
وه زاره تی خوێندنی بااڵ و توێژینه وه ی زانستی
  سه رۆكایه تی زانكۆی سه الحه دین / هه ولێر

             كۆلێژی ئه ده بیات
             به شی راگه یاندن

ژیانی رۆژنامه وانی دوكتور سادق شه ره فكه ندی
)1992-1937(

توێژینه وه یه كی مێژوویی ـــ شیكارییه 
بۆ) 10 وتار له  وتاره  رۆژنامه وانییه كانی دكتور سادق شه ره فكه ندی( به  نموونه  

  پێشكه ش كراوه  له  الیه ن خوێندكار:
 حه مید ئه سكه نده ر موختار 

 وه كوو به شێك له  پێداویستيی به ده ستهێنانی بڕوانامه ی به كالۆریۆس له  راگه یاندندا 

     به  سه رپه ر شتيی: م.ی سادق حه مه غه ریب  

2713ی كوردی                            1434ی كۆچی                  2013ی زایینی 
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  13ٓ االیة سورة احلجرات 

  
   العظميصدق هللا

  
  

  بان  و میھره وره  ناوی خوای گه به
 نر و   درووستمان آردوون له  بگومان ئمه كینه ی خه ئه

آتری  ل و هۆزك، تا یه ند گه  چه ك، و آردوومان به م یه
   . رزترینتان الی خوا پارزآارترینتانه ڕاستی به بناسن، به

  
  
  
  
  
  



 ب 

  : ش پشكه
 گیانی پاآی دوآتور سادق   به شه  پشكه یه وه م توژینه  ئه- 

واآانی   ره  پناو ئامانجه  ژیانی خۆی له ندی آه فكه ره شه
  .خت آرد یدا به آه له گه

ی آوردستان  ر چوار پارچه هیدانی هه  شه  به شه   پشكه- 
یان  آه ستی وته ربه  گیانی خۆیان فیدای ئازادی و سه آه
  . آرد

ت رۆحی  تایبه ویستم، به  خۆشه دایك و باوآی  به شه  پشكه- 
  .دا  منی بۆ خوندن هان ده میشه  هه پاآی دایكی ئازیزم آه

  (Evîn Ektîren)ن  آتیره ڤین ئه  ئه  بۆ شه  پشكه--
   له وی من بووه عنه وانی مهی پشت میشه  هه آه، وینی ژیانی من ئه

  . ژیانمدا
  ی آه سانه و آه موو هاوڕكانم و به  بۆ هه شه پشكه -  
 .آیش هاوآارییان آردووم یه ت وشه نانه ته
  
  
  
  
  
  
  



 ت 

 

   :سوپاس و پزانین
 

شنیاری ئه  آه دین سۆفی زاده بۆ آاك نووره سوپاسژینه  پم آرد وه م توی پ.   
زم، مامۆستا سادق حه ویست و به سوپاس بۆ مامۆستای خوشهیب آهر غه مه ڕ  

م  ندآردنی ئه مه وه  ده ستۆی خۆی و له  ئه ی گرته وه م توژینه شتیی ئه ر رپه سه
  .  تیی دام دا یارمه یه وه توژینه

نماییه  به رآووآی آه بیب آه حه. حیم سورخی و د ره. سوپاس بۆ در   
دا  یه وه م توژینه ندآردنی ئه مه وه رچی زیاتر ده  هه آانی خۆیان له زانستییه
  . تیان آردم یارمه

مان  ویستم آاك سه سوپاس بۆ برایانی ئازیز و خۆشهالم ئیسماعیل پوور و سل
 . ستۆ  ئه میان گرته آه وه ی توژینه وه رآی  پداچوونه  ئه ریمی آه آه

آانی   دانانی خشته  له ویستم هۆزان بیرآار آه  سوپاس بۆ برای خۆشه
  . تی منی دا ارمهرۆآدا زۆر ی ی ناوه وه شیكردنه

یانه موو ئه سوپاس بۆ ههوه  له ی آه و هاوڕتیی منیان دا،  دا یارمه ندییه م پ
حیمی،  آۆ ره گی، چه د شربه حمه فی، ئه ره تی آاك سمایل شه تایبه به

  . م نوورانی سه موعته
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-پێشەكیدوكتورمهحموودعوسمان،سیاسهتمهداریناسراویكورد                          
-پێشهكی                                                                                           

 - بەشییەكەم:چوارچێوەیزانستییتوێژینەوە                                                
 1ـكێشەیتوێژینەوە                                                                                    

 2ـپرسیارەكانیتوێژینەوە                           
 3ـئامانجیتوێژینەو                                                                    

 4ـگرینگییتوێژینەوه                                                                                      
 5ـجۆریتوێژینەوە                                                                                       

6ـئاستەنگەكانیتوێژینەوە
  7ـماوەیتوێژینەوە                                                                                    

  8ـرێبازیتوێژینەوە
 9ـ   ئاستهنگهكانیتوێژینهوه

                                                                                       
       

 

-دهسهاڵتوحكوومهتیئێرانلهساڵی1937دا

     ب:دۆخیسیاسییكوردستانلهسهردهمیدهسهاڵتیرهزاشادا
-

-پ:سیماكانیحكوومهتیرهزاشا
-ت:هۆكارهكانیرووخانیحكوومهتیرهزاشا

-شهڕیدووههمیجیهانی
-ج: داگیركردنیئێرانلهالیهنبهریتانیاوسۆڤێتهوه

-چ: البردنودوورخستنهوهیرهزاشا
-ح: دۆخیكوردستانلهسهردهمیشهڕیدووههمیجیهانیدا

-خ:رهوشیسیاسییئێرانپاشرهزاشا
-د:سهرههڵدانیقۆناغێكینوێیسیاسیلهئێراندا
-ر: كوومهتهناسهقامگیرهكانوگرتنهدهستیدهسهاڵت

- ز: ڕینییاسایبنهڕهتییئێرانبۆفراوانكردنیدهسهاڵتیشا
-ژ: میللیكردنیپیشهسازیینهوتلهئێراندا

- س:دكتورمحهممهدموسهدیقوگهیشتنبهدهسهاڵت                            
-كودهتای19یئاگوستی1953والبردنیدوكتورموسهدیق

-ف: باودۆخیكوردستانپاشتێكچوونیكۆمار
-ق: ئاكامهكانیكوودهتای19یئاگوستی1953               

- ك: شهڕیچهكداریی1968-1967                  
-ئێرانلهبهرهبهریشۆڕشیساڵی1979یگهالنیئهمواڵتهدا

-ا:رووخانیرێژیمیپاشایهتیلهئێراندا
- ب: كوردپاشرووخانیرێژیمیپاشایهتی

-پ:دهركردنیفیتوایجیهاددژیگهلیكورد               
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   به شی دووم:   بارودۆخی سیاسی ــ كۆمه الیه تیی ئێران له  سه رده می ژیانی دوكتور شه ره فكه ندیدا

پێرست                                                                         

11-كهرهستهیتوێژینهوه.....................................................................

پاری یه كه م: دۆزی ئێران له  نێوان سااڵنی 1979-1937

ث:شهڕیدووههمیجیهانیوههڵوێستیئێران

پاری دووهه م: رۆخانی رێژیمی پاشایه تی و دۆزی رۆژهه اڵتی كوردستان 

12-ئاستهنگهكانیتوێژینهوه.................................................................
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19

6-رێبازیتوێژینهوه..........................................................................

1-كێشهیتوێژینهوه.........................................................................

5-جۆریتوێژینهوه...........................................................................

2-پرسیارهكانیتوێژینه.....................................................................

3-گرینگیتوێژینهوه..........................................................................

4-ئامانجیتوێژینهوه.........................................................................

7-كۆمهڵگایتوێژینهوه........................................................................

8-سامپڵیتوێژینهوه.........................................................................

9-چهمكهكانیتوێژینهوه......................................................................
10-سنووریتوێژینهوه......................................................................

به شی یه كه م: چوار چێوەی زانستیی توێژینەوە...............................................
1
2

) 1939-1945(
)25یئووتی1941

1941
) 1939-1945(

)1941(

) 1947-1951(
)1949-2-24(

)1951-3-8 (
)ئاڤریلی1951(

لهساڵی1947

)11یفورییهی1979(

)8-19-1979(

یهكهم

ش: كودهتای19یئاگوستی1953والبردنیدوكتورموسهدیق

)11یفورییهی1979(



ت: شهڕیئێرانوعێراق -
ث: هێرشكردنهوهبۆسهركوردستانیئێران -

ج: دوورووداویتاڵودووخهساریگهورهلهمێژوویكوردستانیئێراندا -
-چ: یهكهم:تیرۆركردنید.عهبدولرهحمانقاسملوو

-ح: دووههم:تیرۆركردنید.سادقشهرهفكهندی
خ: پێكهاتهیجیۆپۆلیتیكوكۆمهاڵیهتییكوردستانیئێران -

د: پێكهاتهیئابوورییكوردستان -
ر: بواریتهندروستی -
ز ئاستیخوێندهواری -

به شێ سێهه م:    - 
            

-
ا:شهرهفكهندینموونهیقوتابییهكیزیرهك -

ب:بههۆیههژارهوهبیرنهتهوایهتیالیشهرهفكهندیدروستدهبێ -
پ:شهرهفكهندیبههۆیدهستكورتییهوهدهچێتهبهشیكیمیا -

-  ت:پێكهێنانیژیانیهاوبهشلهگهڵخوشكیوهزیریتهندروستییسهردهمیكۆمار
- ث: لهبهرمامۆستاههژارودڵسوزیبۆقوتابییهكانیبۆكهرهجوئهراكدووردهخرێتهوه

ج:ژیانیسیاسییشهرهفكهندی -
-چ:تیرۆركردنیشهرهفكهندیلهالیهنكۆماریئیسالمیئێرانهوه

ح:ژیانیرۆژنامهوانییسهعیدشهرهفكهندی -
به شی چواره م: به رهه مه كانی سادق شه ره فكه ندی                 - 

ا: كتێبیكورتهمێژوویجوواڵنهوهكانینهتهوهیكورد -
        ب: كتێبیههڵبژاردهیهكلهوتارهكانید.سادقشهرهفكهندی

به شی پێنجه م: ئه و ده زگا راگه یه نه رانه ی كه  شه ره فه كه ندی به رپرسی بوون            - 
ا:رادیۆدهنگیكوردستانیئێران -

ب: مێژوویدامهزراندنیرادیۆدهنگیكوردستانیئێران -
-پ: كاتیباڵبوونهوهیبهرنامهكانیرادیۆدهنگیكوردستانیئێران

-ت:هۆكاریباڵوبوونهوهیبهرنامهبهسێزمان
ث: ئهركهكانیرادیۆدهنگیكوردستانیئێران -

ج: ئاستهنگوههڕهشهكانیبهردهمرادیۆدهنگیكوردستانیئێران -
چ: بهرنامهكانیرادیۆدهنگیكوردستانیئێران - 
ح: سهرچاوهكانیههواڵوزانیاریبۆرادیۆ - 

خ: قۆناغهكانیگۆاستنهوهیرادیۆدهنگیكوردستانیئێران -
د: بهرپرسانیرادیۆدهنگیكوردستانیئێران -

ذ: ههیكهلیبهڕێوهبردنیرادیۆدهنگیكوردستانیئێران -
ر: ستافیبهشیههواڵسازی -

ز: دهستهینووسهران -
ژ: ستافیبهشیدهنگههڵگرتنومۆنتاژ)تهكنیك(  - 

-
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ژیانی دوكتور سادق شه ره فكه ندی و به رهه م و به رپرسایه تییه ميدیاییه كانی 

پاری یه كه م: كورته یه ك له  ژیانی شه ره فكه ندی.......

پاری دووهه م: به رهه مه كانی شه ره فكه ندی........................

پاری سێهه م: به رپرسایه تییه  میدیاییه كانی شه ره فكه ندی ...............................

)1988-1980(

)1989 8-13(
)1992-9-17(

)1992-1973(
)1992-9-17(

)1989-1982(

)1980-6-9(



س: ستافیبهشیتهكنیك  
ش:ستافیبهشیكوردییدیالێكتیكرمانجییخواروو -

- ص:ستافیبهشیكوردییدیالێكتیكرمانجییسهروو  
- ض:ستافیبهشیفارسی

-  سهرچاوهیبهدهستخستنیزانیاریوههواڵبۆرادیۆدهنگیكوردستانیئێران?
-  داهاتیسهرهكیرادیۆدهنگیكوردستانیئێران

- ع: ژمارهیستۆدیۆكانی
غ:ماوهیباڵبوونهوهیبهرنامهكانیرادیۆدهنگیكوردستانیئێران -
ف:كاتیباڵبوونهوهیبهرنامهكانیرادیۆدهنگیكوردستانیئێران -

ق:فرێكانسیباڵوبوونهوهیرادیۆدهنگیكوردستانیئێران -
ك:خشتهیرۆژانهیبهرنامهكانیرادیۆدهنگیكوردستانیئێران - 

دووههم::رۆژنامهیكوردستان -
ا:مێژوویدهرچوونیرۆژنامهیكوردستان -

ب:تهكنیكیرۆژنامهوانیلهرۆژنامهكهدالهسهردهمیكۆماریكوردستانلهمههاباد -
پ: لهروویزمانهوانییهوه -

ت:لهروویئازادییدهربڕینهوه -
ث:ناوهڕۆكیرۆژنامهیكوردستانلهسهردهمیكۆماردا -

ج:لهروویباڵوكردنهوهوه -
چ:ئامانجهكانی       -

ح:سهرچاوهكانیههواڵ -
خ:راستییزانیارییهكان -

د:قۆناغیدووههمیدهرچوونیرۆژنامهیكوردستان -

ذ:قۆناغیسێههمیدهرچوونیرۆژنامهیكوردستان -
ر:قۆناغیچوارهمیدهرچوونیرۆژنامهیكوردستان -
ز:قۆناغیپێنجهمیدهرچوونیرۆژنامهیكوردستان -

ژ:كۆمهڵێكتایبهتمهندییرۆژنامهیكوردستانلهدوایقۆناغیپێنجهمهوه -
س:رهنگیبوونیالپهرهكانیرۆژنامهیكوردستان -

ش:رۆژنامهیكوردستانلهروویقهوارهوه -
ص:دهرچوونیرۆژنامهیكوردستانبهزمانیفارسی -

ض:بهرپرسهكانیرۆژنامهیكوردستان -
ط:سهرنووسهرانیرۆژنامهیكوردستان،ئۆرگانیكۆمیتهیناوهندیح.د.ك.ئێرانلهپاشساڵی2006    -

-  ظ: سهرنووسهرانیرۆژنامهیكوردستان،ئۆرگانیكۆمیتهیناوهندیح.د.كوردستانپاشساڵی2006   
ع:تایبهتمهندییهكانیرۆژنامهیكوردستانیقۆناغیپێنجهم -

1. ئامانجهكانی -
-2.لهروویباڵوكردنهوه
3.سهرچاوهكانیههواڵ -
4ـراستییزانیارییهكان     -
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)1946-6-10(

)1963-1947(
)مهی1954-سیپتامبری1954(

)1970-1965(
پاشساڵی1971

ط:سهرچاوهیبهدهستخستنیههواڵوزانیاریبۆرادیۆدهنگیكوردستانیئێران
ظ:داهاتیسهرهكییرادیۆدهنگیكوردستانیئێران



5:پیشهییبوونیكارگێڕانیرۆژنامهیكوردستان -
پێگهیرۆژنامهیكوردستانلهنێوخهڵكدا6   
 -7:الیهنیگرافیكیرۆژنامهیكوردستان-

ا-8:ئاستهنگهكانیبهردهمرۆژنامهیكوردستان
        به شی چواره م: شیكردنه وه ی ناوه رۆكی وتاره كانی دوكتور سادق شه ره كه ندی            

بنهماكانیئهخالقیرۆژنامهنووسی              -
دهوروبهریسیاسی–كۆمهاڵیهتیبابهتیلێكۆڵینهوه -

   

-
خشتهكان -
ئەنجام -

-پاشكویوێنه
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  پ:ئامانجهكانیرۆژنامهنووسیی:شۆرشگێر

سهرچاوهكان.............................................................................

