۆژنامكدا زۆرجار ئاماژەى پ كراوە. ھندێ جاریش بۆ ھوا ناوخۆییكانى 

 ھوادەرى تایبتى ھروەكو نووسراوە: (مخبرى ڕۆژنام)ى ھبووە.
 لسرئاستى ناوخۆ (عراق و سبارەت بجۆرى ھوا بوكراوەكانى نو ڕۆژنامك

) دا بم شوەیى ٢كوردستان) و دەرەوە (وتانى دراوس و جیھان)، لخشتى ژمارە (
 الى خوارەوە ڕوون كراوەتوە:

 )٢خشتى ژمارە (
 پل % دووبارە جۆرى ھواڵ

 یكم ٨٧،٥٣ ٣٠٩ جیھان
 دووەم ١٠،٧٦ ٣٨ عراق

 سیم ١،٦٩ ٦ كوردستان
%١٠٠ ٣٥٣ كۆ (سرجم)   

 
 ھوا كوردستانییكانى ڕۆژنامى تگیشتنى ڕاستى :  - ٥

لڕووپڕى ژمارەكانى ڕۆژنامك ھندێ ھواى شار و ناوچكانى كوردستان 
بوكراونتوە،  ك زیاتر ھواى داگیركردنى ئو شار و ناوچانن لالین ھزەكانى 

 ٦انى نیشتجین و، سرجمیان سوپاى ئینگلیزەوە و ئاوارەبوونى خك كوردەك
 ھوان و، بریتیین لم ھوانى الى خوارەوە :
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ھیجرەتى كورد..ئاوارەبوونى ھزاران لكوردەكانى (سالحی/ كفرى) و دووزخورماتوو   •
 ١بعقوب و خالس و شھرەبان و دەلتاوە، بھۆى شڕەوە.  ◌َ و قرەتپ و بیات بو

) نوسخى كتبى دەستختى دا بكتبخانى تازەى ٣٥(جنابى حمدى بگى بابان   •
 ٢معاریف...

 ٣داگیركردنى كفرى .  •
ئفسر و سربازى  ١١٧٨داگیركردنى دوز لالین سوپاى ئینگلیزەوە و بدیلگرتنى   •

 ٤ئۆردووى عوسمانى.
•   .(ۆكف) ینى كۆالرەكانمانف٥ھ 
 پرى)ھواى داگیركردنى كركوك و پردێ (ئاتوون كۆ  •

دەقى ھواك بم جۆرە نووسراوە: (لشكرگیرى عامى عراق ئم خبرەى نشركرد. 
ى مانگ لپاش مقاومتكى كم (كركوك)مان ئیستیال كرد. ھروەھا لگرف ٢٥ئوارەى 

 ٦لشكر ئینگلیز لعراقدا (التون كوپرى)یش داگیركرا).
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .٢-١ل ، بغداد،ز١٩١٨ى شوباتى ١٦)،  ١٤ڕۆژنامى تگیشتنى ڕاستى، ژمارە (١
  .٣ل ، بغداد،ز١٩١٨ى نیسانى١)،  ٢٢ڕۆژنامى تگیشتنى ڕاستى، ژمارە (٢
  .٣ل ، بغداد،ز١٩١٨ى ئایارى٦)،  ٢٧ڕۆژنامى تگیشتنى ڕاستى، ژمارە (٣
  .٣،لی پشوو رچاوهمان سهھه٤
  .٣، بغداد،لز١٩١٨ى حوزەیرانى ٣)،  ٣١ڕۆژنامى تگیشتنى ڕاستى، ژمارە (٥
  .٣، بغداد،لز١٩١٨ى تشرینى دووەمى ٤)،  ٥٣ڕۆژنامى تگیشتنى ڕاستى، ژمارە (٦
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نگی یكمی جیھانی سلمانی لدوای جبارودۆخی شاری : مباسی چوارە  

)١٩١٨- ١٩١٤( 
 

) كوردستانی ژر دەستی دەوتی ١٩١٨-١٩١٤سانی جنگی یكمی جیھانی ( 
عوسمانی ھیچ ڕگیكی تری لبردەمدا نبوو، جگ لوەی لگڵ سوپای دەوتی 

شانی ھنگاوەرە كوردەكان شانبوە و جنگی دوژمنانییج تو عوسمانی بچزەكانی ئ
سوپای كوتن جنگ لدژی سوپای داگیركاری ئینگلیز، بشوەیك شخ محمودی 

دا بشداری شڕی  ١٩١٥حفید لگڵ دەستیك لجنگاوەرەكانی لسای 
(شوعب)ی لباشوری عراق كرد، بم لو شڕەدا تكشكان و ھزەكانی ئینگلیز 

ئو ەزان بسركردایتی  ١٩١٧ی ئاداری ١١ی بردەوام پشەویان دەكرد. بۆی ڕۆژ
 (سر ستانلی مۆد) شاری بغدادیان داگیركرد.

ی ئایاری ٧سوپای ئینگلیز شاری كفری گرت و ل ڕۆژی  ١٩١٨ی نیسانی ٢٨پاشان لڕۆژی 
ھمان سادا شاری كركوكیشی داگیركرد . لو شارەدا ھاوتیانی كورد پشوازیان 

 ای كرد.  لسربازانی ئو سوپ
سبارەت بشاری سلمانی سرەتا ئو ھزان نیاتوانی بن شارەكوە، بھۆی 
كشانوەی ھزەكانی سوپای عوسمانی و دەست و دایرەیان بۆشاییكی سیاسی و 
كارگی لشارەكدا درووست بوو، بۆی لم كاتدا شخ محموود نونری تایبتی 

ناردە شاری كركوك. بم ھۆیوە دەستپكی خۆی بۆ پیوەندییكردن ب ئینگلیزەكانوە 
 پیوەندییكی سرەتایی لنوان كورد و ئینگلیز درووست بوو. 

لم سروبندەدا دەستدارانی ئینگلیز ھیچ سیاستكی ڕوونیان برامبر بدۆزی 
 ١كورد لباشووری كوردستان نبوو.

لمبارەیوە (سیسیل جۆن ئدمۆندز) حاكمی سیاسیی ئینگلیز لعراق نووسیویتی: 
(سیاستی بریتانیا، ئو كات بم جۆرە بوو كیك یان چند پارزگای نیوە خود 

نزریان بدات و  موختاری كورد دابموە گرتحكومدار بزۆر پایكی نوەیشو ب
ھكڕ و تشم جۆرە خۆی   لزێبكان بپارشاخاویی چوونی ناوچ دوای .

داگیركردنی كفری، كارگە سیاسییكانی ئم لگڵ كسایتیی كوردەكانی پارزگای 
كركوك و سلمانی بتایبتی كسك بناوی شخ محموودی برزنجی سرۆكی 
                                                             

- ١٩٢٠كوردستان.. لبگنام نھنییكانی وەزارەتی دەرەوەی بریتانیادا (شركۆ فتحو، كورد و١
  .١٠-٩، لز٢٠١٢نی دەزگای ئاراس، ھولر، )، چاپخا١٩٢٢
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ۆ برەو گرنگترین بنمای ساداتی باشووری كوردستان لپیوەندی نپچاودا بوون. ب
 تی ئیدارەی كاتی كرایوەبڕمی بنانی سیستكھو پ تو سیاسشبردنی ئپ
چاوەڕوان دەكرا خك الینگری بكات، (مجر نۆئیل) حاكمی سیاسیی ئینگلیز لعراق 
چووە سلمانی. شخ محموود كرا بحوكمدار و كارگی سیاسی ئینگلیزیش وەك 

خ مژكار بۆ دیاریكرا. شڕاونكدكانی حموود زوو پیشانیدا گیروگرفت پناوچ چونك ،
 ١ژردەستی برتسك كرابۆوە). 

