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  !!.. ناکاو ئاوا بوو ناکاو ئاوا بوو  و لهو له  ری کوردیری کوردی  گهگه   نوکاروانی ڕۆژنامه نوکاروانی ڕۆژنامه   هاته هاته  ش ژمارهش ژماره   شه شه   به به  هه  گۆڤاری ههگۆڤاری هه

  نداندا   هۆه هۆه––زیز زیز   نین نوری عهنین نوری عه  نازهنازه......
  

درژای مژووی بوونی کورد  به 
دا  وه وی ئه  هه له، ران نده  هه له

کی ئارام  یه ک پگه بوون وه
 توند و تیژی  وئاسایش و دوور له

رکی  ک میبه  وه وه وساندنه هو چ
نگی   ده وه و بند گۆیه له، ئازاد

  ته ی میلله قینه کپ کراوی ڕاسته
یان   که سته و بنده م دیده سته
تانی ئازادی   میلله ننه یه بگه

 ڕگای  ویش له ئه، خوازی جیھان
و  وی ب وچانی ڕۆشنبیران هه
رانی  ستان و نووسه ده م به ه قه

 پاڵ   له ووه ب  وه کورده
ی   سیاسیه باته وخه ئه

ر  رامبه خۆپیشاندان ومانگرتن به رله  ڵ ساون هه کورد پ ی هه ندی وه ڕه،  وه ره ده له که
وکات  ئاله، ربین وهوتاف کشان زای ده کانی دوژمنانی کوردو کوردستان و ناڕه بایوزخانه

مان زۆر گۆڤار و  واکه  ڕه گرتنی کشه پش  لهیی و  وه ته ی نه وه دا بۆ زیاتر هۆشیارکردنه وساتانه
 نوبران و  رزووش له هه و ڵ هانی  هه  تاراوگه شیان له سوود چاوی گه خ وبه ی پ بایه ڕۆژنامه

می  و که کاته و وای ئه ش و هه بۆکه وه ڕته گه کانیان ده نازانم هۆکاره، چاڵ کراون  به زیندووی زینده به
ت  و دووله ران و ڕۆشنبیران گرتنی نووسه ک نه  یان یه یشتن یان وه  وپ ڕاگهت رفه می ده کورد و که
 و شه رجی ت چوون و یان خه بردنیان وه ڕوه ت وبه یان الوازی بابه تی وه هۆی حیزبایه کردنیان به

،  وه ته ی ماوه وه ئه،  ناوبردنیان یان کۆسپ بوون بۆ له وه  دایک بوون وبوکردنه کردن بۆ له نخونی
   که یه ناسراوانه  نه رگه وپشمه  ناوهنانی ئه  میژووییه  وکاروانه  له وه وشته دره ک ئه یه ستره ک ئه وه
وپش چوونی هۆشیاری وبیری  ره بۆبه ڵ مایوه تیان ل هه قۆی کوردایه دسۆزی وب نیازی به
و یاد   بۆنه له،  پیرۆزی کوردی ووشه ت کردن به کورد و خزمه ت کردنی ی وڕۆشنبیریه وه ته نه

م  ئه وه  من لره،  وه ربکرنه سه به ری کوردی ناویان بھنرت و گه ی ڕۆژنامه وه کردنه
  کانیان له ته رفه  ده له  خۆیان رانی تاراو گه هم بۆخودی نووسه ندانی تر ج ده وچه پرسیارانه

، ن  بکه  کانی تاراوگه ی گۆڤا رو ڕۆژنامه ئاوابوونهدایک بوون و  و له  باس له وه ی دیدارولکۆینه شوه
شیرین و   پاراستنی زمانی  له یان کردوه که وه ته  نه ی به ته و خزمه کرن وئه  بیر نه ی چیتر له وه بۆ ئه

  . ری کوردی گه رمانی ڕۆژنامه ر خه  سه ر چاوبگیرێ وبخرته  به پاراوی کوردی له
دا  مانگه م کو ئه  مانگکی وه ر له وبه  مه وت ساڵ له م حه ی پ بده ئاماژهوێ  مه دا ده ی من لره وه ئه
، رزی بوو چوو گۆڤارکی سیاسی وڕۆشنبیری وه رده  ده ه ناوی هه مانیا گۆڤارک به ه  ووتی ئه له
ک  کۆمه، کانی ته ڕۆک و بابه  ناوه  خۆگرتبوو له ری کوردی له گه کی ڕۆژنامه موو ڕوویه  هه که

، ربین کی ڕاده کۆیه رکی ئازاد و سه  میبه بووه،   خۆی کۆکرد بۆوه ی له  ناوبانگی تاراوگه ری به نووسه
نگ و  نگاو ڕه رگکی ڕه  دووتوێ ی به بوون وله ه م هه ن تایپ و جۆری نووسینی زۆر جوان وکه الیه له 

   ژماره ستی پ کرد واته  ده  وه  سفره  ژماره له، گرت  خۆ ده متر یان زیاتری له ست یان که  شه زیاتر له
ی  م ژمارانه  ئه و س ساه ی ئه ماوه  به2000شی سای   شه تا ژماره هه 1998سفری سای 

پۆستی  وروپا به مووئه هه رانی له ست خونه  ده یانده ی گه  وده وه کرده رفراوان بوده کی به یه شوه به
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مانیا  ه ی ئه ی ناوچه ن لیژنه  الیه ش له م گۆڤاره ئه ی وه دن و بو کردنهرکر رکی ده ئه، س ندک که هه
فوری  د غه رهه نی ئیمتیازسه ڕزان خاوه  به  باشووری پارتی دیموکراتی کوردستان بوو که-