   ب:  بارودۆخی سیاسیـ ـ كۆمه اڵیه تی ئێران و كوردستان  و كاریگه ری له سه ر كاری رۆژنامه گه ری شه ره فكه ندی و به ها ئه رێنی و نه رێنییه كان

  ت:خشتهكانیپێوهندیداربهشیكردنهوهیناوهرۆك...............................
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خشتهكانیپێوهندیداربهشیكردنهوهیناوهرۆك
پاشكۆی خشته  



پێشه كی: 

مێژوو، رۆڵێكی زۆر گرینگ له  كۆمه ڵگادا ده گێڕێت، چوونكه  ئه گه ر رابردوویه ك نه بێت، بێ گومان داهاتوویه كیش له  ئارادا نابێت. 
كۆمه ڵگای زیندوو ئه و كۆمه ڵگایه یه  كه  رابردووی خۆی بزانێت و ئاگاداری رووداوه كان و به سه رهاته كانی خۆی بێت و زانیاریی 
له  سه ر شۆناس و به هاكانی كۆمه لگای خۆی هه بێت. هه روه ك هێرۆدۆت، باوكی مێژوو ده ڵێت:  ئه وه ی كه    ئاگاداری مێژووی 

خۆی نه بێت، وه كوو منداڵ وایه . 
پاراستنی  بۆ  به كارهێنانی  مێژوو،  سه ره كییه كانی  ئامانجه   له   یه كێك  به ڵكوو  نیه ،  رابردوو  وه بیرهێنانه وه ی  بۆ  ته نیا  مێژوو 
شۆناس ، شارستانییه ت و به ها بااڵكانی كۆمه ڵگایه . ئێمه  ته نیا له  به ر ئه وه  باس له  مێژوو ناكه ین كه  ئاگاداری رابردوو بین، 
به ڵكوو له  رێگای زانینی رابردوو و سوود وه رگرتن له  رووداوه  خۆش و ناخۆشه كانیه وه ، ده توانین یارمه تیده ری ره وتی گه شه  
و پێشكه وتنی كۆمه ڵگاكه مان له  ئێستا و داهاتوودا بین و به  خه سارناسیی هه ڵه كان و خوێندنه وه ی ره خنه گرانه ی رابردوو، 

رێڕه وێكی باش بۆ سه ركه وتن و گه یشتن به  ئامانجه كان پێڕه و بكه ین. 
و  سیاسی  ئایینی،  كه سایه تییه   رۆشنبیران،  ناخۆش،  و  خۆش  به سه رهاتی  شانازی،  مێژوو،  خاوه نی  نه ته وه یه ك  هه موو 
كۆمه الیه تییه كانی خۆیه تی و شانازییان پێوه  ده كات، بۆ نموونه،  یۆنان  به  واڵتی ئه فاڵتۆن، ئه ره ستوو، و سوقرات ناسراوه . 
ئێمه ی كوردیش خاوه ن مێژوویه كی دوور و درێژ و پڕ له  كاره سات و رووداوی خۆش و ناخۆشین. كه م نین ئه و رێبه رانه ی 
كه  له  پێناوی مافه كانی ئه م گه له دا گیانی خۆیان فیدا كردووه  و ئێستا وه كوو سیمبۆلێك له  نێو نه ته وه ی كورددا باسیان لێ 
ده كرێت، كه سانێكی وه كوو پێشه وا قازی موحه ممه د، مه ال مسته فا بارزانی، شێخ سه عیدی پیران، شێخ مه حموودی حه فید، 

سمكۆئاغای شكاك، دوكتور قاسملو و.... 
یه كێكی دیكه  له م سه ركردانه  كه  گیانی خۆی له  پێناوی  داوا ره واكانی گه له كه یدا به خت كرد، دوكتور سادق شه ره فكه ندییه  
كه  وه كوو رێبه رێكی رۆشنبیر و زانا هاته  نێو مه یدانی خه باتی ره وای گه له كه ی و به  هه وڵی بێ وچانی خۆی له م پێناوه دا 
الپه ڕه  یه كی زێڕینی له  خه باتی ره وای كورددا تۆمار كرد. كه سایه تییه ك كه  ماوه یه كی زۆر به رپرسایه تیی رۆژنامه ی كوردستان، 

زمانحاڵی حیزبی دێمۆكراتی كوردستانی ئێران و رادیۆ ده نگی كوردستانی ئێرانی له  ئه ستۆ بوو. 
به   له به رچاوگرتنی گرینگیی مێژوو، من وه كوو خوێندكارێك، بیرم له وه  كرده وه  كه وه كوو تاكێكی ئه م كۆمه ڵگایه  خزمه تێك به  
مێژووی گه له كه م و زیندووكردنه وه ی به شێك له  مێژوو بكه م. چوونكه  به  بڕوای من به نرخترین سه رمایه  بۆ هه ر نه ته وه  و 
كۆمه ڵگایه ك، بریتییه  له  شوناس، كولتوور و به ها بااڵكانی ئه و نه ته وه یه .  مێژووش ئامرازێكه  كه   ده توانین شوناس و كولتووری 
خۆمان پێی به هێز كه ین و كۆمه ڵكا به ره و داهاتوویه ك رێبه ری بكه ین كه  له گه ڵ مێژوو، شوناس و به ها راسته قینه كان یه ك 

بگرێت، نه ك داهاتوویه ك كه  ئێمه  له  رابردووی خۆمان داببڕێت. 
بۆیه  هه ڵبژاردنی توێژینه وه یه كی مێژوویی – شیكاریی وه كوو ژیانی رۆژنامه وانیی دوكتور سادق شه ره فكه ندی، و شیكردنه وه ی 
به شێك له  وتاره كانی ده توانێ یارمه تیده ر بێ  بۆ ئه وه ی كه  منیش وه كوو خۆم بۆ پاراستنی ئه م ئامانجانه ، هه نگاوێكم هه ڵگرتبێت 
و به  باسكردن و ناساندنی كه سایه تییه كی وه كوو شه ره فكه ندی، بنه مایه كم دانابێت تاكوو خوێندكارانی دوای ئێمه   سوودی لێ 

وه ربگرن و الیه نه  كانی دیكه ی ئه م مێژوویه  و ئه م كه سایه تییه  لێك بده نه وه  و شرۆڤه ی بكه ن. 
ئه م توێژینه وه ی من له  چوار به ش پێك هاتووه ، به شی یه كه م بریتییه  له  چوارچێوه ی زانستی توێژینه وه  كه  خوی له  كێشه ی 
توێژینه وه ، گرینگی توێژینه وه ، ئامانجی توێژینه وه  و.... ده بینێته وه ، به شی دووهه م باس له  بارۆدوخی سیاسی كۆمه اڵیه تی 
ئێران و كوردستان له  سه رده می ژیانی دوكتور سادق شه ره فكه ندیم كردووه  كه  ئه م به شه  له  دوو پار پێك هاتووه ، پاری یه كه م 
په یوه سته  به  دۆزی ئێران له  نێوان ساڵه كانی 1937-1979 و پاری دووهه م په یوه سته  به  رۆخانی رێژیمی پاشایه تی و دوزی 

رۆژهه اڵتی كوردستان. 
به شی سێهه می توێژینه وه كه م ته رخان كردووه  به  ژیانی دوكتور سادق شه ره فكه ندی و به رهه م و به پرسایه تییه  مێدیاییه كانی 
كه  ئه ویش له  سێ پار پێك هاتووه  كه  پاری یه كه م بریتی یه  له  كورته یه ك له  ژیانی شه ره فكه ندی، پاری دووهه م بریتییه  له  

به رهه مه كانی شه ره فكه ندی و پاری سێهه م به پرسایه تییه  مێدیاییه كانی شه ره فكه ندی له  خو ده گرێت. 
به شی چواره م و كۆتایی توێژینه وه كه م ته رخان كردووه  به  شیكردنه وه ی ناوه رۆكی وتاره كانی سادق شه ره فكه ندی كه  تیادا 
10 وتار له  وتاره كانی شه ره فكه ندم به  نموونه  وه رگرتووه  كه  سه رچاوه ی وتاره كان كتێبی هه ڵبژارده یه ك له  وتاره كانی سادق 
شه ره فكه ندی یه  كه  له  نێوان ساڵه كانی 1362-1368 له  رادیۆ ده نگی كوردستانی ئێران و رۆژنامه ی كورددستان چاپ و باڵو 

كراونه ته وه .
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  چوار چوەی زانستیی توژینوە

  :  وه ی توژینه  آشه 1- 1
 ژیانی   ت به باره آی گشتگیر سه یه وه  باسكردن و ئاوڕدانه  به سته یوه آی په ره آی سه یه  شوه  به وه ی توژینه آشه

پی  به(شۆڕشگر نووسكی  آوو رۆژنامه  وه تییه سایه م آه ندی و رۆی ئه فكه ره وانیی دوآتور سادق شه رۆژنامه
  .  ی خۆیدا گاآه  ئاستی آۆمه ، له)ری گه آانی بواری رۆژنامه نه موو الیه هه

  :  وه آانی توژینه      پرسیاره2- 1

 بوو؟  فكه ره دوآتور سادق شه ندی آ  
 كرد؟  ی ده وانیی دوآتور سادق چۆن و آه ژیانی رۆژنامهستی پ 
 ك  آوو رۆژنامه  وهدوآتور سادقمۆآرات  ها و پرنسیپه  بۆ به دهن چهنووسدات؟ وڵ ده آان هه یكهد  
 آۆماری ئیسالمی   بۆ نموونه ی، آه له ی و گهۆیارانی خ  نه ر به رامبه آات، به  دهی شه بانگهی  وه ئایا ئه 

المی  ربینی آه  ده یناسن، بۆ خۆی له ر و تیرۆریست دهۆتكار و دیكتات آوو جینایه وهئران 
آانی  ها و پرنسیپه ڵ به گه  بگونج له  آه یكی تدایهدمۆآراتنسیپی   پره نده یدا چهنووس رۆژنامه
  نووسی؟ رۆژنامه

  :       وه    گرینگیی توژینه3- 1
وانیی   ژیانی رۆژنامه  وردی باس له به    آه یه وه مین توژینه آه  یه آه دایه وه  له  یه وه م توژینه گرینگیی ئه

آات و  ندی ده فكه ره دوآتور سادق شه  تی آوردستان، واته باتگر و شۆرشگری رۆژهه ی خهآ تییه سایه آه
   دوآتور سادق به وه آی دیكه  الیه له. ش بكات ا پشكه د م بواره تی له دات زانیاریی ورد و بابه وڵ ده ر هه توژه
موو   هه ژمار آه  ئه لی آورد دته ی گه  رزگاریخوازانهی وه آانی ناو بزووتنه  ناسراو و دیاره تییه سایه  آه آك له یه
وانیدا   بواری رۆژنامه تی له تایبه به.  لی آورد داوه ی گه ی رزگاریخوازانه وه رخستنی بزووتنه وی خوی بۆ سه هه

رخان  تییه ته سایه آهم  وانیی ئه  ژیانی رۆژنامه  باسكردن له مان به آه وه  توژینه ، بۆیه بووه آی زینی هه رابردوویه
  .   آردووه

  :  وه  ئامانجی توژینه4- 1
م  ندی هه فكه ره وانیی دوآتور سادق شه ر ژیانی رۆژنامه سه  له  له سه  باسكردنكی ورد و ته  یه وه م توژینه ئامانج له

 چ  ندی له فكه ره ادق شهت بزانت دوآتور س یه ر ده  و توژه  وه،  رووی شیكارییه م له  و هه  رووی مژوویی له
وانی دوآتور سادق  آانی آاری رۆژنامه  و ئامانجه؟ وانی آردووه  آاری رۆژنامه ست به بارودۆخكدا ده

  یه وه م توژینه شكردنی ئه  پشكه وت به یه ها ده ر وه هه. دا؟ وی ده ندی چی بوون؟ و بۆ چی هه فكه ره شه
  آك له  یه دا یان له م بواره  له آانی دوای خۆی آه وه  بۆ توژینهكات دروست بك یه رچاوه و سهك  مایه بنه
  . رت نجام ده  ئه وه م توژینه آانی ئه ره وه ته
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  :  وه جۆری توژینه  5- 1
   آه هوان  توژینه و  له  بریتییه آرت آه  ده  پناسه وه  به یه وه  توژینه م جۆره ، ئه یه وه  دۆزینه آه وه جوری توژینه

آی   واتایه آرابت، به آی زانستی نه یه وه ری هیچ توژینه سه  پشتر له   ئامانج آه آاته ر شتكی نوێ ده توژه
ر  سه ی له وه ینهس لكۆ  پشتر آه ك آه یه ر دیارده  سه  بواركدا یان له  له وه نجامدانی توژینه  ئه  له ، بریتییه دیكه
  1. آردووه نه

   وه ی توژینهرباز  6- 1
 بۆ  ودی زانستییهیت باشترین م  شیكاری، چوونكه- متودی مژوویی   به ستووه دا پشتی به یه وه م توژینه ر له توژه
آوو   پشتر وه ی آه و ئامانجانه  ئه توانت بگاته  ده وه یه وه م توژینه  رگای ئه ر له  و توژه یه وه م توژینه ئه

 .ستنیشانی آردوون آانی دوای خوی، ده وه ك بۆ توژینه یه هرواز ی ده وه آردنه

 :  وه گای توژینه  آۆمه7-1
  ندی  فكه ره آانی دوآتور سادق شه  وتاره ك له یه بژارده آتبی هه  له   بریتی یه ،وه گای توژینه ی آۆمه چوارچوه

ی آوردستان چاپ  نگی آوردستانی ئران و رۆژنامه  رادیۆ ده لهی رۆژی 1368- 1362آانی   نوان ساه  له آه
  .  وه ته و بو آراونه

  :  وه  سامپی توژینه1-8
 آتبی   آه  له،ندی فكه ره آتور سادق شهآانی دو وانییه  رۆژنامه  وتاره  وتار له10   له ییهم بریت وه سامپی توژینه

  . رگیراوه ندی وه فكه ره سادق شهآانی دوآتور   وتاره ك له یه بژاده هه

 :  وه آانی توژینه مكه چه  1-9
تین  بری  آه  سوودی بینیوهمك  دوو چه لهنجامكی زانستی دروست،   ئه ی بگاته وه دا بۆ ئه یه وه م توژینه ر له توژه
 له
 رنی هاداری ئه ی به  وشهمكی چه-1 

  .رنی هاداری نه ی به شهمكی و چه -2
  واته. نگنت، سه  چاك یا خود خراپ هه ی به آه ره رامبه  به ك آه یه  وشه ر  هه  واته":هاردار ی به وشه
 2." چاك یا خود خراپ نرخنت به ت  ده آه ره رامبه به
 
 
 
 
  

                                                 
ژينه ركووكی، وانه بيب كه حه.  د-  1 تودی تو   . 14م، ل شی چواره ی زانستی، به وه ی م
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  :  وه سنووری توژینه  1-10

 ژینه  آه یه و ماوه ئه: سنووری آاتته ر آراوه، ده سه  له ی وه  توه بوان سا1937(آانی   ن-
نجامی   ئه  له ی آه و آاته بت تا ئه  دایك ده  دوآتور سادق له  آه وه و آاته  له ، واته)1992
 .دات ست ده  ده آی تیرۆریستیدا گیانی له یه وه آرده

 نران ـ رۆژهه: سنووری شوتی آوردستان ئ . 
 