(مجر نۆئیل) حاكمی سیاسیی ئینگلیز ك یكمجار ھات سلمانی، بئاشكرا 
ڕایگیاند  شخ محمود حوكمداری ھرمی نوان ڕووباری سیروان و زی گورەی. ئم 

ن) حاكمی سیاسیی ئینگلیز لعراق، لھر كات و لھر ڕوشون، بقسی (ویس
وەختكدا بوای شیاوی چاو پداخشاندنوە بوو، بۆی دەستنیشانكردنكی ویسن گشتی 

 ٢بوو، ناوچكانی بوردی و سنووریانوە دەستنیشان نكردبوو. 
انی دەستی یكم حكومتی كوردستان، بگشتی ھر لناوەندی سلمانی و قزاك

ڕانی و شارباژ و چمچماڵ و ھبج و ناوچكانی قرەداغ و سنگاودا قتیس 
 ٣بوو. 

كم و زۆر سنووی كركوك و ھولر و كفری تدانبوو. بوپی قزاكانی خانقین و 
 مندەلی و بدرە لنخشك دەرەاتبوون. 

.ر كۆیس وە خرانڕووی ئیدارییل ،و كۆی ھاوكات ڕانی  ،و كاتش تا ئكۆی
 لڕگی حاكمی سیاسیی ئینگلیزەوە بلیوای سلمانی یوە بسترابوو.

كم دووجا)ی نوان ٧٠٠٠-٦٥٠٠دواجار دەستی شخ ھر لچوارچوەی پانتاییكی (
شونی ڕانی و  زنجیرە شاخكان و چند دەشتكی نوان بازیان و شارەزوور و ھندێ

 ٤كانی قرەداغوە تا ناوچی ئاكۆ، مایوە و گیربوو. قدزدا، وات لشاخ
 كھاتبوو لمانی بوو. پی لیوای سلناوەندی كارگمانی، كزا و  ٥شاری سل٦ق  ناحی

گوند ك بریتی بوون لقزای (شارەزوور، خورماڵ (گوعنبر)، پشدەر، بازیان و  ١٠٣٦و 
 .(٥شارباژ 

                                                             
-٥٤، لز٢٠٠٤ئدمۆندز، كورد تورك عرەب، و.حامید گوھری، چاپی سییم، ناوەندی ئاور، سلمانی، ١

٥٥.  
  .١٥-١٤،صم١٩٩٢، بغداد، ٣ارنولد.تی.ویلسون، بالد مابین النھرین بین والئین، ت.فۆاد جمیل، ج  ٢
  .١٢ل ،ز٢٠٠٦)، چاپخانی شڤان، سلمانی، ١٩١٨-١٩٢٤( سدیق ساح، حكومتی كوردستان٣
  .١٥ھمان سرچاوە، ل  ٤
كوردستان لیكم ئنسیكلۆپیدیای توركی لمژوودا، دین سامی، قاموس ئعالم..كورد وشمس٥

  .٢٣٦ل ،ز٢٠١٠و.ئحمد تاقان، چاپی دووەم، چاپخانی دەزگای ئاراس، ھولر، 
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)، ك ١٦/٣/١٩١٩سبارەت بشاری سلمانی لڕۆژی ( بپی ڕاپۆرتكی فرمی ئینگلیز
باس لڕەوشی نالباری شارەك دەكات و پشنیازی چۆكردنی شارەك دەكات، بھۆی 
برستی و نخۆشی و مردن و قات و قییوە و كاریگری شڕی یكمی جیھانی لسر 

 دانیشتوانكی.
دەخاتڕوو سبارەت ب قبارەی ئم ڕاپۆرت كۆمك زانیاری و ڕاستی بایخدار 

 :ی الی خوارەوەیوەیم شب م شارەدا، كڕە لو شری و زیانی ئ١كاریگ  
 

  )٣خشتى ژمارە (
١٩١٣سای  جۆری بینا ١٩١٨سای    ژمارەی ورانبوو 

وتمزگ  ١٩ ١٠ ٢٩ 
تكی  ٣ - ٣ 

قاخان  ١ ٢٠ ٢١ 
 ١٨١٣ ١٣٢٩ ٣٢٠٥ خانوو

 ٤٢٢ ٣٣٨ ٧٦٠ حانووت
١٦ ١٥ ٣١ چایخان 
 ٥ ٦ ١١ حمام

 ٥ ١٩ ٢٤ ئاشی ئاو
 ١٣ ٥ ١٨ باخ
 ٩ ١١ ٢٠ خان
 ٤ ٢ ٦ بازاڕ

 ٢٦٥ ١٣٤ ٣٩٩ دوكانی ناو بازاڕ
 

بجۆرك ژمارەی دانیشتوانی شاری سلمانی پش دەسپكردنی ئو جنگ لسای 
ھزار كس خمنراوە، بم بھۆی ھگیرسانی ئو  ٤٠)دا ب نزیكی ١٩١٤(

جنگوە سلمانی ھر سیكی ژمارە دانیشتوانی پش جنگی تدا بزیندوویی 
 ٢مابوەوە. 

مامۆستا ڕەفیق حیلمی لیاداشتكانیدا وەكو سكرتری شخ محمودی حوكمدار و 
شایتحاكی نزیكی ئو شار و ڕۆژگارە، وردەكارییكانی ئو جنگی وا باس كردووە 
                                                             

١ر، شاری سلعفكان (مامۆستا جتیییكۆم ی گروپی شڤان، ١٩٢٠ -١٨٢٠مانی..ملمالنچاپخان ،(
  .٩٩ل ،ز٢٠٠٦سلمانی، 

  .١٠٠ھمان سرچاوە، ل٢
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و، نووسیویتی: (... ھموو نخۆشك نامزەدی مردن بوو. خۆزگ زووش ئمردن و پش 
تی دنیا، لینم ببن ب وەی كئ ك خۆشانم نم ئوە، ببوونرچاو پاك ئب

بشی زۆریان ھیچ دەردكیان نبوو، جگ لبرستی و ھژاری. پش مردنیان تواو ڕەق 
 خۆشی كر نببرسا و یا لمانی، لكی وەكو سلشاربوو لوە.. ڕۆژ نبوونو وشك ئ

متری لس كدە ك وە بوو لڕووی برسیتییر لویش ھئ الی نب م ژمارەیت. ئمر
 لگینا گئ وەیمكزیاتریشی ل مبوو لوەی  ڕۆژی وا ئت. ئیتر شاردنبمر

مردووەكان لتوانای بلدیا نما. بتایبتی دوای ئوە ك لبرزۆری تپڕبوونی 
كاندا زراو و زەندەقی زیندووەكان چوو، ئینجا كاتنكۆداچوون و  مردوو بالنب

 وتمزگ ڕوو بكاتویست ككرد. ئیتر پیاوم ئ وەی مردووەكان دەسی پشاردن
كدا تنر و ال كۆپچ ك، بڕووخاو  كا وەیا چاو بالوەیك ربكا بت. وە یا سڕپ

ت. بندا بگكی چۆڵ و تاریك و بۆگكی ڕووت  ژووررمكدا تنگاوموو ھھگومان ل
ھگڕاوی برچاو ئكوت ك بنیادەمی ئترساند و  و قووت و ئاوساو و شین

 ١ئیسماندەوە). 
كاتك (مجر نۆئیل) یاریدەدەری حاكمی سیاسیی ئینگلیز بیاوەی (ویسن) حاكمی   

گشتیی مدەنی ئینگلیز لعراق بفۆك ھات سلمانی. لكۆبوونوەیكی گشتییدا 
ئامادەبوونی عولما و ئشراف و سادات و و لبر دەركی سرا و ب ١٩١٨-١٢- ١لڕۆژی 

ئامرەكان و ڕەئیسكانی عشایر و لھموو دەستكانی تری ئھالی تیابوو. وتاركی 
بزمانی فارسی بناوی نونری دەوتی بریتانیاوە بۆ ئامادەبووان خوندەوە. ھر 