ری  ری هونه ڕوبه  بهری نووسین باوکی ساڤین و ڕوبه بدو و به ق عه ر تاریق فه رنووسه وسه
لی  ورامان عه یی وهه نین جاف و پرشنگ کاکه دکتۆرنازه، ران ی نووسه سته سامان حاجی نوری و ده

  . روش پک هاتبوون ندا ساسان ده  هۆه یامنر له ک په حمود وهاوکاریان وه ریوان مه ومه
 کاروانی مژووی   له بووه تی خۆی ههند ت مه  تایبه ه نوی هه  به م گۆڤاره ڵ بژاردنی ناوی ئه هه

کی  یه ند ژماره مان و بارودۆخک دا چه رده رسه  هه ک له یه رڕۆژنامه  هه چونکه. ری کوردی گه ڕۆژنامه
ری  گه کانی ڕۆژنامه تی یه  تایبه ته  کۆڕ و بابه نھا له ته،  و دوای کۆتایی پ هاتب وه بوبووبته

  م گۆڤاره  جارکی تر ئه م ناوه رز و پیرۆز ڕاگرتنی ئه  بۆ به بۆیه، ر هاتب گه کوردی ناویان ئه
رو ڕابردووپاکی ناو کۆڕی  رم و تکۆشه ک الوی خون گه  وب ووچان کۆمه ه وه هه ناونرایه
خابن تا ئستا  مه، 1998سای  مانیا له  ه ووتی ئه یدابوون له وه وی زیندووکردنه  هه ران له نووسه

ی  وه ستان وکوژاندنه  نووسراوک نووسراب وهۆکاری وه وتووه که رچاوم نه  هیچ شونکدا به له
  ه هه.   خۆ کۆکرد بووه ی ب جیاوازی له رانی تاراوگه نووسه که!!  چی بوو؟ یه وشاوه  دره ومۆمه ئه
  م گۆڤاره ئه، ماری مھاباد دروست بوونی کۆ  له1946 بۆ سای  وه ڕته گه  دایک بوونی ده مین له که یه
تی  وه کی ئازاد و بوونی ده وایه ش و هه که رانی کورد له ستی خونه رده  به وته ی که مین ژماره که یه

ڵ  گه م له  وبه ی ڕۆشنبیرانی کوردبووه مه رده وسه نگی زووی ئه ده ندیه  شکۆمه م کوردی دا ئه
ردا  سه مان یاسای به ش هه م گۆڤاره ئه،  و هیوایه ئهی  وه وینه  دا و ڕه و کۆماره کۆتایی ئه

  .  وه ری کوردیدا کوژرایه گه ڕۆژنامه  ئاسمانی له ی وه و شانه پنراوکۆتایی پ هات ودره سه
کات و   ده ه ی هۆڤاری هه م ژماره که رکردنی یه ژار باسی چۆنتی ده ش مامۆستا هه یه م شوه به

 رتووکی چژی په رکوکی به ک یادگارکی شیرین و به کات وه س دهست نوو ده ری خۆی وه بیره
  ) . چشتی مجیور(
ناوی  ڕووسیا به، رزانمان کیبوو ی هه ستی چکۆله کی ده یه چاپخانه)  ک-ژ (ی ه تای کۆمه ره  سه له

رکارێ  ههین و بۆ  ی پ چاپ بکه ڕۆژنامه یان داین که وره کی گه یه چاپخانه، نگی رهه تی فه یارمه
 و نوسراومان پ چاپ کرد و گۆڤاری  شره ند نه چه) نی قزجی سه کاک حه (ل گه کاری بنین ده ده
وه   هاتیشمه ت کردین که زی خه وا برد تۆنک کاغه مان بۆ پشه وڵ ژماره هه، رخست مان ده ه هه

،  بوو ری ڕۆژنامه رنووسه  سه که) میدی دی حه مه ید محه سه (م  مامۆستاکه ل کۆنه گه سابغ قزجی ده 
  . رچوو ی ده  چوار ژماره ه هه، کرد هاوکاری ده

  ت که ژاری زانا و بلیمه نگینی مامۆستا هه ستی ڕه ی ده شه  گه ستره و ئه نجاو دووساڵ ئه  دوای په له
ستان  ده م به ه ران و قه شی خونه  باوه  خۆی له  وه ه  ناوی هه بۆ جارکی تر به،  ه ناوی نابوو هه

شی سای   شه رچووتا ژماره  ده1998سای  گرتبووله  سفری هه  ژماره که می که ی یه ژماره  که  وه کرده
م   له بۆیه، ی کوردستان ئاوابوو  ساواکه شی کۆماره می چاوگه که ی یه ه ی هه مان شوه هه  وبه2000
ی  وه  و ناوه وه ره  ده ی له  کوردیانه ار و چاپ وبوکراوهو گۆڤ می ئازادی وزۆری ڕۆژنامه رده سه

دایک بوون   بارودۆخکدا له له چ وکه   یاد نه مان له و گۆڤا رو ڕۆژنامانه ناوی ئه، ن کوردستان هه
کداری وڕزل نان  مه ی ئه  خانه چنه نن و ده یه گه زن ده کی مه موویان مانایه  هه چونکه، وئاوابوون

تکردنی   خزمه کا ر بوون له ست به ناسراو ده کی نه یه رگه ک پشمه ر ڕۆشنبیران ودسۆزانی وه هرامب به
  . تی کوردی و پاراستنی زمانی شیرین وپاراوی کوردی ڕۆشنبیریه

 