 : وه ی توژینه سته ره آه11-1  
  : آوو  وه رگیراوه  سوود وه سته ره لك آه ه آۆم دا له یه وه م توژینه له

 ب ی آه وه ر ئه  به له: رتووك پهك له  یه  آتژینه سته ره  آه آژووییه وه آانی توژه ی مم  ریش له ، تو
ی  تانه و آتب و بابه تی ئه تایبه وه، به  زانیاری آۆ بكاته وه  رگای آتبه  له وی داوه دا هه یه وه توژینه

های ملی آرد،   جنبش تاریخچه"آوو   نووسراون، وه  وه ندییه فكه ره ن خودی دوآتور شه  الیه له  آه
   آه ك آتبی دیكه  آۆمه ش له مانه  له جگه" ندی، فكه ره آانی دوآتور سادق شه  وتاره شك له به
ندی، سیمای  فكه هر آوو آتبی شه  وه رگرتووه،  نووسراون، سوودم وه تییه سایه م آه ر ئه سه له

ی ئازادیخوازی،  شخه فی، مه ره ی سمایل شه وه ، نووسین و آۆآردنه یی وه ته شۆڕشگكی نه
 .  ... زیزی و الم عه ید سه هید سه ی شه وه ڕانه گه ری ب فه یی، آتبی سه آوه د مه حمه نووسینی ئه

 ژینه له: رشیڤ ئهگای ئ  له وڵ دراوه دا هه یه وه م توها  روه آان  و هه  و گۆڤاره رشیڤی رۆژنامه ه ر
 .  وه بكرته آۆ  آه ته ر بابه سه ، زانیاری له وه آانه وتاره

 كهژه: وتن چاوپكه ر له توگای چاوپویستی به وه وتنه  ری آه سانه و آه تی له تایبه  داتا و زانیاریی پ  
د  حمه ڕزان، ئه آوو به دی بوون، وهن فكه ره ری نزیكی دوآتور سادق شه نگه هاوڕێ و هاوسه

 . رگرتووه وه...  ویاتی زا خه ندیس ره موههلیل گادانی،  جهقادر وریا، گی،  شربه
 
 :  وه آانی توژینه نگه ئاسته 12 - 1
نجامدانی  تیی ئه ڵ چۆنیه گه بوونم له  ئاشنا نه دا، یه وه م توژینه آانم له وره  گه ره  هه نگه  ئاسته آك له یه - 2

  م، ده نجام ده آی زانستی ئه یه وه  توژینه م جاره آه  یه   ی آه وه ر ئه  به ی زانستی بوو، له وه توژینه
     . وه ك گرفت بوومه ڕووی آۆمه رووبه

  وه م توژینه رده آانی به آییه ره  سه ره  هه  گرفته  له آكی دیكه ی زانستیی پویست یه رچاوه بوونی سه نه - 3
 .  بوو

  ت و نووسراو  به  زۆر بابه  بوو، چوونكه آه وه م توژینه رده آانی به  آشه  له آكی دیكه زانینی زمان یه هن - 4
تیی دوآتور سادق  سایه ر آه  سه له... بی و ره رانسی، عه آوو ئامانی، ئینگلیزی، فه آانی وه  بگانه زمانه
  . ربگرم متوانی سوودیان ل وه  نه م زمانانه بوونم به زا نه  هۆی شاره  به  آه وه ته ندی بو آراونه فكه ره شه

 



بهشیدووههم:
بارودۆخیسیاسیــكۆمهاڵیهتیئێرانلهسهردهمی

ژیانیدوكتورشهرهفكهندیدا
پاری یه كه م: دۆزی ئێران له  نێوان سااڵنی 1937- 1979

ا: سیماكانی حكوومه تی ره زاشا:
ب: هۆكاره كانی رووخانی حكوومه تی ره زاشا
پ: نزیكبوونه وه ی ره زاشا له  ئاڵمانی نازی:

ت: شه ڕی دووهه می جیهانی:
ث: داگیركردنی ئێران له  الیه ن به ریتانیا و سۆڤێته وه :

ج: البردن و دوورخستنه وه ی ره زاشا: 
چ: بارودۆخی كوردستان له  سه رده می شه ڕی دووهه می جیهانیدا:    ¬¬                                                                                       

ح: ره وشی سیاسیی ئێران پاش ره زاشا :
خ: سه رهه ڵدانی قۆناغێكی نوێی سیاسی له  ئێراندا:

د: حكوومه ته  ناسه قامگیره كان و گرتنه  ده ستی ده سه اڵت:
ذ: گۆڕینی یاسای بنه ڕه تیی ئێران بۆ فراوانكردنی ده سه اڵتی شا: 

ر: به  میللی كردنی پیشه سازیی نه وت له  ئێراندا: 
ز: دوكتور محه ممه د موسه دیق و گه یشتن به  ده سه اڵت: 

ژ: كوده تای 19ی ئاگوستی 1953 و البردنی دوكتور موسه دیق:
س: بارودۆخی كوردستان پاش تێكچوونی كۆمار:

ش: ئاكامه كانی كووده تای 19ی ئووتی 1953:  
ص: شه ڕی چه كداریی 1967- 1968

پاری دووهه م: رۆخانی رێژیمی پاشایه تی و دۆزی رۆژهه اڵتی كوردستان
ا: ئێران له  به ره به ری شۆڕشی ساڵی 1979ی گه النی ئه م واڵته دا :

ب: رووخانی رێژیمی پاشایه تی له  ئێراندا: 
پ: كورد پاش رووخانی رێژیمی پاشایه تی

ت: ده ركردنی فیتوای جیهاد دژی گه لی كورد
ث:  شه ڕی ئێران و عێراق

ج: هێرشكردنه وه  بۆ سه ر كوردستانی ئێران:
چ: دوو رووداوی تاڵ و دوو خه ساری گه وره  له  مێژووی  كوردستانی ئێراندا:

ح: یه كه م: تیرۆركردنی د.عه بدولره حمان قاسملوو: 
خ: دووهه م: تیرۆركردنی د.سادق شه ره فكه ندی: 

د: پێكهاته ی جیۆپۆلیتیك و كۆمه اڵیه تیی كوردستانی ئێران: 
ذ:پێكهاته ی ئابووریی كوردستان: 

ر: بواری ته ندروستی:  
ز: ئاستی خوێنده واری:
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  1979 -1937 نوان سانی  دۆزی ئران له: م آه پاری یه
ی مارسی 15  ممه آشه رۆژی یه،   ئرانه ر به رانی سه داییك بووی پارزگای مازنده  له  آهوی هله زاخانی په ره

 1937 سای  ،   داییك بووه  دا له ه پارزگای م ه ل وادآووه  شاری سه ر به  له گوندی ئاالشتی سه1874
ك   دوای یه ك له ربازی یه آانی سه ربازی، توانیی پله  سه  چووه  آه ی  وه پاش ئه  ناوبراو  پاشای ئران بوو،
دین  ید زیائه ن سه  الیه ریتانیا و له  پشتیوانیی به  به   آه1920تای سالی  نجامدانی آۆده ببت و پاش ئه

زیرانی ئران و  رۆك وه  سه  ن بوو بهدی ید زیائه نجام درا و تاران گیرا،  سه  ئه وه بایی و خۆیه باته ته
ڕ بوو، توانیی  زیری شه  وه دا آه یه و ماوه ناوبراو له. ڕ زیری شه  وه  ریتانیا بوو به  پشتیوانیی به زاخانیش به ره
دشای  حمه ن ئه  الیه  ناوبراو له1923-10- 25  له. هز بكات ی خۆی به رفراوان و پگه تی خۆی به سه ده

رمی پاش   فه  به1925 - 10- 30 سال   زیرانی ئران دیاری آرا و له رۆك وه آوو سه  وه  وه قاجاره
زرنت و  مه  ئراندا دا ده وی له هله ی په ماه تیی بنه ، پاشایه ی قاجار ماه تی بنه سه ی ده وه شاندنه وه هه

   1.آات وایی ده رمانه  ئراندا فه  له1941تاآوو 
  :زاشادا تی ره سه می ده رده سه اسیی آوردستان لهبارودۆخی سی: الف
 دی،  ریتانیا هاته تیی به  یارمه  به  آه وه ربازییه آی سه تایه  رگای آوده زاشا توانیی له  ره ی آه وه پاش ئه

ی و هله تیی په ری پاشایه زرنه آوو شا و دامه  تاران خۆی وه  له1925 سای  ست و له  ده ت بگرته سه ده
  زاخان آه ر رگای ره  سه  آوسپك له ر مابوو، ببووه  هه1930 تا سای  ی سمكۆ آه وه جوونه. ناساند

- 6-21 رۆژی   پاش دانانی پیالنك له بۆیه.  ئراندا پك بنت ندی له هزی ناوه تكی به سه ویست ده یه ده
 شاری شنۆ و   بۆ وتووژ بانگ آرایه هو شكری ئرانه نگكی له رهه ن سه  الیه یدا، سمكۆ له1930

  2. آوژرا ناجوامرانه
شۆڤینیزمی . ڕی خۆی وپه  ئه یشته یی گه وه ته می نه زاشادا، سته ی ره ساه می دیكتاتۆریی بیست رده سه له

م   ئه آهك  یه شوه  فارسی ئرانی، به یری النی غه  گه وی دژ به هله رمیی رژیمی په تی فه  سیاسه ئرانی بوو به
یی و مژوو و  وه ته واری نه  ناوبردنی شونه بۆ له. یی وه ته می نه  ژر توندوتیژترین سته وتنه  آه النه گه
النی  ی گه وه ستی تواندنه به  مه  چوو آه ڕوه ندا به  درژخایه ك داڕژرا و له یه رنامه  به النه م گه نگی ئه رهه فه
لك  آردنی گه غه ده آان، قه نی مژووی آۆن و نوێ، گۆڕنی ناوی شار و گوندهردا ستوه ده. یری فارس بوو غه

 نیشان بدرێ   بوو آه وه مووی بۆ ئه یی، هه وه ته رگی نه آردنی جلوبه غه ده ت قه نانه آان و ته ییه وه ته  نه سمه روڕه
  ناوبانگ آه آانی باباتاهیر، شاعیری به شعره.  هی فارس وه ته ویش نه ، ئه یه ك هه یه وه ته  نه نیا تاقه  ئراندا ته له
  ردرا و آران به ستیان توه ، ده وه به ده ناو زانایانی ئه ن به  الیه زاری آۆنی لوڕی نووسرابوون، له  شوه به

د و پیوستگی نژادی کر" ناوی  تی رۆشنبیری، آتبكی نووسی به زاره  بیاری وه شیدی یاسمی به ره. فارسی
آی  یه وه ته  آورد نه من آه ی بیسه وه بۆ ئه) ی آه ژادی و مژووییه  نه ندییه آورد و هاوپوه " (ریخی اوو تا

فارسی " آان نووسرابوو  آان و ژووری دایره آانی قوتابخانه موو پۆله رگای هه ر د به له. جیاواز نین و فارسن
   3.ن  بكه  فارسی قسه  به  واته "سخن بگویید

                                                 
، ١٣٨٢م، ساڵ  زندگی رضاشاه پھلوی، چاپی سھه: نجفقلی پسیان و خسرو معتضد، از سوادکوه تا ژوهانسبورگ -  1
  .122ل

   .21، ل1988م  م، چاپی دووهه آه رگی یه  پناوی ئازادیدا، به بات له حمان قاسملوو، چل ساڵ خه بدوله دوآتور عه -  2
  .23 ل، رچاوه مان سه هه -  3
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  بوو، خۆیان به هایان هه تی ره سه آانی آوردستاندا ده  گونده له) ژاندارم ( منیه زاشادا ئه می ره دهر سه له
  . آرد  دیاریی ده منیه  ئه  بوو آه وه ر ئه زانی و یاسا هه ك ده ڵ و نامووسی خهنی گیان و ما خاوه

بازییان  تی سه ق ناوی خزمه  حه ردستان بهكی آو آرد، خه ڕێ ده ربازی به  زۆر بۆ سه الوانی آوردستانیان به
 پشدا ژیانی پ   له ناوبانگ آه آی زۆر به گۆرانییه.  زۆری و گورانیشیان بۆ دانابوو  به نابوو ئیجباری،  واته

  : رچاو  به خسته ربازیی ده ریی سه وه آویره
  وت قران، رۆژێ چوار شایی مانگ حه

  ی  چای م به ند و چ بده  قه م به چ بده
  ندی شاری   قه  آرد به وره آوڕم گه

   بۆ ئیجباری  زاشا بردی له ره
  ڕێ  رگه ختت وه زاشا ته یا خوا ره

  1ڕێ با بۆ شه ئیجباری آوردی ده
  :زاشا تی ره ـ سیماآانی حكوومهب 

 )بوون خۆنه ربه سه(ستراو بوون  به - 1
بوون  ستراوه ی به  مژووی پرۆسه ژمردرت له  ده وه تای بادانه ره سه  به  زاشا تداریی ره سه ستپكی ده ده
  2.ریتانیا  وتی به تی به تایبه  ئراندا، به له
 :سی آه تی تاآه ڕۆیی و حكوومه ره سه - 2