اری كوردستان لوتارەكیدا شخ محمودی لالین حاكمی گشتییی عراقوە ب حوكمد
ناساند، بم شخ محمود كوت ناكۆكی لگڵ (میجرسۆن) ی تازە ئفسری 

 ٢ناوبراو ناچار بوو برەو كركوك ھبت.  ١٩١٩سیاسیی لگڵ ھاتنی مانگی مارتی 
لڕاستییدا ئگر چی شخ محمودی ملیكی كوردستان، بقسی (مجر نۆئیل) 

دەستووی پ وە كیجوووان ڕووباری سیروان ئكانی نحوكمی ناوچ دابوو، ك
لسنووری ئران و زی گورە بكات، بم كاربدەستانی ئینگلیز تماعی نیشتمانیی 
شخیان بۆ كۆنترۆكردنی ھموو ناوچكانی كوردستان پ قبوڵ ندەكرا، بۆی لمانگی 

                                                             
ڕەفیق حیلمی، یاداشت، كوردستانی عراق و شۆڕشكانی شخ محمود، بشی یكم، چاپخانی ١

بران، (بقز، ئدی، سمی چاپ)، ل مح٣٢-٣١سا  
)، چاپخانی وەزارەتی ١٩١٤-١٩٣٩، ڕۆژنامگریی كوردی لعراقدا..براییكان (فاروق علی عومر٢

  .١٨، لز٢٠٠١پروەردە، ھولر، 
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ی دەستۆیی و (نۆئیل) لپۆستكی البرا و، (سۆن) بۆ كزكردن ١٩١٩مارتی 
 ١بچووككردنوەی ناوەندی دەستی شخ، وەك حاكمی سیاسی خرای شونی.

سۆن كوت پداچوونوەی سیاستی ئینگلیز و گومانی خست سر قازانجی مانوەی 
ھۆی وەك: الوازی ئزموونی سیاسیی  شخ محمود وەك حوكمداری كوردستان. ھندێ

كانی دبلۆماسیموكوڕییكان كورد و كریتانییوەی بكردنحمود و سخ متی ش
لپیدابوونی ھر ھزكی خۆمای ناگوێ ڕایڵ و سر بگچڵ، لھۆكانی تكچوونی 

 ٢پیوەندیی نوان كورد و بریتانییكانن. 
دا نووسیویتی: (شخ محمود  ١٩١٩لمباریوە (مجر سۆن) لڕاپۆرتی سانی سای  ا و، كرای لیوایكی سربخۆ. سرەتا شاری كركوك لو پكھات ئیداریی دەرھنردا بوو، ك كفری و كركوكیشی تدا گرتوە، چووە ئوالی ڕەواندزیش)، بۆی ھر  ١٩١٩حمرینوە تا سنووری ئران بت. گورەترین دەستی شخ محمود لمانگی شوباتی ەوی دەستی لخانقینوە تا ناوچی شمدینان. لچیای ئیویست سنووری قم ھبج  ١٩١٩ی ئایاری ٢٦(خان بھادور)ی لپاداشتی ئو خزمتدا درای،ڕۆژی خانم) ڕزگاری بوو، لڕگی دەرەبندیخانوە گیشت خانقین، بۆی خانم نازناوی دیی نوان شخ محمود و ئینگلیز تكچوو، بھاوكاری (عادیل (لیز) دواتر ك پیوەن ٤جاف بوو بیاریدەدەری حاكمی سیاسیی ئینگلیز بۆ بڕوەبردنی ناوچی ھبج. (كاپتن لیز)یش لسر داوای (عادیل خانم) خانمی وەسمان پاشای جاف و بگزادەكانی  ٣كرایوە.  شارۆچكی كفریشی ل ١٩١٩لمانگی حوزەیرانی  ئمجا  ١/١١/١٩١٩بشك بوو للیوای موس. دواتر لڕۆژی  ١٩١٩تشرینی یكمی ش نخرای سنووری حوكمدارییكی شخ محمود، تاوەكو لمانگی شاری ھولری ٥بتواوی كوت دەستی شۆڕشگانی شخ. بپیتاكی خك درووستكرابوو، لیكم خولی حوكمانی  ١٩١١عوسمانی بوو، ك سای فرمانگی پشووی حاكمی سیاسیی ك بینای قوتابخانی ئامادەیی دەورانی حوكمی  ٦كرای لیوایكی سربخۆ و قزاكانی كۆی و ڕەواندزیشی پوەبستران. 

                                                             
  .١٤ل سدیق ساح، سرچاوەی پشوو،١
)، چاپی دووەم، ئكادیمیای ١٩١٤-٢٠٠٥فرید ئسسرد، ئتسی سیاسیی ھرمی كوردستان (٢

  .١٥ل، ز٢٠١٢ھوشیاری (ی.ن.ك)، سلمانی، 
محمد ڕەسوڵ ھاوار، شخ محمودی قارەمان و دەوتكی خوارووی كوردستان، برگی یكم، ٣

  .٤٤٦ل ،ز١٩٩٠لندەن، 
  .١٥ل سدیق ساح، سرچاوەی پشوو،  ٤
  .٣٤. سی.جی.ادموندز،ص٢٧-٢٦سیر ارنولد تی.ویلسون، مصدر سابق،ص  ٥
  .٢١٩ص ،م١٩٧٣،بغداد، ١جاد جمیل، ویو.أر.ھی، سنتان فی كردستان، ت.فدبل  ٦
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، ك (كاپتن ھۆت) یاریدەدەری حاكمی ٢(حاجی ئحمد جادر) لگڕەكی دەرگزننموونی عیرفانی وەك قوتابخانی سرەتایی چوار پۆلی تدا كرایوە، ك ل خانووی سلمانی لم سروبندەدا، جگ لقوتابخانی سرەتایی نموونیی سعادەت و  ١بۆ دەبۆك لسر گردی قش.  چۆی بكن، بۆی ناچار گوزایانوەڕاستوخۆی ئینگلیزدا كرای بارەگای سربازی. خكی شاری سلمانی داوایان كرد  وتابی تیدا خوندوویان ق ١٣٨ھروەھا قوتابخانی ڕوشدیی سربازیشی ھبووە ك  ٤قوتابی ھبووە.  ٨٠قوتابخانی سرەتایی تدابووە. تكا  ٢دا دەرچووە،  ١٩١٤لدەورانی حوكمی عوسمانییدا لشاری سلمانی بپی سانامی عوسمانی، ك لسای  ٣ئینگلیز لیكمیاندا وانی زمانی ئینگلیزی دەوتوە. سیاسیی   دا  سفركیان بۆ سلمانی و پشدەر بۆڕكخست و دواتر گڕایوە بغداد. ١٩٢٠ھویاندا (حمدی بگی بابان) شونی بگرتوە، بۆی ل مانگی كانوونی دووەمی ددانوەی خكی شار و ناوچكانی دەوروبری و زیاتر كۆنترۆكردنی ھرمك ردستان بجیان ھشتبوو، ھم بۆ ئو بۆشایی ك ناو و دەستی حوكمداری كوكاربدەستانی ئینگلیز ھردوای دوورخستنوەی شخ محموود، بمبستی پكردنوەی  ٨) ھات. ١٩١٨/٦/١٩١٩-١٧/١١/١٨حوكمدارییكی لشاری سلمانی (دوورخستنوەی بۆ ھندستان ئو ئاواتی نھاتدی و كۆتایی بیكم خولی و     ١٨/٦/١٩١٩٧لنوان ھردووالدا و دەستگیركردنی ببرینداری لڕۆژی بم پاش تكچوونی پیوەندییكانی لگیان و ڕوودانی شڕی دەربندی بازیان  ٦تورك، ھلكی لباریش بۆ دامزراندنی دەوتكی كوردی بسرۆكایتی خۆی، وابوو ھاتنی ئینگلیز مایی ڕزگاربوون لحوكمی ساھای  عرەبیش البدات و، پیبكوت سر پی خۆی و فری شوەی نوی حوكم بب و لچاو تبینی تورك و فارس و شخ محمود ئیویست ئینگلیزیارمتی بدات تا كورد، دوای ورانكارییكانی، جنگ  ٥قوتابی ھبووە.  ١٦٣قوتابخانی ئامادەییشی ھبووە، ك  ١و، 
                                                             