ی  وه ڕای بوونی یاسای جیابوونه ره سی بوو، سه آه تكی ملھوڕ و تاآه زاشا حكوومه تی ره حكوومه
. آرد ردانی ده ستوه آاندا ده موو آاروباره  هه  له زاشا ئراندا، رهتیی  ڕه ستووری بنه  ده آان له ته سه ده

شكر  رله رماندار، سه ن فه  الیه  له  پی لیستك بوو آه جلیسی شورای میللی به رانی مه دیاریكردنی نونه
ندی  سه  مۆری په ازاش تا ره ره  سه بوایه آرا، ده  ده  ئاماده وه آانه بژاردنه بانیی بیاڤی هه رۆآی شاره و سه

   3.آرا ڕێ ده تی نوخۆ به زاره  و پاشان بۆ وه ل بدایه
می حوآمانیی  م سیسته ، به وه شانده وه نه مانیی هه می پارله زاشا سیسته تی ره ند حكوومه رچه  هه واته آه

تكی  سه آان هیچ ده ته زاره وه. بوو آی نه آانی پش خۆیدا هیچ جیاوازییه ل پاشا دیكتاتۆره گه ناوبراو له
ت  نانه  ته زاشا ربازیی ره ی سه ڵ رۆحییه گه ر ئاشنایی له به آان له ته زاره  وه بوو و هندك له بیاردانیان نه

  4.ربن آان ده  پرسه ت به باره ترسان بۆچوونی خۆیان سه ده
  :ستی و شۆڤینیزمی ره په وه ته پدانی گیانی نه ره په - 3
زاشادا،  تداریی ره سه می ده ده ر سه له. بوو ستی هه ره په وه ته ڕ نه مه ی له كی شوڤینیستیانهزاشا بۆچوون ره

آرا و  ده...  لووچ و ب، تورك، به ره آوو آورد، عه آانی ئران وه وه ته  نه ر به رامبه رچاو به زۆلم و زۆركی به
ك بۆ  آارهنانی هزی چه آانی ئران و به وه ته ان نه نو آی له ره ی دووبه وه نانه. آرا شۆناسیان حاشای ل ده

                                                 
   24،25 لی پشوو، رچاوه سهحمان قاسملوو،  بدوله  دوآتور عه-  1

ی  ، چاپخانه1362سالی چاپ ،  شی سیمای حكومت رضا شاه به"  سقوط رضا شاه"قاضی، آتبی  حسین -  2
  ، 154ل.مھر

  154ل.  رچاوه مان سه هه -  3
  154ل.  رچاوه مان سه هه -  4
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گیان  ر آانیان و جلوبه  جوانه سمه ریت و آولتوور و روڕه ونه ، داب وانه ته و نه یی ئه وه ته  ناوبردنی زمانی نه له
   1.زاشا بوو تی ره  سیماآانی حكوومه  له آكی دیكه یه

 :گا  آردنی آۆمه میلیتاریزه - 4
ی  آه ما و آۆه  بنه شی آرده رته شكری، ئه ی له بوونی رۆحییه آانی خۆی و هه ندییه تمه ۆی تایبه ه زاشا به ره
  ی، به آه ته ی حكوومه پرسانی دیكه ر ڵ به گه راورد له  به آانی خوی به شكرییه  له پرسه ر ناوبراو به. ت  سه ده

. دا وی ده شكی نوێ زۆر هه رته  دروستكردنی ئه بۆ بۆیه. دان خكی زیاتری پ ده زانی و بایه گرینگتر ده
ست  یارانی ناوخویی، ده آردنی نه نگ رآوت و بده ستی سه به مه و دروستی آرد، به   ئه ی آه شه رته و ئه م ئه به
  ر بۆیه هه. آاری هنا تی خۆی به ماآانی حكوومه هزآردنی بنه آان و به شیره رداگرتن و تانكردنی عه سه به
آانی  ر هرشه رامبه  به  له بوو آه شكی نیشتمانی نه رته ك ئه یه هیچ شوه و آاتی ئران به شی ئه رته ئه

   2.آیی ئراندا بتوان خۆڕاگری بكات ره دوژمنانی ده

 :    آان و گرتن و آوشتنی ئازادیخوازان هشتنی ئازادییه نه - 5
  سك آه ر آه تی یاساغ بوو، هه واوه  ته آان به سیاسییه  زاشا، چاالآییه تداریی ره سه می ده رده سه له

، زیندانی آردن و آوشتنی  وه  دوورخستنه  له زاشا جگه ره. آرا رآوت ده ، سه  دژی آردبایه آی به یه قسه
ۆ ب. آرد وتی ده سوآه  هه ییانه زه به آی ب یه شوه نگرانی خۆشی به  دۆستان و الیه ر به رامبه یارانی، به نه

  زاشا بوو، له نگرانی ره  الیه آك له  یه رما آه رمانفه ی فیروزی فه له و  تووده آوو نوسره سكی وه  آه نموونه
  یموور تاش آه خانی ته ین بدولحوسه عه. وش آوژرا ر له ر آرا و هه سه ستبه  مای خۆیدا ده  له1930سالی 

  1933 سای  زاشا بوو، له تی ره آانی حكوومه آاروبارهری  به ڕوه آیترین به ره ربار  و سه زیری ده وه
- 1923آانی   نوان ساه  له ختیاریش آه دی به سعه ردار ئه سه. وش آوشتیان ر له زیندانی آرا و هه

  نووسكی هاوشوه زاشادا بینیبوو، تووشی چاره تی ره سه هزآردنی ده  به ی له وره رۆكی گه1928
.  زینداندا آوشتی  ب دادگاییكردن، له  و به وه نده ڕی ل سه تی شه زاره تیی وه رپرسایه  بهزاشا ره.  وه هاته

  شنه رچه دانی هه رهه  سه  پش به وكی دا آه موو هه تداریی خۆیدا هه سه ی ده  ماوه ناوبراو له
آان   سیاسییه  پارته ڕكی به یچ باوهزاشا ه ره. آان بگرت  سیاسییه ك یا خود پكھاتنی ركخراوه تییه زایه ناڕه
   3. وه شانده وه آانی هه  سیاسیه موو پارته  هه بوو، بۆیه نه
  

 زاشا تی ره آانی رووخانی حكوومه هۆآاره: پ
  : ئامانی نازی زاشا له ی ره وه نزیكبوونه - 

. ردا هات سه  ئامان گۆڕانی به هر ب رامبه به ریتانیا  تی به می جیھانیدا، سیاسه آه ڕی یه آانی پاش شه  ساه له 
ترسی   مه ستیان به  هه  وه آتیی سۆڤته تی آۆمونیستی یه ن حكوومه  الیه  زیاتر له رانسه ریتانیا و فه  به چوونكه

ی  وه نگاربوونه ره تیی هیتلر بۆ به رایه  ربه هزآردنی ئامانی نازیی به ریتانیا پشخستن و به  به آرد، بۆیه ده
زاشا دا  تی ره  حكوومه ریتانیا ئیزنی به  به وتۆدا بوو آه  بارودۆخكی ئه له. زانی  شتكی باش ده  بهسۆڤت

ندیی بازرگانی و  ئاستی پوه.  پ بدات ره ڵ ئامانیا په گه آانی خۆی له  سیاسی و ئابوورییه ندییه تاآوو پوه
                                                 

  .155 لی پشوو، رچاوه سهضی، قا حسین -  1
  155، ل رچاوه سهمان  هه -  2
  156، ل رچاوه  سهمان هه -  3
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  كی ئامان له زای خه دان پسپۆڕ و شاره و سهآی آورتدا فراوان بوو  یه  ماوه سازیی دوو وت له پیشه
  1. آار آرد ستیان به ئراندا ده
  :می جیھانی ڕی دووهه شه: ت
ستی پكرد،   ده1939 مانگی سیپتامبری  ر پۆۆنیا له  هرشی هیتلر بۆ سه  به2می جیھانی ڕی دووهه شه
 هۆی  آتیی سۆڤت به یاند، یه ڕیان راگه یا شه ئامان ر به رامبه  و پاشان ئامریكا، به رانسه ریتانیا و فه به

آی نھنی،  یه  شوه ل ئامان به گه له) آتر ر یه ستدرژیكردن بۆ سه  ده خۆبواردن له(ی  یماننامه واژۆآردنی په
   به ڕ نادات آه آانی شه نه  الیه آام له  هیچ  رگا به  آه وه ختی آرده ڕدا، جه  شه نی له یاندنی بالیه  راگه به

   3.ڕ بن خاآی ئراندا تپه
   خرایی له وت و زۆر به ڕێ آه آانی سۆڤت وه و سنووره ره  ناآاو به  سوپای ئامان له1941 سای  له

ی جوغرافیایی گرینگیی خوی،   هۆی پگه ، ئران به نگاوه م هه ویی آرد، پاش ئه دا پشه و وته خاآی ئه
تیی  ی یارمه وه  بۆ گواستنه  باشترین رگه چوونكه). متفقین(آان  وتووه ككه ر رنجی هزه ر سه  به وته آه

وتنی ئامان  رآه وی و سه  پشره  بوو تاآوو پش به مریكا بۆ سۆڤت ریتانیا و ئه ربازیی به ئابووری و سه
  ڕاست له تی ناوه  رۆژههآانی ئران و وتییه رداگرتنی چاه نه سه ستبه ری ده گه  ئه  وه دیكه آی   الیه له. بگرن
   4.ریتانیا  ناو دی به آی زۆری خسته آییه ڕاو ، ترس و ده وه ن ئامانیا الیه
ك   بیانوویه ئراندا آرده بوونی هاوتییانی ئامانییان له  ریتانیا و سۆڤت هه  به1941ی سالی 7 مانگی  له

تی  حكوومه.  روو یان خسته ندك داواآاریی دیكهرآردنیان بوون و پاشان ه  ئران و خوازیاری ده دژ به
آانی  آه  دوای یه ك له  یه وتنه رآه ك شاهیدی سه  الیه له.  تووشی بارودۆخكی زۆر خراپ هاتبوو زاشا آه ره

 1942هاری   به  له زاشا دابوو آه  ره نیی به  هیتلر به وه آی دیكه  الیه ڕدا بوو و له  شه ئامانیا له
   آانی وته ترسیی هرشی هزه ر مه  به تبووه و  آه وه آی دیكه  ئران و له الیه نه گه آانی ده ربازه سه

  5.آان وتووه رككه
  : وه ریتانیا و سۆڤته ن به  الیه داگیرآردنی ئران له: ث
،  نیان ناردبوو بۆ ئرا ی جیاوازدا آه ، له دوو نامه ریتانیا و سۆڤت آانی به ، باوزه1941ی ئووتی 25  له

و  یه تكی ناڕوونی په آانیان، سیاسه ر داواآارییه رامبه  به تی ئران له وه  ده ی آه وه ر ئه به  له": یاند رایانگه
  ته ریتانیا هاتوونه  و به آانی سۆڤت ، هزه گرتووه نه نگاوكی هه آان هیچ هه رآردنی ئامانییه  ده  و بۆ آردووه

ریتانیا و   ئراندا بۆ به ی بوونی دانیشتوانی ئامانی له له سه مه". پشچوونن و ره ریكی به  خهنو خاآی ئران و
ناوبردنی ترسی خۆیان و آردنی  ستی له به  مه  راستیدا داگیرآردنی ئران به له. ك بوو نیا بیانوویه  ته سۆڤت
وان   ئه چوونكه.  زۆر گرینگ بوو وان  بۆ ئه  و، آهڕ بو ی شه ره آانی به ی پداویستییه وه  هی گواستنه ئران به

                                                 
  ، 160، لی پشوو رچاوه سهقاضی،  حسین -  1
   پك هاتبوون له وتوو آه  ئامان، ئیتالیا و ژاپۆن، و وتانی رككه  پكھاتبوون له آگرتوو آه  نوان وتانی یه  له ڕه م شه  ئه-2
 سای  آان له وتووه وتنی رككه رآه  سه  آۆتاییدا به ستی پكرد و له  ده1941 سای  ، سۆڤت و ئامریكا  له رانسه انیا، فهریت به

  )160، ل رچاوه مان سه ههقاضی،  حسین - ( بوانه.  آۆتایی پ هات1945
  .161 ل،  رچاوه مان سه هه -  3
  . 162 ل،  رچاوه مان سه هه -  4
  ،  سای 98شی جنگ دوم جھانی، ل  رگان، دآتر علی اآبر فرهنگی، به الرد، آتبی شترها باید بروند، وه آریستین بو-  5
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 هاتنی   و به  بۆ سۆڤت وه  بگوازنه وه  رگای هی ئاسنی ئرانه ڕی خۆیان له آانی شه یانتوانی ئامرازه ده
  1. داگیر آرا وه آانه وتووه ن رككه  الیه  له وه  باآوور و باشووره آان، ئران له  بیانییه هزه
  : زاشا ی ره وه و دوورخستنهالبردن : ج
آی  نگارییه ره ریتانیا به آانی سۆڤت و به ر هزه رامبه  به زاشا له سیی ره زار آه ندهه  چه121شی  رته ئه
   له ریتانیاوه ن به  الیه  رۆژك له زاشاش آه ره.  وه شایه وه تی هه واوه  ته  رۆژ به6آرد و پاش   وتۆیان نه ئه
ی  مۆریس  ت البرا و بۆ دوورگه سه ر ده سه  له وه و وته ن ئه  الیه ر له ، هه ت دانرابوو سه ر آورسیی ده سه
  2. وه ریای هیند دوور خرایه  زه له
                                                      :    می جیھانیدا ڕی دووهه می شه رده  سه بارودۆخی آوردستان له: چ

مریكا و  آانی ئه  و هزه وه آتیی سۆڤیت له باآووره آانی یه  هزه1941ی ئووتی 25  ی له وه  پاش ئه
  وته زاشا روووخا و آۆنترۆی باشووری ئران آه تی ره ن، حكوومه آه  ئران داگیر ده وه  باشووره ریتانیا له به
زاشا تا  تی ره  تكچوونی حكوومه به. آتیی سۆڤت ست یه  ده وته آووریش آهمریكا و با ریتانیا و ئه ست به ده

پاش . یان گرت ره  و په وه آان بووژانه حیزب و ركخراوه. یدا بوو  ئراندا په ك ئازادی و دموآراسی له یه راده
  آوردستانی ئران لهشی باشووری   آاتكدا به له.  بینی وه  خۆیه بیست ساڵ دیكتاتۆری، ئران ئازادیی به

   3.شی باآوور تاآوو شاری ورم سوپای سوور جگیر ببوو  به  داگیر آرابوو، له ریتانیاوه مریكا و به ن ئه الیه
  بۆیه. آردبوو دا جگیر نه یه م ناوچه شكری له  هیچ وتك له  دوور بوو، واته  و دۆخه هاباد له ی مه ناوچه
ی  وه  جوونه آی دوور و درژی له ها رابردوویه روه آی جیاواز بوو و هه ییهند تمه ن تایبه هاباد خاوه مه
-ی ژ ه  ناوی  آۆمه هزی سیاسیی  آوردی به مین ركخراوی به آه  یه  بوو آه وه ئه. بوو یی آورددا هه وه ته نه

.  پك هات وه سه  آه ن یازده  الیه هاباد له  مه  له1942ی ئووتی 16  ی آورد له وه ی ژیانه ه  آۆمه آاف  واته
 ركخراوكی  وه آی دیكه  الیه آی ناسیۆنالیست و له یه ه آاف آۆمه-ی ژ ه  آۆمه ی آه وه  هۆی ئه م به به

ری دۆخی نوی آوردستانی  مده آرد و وه ده ك نه رینی خه نی به  آۆمه  رووی له داخراو و نھنی بوو آه
وتی   ركه  آوردستان لهدمۆآراتیو، حیزبی   جیاتیی ئه  و له وه شنرایه وه  هه آاف-ژ  ر بۆیه بوو، هه ئران نه

  یه رنامه م به  ئه تاوه ره  سه ر له هه.  وه ی خۆی بو آرده رنامه زرا و به هاباد دامه  شاری مه  له1945 -8- 16
ی دانیشتوانی  مدا زۆربه آی آه یه  ماوه ، له وه گرته لی آوردی ده آانی گه آییه ره  سه ڕاستی ئاواته  به آه

   4.آوردستانی بۆ الی خۆی راآشا
  هاباد، له بانیی مه  شاره  بریتی بوو له ندی آه تی ناوه تی حكوومه سه ی ده  دوا نیشانه1945 - 12-17  له
  وته تی آه واوه  ته  بهت سه ك آران و ده بانی چه آدارانی شاره چه. ردا گبرا  سه ستی به  ده وه كه ن خه الیه
  . ك ست خه ده

                                                 
  ، 98، ل ی پشوو رچاوه سه آریستین بوالرد، -  1
  99، ل رچاوه مان سه هه -  2
م،  آه رگی یه  آوردستان، بهزراندنی آۆماری م، دامه سی دووهه ، فهی پشوو رچاوه سهحمان قاسملوو،  بدوله  دوآتور عه-  3
  .54ل

  .54 ل ، رچاوه مان سه هه -  4
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 1945- 8-16  روژی پك هاتنی حیزبی دموآرات له چوون، له و پش ده ره  خرایی به آان زۆر به رووداوه
 6  متر له  آه  رۆژ، واته160نیا  ته1946-1-22  هاباد واته  مه زراندنی آۆماری آوردستان له تاآوو دامه

  1.مانگی خایاند
  
  : زاشا ی سیاسیی ئران پاش رهوش ره: ح

  جگیربوونی ئازادییه.  بینی وه  خۆیه زا شا وتی ئران ئازادیی به تی ره پاش البردنی حكوومه
ها  روه ری ئراندا، هه رانسه  سه كی گشتی لهدمۆآراتی  ی وه  پشی جوونه آان و چوونه یهدمۆآراتی

   حیزبه ی خۆش آرد آه ر فاشیزمدا بوار سه الن به باتی گه وتنی خه رآه تكشكانی ئامانی هیتلری و سه
و آات   ئه ی ئران آه آوو حیزبی تووده آانی وه حیزبه. ن ڵ بده ر هه ری ئراندا سه رانسه  سه آان له سیاسییه

ادان و آوو ئاب آانی وه سازییه  پیشه  نو شاره  ریزی خۆیدا آو آردبووه، له آانی له په  دموآرات و چه هزه
. وتوو بوون رآه هز و سه ران و گین زۆر به نده  ماز آانی باآووری ئران له  ناوچه ها له روه هان و هه ئیسفه

هزترین  ڕاستدا به تی ناوه  گشت وتانی رۆژهه كوو له ی ئراندا به  چوارچوه نیا له ك ته  نه  حیزبی تووده
  .ركخراوی سیاسی بوو

كی  رۆژ خه  رۆژ به  ی آه وه ڕای ئه ره  ئراندا سه آان له كهدمۆآراتی  وونی ركخراوهبوونی ئازادی و ب
رۆژ  دوای  ندی رۆژ له تی ناوه وله تی ده سه  ده ی آه وه  هۆی ئه ، ببووه وه آرده وری خۆیان آو ده  ده زیاتریان له
  توانی به یده ندیی ئران نه تی ناوه و، حكوومه پك هاتبو ی آه  دموآراسییه و نیمچه ر ئه به له. الوازتر بت
دا ئۆپۆزیسیۆنكی  مه رده و سه  آورتی له به. رآوتیان بكات آان بدات و سه  دموآراته  هزه بر له هاسانی زه
   2.آرا دی ده  ئراندا به هز له كی بهدمۆآراتی

  
  : ئراندا دانی قۆناغكی نوی سیاسی له رهه سه: خ

ی نوان  وتننامه  پی رككه ، به1945ری  مبه ی سیپته2  می جیھانی له ڕی دووهه  هاتنی شهپاش آوتایی
 مانگ 6 پاش   ئران دابوو آه نیان به  مۆر آرابوو، به1942ی  رواری ژانویه  به  له  آه ریتانیا و سۆڤت به
م   پی ئه به.  وه  ئران بكشننه ان لهآانی خۆی آان هزه وتووه می جیھانی،ریككه ڕی دووهه واوبوونی شه  ته له

 هشتا  م سۆڤت ، به وه  ئران بكشنه  له1946ی مارسی 2   له آانی سۆڤت  هزه بوایه  ده یه وتننامه رككه
  به  ته م بابه ڵ ئه گه ندی له  پوه دا له و ساه ی مارسی ئه9و 4  مریكا له ریتانیا و ئه به.  وه  نیاز بوو بمنته به

   له آانی سۆڤت  هزه نیی دا آه  گرۆمیكۆ به ی مارس ئاندره23  له. ربی رانیی خۆیان ده توندی نیگه
ندیی  زامه  تاران ره ی آه وه م پاش ئه رێ، به  سه یان برده نه م به ئه. ن دا ئران چۆڵ بكه وتوو  حه6ی  ماوه
  3.  سۆڤتوتی ئران و ربی بۆ پكھنانی آومپانیای نه ده

تی  واوه  ته نه  به لته وام سه ن قه  الیه وتی باآووری ئران، له نی دانی ئیمتیازی نه رگرتنی به  پاش وه سۆڤت
ش  مه ربایجان آرد، ئه ی دیمۆآرانی ئازه  آوردستانی ئران و فیرقهدمۆآراتیردوو حیزبی   هه پشتی له
ربایجان و  تی میللیی ئازه  و حكوومه م دوو حیزبه زا شا ئه د ره ممه تر محه ر بوو تاآوو جاركی رخوشكه

وتی  سكه تی ده تایبه  به وه، ته م دوو نه آانی ئه ییه وه ته  نه وته ستكه موو ده رت و هه  ناو به آۆماری آوردستان له
                                                 

  .55ی پشوو، ل  رچاوه حمان قاسملوو، سه بدوله  دوآتور عه-  1
  .32 ل، رچاوه مان سه هه -  2
  . 1380، سالی چاپ، 414ابراهیم یونسی، ل :  دیوید مك داول، تاریخ معاصر آرد، و-  3
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آانی  یار آرد بۆ ناوچه زاشا خویان ته ره د مه آانی محه  هزه ر بۆیه هه. رت ین به به وانی له آولتووری و زمانه
   1. آوردستاندمۆآراتیربایجان و حیزبی   ئازهدمۆآراتیی  تی فیرقه سه ژر ده
ربایجان،  تی میللیی ئازه  راست ساك پاش پكھنانی حكوومه ، واته1946ی دیسامبری 12روژی 

دا  آه  شاره ت له سه شا دهشكری  یشتنی له پش گه. ورز  شاری ته یشته ندی گه تی ناوه شكری حكوومه له
ر بچووآترین  ك هه  نه ربایجان بوون، بۆیه  ئازهدمۆآراتیی   دوژمنی فیرقه ی آه سانه و آه ستی ئه  ده وتبووه آه
ی  رپرسانی فیرقه  به س له دان آه  سه وان، به یشتنی ئه كوو تا گه آرا، به ش نه رته ك دژی ئه آانیه ره ربه به

ربایجان آۆتایی پ  تی میللیی ئازه ی حكوومه ك ساه  ژیانی یه شنه م چه به.  دران  سداره هربایجان ل ئازه
  2.هات
زار   هه15  نزیك به1946ری  ی دیسامبه18-12   له آدا واته یه وتوو ی حه  ماوه واو له پی ئاماركی ناته به
  3. آوژران و پاآتاو آران وه ستانه ره په ن آۆنه  الیه ربایجان له آانی ئازه  شار و گونده س له آه

بانیی  آكردنی شاره ، راست ساك پاش چه1946ر  ی دیسامبه17  ز واته رماوه ی سه26  پاشان له
نی  مه  ته ش آۆتایی به مه هاباد و شاری داگیر آرد، به  مه یشته ندی گه تی ناوه شكری حكوومه هاباد، له مه

  رانی حیزبی دموآرات و آۆماری آوردستان و له به ڕوه  به س له  آه28آورتی آۆماری آوردستان هات و 
  4. د گیران ممه وا قازی محه موویاندا پشه پش هه

آی زۆر  ری آۆمار، بی هیواییه زرنه وای آورد و دامه پاش تكچوونی آۆماری آوردستان و گیرانی پشه
دری قازیش پاش  یفی قازی و سه د، سه همم قازی محه. كی آوردستان النی خه  نو دی آۆمه وته آه

   ئاآامدا له رچوو و له یان بۆ ده  بیاری سداره زاشاوه دره ممه تی موحه ن حكوومه  الیه دادگاییكردن له
   5.هید آران  دران و شه  سداره هاباد له یدانی چوارچرای مه  مه  له1947ی مارسی 30رواری  به

 :ت سه ستی ده  ده  و گرتنهآان قامگیره  ناسه ته حكوومه: د
  هاتنه ك ده  دوای یه ك له آان یه قامگیره  ناسه ته   ئران، حكوومه آان له وتووه آانی رككه ی هزه وه پاش آشانه

 تاآوو 1947ری   نۆڤامبه  سادا، له3ی   ماوه نه، له لته وام سه تی قه   رووخانی حكوومه به. ت سه ر ده سه
آان و  آییه ره  ده نه ی الیه ردانی ئاشكرا و شاراوه ستوه  ده6.رآار  سه ت هاتنه كوومهش ح ، شه1951ی 4

ت و  جلیس و حكوومه  نوان مه نگی له ماهه بوونی هه  آاروباری ناوخۆیی ئراندا، نه آانیان له سته دارده
 سست بوونی  ییان  لهت ره ، رۆكی بنه وانه گرتوو له رچاوه آانی سه  سیاسی و ئابوورییه یرانه قه

  7.بوو دا هه مه رده و سه آانی ئه ته حكوومه
 : تی شا سه تیی ئران بۆ فراوانكردنی ده ڕه گۆڕینی یاسای بنه: ذ

بوو،  وتوو نه رآه ، سه1949-2- 4 رووداوی  زا شا، له د ره ممه ودان بۆ آوشتنی محه  هه ی آه وه پاش ئه
آان  ستھاتووه ده  به  ئازادییه تر  دیسان جاركی م بیانووه ی ئران تاآوو بهتكی باش بوو بۆ شا رفه  ده مه ئه

                                                 
   .415 ل وو، پش رچاوه سهدیوید مك داول،  -  1
  .111.م، ل آه رگی یه تاڵ، به شی ئاشبه ، بهی پشوو رچاوه سهحمان قاسملوو،  بدوله  دوآتور عه-  2
  112 ل رچاوه مان سه هه -  3
  117آانی آۆماری آوردستان، ل شی دواڕۆژه  به، رچاوه مان سه هه -  4
     .121، ل رچاوه مان سه هه -  5
  

. 146شی ایران پس از خاتمه جنگ جھانی دوم،  ل ران در دوران پھلوی، به هوشنگ مھدوی، سیاست خارجه ای- 7
  .ی اذر چاپخانه
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.  ناسنرا آیی سۆڤت ره تی ده ستی سیاسه آوو دارده  وه  حیزبی تووده م رووداوه پاش ئه. رت  ناو به له
نجامی   ئه  له  ترس و تۆقاندا آه  بارودوخكی پر له  و له1949-2- 24  زا شا توانی له د ره ممه محه

  شا آه. تی بگۆڕت ره ربازی پك هاتبوو، یاسای بنه تی سه یاندنی حكوومه آردنی ئران و راگه میلیتاریزه
تی  سه تیی نودا، ده ره  یاسای بنه ت بوو، له سه ده  ب1دا شرووته تیی مه ره  یاسای بنه له
ڕ و ئاشتی و  یاندنی شه آان، راگه آداره  چه یی گشت هزه رمانده جلیس، فه ی دوو مه وه شاندنه وه هه

  2 . گرت وه سته ده آانی به زیره دانانی وه
  :  ئراندا وت له سازیی نه  میللی آردنی پیشه  به: ر

آردنی   میللی  به  بۆ وتی ئران بوو ، بریتی بوو له وره وتكی زۆر گه سكه  ده  آه ی دیكه وره آی گه گۆڕانكارییه
 ناوی نڤیل گس   به وه ری خۆیه  رگای نونه وكی زۆری دا تاآوو له ریتانیا هه به. وت هسازیی ن پیشه

زیری دارایی  ندیی گولشائیان، وه زامه نڤیل گس توانیی ره. ست بخات ده وتی ئران به  نه شك له ئیمتیازی به
  له) الحاقی(وتنی هاوپچكراو  ككهر بكات و ر به سته ست ده  ده  به1950 سالی  دا له م بواره ئران له

م  جلیس نردرا به  بۆ مه  آه ه گه. رآرد  گولشائیان ناوبانگی ده-وتنی گس  رككه  به نوانیاندا مۆر آرا آه
آردنی  ند نه سه په. وت سازیی نه  میللی آردنی پیشه ی خوش آرد بۆ به ش رگه مه ئه.  وه تی آرده جلیس ره مه
 و  وه ت بكشته سه  ده وآات له زیرانی ئه وه رۆك د ساعد، سه ممه  محه ی آه وه  هۆی ئه بوو به  آه ه گه
  ی برده آه ه  گه  یه و شوه ر به ناوبراویش هه. زیران دیاری بكات رۆك وه آوو سه نسوور وه لی مه جلیس عه مه
  زرا، له  دامه1950 سالی   له دیق آه  موسهد ممه تیی دوآتور محه رایه  ربه ی میللی به جبھه. جلیس مه
 فراآسیۆنكی  یه م جبھه ئه. بوو ی هه كدا پگه  نو خه نگرانی زۆر بوون و له م الیه  بوو، به مینه جلیسدا آه مه
  .  گولشائیان-ی  گس ه تیكردنی گه  دژایه وتنه سییان پك هنا و آه  آه8
ند  سه  په آه  ه  گه  جاركی دیكه ی آه وه  هۆی ئه  ش بوو به مه آرد، ئه یق دهد  موسه كیش پشتیوانییان له خه
  ئارا بوو به زم  ره مجاره ئه.  وه  آار آشایه ستی له نسووریش ده تی مه  ئاآامدا حكوومه آرت و له نه
آردنی  میللی وتی به  ره هوی پش ب زیرانی پشووی خۆی هه وه روك آوو دوو سه ناوبراویش وه. زیران وه رۆك سه
قام و  ر شه  سه  هاتنه ك خه. ك تیی خه زایه دانی ناڕه رهه  هۆی سه ش بوو به مه وت بگرت، ئه سازیی نه پیشه