  .٧٩ئدمۆندز، سرچاوەی پشوو، ل  ١
سیروان بكر سامی و علی ناجی كاك حم ئمین عتار، پشكوتن یكمین ڕۆژنامی كوردی   ٢

١٩٢٢-١٩٢٠زارەی وە، چاپخانردەروەتی پر، ، ھ١١٤، ل ز١٩٩٨ول.  
  .٧١سای چاپكردن)،ل محمدی، سقز، ئران، (ببڕەفیق حیلمی، یاداشت، بشی دووەم، چاپخانی ٣
 ة)، المجلد األول، الطبع١٦٣٨-١٩١٧عبدالرزاق الھاللی، تأریخ التعلیم فی العراق فی العھد العثمانی (٤

  .١٧٨ص ،م٢٠١٧الثانیة، بیروت، لبنان،
٥١٨٠ی پیشوو، لرچاوەس  
  .٥٩-٥٨ل سدیق ساح، سرچاوەی پشوو،٦
صالح البیاتی، الشیخ محمود البرزنجی والنفوذ البریطانی فی كردستان العراق حتی  عبدالرحمن ادریس٧

  .١٤٢ص ،م٢٠٠٧، مطبعة شفان، السلیمانیة، ة، الطبعة الثانی١٩٢٥عام 
)، چاپخانی ١٩١٨-١٩٢٤محمود مال عزەت، حكومتی كوردستان لناو متی سیاستی بریتانیادا (٨

  .٢٤-٢٣، لز٢٠٠٦شڤان، سلمانی، 
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ھاتوە بۆ شاری سلمانی.  ١/٧/١٩١٩سۆن ك پشتر ھتبوو بۆ كركوك لڕۆژی مجر  پشكوتن ڕەنگ بھۆی الینگری كردنی میرانی بابان  خۆیكردۆتوە. بشی زۆری ئمزاراوەیكی جكوتووی ئدەبی لعراق و تنانت لوپڕی سنووری ئرانیشدا جی زاراوەی نرم و لزارخۆش و زیندووی كوردی ناوچی سلمانی، ك ئمۆ لپل  ٢دەستیك بۆ ئیدارەی شاری سلمانی ھبژردرا.  ١٧/٤/١٩٢٠ھروەھا لڕۆژی  ١پیاھنرا. پنج تاقیش بۆ ڕگای كفری ب خشت ھبسترا. جادەكانی ناو شاریش دەستیان چاككران. دوو پرد لسر ئاوی تانجرۆ برەو ڕگای ھبج درووستكرا و، پردكی ڕگاكانی ھاتووچۆی دەرەوەی شاری سلمانی ك دەچوون بۆ سوورداش، ھبج و كفری و پشخستنی ناوچی سلمانی داڕشت.  دواتر سۆن برنامیكی بۆ ئاوەدانكردنوە سبارەت ب دابینبوونی ئاساییش و ئارامی لسرتاسری كوردستاندا . بیاننامیك لالین دەستدارانی ئینگلیزەوە لشارەك دەرچوو  ١٩١٩ /١٣/٨لڕۆژی  زۆری بۆ  زمانی فرمی و حكومتی  و لئاكامی ئو كاراندا ژمارەیك كاربدەستیدا زمانی كوردی كرای  ١٩١٨سرەڕای ئوە بۆ یكمجار لشاری سلمانی لسای  پا ندەگیشت.زانكۆی بڕوەبرایتی لئستمبوڵ و پروەردە دەكران، ك كوردەكانی تر دەستیان ن ئكادیمیای سربازی و خونرانی ئو خوندنگی بۆ درژەدان ب خوندن دەچوو دامزراندنی خوندنگی سربازیی لالین تورك عوسمانییكان لشاری سلمانی بوو. ز) لئدەبیات لسرەتای سدەی نۆزدەدا و تاڕادەیكیش ١٨٥١-١٥(سرەتای سدەی  چاپكرا، كیكم  یكمین جار لمژووی ھرمی كوردستان و شاری سلمانی دا پئو چاپخانی، جگ لئوراقی پویستی فرمانگكان، ڕۆژنامی (پشكوتن)ی بۆ  ٤برای، محمد ئدیب عزیز و محمد تۆفیق بوون. كرد، كبریتی بوون لم كسان: شخ عبدولمجیدی  شخ عارف، شخ محمد تیبی دا چاپخانیكی ھنای شاری سلمانی، چند كسكی فری چاپ  ١٩٢٠(سۆن) لسای  ٣مبندەكانی تر پگیاند. ئینگلیز بوو لشاری سلمانی، بھۆی ئو ڕۆژنامیوە برپرچی ئو دەنگۆ و ھوای لھندستان بۆ كوردستان بوبۆوە، ك خودی ناوبراو لھمان كاتدا حاكمی سیاسیی و پشتیوانكانی، ھر لو سروەخت و كاتی واتواتی ھنانوەی شخ محمود محمود تنانت (مجر سۆن) ، ئم ڕۆژنامیشی كردبووە مینبرك بۆ دژایتی شخ  دەرچوو.  ل ٢٩/٤/١٩٢٠ژمارەی لڕۆژی 
                                                             

  .٦٢-٦٠سدیق ساح، سرچاوەی پشوو، ل١
  .٤٨سیروان بكر سامی و علی ناجی كاك حم ئمین عتار،ل٢
  . ٣١ئدمۆندز، سرچاوەی پشوو، ل٣
  .٤٩ل ،ز١٩٦٩ئحمد خواج، چیم دی، برگی دووەم، سلمانی، ٤
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 بدەق نووسیویتی: (ھشتا حكومت ھیچ نییتی نیی دایوە و بدرۆی خستوە، ك راقیا كوردستان ).  بھوە بۆ عتحمود بخ م١ش  
  نجكان : مباسی پنووسیینووسی  و ژانرە ڕۆژنامتی ڕۆژنامسیاس

 لڕۆژنامی (پشكوتن) دا
 

 یكم/ ناساندنی ڕۆژنامی (پشكوتن):
شممان بڕكوپكی دەرچووە. بیكم  ٥ھموو ڕۆژانی ھفتنامیكی سیاسی بووە 

 ڕۆژنامی كوردی دادەنرت كلشاری سلمانی دەرچووبت.
) لچاپخانی شارەوانی ك دەستدارانی ١٩٢٢-١٩٢٠ئم ڕۆژنامی لنوان سانی (

سوپای ئینگلیز ھنابوویان شارەك بۆ ڕاپڕاندنی كاروباری سربازی سوپاكیان و 
ئیشوكاری دامودەزگا حكومییكان و چاپكردنی نووسراو و ڕاپۆرت و بوكراوەكانیان، لو 

 دەرچووە.  ) ژمارەی ل١١٨ماوەیدا سرجم (
سرنووسر و سرپرشتیاری ڕاستوخۆی خودی (مجر سۆن) حاكمی سیاسیی ئینگلیز 

تی سربازی ناوبراو. ) و دوای گواستنوەی ڕاژە و خزم٤٥-١لشارەك بووە ل ژمارە (
لشونی ئو (گۆد سمیس) حاكمی سیاسیی نوی ئینگلیز لشارەك بۆت سرنووسر و 

 سرپشتیاری. 
 ٥) لڕۆژی ١١٨) و، دوا ژمارەی (٢٩/٤/١٩٢٠شمم ( ٥ڕۆژنامك یكم ژمارەی ڕۆژی 

) ممدەرچووە. ٢٧/٧/١٩٢٠ش ( 
)ەوە ب ٩٤مارەكانی بتایبتی لژمارە (لژ الپڕەی و، ھندێ ٤زۆربی ژمارەكانی 

سم) بووە و ٢١×٣٤) الپڕە دەرچووە. لڕووی ڕووخسارەوە پوانی الپڕەكانی (٦(
ستوون (كۆۆم). زۆر بدەگمن ڕەچاوی خابندی تدا  ٢الپڕەكانی دابشكراون بۆ 

ھواڵ، كراوە و  الپڕەكانی بپی بابت دابشنكراون وەكو الپڕەی سروتار و 
چاوپكوتن، ڕیپۆرتاژ، ڕیكالم و ئاگاداری و ...ھتد. ھروەھا لھیچ ژمارەیكیدا مانشت 

 ٢و ونی تدا بونكراوەتوە. نرخی ب (ئان)یك بووە، بم نرخی بوكردنوەی 
 یدا بڕیكالم ت بووە،  ٣دی ھنو سا ینی مانگانبووە. ئیشتراكی ك ئان

 ڕوپی وەرگیراوە. ٤ڕوپی و بۆ ساك  ٢مانگ  ٦مانگ یك ڕوپی، بۆ  ٣ بشوەیك بۆ
:كدەرچوونی ڕۆژنامنووسی و ئامانج لتی ڕۆژنامدووەم/ سیاس 

                                                             
  .٤،ل١٩٢١جون//٢، ٥٨ڕۆژنامی پشكوتن، ژمارە ١
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(پشكوتن) وەكو سرەتای كاری ڕۆژنامنووسیی كوردی لسلمانی، بگرە لكوردستانی 
نھوە ئراقدا، ئنی جیاجیاوە  عند الیچر لسژی لوەی پوخت و درینكۆل

 .بكرێ
ھروەكو لپشتر ئاماژەمان پكرد دەركردنی ڕۆژنامك لشاری سلمانی لدوای 

ی ١٦ببرینداری دەستگیركردنی شخ محمود بووە (لشڕی دەربندی بازیان لڕۆژی 
وخاندنی )دا و، دەستگیركردن و دوورخستنوەی بۆ ھندستان و، پاشان ڕو١٩١٩حوزەیرانی 

) لشارەك و ناوچكانی ١٩١٩حوزەیران/ -١٩١٨یكم حكومتكی (تشرینی یكم/
 دەوروبری. 

ئینگلیز ئیویست ئم ناوچ نائارام ئارام بكاتوە و ڕای گشتی دانیشتوانی بالی 
شوە خۆیدا ڕابكتییرایوەبڕڕووی سیاسی، ئابووری و بوەی لستنی بزەمین ،

 پایتختی عراقوە خۆش بكات. ببغدادی
 شان ب یم ڕۆژناملیك، ئم بوو ببو براق و نھاتبوو بۆ عڵ نیسمیر فشتا ئھ
شانی ڕۆژنامكانی بغداد كوتبووە ستایشی و بشان و بای دا ھی دەدا و زەمینی 

 ١ھنان و (بیعت) پكردنی خۆش ئكرد. 
توە لڕگی ھنانی چاپخان سلمانی و دەركردنی دەستی ئینگلیز بیری لوە كردۆ

 كی شارەكماوەر و خی خۆی پیشانی جو شارستانیان دەنیانوە ڕووی مڕۆژنام
بدات بتایبتی توژی نووسران و ڕووناكبیران و، لم ڕگیوە ھویداوە سرنجیان 

ات سر ھست و ھۆشیان بالی خۆیاندا ڕابكشت و خۆی لیان نزیك بكاتوە و، كاربك
و، ھاوكات ھانیان بدات بۆ نووسین و بشداریكردن لدەركردنی ڕۆژنامكدا، لم 

 ھوشدا تاڕادەیكی برچاو سركوتووبوون.
لوكاتدا چاپخان نلسلمانی و ن لھیچ جیكی تری كوردستانی باشووردا نبوو، 

كسی خوندەواری قایل  ٣نبوو. سۆن لبرئوە پیت ڕكخر و لزانی چاپخانیش 
كرد ك فری ئم ھونرە ببن و كار لچاپخانكدا بكن، ئوانیش: شخ مجیدی شخ 
عارف، ئدیب عزیز و محمد زوەدی بوون. سۆن بم چاپخانی و بم چند كركارە 

 ٢كاروباری ڕەسمیی حكومت و پشكوتنی چاپ ئكرد. 
دا ھوای چوونی یكك ١٩٢١ی كانوونی یكمی ١٥)ی ڕۆژی ٨٦ڕۆژنامك ل ژمارە (

 ككانی چاپخانداویستیینانی پیت و پغداد بۆ ھی بۆ بككارەكانی چاپخانكرل
 لژر ناوونیشانی (ڕۆیشتن) دا بم جۆرە بوكردۆتوە: 

                                                             
  .١٨٧-١٨٦سرچاوەی پشوو، ل نوشیروان مستفا ئمین،١
)، برگی دووەم، ١٩١٨-١٩٣٨نوشیروان مستفا ئمین، چند الپڕەیك لمژووی ڕۆژناموانیی كوردی (٢

  .٥١،ل٢٠٠٢چاپخانی شڤان، سلمانی، 
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(لمئمورانی چاپخان جنابی عبدولمجید ئفندی لم ڕۆژاندا بۆ كین و 
واوكردنی حروف و لوازیماتی چاپخان چوە بغداد. بم نزیكان ب موەفقتی و ت

 ١بئشیای چاپوە ھاتنوەی ئومد دەكین).
) ،یدا نووسیویانزمانی كوردیان باش زانیوە و ت ك ربازییس دوو حاكمل ٦٥جگ (

 ،دا نووسیویانكڕۆژنامر لر و ڕوو ٢نووسنووسیان لزۆرب ناكبیر و شاعیرانی ك
 ناوداری خكی شاری سلمانی و دەوروبری بوون.

لمبارەیوە سدیق ساح نووسیویتی: "ھرچندە پشكوتن دەرفتكی لباربووە بۆ 
ئم ڕۆژنامی، بڕەچاوكردنی ھل و  بوكردنوە، بم ھیچ بدوور نازانرێ

رانی سردەمك خۆشویست مرجك، لالی بشكی دیاری خك و خوندەوا
بووبم حوكمداریی نكی ڕووخانی یبووە مای ی ئینگلیز كتو دەسئ چونك ،

 ٣شخ محمود، خاوەنی بووە".
 یو ڕۆژنامئامانجی دەرچوونی ئ ك ،ی واید ڕەسوڵ ھاوار پمووەوە محمل

و نزیكبوونوە  لالین دەستدارانی ئینگلیزەوە بۆ درووستكردنی كاریگری
یكم ڕۆژنام بزمانی  ١٩٢٠لڕۆشنبیرانی كورد بووە، ھروەكو دەت: " لسای 

كوردی بناوی پشكوتن بسرپرشتی حاكمی سیاسیی ئینگلیز مجرسۆن لشاری 
سلمانی دەرچوو، كارەك كاریگری گورەی لسر ڕۆشنبیرانی كورد ھبوو بۆ ئوەی 

 ٤نوە". لڕۆژنامك نزیك بب
لمبارەیوە فاروق علی عومر نووسیویتی: "ڕۆژنامك سیاستی ئینگلیزی برامبر 
بكورد دەخستڕوو، كسیاستك بوو زۆر بنی بكورددا، بم ئامانجی ئوەبوو 
كورد لنوان سبخۆیی و بندەستی دەستی ناوەندا ڕابگرت. ھروەھا ھستی 

، لو نخستبوو، ھوی دا پشتگیری خك بدەست بھن ێنتوەیی كوردی پشت گو
پناوەشدا چینی ڕۆشنبیرانی لخۆی نزیك خستوە. ڕۆژنامك زۆر بشان و باھووی 
دەوتی بریتانیا و ڕۆی لشارستانیانی لجیھاندا ھگوت، لبڕوەبردنی 