بوو  تكی زۆری هه سه ئارا ده زم  ره ی آه وه  هۆی ئه م به به. وتیان آرد سازیی نه میللی بوونی پیشه داوای به
سازیی  میللی آردنی پیشه ی به یتوانی پرۆژه جلیس نه آرا، مه  پشتیوانی ده مریكاوه ریتانیا و ئه ن به  الیه و له
ندامانی فیدائیانی ئیسالم،   ئه آك له هماسبی، یه لیل ته   خه ی آه وه م پاش ئه به. ند بكات سه وت په نه
جلیس  وتی مه  آۆمیسیۆنی نه،1951- 3-8   تیرۆر آرد، رۆژی دواتر واته1951- 3-7  ئارای له زم ره

  3. ند آرد سه وتی په میللی آردنی نه ی پشنیارآراوی به پرۆژه
                                                 

نن و  ماندا یاسا داده رله  په ك له رانی خه ودا نونه  له تی آه ڕه نی یاسای بنه  سیستمی سیاسیی خاوه واته:  مشروطه-  1
ژیر  ی هه وه آردن و آۆآردنه ژیر، ئاماده نگی هه رهه  فه نه روا(. ستووری آات، ده ج ده  جبه و یاسایانه تیش ئه حكوومه

  ) 2008ولر  ی موآریان، هه بدو، چاپخانه عه
  ، 1374، سالی چاپ، 178ل). سوء قصد به شاه(شی  ، به1رگی   امیر مدنی، تاریخ معاصر ایران، به-  2
  .178،179ل )فت ایرانگیری نھضت ملی شدن ن های شكل  زمینه(شی  به،  رچاوه مان سه هه -  3
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 رۆژ 5ند آرا و  سه جلیسدا په  مه  له1951-3- 15وتی ئران له سازیی نه میللی آردنی پیشه ی به پرۆژه
  ككی زۆر له ۆی دخۆشیی خه ه ش بوو به مه ند آرد و ئه سه  په  ی آه ه  گه  ناچاری دواتر شای ئرانیش به

  1.ئراندا
 
  : ت سه  ده یشتن به دیق و گه د موسه ممه دوآتور محه: ز 
تی پ  ی نوی حكوومه رآی پكھنانی آابینه دیق، ئه د موسه ممه  دوآتور محه1951ی 4 مانگی  له
آردنی  میللی ی به ه  گه هتی نوی قبووڵ آرد آ   پكھنانی حكوومه رجه و مه دیق به موسه. سپردرا ئه

ب  ت ده  حكوومه یه ه م گه  پی ئه به. ی قبووڵ آرد مه جلیسیش ئه مه. ج بكرت وت جبه سازیی نه پیشه
   نرخكی باش بیفروشته  و به وه گرته ریتانیا وه  به   وتی ئران له رهنانی نه آانی ده موو ئیمتیازه هه

  2. آان آیاره
   آاركی آرد آه وه یمانانی خۆیه  رگای هاوپه ریتانیا له ریتانیا و به تیی به زایه  هۆی ناڕه  بوو به م آاره ئه
ی  ندین پاوگه آانی و چه  ناوخۆییه  ئاستی دابینكردنی پداویستییه نیا بگاته  ئراندا ته وت له مھنانی نه رهه به
ش  مه مارۆدانی ئران و ئه  گه ستی دایه ستا و ده وه رانهش  وه ریتانیا به به. ستان  ئران راوه وت له نه

   3.ر ئابووریی ئران  سه آی زۆری خسته رییه آاریگه
 :دیق  و البردنی دوآتور موسه1953ی ئاگوستی 19تای  آوده: ژ
  دا ئران له ی ده وه وی ئه  ناوبراو هه ی آه وه  هۆی ئه دیق، به تی موسه می حكوومه رده  سه له
آانی  گه  پی به به. یكا مر ریتانیا و ئه تیی به زایه  هۆی ناڕه  رزگار بكات، بوو به  بگانه ستراوبوون به به
  ڕوه  به مریكاوه ریتانیا و ئه ن به  الیه نجام درا، له  ئه1953-8-19   له  آه تایه و آووده ست، ئه رده به

رپرسی  آوو به زلو زاهیدییان وه ریتانیا، فه ڵ به گه  راوژآردن له آان به مریكاییه  ئه رپرسه به. چوو
   زاهیدی قبووڵ بكات و پشتیوانی له زاشایان رازی آرد آه د ره ممه بژارد و محه تا هه ربازیی آووده سه

  .  تا بكات آووده
بیاری آانی خۆی هنا و   شك و گومانه زا شا آۆتایی به د ره ممه ی ئاگوست، محه15  نجامدا له  ئه له

   4.و واژۆ آرد  جگای ئه زلو زاهیدیی له ستنیشانكردنی فه دیق و ده البردنی دوآتور موسه
 الی تاآوو  دیقی بردبووه ی البردنی موسه  نامه سیری آه ڕۆ، نه آی نیوه ی ئاگۆست، آاتژمر یه16رۆژی 

ج  نگ ئرانی به دره را و شاش برآردنی د سه ستبه  بیاری ده وه دیقه ن موسه  الیه سلیمی بكات، له ته
ش خۆپشاندانكی زۆر  مه به. ت ختی ئیتالیا هه غدا و پاشانیش بۆ رۆمای پته تا بۆ به ره هشت و سه 

آانی   و ونه ره یكه  و په وه رز آرایه  چوو و دروشمی دژی شا به ڕوه  به ك ن خه  الیه  تاران له  له وره گه
ردانی  ستوه  رگای ده  زوو گۆڕا و له آه م بارودۆخه به.   وه  خواره هنرانه آان  یه حكوومی  دائیره شا له
CIA وه  به1953- 8-19  تا له  آووده ئامریكاوهی5.وت رآه  چوو و سه ڕ   

                                                 
  . 180 ل، ی پشوو رچاوه  سهامیر مدنی -  1
  72ل ). 1332 مرداد سال 28آودتای (شی  ،  به2رگی  ، به رچاوه مان سه هه -  2
  72، ل رچاوه مان سه هه  -  3
  72، ل رچاوه مان سه هه  -  4
  .73ل .  رچاوه مان سه هه  -  5
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  شكر زاهیدی بوو به رله ر آرا و سه سه ستبه ی خۆی ده آه  ماه دیق له  موسه تاآه پاش آووده
    1.  ئاراوه  ئراندا هاته  قۆناغكی نوی له یه م شوه به.  بۆ ئران وه ڕایه  گه و شا دووبارهزیران  وه رۆك سه
 :بارودۆخی آوردستان پاش تكچوونی آۆمار: س

- 3-31د له ممه وا قازی محه درانی پشه سداره رگی آوردستان و له مه پاش تكچوونی آۆماری جوانه
ندام و آادیرانی حیزبی  موو ئه هه. كی آوردستان النی خه ناو دی آۆمه  وته آی زۆر آه ، ب هیواییه1947

تی  واوه  ته ر و زیندانی آران یا خود بۆ آوردستانی عراق رۆیشتن، یا به سه ستبه دموآرات یان ده
ن،  ار بكهلی آورد رزگ  تكۆشانی خۆیان گه دا به ده ویان نه  شۆڕشگان هه وه داخه به. بژارد نگییان هه بده
 هزك بت و ئازادیی آوردستانیان بۆ  وه ره  ده  و له آی دیكه  جگایه  له  بوون آه وه روانی ئه كوو چاوه به
  دی به

2. بین  
  :  1953ی ئووتی 19تای  آانی آووده ئاآامه: ش

ریالیزم و  ئیمپ ر به تكی سه حكوومه.  زیاتر تك چوو آه ، بارودۆخه1953ی ئووتی 19تای  پاش آووده
باتی دوور و درژی  می خه رهه  به وت آه آردنی نه میللی ر ئراندا زاڵ بوو، یاسای به سه ستی به ره په آۆنه
 نیشتمانی و  ر هزه  سه الماركی توندی برده ستی په ره په  آونه النی ئران بوو، پشل آرا و جاركی دیكه گه

ما،  آان نه یهدمۆآراتی   ئازادییه وارك له  ئاشكراآان داخران، شونه  و گۆڤاره رۆژنامه. آانی ئران دموآراته
 ژر  س یان ئیعدام آران یان له دان آه سه ر آران، به ده ربه  زیندان و ده وتنه ف آه ره شه زاران مرۆڤی به هه

  3 .هید بوون دا شه نجه شكه ئه
ندامی  دان ئه بوون، سه ش نه  ببه  الماره و په له آوردستانی ئرانیش دمۆآراتیی آوردستان و حیزبی  ناوچه

   4. دران و زیندانی آران نجه شكه حیزب گیران، ئه
آانی ئران ئاآامكی شوومی   نیشتمانی و دموآراته موو هزه ر بۆ هه گه  ئه1953ی ئووتی 19تای  آووده

م  آانی ئه ركخراوه. ڵ بوو گه ری له وخنهبركی زۆر گورچووب و رو ی ئران زه  بوو، بۆ حیزبی تووده دواوه به
 نو   ستی خسته  زیندان و پۆلیسی شا ده وتنه رانی آه  تكۆشه رش و بو بوون و زۆر له  لك په حیزبه

   5.بری لدان و بنكۆی آردن  زه وه  ژووره  و له م حیزبه آانی ئه ركخراوه
ژیانی سیاسیی ئران  آانی له   ئازادیخوازییه وه نهواری بزووت  گشت شونه تاآه رژیمی شا پاش آووده

 ی ئران  ندامانی حیزبی تووده  ئه س له زار آه  س هه1958-1953آانی   نوان ساه له.  وه سییه
ی   مانگی مه له. آرد آی نھنی چاالآیی ده یه  شوه  آوردستانیش بهدمۆآراتیحیزبی . ر آران سه ستبه ده

 ناوچوونی آۆماری  ی آوردستانی پاش له ی رۆژنامه مین ژماره آه لووریان  یهنی ب  غه1954سای 
ی   ژماره خایاند و له م زۆری نه به.  وه  بوی آرده قز و سنه هاباد و سه  مه  و له آوردستان چاپ آرد

 خوازیاری  یه م رۆژنامه هئ. ورز ئاشكرا بوو  ته ی له آه ، چاپخانه و ساه ر ئه مبری هه  سیپتا می خۆیدا له پنجه
                                                 

  .77، ل  ی پشوو رچاوه ، سه امیر مدنی-  1
  .155 ل )آانی تكچوونی آۆمار هۆیه(شی  ، بهی پشوو رچاوه سهحمان قاسملوو،  بدوله  دوآتور عه-  2
ی   تاآوو آونگره وه الوژه ی گه28تای   آوده م، له آه سلی یه م، فه آه رگی یه به ی پشوو،  رچاوه سه،  ن زاده سه بدو حه  عه-  3

  .13ل ، 1343م  دووهه
  .15، ل هرچاو مان سه هه -  4
  .15 ، ل  رچاوه مان سه هه -  5
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  آوو عراق و ئران و تورآیه آانی وه  دیكتاتوره ته تی حكوومه سه  ده خۆ و ئازاد له ربه آوردستانكی سه
    1.بوو

آان و   آورده ، زۆر له1947 سای   له  سۆڤت آی آوردی له زراندنی رادیۆیه تی پاش دامه تایبه رژیمی شا به
 سای   تا ئاستك رۆیشت آه م ترسه ئه. ترسا آان ده  آورده  له و وته  و پشتیوانيی ئه تردانی سۆڤ ستوه ده

آانی  رنامه ڵ به گه آان له ره ربه  زمانی آوردی بۆ به  به رنامه ك به تی تاران بیاری دا آۆمه  حكوومه1951
ندامانی چاالآی حیزبی دموآرات  ه ئ س له  آه250   جاركی دیكه1958 سای  له.  وه  بو بكاته سۆڤت

.  نوانیاندا بوون نی بلوریان و عزیز یووسفی له  غه ر آران آه سه ستبه  ده ن ساواآی رژیمی شاوه  الیه له
  2تن بۆ باشووری آوردستان  هه  مابوون جاركی دیكه ش آه وانه ئه
  1968 - 1967آداریی  ڕی چه  شه: ص

  ت جاركی دیكه  رۆژهه موآرات بۆ باشووری آوردستان، شۆڕشی آورد لهندامانی حیزبی د پاش هاتنی ئه
ندامانی حیزبی   بارودۆخی آوردستانی باشوور بۆ ئه1967تا سای  هه. وه سھنان هاته ره تووشی هه

 ناچار بوون  ندامانی حیزبی دموآرات جاركی دیكه  آادر و ئه  هندك له بوو، بۆیه دموآرات گونجاو نه
آداری   و هزكی چه وه  ترسه وته رژیمی شا آه.  بۆ ئران وه ڕنه  ج بھن و بگه اشووری آوردستان بهب

آی  یه آان هیچ چاره ره ربه ڕ و به  شه  له ندامانی حیزب جگه رخان آرد، ئه وان ته  ناوبردنی ئه زۆری بۆ له
ندامانی حیزبی دموآراتدا  ر ئه سه  به وه ن ئرانه ه الی آداری له باتی چه  خه م جوره به. مابوو یان نه دیكه
  3.پنرا سه
   له مانانه آی قاره آانیه ره ربه  مانگ به18ی  ندامانی حیزبی دموآرات توانیان بۆ ماوه  ئه دا ڕه م شه   له

  4. ری زۆر بووننگ  و دۆست و الیه وه كیشدا جگای خۆی گرته  نو خه  له ڕینه م راپه ئه. ن خۆیان نیشان بده
ال  ك مه رانی وه  قوربانی و تكۆشه زن بوو به آی مرۆیی  مه یه رمایه  سه68- 67ی  آدارانه ڕنی چه  راپه له
   له ریفزاده ، سمایلی شه ال ئاواره ، نحۆی شكاك، مه نه نگه حموود زه ال مه بدو موعینی، مه حیم وردی، عه ره

  5.خت آرد یاندا گیانیان به آه له واآانی گه  ره ست هنانی مافه ده پناوی به
  سی به دان آه سه لكی آوردستانی دا و به الماری خه ، رژیمی شا په آدارانه ڕی چه پاش تكشكانی شه

  6.ستاوت آان په  زیندانه شبگیر له ی ره شوه
ی  ر به ره ، تاآوو به وه رآایهم  دا  آوردستانی ئراندا، جاركی دیكه لی آورد له باتی گه  خه م قۆناغه پاش ئه

 .  وه دایه ری هه  دیسان سه  آه1979 سای  النی ئران له شۆڕشی گه
 
 
 
 

                                                 
  429، ل)ایجاد یك جنبش ملی(شی   ، بهی پشوو رچاوه سه دیوید مك داول، -  1
  .43 لی پشوو، رچاوه دیوید مك داول، سه -  2
  .45،46، 48 ، ل 1347-46آداری  ی چه وه ی بزووتنهش ، بهی پشوو رچاوه سه،  ن زاده سه بدو حه  عه-  3
  47، ل رچاوه ان سهم هه -  4
  48ل ،  رچاوه مان سه هه 5
  50 ل، رچاوه مان سه هه --  6
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 تی آوردستان تی و دۆزی رۆژهه رۆخانی رژیمی پاشایه: م پاری دووهه
 : دا م وته النی ئه ی گه1979ری شۆڕشی سای  به ره  به ئران له: الف

ك  نیا بیانوویه  هاتبوون و ته زاه مكاری و زۆلم و زۆری رژیمی شا وه ست سته  ده هگشتی ل كی ئران به خه
  . ربن  ده م رژیمه  ئه ر به رامبه یی خۆیان به آان و رق و تووڕه قامه ر شه  سه  بژنه كه م خه  ئه س بوو آه به
  كی قوم ڕینی خه رآوتی خوناویی راپه ی قوربانیانی سه ی چله  بۆنه  به1978- 2-18وتی   ركه  له ر بۆیه هه
دا  ڕینه م راپه له. ت رووی دا ربایجانی رۆژهه ندی پارزگای ئازه ورز، ناوه  ته ربو له ڕینكی به راپه
بات دژی   خه  له تای قۆناغكی نوێ ره  سه ڕینه م راپه ئه. ك آوژران و بریندار بوون  خه آی زۆر له یه ژماره

رچاوی  ی به وه نگدانه ی وت ده وه ره  ده م له  نوخۆی وت و هه م له  هه م رووداوه ئه. تی بوو هرژیمی پاشای
حمان  بدوله و آات عه  ئه  آوردستانی ئرانیش آهدمۆآراتی حیزبی  م شۆڕشه ڵ ئه گه هاوآات له. بوو هه

تی  واوه  ته وانیش به  ئه چوونكه. وردستان آ وه ڕته  زووترین آاتدا بگه قاسملوو سكرتری بوو، بیاری دا له
 رگای  ند رژیمی شا له رچه هه.  جیاوازه آانی دیكه ڕینه ڵ راپه گه  له   ڕینه م راپه  ئه  آردبوو آه وه ستیان به هه

آوو  ختیار وه دناو و دانانی شاپۆری به رپرسی به زیر و به ندین وه نیی چاآسازی و گۆڕینی چه دانی به
ك   خه ی آه رجه و مه ن، به ده وڵ بۆ گۆڕانكاری ده  هه  بنت آه كه و خه  به وی دا متمانه زیران، هه ك وهرۆ سه

 زۆر باش رژیمی  آه كه  خه ی آه وه  هۆی ئه م به به. آانیان  بۆ ماه وه ڕنه  خۆپیشاندان بنن و بگه واز له
  آان رۆژ له ڕینه راپه. آان رینه ر ڕاپه سه وام بوون له رده آرد و به  نه مهو رژی یان به تییان ناسیبوو، متمانه پاشایه
م  نگرانی رووخانی ئه رانی شا و الیه  نو ریزی دژبه هاته ر رۆژ شارك ده گرت و هه ی ده ره  رۆژ په دوای
   1. وه آرده رز ده رگ بۆ شایان به  و دروشمی مه رژیمه

 :  ئراندا هتی ل رووخانی رژیمی پاشایه: ب
بینی  درانی سیاسی جگای پش نیا بۆ چاوه دا رووخانی رژیمی شا ته1978تای سای  ره  سه رچی له گه ئه

ی  له سه  وتانی دنیا مه كی ئران و زۆر له موو خه و سادا هه مین مانگی پاییزی ئه آه  یه م له بوو، به
   2.زانی وتوو ده گ و حهی مان له سه  مه یان به م رژیمه رووخانی ئه

م  ی وت آرد، به وه ره ركی بۆ ده فه ری پزیشكی سه سه  بیانووی چاره به1979-1- 16زا شا   ره مه حه
 ئران   چاوی به  و جاركی دیكه ری شایه فه  دوایین سه مه  ئه یانزانی آه كی ئران ده م خه م شا و هه هه
رداركی  آوو سه ینی وه  خومه1979-2-1  ئران، له نی شا لهند رۆژ پاش رۆیشت چه.  وه وته ناآه
واوبوونی قۆناغكی  ی ته ینی و رۆیشتنی شا نیشانه هاتنی خومه.  ئران وه ڕایه  گه رانسه  فه وتوو له رآه سه

  3.ستپكردنی قۆناغكی نوێ بوو  و ده  ساله2500مژوویی 
 ئراندا هات و رژیمكی  وی له هله  رژیمی په می آۆتایی بهر آی فه یه  شوه دا به1979ی  ی فورییه11   له

  4.وه ی رژیمی پشووی گرته  جگه وه آی جیاوازه  ئایدۆلۆژیایه ئیسالمی به
 

                                                 
  . 109، 107 ئراندا، ل   له شی ئاوگۆڕی شۆڕشگانه م، به سلی سھه  ، فهی پشوو رچاوه سه،  ن زاده سه بدو حه عه  -  1
  123لشی رووخانی رژیمی شا،  ، به رچاوه مان سه هه -  2
  124 ل، وهرچا مان سه هه -  3
  125 ل، رچاوه مان سه هه -  4
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  تی آورد پاش رووخانی رژیمی پاشایه:  پ
رمكی   هه به، آوردستانی ئران بوو 1979 سای   ئراندا له تی له نجامی رووخانی رژیمی پاشایه  ئه له

آانی خوی  ره  آوردستانی ئران نونهدمۆآراتیت، حیزبی   ئران هه  شا له ی آه وه پاش ئه. ر به ڕوه خۆبه

  1 . بۆ تاران ڵ رژیمی نوێ نارد گه بۆ وتووژ له
تیی  رۆآایه  سه  آوردستانی ئران بهدمۆآراتی شاندكی حیزبی 1979-3- 27دا رۆژی  ندییه م پوه ر له هه

ر پرسی  سه ینی دیداریان آرد و له ڵ خومه گه ركدا بۆ تاران، له فه  سه حمان قاسملوو له بدوله دوآتور عه
ی   چوارچوه ی له آه م ناوبراو دیداره ڵ آرد، به گه یان له آانیان قسه آان و مافه آورد و گیرو گرفته

هدی  ستی مه ی راده له سه و مه  و ئه وه دانه آانی نه زییهمی داخوا  و وه وه ی شخدا هشته آیه تكی ته زیاره
   چاوی به آه  شانده 3- 31. وتنی شۆڕش آرد رآه زیرانی آاتیی ئران پاش سه وه رۆك م سه آه بازرگان، یه
ربی و  دا ده م دیداره ڵ آرد، بازرگان خۆشحایی خۆی له گه آانی آوردیان له  مافه وت و باسی بازرگان آه

 ب ئاآام  ونه و هه موو ئه  هه م به. م دا ه  قه ند له سه  شتكی باش و جگای په ۆنۆمی بۆ آوردستانی بهت ئۆ
  2. وه درایه لی آورد نه واآانی گه  ره  داخوازه  و هیچ ئاوڕك له وه مانه
ی   روانگه  له ی آه وه ئهر  به  له وه، د آرده  آۆتاییدا خودموختاری بۆ آوردستانی ره ینی له تو خومه ئایه
  3.آانی ئیسالم بوو  خودموختاری دژی پوانه وه وه ئه

  لی آورد رآردنی فیتوای جیھاد دژی گه ده: ت
ی دموآراسی بۆ ئران و   چوارچوه لی آورد له واآانی گه  ره ڵ باسكردنی مافه گه ندی له  پوه  له

ردانی تارانیان  آان سه  جوراوجوره  سیاسییه نه  الیه ندین شاندی آوردی له خودموختاری بۆ آوردستان، چه
م   آوردستان، به آانی آورد هاتنه  داواآارییه ندین شاند بۆ گوگرتن له  چه و شوه ر به  تارانیش هه آرد و له

  تی تازه  بۆ آات آوشتن بوو و حكوومه مانه موو ئه  هه وه ته ی حكوومه  روانگه  راستیدا له له
رآردنی  آانی بۆ ده آداره  چه هز بكات و هزه ڕا تاآوو خوی به گه  دوای آاتدا ده یشتوو به گه ت سه ده  به

، فتوای جیھاد دژی 1979- 8-19 آۆتاییدا رۆژی   له بۆیه.  آوردستان رك بخات  له رگه آانی پشمه هزه
   به  آوردستانی ئران جاركی دیكهدمۆآراتیرچوو و حیزبی   ده وه ینییه تو خۆمه ن ئایه  الیه لی آورد له گه

   4 .ندرا یه نایاسایی راگه
النی  موو گه آانی هه ینی داواآارییه النی ئران، رژیمی خومه وتنی شۆڕشی گه رآه  پاش سه ی آه وه  هۆی ئه به

ستابوون،   قورس و قایم راوهآان نیا آورده دا ته م نوانه  و له وه م دایه رآوت وه  سه  ئراندا به ستی له ژرده
ر آوردستان  شكرآشی بۆ سه  له وه آه موو الیه  هه  له ر بۆیه هه.  دا م رژیمه ر ئه رامبه به  آۆسپ له  ببوونه بۆیه
ی رژیمی  م آارانه ك له یه نموونه.  المار دران كی آورد په آانی خه وته سكه  زۆر شون ده ستی پكرد و له ده

  ر به ی سه ده غه یی شاری نه  تر ند آیلۆمه  چه ی گوندی قارن له1979-9-2تی رۆژی  سا ئران، آاره
                                                 

آانی ئران،  شی آورده حمانی، به رگان، وریا ره آان، وه آگرتووه  یه وه ته  ژرار شالیان، تراژیدیای آورد، راپۆرتك بۆ نه-  -  1
  2012ولر ، سای چاپ،   هه-  موآریان  چاپخانه136ی آورد پاش شۆڕشی ئیسالمی، ل  وه بزووتنه

  143،144،145ینی، ل  ت بۆ الی خومه یئه م، چوونی هه سلی سھه ی پشوو، فه رچاوه ، سه ن زاده سه بدو حه   عه-  2
  136ی پشوو، ل رچاوه  ژرار شالیان، سه-  -  3
  . 161،  ل  مانگه ڕی س م، ، شه سلی سھه م، فه آه رگی یه ، به رچاوه مان سه هه،  ن زاده سه بدو حه  عه-  4
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ن   الیه  له م گونده  دانیشتوانی ئه س له  آه68دا  یه وه م آرده له. ربایجانی رۆژئاوا بوو پارزگای ئازه
  1.  آوژران وه هۆی آوردبوونیانه  نیا به ڵ و ته آۆمه ی به  شوه  به وه آانی آۆماری ئیسالمی ئرانه پاسداره

كی سیڤیلی آوردستان   خه آی زۆر له یه ی س مانگی خایاند و ژماره ا آه ماوه د ڕه م شه  ئاآامی ئه م له به
  آانی رژیم ناچار بوون خاآی آوردستان به ، هزه رگه آانی هزی پشمه ره ربه  هۆی به  قوربانی، به بوونه

آانی خۆیدا نا و   شكستی هزه  دانی به1979- 11-17  ینی له تو خومه  ئایه وه ی ئهدوا دوابه. ج بھن
 ئابووری و  ی آورد و گیروگرفته نیی دابوو آشه دا به یامه م په  له لی آورد آرد آه ی گه یامكی ئاراسته په

رانی  ن نونه  الیه ت له یئه ندین هه  چه وه  دیسانه بۆیه. ر بكات سه كی آوردستان چاره آانی خه تییه الیه آۆمه
ت  وه  راستیدا ده م له به. یان آرد آتر ردانی یه  سه آه رآردنی آشه سه ستی چاره به  مه  به وه ته وه آورد و ده

نجامدانی هرشكی  ستی ئه به  مه ست خستنی آات بوو تاآوو به ده نیا به نیا و ته  ته م دانیشتنانه ستی له به مه
   2.یار بكات ر آوردستان خۆی باشتر ته  بۆ سه یكهد
  ڕی ئران و عراق  شه: ث
ل  گه  نوانی له م ریژیمه ، ئه1979 سای   له وه زراندنی آۆماری ئیسالمیی ئرانه تای دامه ره سه ر له  هه

  رووخانی رژیمی شا به پاش  ی آه و بارودۆخه  هۆی ئه  به وه، آی دیكه  الیه بوو، له غدا خۆش نه تی به حكوومه
  رازوو له تكی باش بت تاآوو تای ته رفه  ده نگه  ره غداش پی وابوو آه تی به ر ئراندا هاتبوو، حكوومه سه

رۆك آۆماری  دام حوسن، سه سه ر بۆیه  هه. ی نوان دوو وتدا بۆ الی خۆی رابكشت ساه یان ی ده آشه
ی سای  وتننامه  رككه وه آانه ڤیزیۆنه له ر آامرای ته رامبه به موان و له ر چاوی هه به و آاتی عراق له ئه

  3.  وه شانده وه ی هه  یه وتنامه و رككه  ئه نه ك الیه زایری دڕی و یه ی جه1975
م  الماری ئرانی دا و ئه  سوپای عراق په1980ری  مبه ی سیپتا22  آان له پاش ئاۆزتربوونی ناآۆآییه

می  ڕی دووهه یی پاش شه ڕی ناوچه سارترین شه  پ خه  به  آه ی آشا  ساڵ درژه8ی   ماوه بۆ ڕه شه
ی  وره ساركی گه زار مرۆڤ تیدا آوژران و بریندار بوون و خه دان هه  سه  به ژمار آه  ئه جیھانی دته
  4. بوو  دواوه آی زۆری به وت و ورانكارییه ن آه ر دوو الیه  هه ئابووری له

  :ر آوردستانی ئران  بۆ سه وه  هرشكردنه :ج
رآردنی  ستی ده به  مه  به آانی ئران جاركی دیكه ڕی نوان ئران و عراق، هزه ستپكردنی شه پاش ده
آانی  ر ناوچه  سه   ژر آونترۆی خۆیان هرشیان آرده ی له وه  آوردستان و خستنه  له رگه آانی پشمه هزه

  م له ن، به نگاری بكه ره آی درژ به یه  توانیان بۆ ماوه رگه آانی پشمه  هزه ند آه رچه هه. آوردستانی ئران
ران بگرن و   توانیان حاجی ئۆمه1983 سای   دا له2جری  لفه راسیۆنی وه  ئۆپه آۆتاییدا رژیمی ئران له

آانی   ئیستراتژیكه پش و شۆنه  و پنجون هاته ره دا سۆپای ئران به3جری  لفه راسیۆنی وه  ئۆپه له
  5 .آوردستانیان گرت