 ٥ھاوكاربوو".  -انی دا حاكمی سیاسی ئینگلیز لشاری سلم-كوردستاندا بۆ مجرسۆنی 
                                                             

  .٤، سلمانی، ل١٥/١٢/١٩٢١، پنج شمم، ٨٦ڕۆژنامی پشكوتن، ژمارە ١
ژمارەكانى ڕۆژنامی پشكوتن..یكمین ڕۆژنامی سلمانی، ڕەفیق ساح و سدیق ساح، سرجم ٢

  .٧،ل٢٠١٢چاپخانی شڤان، سلمانی، 
  .٧ڕەفیق ساح و سدیق ساح ، سرچاوەى پشوو، ل٣
  .٩٠،ص١٩٩٠، ة، القاھرةالكردی ةقافثال ةسیفر و مۆتمر لندن، مجل ةمحمد رسول ھاوار، معاھد٤
)، و.تاریق كارزی، ١٩١٤-١٩٣٩دی لعراقدا..براییكان (فاروق علی عومر، ڕۆژنامگریی كور٥

  .٨٤، ل٢٠٠١چاپخانی وەزارەتی پروەردە، ھولر، 
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ھروەھا عبدولجبار جباری ڕای وای، ك ئامانج لدەركردنی ڕۆژنامی (پشكوتن) 
 گوای راق و كوردستان بووە، ككی عن ئینگلیزەوە بۆ خۆنواندن و فریودانی خالیل
ئینگلیزی داگیركر بۆ برژەوەندی عراق ئم ھوڵ و كۆشش ئكات. دەستیان كرد 

دەرچوواندنی گۆڤار و ڕۆژنام بزمانی ھمجۆر لعراق، ك بۆ ئامانج و ھیوای ب
 ١داگیركران ترخان كرابوون.

:ككانی ڕۆژنامنووسییر (ژانر)ە ڕۆژنامم/ ھونیس 
ڕۆژنامك وەكو ھفتانیكی سیاسی زمانحای دەستداری سوپای داگیركری ئینگلیز 

ی یپلمانی بشاری سلل ی سیاسی ، كواوەی ھوكردنبم گرنگی داوە بك
 ) دت.  ٦٨،٦) و ڕژەی (٦٧١بدووبارەی (

ھروەھا بپلی دووەم بایخی ببوكردنوەی وتار داوە وەكو ژانركی زیندووی 
ڕۆژنامنووسیی تاوەكو لم ڕگیوە كاریگری لسر ھۆشیاری خونرانی كورد 

 ) دت. ١٥،٧٤) و ڕژەی (١٥٤ات ، ك ب بدووبارەی (لشارەك و دەوروبری بك
ھرچندە ڕۆژنامك حكومی بووە و، لالین میرییوە بودجكی ترخانكراوە، وای 
 شداری (ئیشتراك)ی مانگانمی بسیستوخۆ یان ببازاڕ ڕاستوەی ژمارەكانی لئ

ی بۆ پاپشتی و بردەوامی فرۆشراوە، بم وەكو سرچاوەیكی دارایی و قازانجی مادد
ڕۆژنامك بشوەیكی برچاو ڕیكالم (ئیعالن و ئاگاداری) لڕووپڕی ژمارەكانیدا 
بوكردۆتوە، ك ھندكیان ڕیكالمی بازرگانین بۆ دوكان و كۆگاكانی ناوشاری سلمانی 

نرخی   ئان) فرۆشراوە، بم ١بشوەیك دان (نوسخ)یكی ڕۆژنامك ب (  ٢كراون،
 ٣ئان) بووە. ٣د ڕیكالم ( ٢بوكردنوەی تنیا 

 م  بیی سپلنووسی بكی ڕۆژنام(ژانر) روەی ڕیكالم وەك ھونوكردنووەوە بمل
) دت، بم لھیچ یكك لژمارەكانیدا ١٥،٥٤) و ڕژەی (١٥٢بدووبارەی (

 دۆتوە.    چاوپكوتن، ڕپۆرتاژ و بدواداچوون و ونی بونكر
سبارەت بجۆری ژانرە ڕۆژنامنووسیی بوكراوەكانی نو ڕۆژنامك، لخشتی ژمارە 

  ) بم شوەیی الی خوارەوە ڕوون كراوەتوە:٤(
  
  

  .٤٤، ل١٩٧٠جبار محمد جباری، مژووی ڕۆژنامگری كوردی، چاپخانی ژین، سلمانی، ١                                                             
چاپخانی چوارچرا،  بھادین ئحمد محمد، سرەتایك بۆ مژووی ڕاگیاندنی كوردی، چاپی سیم،٢

  .٤٢، ل٢٠١٧سلمانی، 
 .١، سلمانی، ل٢٩/٤/١٩٢٠، پنج شمم، ١ڕۆژنامی پشكوتن، ژمارە ٣
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 )٤خشتی ژمارە (
جۆری ژانری 
 ڕۆژنامنووسی

 پل % دووبارە
 یكم ٦٨،٦ ٦٧١ ھواڵ
 دووەم ١٥،٧٤ ١٥٤ وتار

ڕیكالم (ئیعالن و 
 ئاگاداری)

 سیم ١٥،٥٤ ١٥٢
 - - - چاوپكوتن

 - - - ڕیپۆرتاژ
 - - - بدواداچوون

نو - - - 
%١٠٠ ٩٧٨ (كۆ)سرجم   

 
 چوارەم/ ھوا بوكراوەكانی ڕۆژنامك و سرچاوەكانی:

ڕۆژنامك وەكو سیاستكی ڕۆژنامنووسی ك ڕۆژنامیكی سیاسی ھفتانی 
سوپایكی داگیركری وەك ئینگلیز بووە لشاری سلمانی و خودی زمانحای ھز و 

(مجر سۆن) ك حاكمی سیاسی ئینگلیز بووە لشارەك سرنووسر و سرپرشتیاری 
بووە ، بۆی بپلی یكم بایخ و گرنگی ببوكردنوەی ھوای سیاسی داوە . 

تنی ھزەكانی خۆی لمووەوە قورسایی خۆی خستۆت سر ھواكانی سركو
) و ڕژەی ٥٤٤لبرەكانی شڕ لوتانی جیھان بپلی یكم ب دووبارەی (

)٨١،٠٧٣ ی دووەم و بپلتی بتایبمانی بكانی كوردستان و شاری سلوادواتر ھ .(
) دت، چونك ڕۆژنامك لھرمی كوردستان و لشاری ١١،٤٧) و ڕژەی (٧٧دووبارەی (

ووە. پاشان ھواكانی شار و ناوچكانی تری عراق بپلی سیم و ب سلمانی دەرچ
 ).٧،٤٥) و ڕژەی (٥٠دووبارەی (

لژمارەكانیدا گرنگی و بایخی ببوكردنوەی ھوای دەرەوە داوە وەكو  لھندێ
، ھاتنی شۆڕشی بلشفییكان لڕوسیای قیسری، تورك كمالییكان لتوركیای نوێ

 فیسڵ) لحیجازەوە بۆ سووریا و پاشان بۆ عراق و...ھتد. (ملیك
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ھروەھا لسر ئاستی ناوخۆیش گرنگی ببوكردنوەی ھاتنی لشكری ئینگلیز و تورك 
بۆ ناوچك و باسی شۆڕشی (شخ محمودی حفید) لباشووری كوردستان و، ڕوودانی 
شۆڕشی (سمكۆی شكاك) لڕۆژھتی كوردستان و ڕوودانی شۆڕشی بیستكان (سورەی 

ی عراق و شۆڕشی (برایم خانی دەلۆ) ل شاری ) لناوچكانی باشوور١٩٢٠ -عیشرین
كفری لدژی سوپای ئینگلیز داوە. زۆرجار بۆ ھوا دەرەكییكان سرچاوەی ھواكی 
 ریتانی یان ڕۆژنامی ب(رڕۆیت) یوانووسیوە وەكو ئاژانسی ھ كوانیشتی ھتل

رەبی دراوستانی عكانی ورەبی و توركی و فارسییران.و تور ع١كیا و ئ 
سبارەت بجۆری ھوا بوكراوەكانی نو ڕۆژنامك لسرئاستی ناوخۆ (عراق و 

تانی دراوسی ژمارە ( كوردستان) و دەرەوە (وخشتان)، لی ٥و جیوەیم شدا ب (
  الی خوارەوە ڕوون كراوەتوە:

 )٥خشتی ژمارە (
 پل % دووبارە جۆری ھواڵ
 یكم ٨١،٠٧٣ ٥٤٤ جیھان
 دووەم ١١،٤٧ ٧٧ كوردستان
 سیم ٧،٤٥ ٥٠ عراق
%١٠٠ ٦٧١ كۆ (سرجم)   

 
:كم/ جۆرەكانی وتاری ڕۆژنامنجپ 

 ی دووەم گرنگی بپلی سیاسی، بواوەی ھوكردندوای بل كڕۆژنام
 ب نووسی، كخی ڕۆژنامھا و بایب كی پ(ژانر) روەی وتار داوە وەكو ھونوكردنب

 ) دت.  ١٥،٧٤) و بڕژەی (١٥٤دووبارەی (
بمبستی ھوشیاركردنوەی خونرانی خكی كوردستان و شاری سلمانی و 
دەوروبری بتایبتی لسرجم بوارەكاندا، ڕۆژنامك لڕووپڕی ژمارەكانیدا 
بشوەیكی بردەوام وتاری ھمجۆری بوكردۆتوە و ھانی نووسران و ڕۆشنبیرانی 

 شارەكشی داوە ك تیدا بنووسن و بشداربن.
وە بمبستی لمووەوە بپلی یكم گرنگی ب بوكردنوەی وتاری پروەردەیی دا

بایخدان ب الینی خوندەواری و پروەردەی تاك و برزكردنوەی ئاستی زانستی 
 ) دت.٢٧،٩٢) و بڕژەی (٤٣خونرانی ڕۆژنامك، ك بدووبارەی (

                                                             
 .٤٣بھادین ئحمد محمد، سرچاوەی پشوو، ل١
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ھروەھا بمبستی ھۆشیاركردنوەی سیاسی خونرانی و ڕۆشنبیركردنیان لبواری 
رتن لئامری كشتوكای بۆ بواری چاندن و سرمایگوزاری ئابووری و سوودوەرگ

برھمھنان بپلی دووەم ڕۆژنامك بایخی داوە ببوكردنوەی وتاری سیاسی و 
 ) دن. ٢٥،٩٧) و بڕژەی (٤٠ئابووری، ك ھردووكیان بدووبارەی (

 كی دیكالیوەل  شركردنی دیاردە و كستی باسكردنی ھۆكار و چارەسبمب
ی چوارەم كۆمپلب كڕۆژنام ،ردەمو سی كوردی ئگو كۆمكانی نتییی

) و ٢٥بایخ و گرنگی داوە ب بوكردنوەی وتاری كۆمیتی، ك بدووبارەی (
 ) دت.١٦،٢٣بڕژەی (

جار گرنگی و بایخیشی داوە بھۆشیاركردنوەی تندروستی  ڕۆژنامك ھندێ
پاكوخاونی و خۆپاراستن لپتا و نخۆشیی بوەكان  خونران و ھاندانیان بۆ

لڕگی بوكردنوەی وتاری ڕۆشنبیریی تندروستییوە، ك بپلی پنجم و 
 ) دت.٣،٨٩) و بڕژەی (٦دووبارەی (

) دا بم ٦سبارەت بجۆری وتارە بوكراوەكانی نو ڕۆژنامك، لخشتی ژمارە (
  كراوەتوە: شوەیی الی خوارەوە ڕوون

 )٦خشتی ژمارە (
 

 پل % دووبارە جۆرەكانی وتار
 یكم ٢٧،٩٢ ٤٣ پروەردەیی

 دووەم ٢٥،٩٧ ٤٠ سیاسی
 دووەم ٢٥،٩٧ ٤٠ ئابووری

 سیم ١٦،٢٣ ٢٥ كۆمیتی
 چوارەم ٣،٨٩ ٦ تندروستی

%١٠٠ ١٥٤ كۆ (سرجم)   
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 :كاندەرەنجامه  *  
١-  كردوو ڕۆژنامكی سیاسی و بۆ  ھئامانج ب (وتنشكشتنی ڕاستی و پگت)

برژەوەندی سوپای ئینگلیز دەرچوون، ھاوكات  بۆ ڕاكشانی ھست و سۆزى كورد و 
ن)وە ◌َ دژایتی دەوتی عوسمانی و ئمانیكان، ك لالین خودی (حاكم میجر سو

 سرپرشتی كراون و دەرچوون. 
بایخیان ب بوارى سیاسی داوە ب بوكردنوەى ھواڵ  ھردوو رۆژنامك زۆرترین -٢

 ٦٧و وتارى سیاسی، ل كاتكدا ڕۆژنامى (تگشتنی ڕاستی) ل سرجم ژمارەكانیدا (
) ى داگیركردوە ، دەبینین %١٤) ى ھواكانی و وتارە سیاسیكان (%٨٠ژمارە) نزیك (

) ژمارە رژەى ١١٨ دەكات (رۆژنامى (پشكوتن)یش ل كۆى سرجم ژمارەكانی  ك
 ) ی بۆ وتارى سیاسی ترخان كردوە. %١٨)ی بۆ ھواى سیاسی و نزیكى (%٦٨(
ل كاتكدا ڕیزبندی بایخدانكانی ڕۆژنامى تگشتنی ڕاستی بم شوەی بوو:  -٣

و ل كۆتاییدا  %١١و پاشان عراق  ب ڕژەى  %٨٧ھواكانی جیھان ب رژەى 
، دەبینین ڕیزبندی بابخپدانانك ل رۆژنامى پشكوتن %٢ ڕژەى كوردستان ب

و پاشان ھواكانی كوردستان و  %٨١بم شوەیی: ھواكانی جیھان ب رژەى 
و پاشان ھواكانی تایبت ب عراق ب  %١١بتایبت شارى سلمانی ب رژەى 

 .  %٧رژەى 
ل ھردوو رۆژنامى (تگشتنی راستى و پشكوتن)  زۆربى ژانرە رۆژنامییكان   -٤

 داوە، ل (واڵھ) خیان بم بایكى یپل ب كردوو رۆژنامم ھنراوە، بكار ھب
و پشكوتن كمتر ب رژەى  %٧٩رۆژنامى تگشتنی راستى ب رژەیكى زیاتر 

٦١% . 
تى و پشكوتن) نزیكن سرچاوەى ھواى ھردوو رۆژنامك (تگشتنی راس -٥

لیكوە و ھردوكیان تارادەیكى زۆر پشتیان ب ئاژانسی دەنگوباسی رۆیتر بستوە 
و ئگرچى ل ھندك ژمارەدا رۆژنامى (تگشتنی راستی) سوودى ل تایمزى 
بریتانی وەرگرتووە و ھردوو رۆژنامكش سرچاوەى ناوخۆییان ھبووە و ناویان 

 ڕۆژنام).لناوە(مخبرى 
ی دەركردنى ڕۆژنامی (پشكوتن)ەوە ناوچی رگ تی ئینگلیزی دەیویست لسدە  .٦

شالی خۆیدا ڕابكوە و ڕای گشتی دانیشتوانی بمانی ئارام بكاتی  سلو زەمین
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بستنوەی لڕووی سیاسی و كارگییوە ببغدادی پایتختی عراقوە خۆش بكات. 
 روەھا بیكاتكانی ھحمود و پشتیوانخ مانى شتی حكومك بۆ دژایرمینب

.كناوچل 
ركردنی دەستی ئینگلیز بیری لوە كردۆتوە لڕگی ھنانی چاپخان و دە  .٧

رۆژنام ككی ناوچماوەر و خی خۆی پیشانی جو شارستانیان دەنیانوە ، ڕووی م
 ڕووناكبیرانى كورد بۆخۆى ڕابكشت. بدات بتایبتی سرنجى توژی نووسران و

٨دە . ئامانج لپروپاگ كردوو ڕۆژنامزە كردن بووەندەرچوونی ھكانی سوپاى بۆ ھ
راق و باشوورى كوردستان، بۆ ئعئینگلیز لم مب ستبایت  خی بكانی تایبواھ

لمیانى شڕى ان بسركوتنی ھزەكانی خۆی لبرەكانی شڕ لوتانی جیھ
 .یكمى جیھان داوە

 .سرچاوەكان*   
یكرچاوەم/ س زمانی كوردی:  ب 
.ئدمۆندز، كورد تورك عرەب، و.حامید گوەەری، چاپی سییم، ناوەندی ئاور، ١

 .ز٢٠٠٤سلمانی،
 .ز١٩٦٩ئحمد خواج، چیم دی، برگی دووەم، سلمانی،   .٢
سرەتایك بۆ مژووی ڕاگیاندنی كوردی، چاپی سیم،  بھادین ئحمد محمد،  .٣

 .ز٢٠١٧چاپخانی چوارچرا، سلمانی، 
جبار محمد جباری، مژووی ڕۆژنامگری كوردی، چاپخانی ژین، سلمانی،   .٤

 .ز١٩٧٠
محمد ڕەسوڵ ھاوار، شخ محمودی قارەمان و دەوتكی خوارووی كوردستان،   .٥

 .ز١٩٩٠ەن، برگی یكم، لند
ڕەفیق حیلمی، یاداشت، كوردستانی عراق و شۆڕشكانی شخ محمود، بشی یكم،   .٦

بران، (بقز، ئدی، سمی محی چاپ). چاپخانسا 
٧.  بران، (بقز، ئدی، سمی محشی دووەم، چاپخانڕەفیق حیلمی، یاداشت، ب 

 سای چاپكردن).
ژنامی پشكوتن..یكمین ڕۆژنامی سلمانی، ڕەفیق ساح و سدیق ساح، ڕۆ  .٨

 .ز٢٠١٢چاپخانی شڤان، سلمانی، 
 .ز٢٠٠٦)، چاپخانی شڤان، سلمانی،١٩٢٤-١٩١٨سدیق ساح، حكومتی كوردستان (  .٩

سیروان بكر سامی و علی ناجی كاك حم ئمین عتار، پشكوتن یكمین   .١٠
 .ز١٩٩٨ولر، ، ھردەروەتی پزارەی وەچاپخان، ١٩٢٢- ١٩٢٠ڕۆژنامی كوردی 
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شركۆ فتحو، كورد و كوردستان.. لبگنام ننییكانی وەزارەتی دەرەوەی   .١١
 .ز٢٠١٢)، چاپخانی دەزگای ئاراس، ھولر، ١٩٢٢-١٩٢٠بریتانیادا (

ۆپیدیای شمسدین سامی، قاموس ئعالم..كورد و كوردستان لیكم ئنسیكل  .١٢
توركی لمژوودا، و.ئحمد تاقان، چاپی دووەم، چاپخانی دەزگای ئاراس، 

 .ز٢٠١٠ھولر،
)، ١٩٣٩-١٩١٤فاروق علی عومر، ڕۆژنامگریی كوردی لعراقدا..براییكان (  .١٣

 .ز٢٠٠١چاپخانی وەزارەتی پروەردە، ھولر، 
: فاروق جمیل كریم، بروەبرتی فاروق ئبوزەید، میدیا و دەست، وەرگرانی  .١٤

 .ز٢٠١٢چاپ و بالوكردنوەی سلمانی، 
)، چاپی ٢٠٠٥-١٩١٤فرید ئسسرد، ئتسی سیاسیی ھرمی كوردستان (  .١٥

 .ز٢٠١٢دووەم، ئكادیمیای ھوشیاری (ی.ن.ك)، سلمانی، 
وردیدا، .د.كمال مزھر ئحمد ، تگیشتنى ڕاستى و شونى لڕۆژنامنووسى ك١٦

 .ز١٩٧٨چاپخانى كۆڕى زانیارى كورد، بغداد، 
)، ١٩٢٠ - ١٨٢٠مامۆستا جعفر، شاری سلمانی..ملمالنی گروپ كۆمیتییكان (  .١٧

 .ز٢٠٠٦چاپخانی شڤان، سلمانی، 
- ١٩١٨محمود مال عزەت، حكومتی كوردستان لناو متی سیاستی بریتانیادا (  .١٨

 .ز٢٠٠٦ان، سلمانی، )، چاپخانی شڤ١٩٢٤
نوشیروان مستفا ئمین، چند الپڕەیك لمژووی ڕۆژناموانیی كوردی   .١٩

 .ز٢٠٠٢)، برگی دووەم، چاپخانی شڤان، سلمانی، ١٩٣٨- ١٩١٨(
. نوشیروان مستفا ئمین، بدەم ڕگاوە گوچنین ..چند الپڕەیك لمژووى ٢٠

كتبى دووەم، برگى یكم، الدار العربی للعلوم، )، ١٩٥٨-١٨٩٨ڕۆژناموانى كوردى (
 .ز٢٠١٣بیروت، 

. نوشیروان مستفا ئمین، بدەم ڕگاوە گوچنین (كورد و كوردستان لتگیشتنى ٢١
العرب دا) ، كتبى دووەم، برگى سیم، چاپخانى پیرەمرد، سلمانى،  ةڕاستى و لغ

 .ز٢٠١٨
میدیا لسایی جیھانگراییدا، سنتری  یحیا عومر رشاوی، ھژمونی  .٢٢

 .ز٢٠١٧زەھاوی بۆ لكۆینوەی فیكری، سلمانی 
 بی:رەزمانی ع ب رچاوەم/ سدووە

 .م١٩٩٢، بغداد، ٣اد جمیل، جوارنولد.تی.ویلسون، بالد مابین النھرین بین والئین، ت.ف  .٢٣
 .م٢٠١١السیاسی، دار أسامة، االردن، لمشاقبة، االعالم البرلمانی وبسام عبدالرحمن ا  .٢٤
 .حنان یوسف، االعالم و السیاسة، مكتبة الساعی للنشر و التوزیع، القاھرة  .٢٥
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 .م١٩٧٣،بغداد، ١اد جمیل، جور.ھی، سنتان فی كردستان، ت.فدبلیو.أ.  .٢٦
انی فی طالبری ذعبدالرحمن ادریس صالح البیاتی، الشیخ محمود البرزنجی والنفو  .٢٧

 .م٢٠٠٧،ةشفان، السلیمانی ةبعط، مةانیثال ةبعط، ال١٩٢٥ان العراق حتی عام كردست
عبدالرحمن ادریس صالح البیاتی، الشیخ محمود البرزنجی والنفوذ البریطانی فی   .٢٨

 .، مطبعة شفان، السلیمانیةة، الطبعة الثانی١٩٢٥كردستان العراق حتی عام 
التوزیع، القاھرة، الفجر للنشر والرأی العام، دار ، االعالم السیاسی وةعزیز عبد  .٢٩

 .م٢٠٠٤
دی.فلور و س.بال.روكاخ، نظریات اإلعالم، ترجمة: محمد ناجی الجوھر، دار األمل ل  .٣٠

 .م١٩٩٤للنشروالتوزیع، األردن، 
ریات اإلعالم، ترجم: محمد ناجی الجوھر، دار األمل ظم.دی.فلور و س.بال.روكاخ، ن  .٣١
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