 و  ه ی حیزبی دموآرات و آۆمه رگه آانی پشمه ی هزه آشه  هۆی پاشه  به1984آانی سالی   آۆتاییه  له
آانی   ژر آونترۆلی هزه وته تی  آه واوه  ته و آوردستانی عراق، آوردستانی ئران به ره ك به موجاهیدنی خه

                                                 
  .162،  ل  مانگه ڕی س م، ، شه سلی سھه  فهی پشوو، رچاوه سه،  ن زاده سه بدو حه  عه-  1
  164 ل، رچاوه مان سه هه -  2
  ، 258ڕی ئران و عراق، ل م، شه سلی چواره ، فه259، ل رچاوه مان سه هه -  3
  259، ل رچاوه مان سه هه،  -  4
  . 138ی آورد پاش شۆڕشی ئیسالمی، ل  وه آانی ئران، بزووتنه ردهشی آو  بهی پشوو،  رچاوه سه ژرار شالیان، -  5
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 تا   آه ورامانه آانی هه رزاییه وسوود و به ی نه  ناوچه  له  بجگه وه ت ئه به هه(  1. ئیسالمی ئرانرژیمی
 10جری  لفه راسیۆنی وه دا بوو و پاش ئۆپه رگه  ژر آۆنترۆی هزی پشمه  له1988ی مانگی مارسی  نیوه

 ناچار  ی دموآرات به رگه ، هزی پشمه هو ن آۆماری ئیسالمییه  الیه  له بجه ه ی هه و داگیرآرانی ناوچه
  2). آرد یه و ناوچه ی له آشه پاشه

آانی آۆماری ئیسالمیی   ژر آۆنترۆی هزه  تاآوو ئستا آوردستانی ئران له  دواوه  به م قۆناغه  ئیتر له
آانی آورد  وته ستكه هموو د هه. آرت رآوت ده واوی سه  به ته  بزاڤكی مافخوازانه شنه ر چه  و هه ئراندایه

 و زیندانیكردنی جیابیران و  نجه شكه رآوت و ئه  سه  و قۆناغكی نوێ له وت آراوه  لیان زه جاركی دیكه
  .  ستی پ آردووه ئازادیخوازان ده

  
  : آوردستانی ئراندا  مژووی  له وره ساری گه دوو رووداوی تاڵ و دوو خه: چ -
  : حمان قاسملوو هبدولر عه.تیرۆرآردنی د: م آه یه

بات   خه آان و رۆیشتنیان بۆ باشووری آوردستان، شوازكی نوی له  آوردییه زاندی هزه  پاش سنوور به
آانی   شوازه  له جگه. آداری ڕی چه  شه  بریتی بوو له ستی پكرد آه ندیی ئران ده تی ناوه دژی حكوومه

آی زۆری  رییه ش آاریگه مه ئه.... ندن و آاری ركخستن ویا ڕی راگه آوو دیپلۆماسی و شه بات وه ی خه دیكه
 شۆڕشی   جاركی دیكه بوو آه ی هه وه بانی هیوایان به كی آوردستان و نه ی خه ره ی و وه رزبوونه ر به  سه له

د، تووشی دامرآان  ممه وا قازی محه دانی پشه سداره آوو پاش تكچوونی آۆماری آوردستان و له آورد وه
رانی وه  ته ش به مه ئه.  وه تهبه واوی آۆماری ئیسالمیی ئنابوو و ماندووی آردبوو، له زاوه آه  الیه  ه   
رۆك آۆماری  آوو سه نجانی وه فسه  ره وه، آی دیكه  الیه  آۆچی دوایی آردبوو و له ینی تازه تو خۆمه ئایه
ڕی  ها شه روه آرد و هه  ده وه  رگای دیالۆگه ردی لهی آو رآردنی آشه سه ی چاره شه وآاتی ئران، بانگه ئه

  3 .ئران و عراقیش آۆتایی پ هاتبوو
  ندیی ئران له تی ناوه ی آورد، حكوومه آردنی آشه ر سه  بیانووی چاره  به  جاركی دیكه بۆیه
گری   ئاهه  آوردستانی ئران  آهدمۆآراتیو آاتی حیزبی  حمان قاسملوو سكرتری ئه بدوله عه.د

دوآتور قاسملوو  و .  آوردستانی ئران بوو، داوای وتووژی آرد لی آورد له آانی گه ییه وه ته  نه داواآارییه
 آرد،  م پیشنیاره  پشوازییان له آرد، ی ئاشتییان ده شه مژ بوو بانگه ر له  هه تیی حیزبی دموآرات آه رایه ربه
-8- 13 آۆتاییدا رۆژی  یش ، له  ختی ئوتر ننای پایته  ڤییه ردوو الدا له وان هه ن ند دانیشتنك له  پاش چه بۆیه

آانی آۆماری   ناو دیپلۆماته ن به  الیه  ل دوو هاوڕی له  گه ر مزی وتووژ دوآتور قاسملوو له  سه  له1989
   4. تیرۆر آران وه ئیسالمی ئرانه
نجامی باش  ڵ رژیمی ئران ئه گه  له وه  رگای وتووژه یتوانی له  ده  آه یه و بیرۆآه  قوربانیی ئه قاسملوو بوو به

زگای سیخۆڕیی ئران  ستی ده  ده  قاسملوو به  آه دا نییه وه ست بنت، هیچ گومان له  ده آان به بۆ آورده
                                                 

  ،38زاندن،ل  م، سنوور به سی پنجه م، فه رگی دوهه  به پشوو، رچاوه سه،  ن زاده سه بدو حه  عه-  1
 .2013- 02- 21  ی آوردستان، آۆیه شی فارسی رۆژنامه پرسی به الم ئیسمائیپوور، به ڵ سه گه  وتوژ له-  2
  ی  چاپخانه139ی آورد پاش شۆڕشی ئیسالمی، ل  وه آانی ئران، بزووتنه شی آورده به پشوو،  رچاوه سه ژرار شالیان، -  3

  2012ولر ، سای چاپ،   هه-موآریان
، Kul û Kovanek mezinم،  شته شی هه ، بهDR. Qasimlo Banga Aştî Û azadîهاب خالیدی،   شه- 4
  . 67ل
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م  رچوو، به  ده ساوهم تی نه وه ن ده  الیه  رآردنی دوو دیپلۆماتی ئران له سه ستبه  بیاری ده ر بۆیه آوژرا، هه
م  یویست خۆی به مسا نه  نه ر، چوونكه  ده  چوونه مسا  نه آان له  ئیرانییه آرا و دیپلۆماته ج نه  جبه م بیاره ئه

 دمۆآراتی حیزبی   له وره بركی گه  زه ی آه وه  هۆی ئه آوژرانی قاسملوو بوو به. رقاڵ بكات  سه وه یه آشه
  1.وت آوردستانی ئران بكه

  
  : ندی فكه ره سادق شه.تیرۆرآردنی د: م دووهه

م پلینۆمی  آه  یه  له 1989-08- 13  ندی له فكه ره پاش تیرۆرآردنی دوآتور قاسملوو، دوآتور سادق شه
  2. سپردرا رآی سكرتری پ ئه ندیدا، ئه ی ناوه  آومیته
  کاتك آه رلینی ئامان،  به یكۆنۆس لهی م  چشتخانه  له1992 سای ر سیپتامبه ی١٧ندی ل  فكه ره شه

حیزبی . کردبوو، تیرۆر کرا کانی ئۆپۆزیسیۆنی آۆماری ئیسالمیی ئرانی نه بشداریی کۆبوونوەیکی الیه
جكردنی ئو تیرۆرە   ئۆپۆزیسیۆنی ئرانی پالندانان و جبه شكی زۆر له  آوردستانی ئران و بهدمۆآراتی

 تا ئستا ل الین کاربدەستانی ئرانوە ب درۆ  م بۆچوونه سالمی، ئهدەخن ئستۆی کۆماری ئی
آانی   ناوه ، به م تیرۆره  تاوانبارانی ئه س له  آه3رآردنی  سه ستبه پاش ده دواتر  ند آه ر چه هه.  خراوەتوه

ندامانی   لوبنان و ئهكی ب و خه ره ز عه گه  ره باس راحیل به مین و عه كی ئران، یوسف ئه آازم دارابی، خه
  دوای شیکردنوەی رووداوەکانی کارەساتی میکۆنۆس، له رلین به حیزبوی لوبنان، دادگایک ل شاری

. ، نردراوەکانی کۆماری ئیسالمیی ب تاوانباری ئنجامی ئو تیرۆرە ناسی1997ی ئاڤریلی 10رواری  به
و  سرۆک کۆماری ئه نجانی، فسه ر هاشمی ره آبه لی ئه هربری کۆماری ئیسالمیی ئران،  ع، یی لی خامنه عه

ستی  رده آانی به  پی بگه به.  و آات بۆ دادگا بانگ کران ەزیری ئیتالعاتی ئهالحیان، و لی فه عه کات و
آردنی بیاری  ر آیی ده ره رپرسی سه و کاتی کۆماری ئیسالمی ب تاوانبار و به دادگاک، کاربدەستانی ئه

    3.آه ناسران تیرۆره
  :تیی آوردستانی ئران یه ی جیۆپۆلیتیك و آۆمه پكھاته: خ-
   آوردستانی ، وه  باآووره  له  آه وه  ئرانه  رۆژئاوای شی  به وتۆته  ئیران آه  آوردستانی  جوغرافیایی وتی كه هه

  و له  آوردستان رمی  هه تی ومه رۆژئاوا حكو دان، له مه و هه  خووزستان  باشوور پارزگاآانی ، له تورآیه
" 125000 "  ئران به  آوردستانی ی پوانه. وتوون كه و زنجان هه ربایجان  ئازه  پارزگاآانی وه تیه رۆژهه

  و هلی   شیمالی ی  پله40ـ31   پانی  نوان هلی وته آه ها ده روه هه.  آرت  ده نده زه  مه  چوارگوشه ی  آیلومیتر
   خاآی  رووپوی دی  سه  له8 آوردستان   خاآی ی  پوانه وه  دیكه آی  الیه له.  تی  رۆژهه ی  پله48ـ44  درژی
   پاڵ چیای له  ئاراس   رووباری له.  وه گرته  ده وره  گه  آوردستانی  خاآی  تكای دی  سه  له27و   ئرانه
   له  پانتایی نجی و ناوه  آیلومیتر50   پانتایی  به  ورم ی ریاچه  ده  تا باشوری آشرێ و خوار ده ره  به وه ئاراراته
 بۆ  وه  باآوره  ئران له  آوردستانی ی پوانه. ب  ده  آیلومیتر300  ی و ئیم نزیكه و آرماشان   سنه  آانی ناوچه

  4. بی  آیلومیتر ده900  ی باشوور نزیكه
                                                 

  . 138 ل ی پشوو، رچاوه سهن،   ژرار شالیا-  1
  .114 ڕه یی، الپه وه ته ندی سیمای شۆڕشگكی نه فكه ره فی، شه ره سمایل شه -  2
  116، ڵ2007م، سای  شی پنجه آا، به ندی ریسوا ده فكه ره ر، آتبی میكۆنوس بكوژانی شه لۆقمان مھفه-  3
،  ئادریسی 2009 / 8 / 14: رواری نووسین  ئابووری، بهی شه تی آوردستان و گه ناسر ساحی، وتاری رۆژهه -  4

  www.komale.com: ئینترنتی
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 ئاستی  تر له زار مه آان هه  شاره  شونك آه  له ژین واته  دهآاندا  شاخاوییه  ناوچه آانی ئران له آورده
م وشكایی ئاو و  گۆڕدرت، به وا زۆر ده  هه وشی ئاو و  و ره ییه رزن، ئاو و هوای آوردستان قاڕه ریاآان به ده
 میلیۆن دۆنم 4  تر له زار آیلۆمه  هه125  آان له ، آورده متره ی ئران آه آانی دیكه  شونه وای ئران له هه

    1 .جن ی شاخاویی ئراندا نیشته ناوچه
   له مه گوترت، ئه  ده ی سنه  ناوچه نیا به تی ئران، ناوی آوردستان ته وه آانی ده  ئیدارییه شبوونه  هۆی دابه به

  ی آه وه ر ئه  به له . ربایجانی رۆژئاواش آوردن  ئازه شك له  پارزگاآانی آرماشان و ئیم و به  آه حاكدایه
ر  به تیان  شیمه ، ئاماركی ورد له حه وه آردۆته آانی ئران بو نه  آورده تی ئران هیچ ئاماركی له وه ده
 میلیۆن 7ی   نزیكه هنن، واته تی گشتیی وت پك ده شیمه ی حه15دا   سه م آورد له ، به ستدا نییه ده
ی  شه  نونجی گه  له ده، آه  سه  له8/2  تی آورد، پتر له شیمه ی حه ی سانه شه ی گه ، رژه یه تیان هه شیمه حه
 قووچان و  ی آوردستان له وه ره  ده آان له زنی آورده تكی مه شیمه ها حه روه هه.  تی وت زۆرتره شیمه حه
   له م آوردانه ئه. ژین  دهر  رامسه ها باآووری ئران له روه  پارزگای خۆراسانن، و هه ر به  سه ز آه گه ره ده
آانی ئیمپراتۆریی   تا سنووره وه ته  دوور خراونه و شوینانه  بۆ ئه وه باسه ن شاعه  الیه  له17ی  ده تای سه ره سه

  ر چاو بگیرت آه به  له ش وه ب ئه ها ده روه هه.  سه زار آه  هه600ی   نزیكه تیان شیمه حه. ئران بپارزن
   2.رین یشتوانی آوردستان فارس و ئازهی دان15دا  سه له
ی   و زۆربه وتووتره موویان پشكه  هه ر چوار پارزگای آوردستان، پارزگای آرماشان له  نوان هه له
   3.ن ی شیعه آه كه خه
  : ی ئابووریی آوردستان پكھاته: د
نیا  ، ته سازی نییه آی پیشه ایهآنۆلۆژی ن هیچ ته  و خاوه مییه رهه ك به ی ئابووریی آوردستان یه پكھاته 
  له.   پارزگای آرماشانه  له وت می نه رهه ـ به ی آردووه شه سازیدا گه  بواری پیشه  له شكی پ قازانج آه به

 هۆی  به. متره  گشتی آه  نونجی داهاتی ئران به  له تدا  ڕه  بنه كی آوردستان له ئاآامدا ئاستی داهاتی خه
   آه ی وه  هۆی ئه  و به یه  آوردستاندا هه  له م آارگه آی زۆر آه یه سازی، هشتا ژماره  پیشهآردنی  نه شه گه
ی  آانی دیكه نده مه وه  ده آان بۆ ناوچه  آوردنشینه كی ناوچه ، خه مه  آوردستاندا آه تی آارآردن له رفه ده

شی چاالآی   آوردستان گرینگترین به بۆیهر  هه. ن آه هان و خووزستان آۆچ ده آوو تاران و ئیسفه ئران وه
  4 . دات ست ده  ده آان له سازییه  پیشه نده  قازانجی ناوه تی خوی به شیمه حه
  5:ندروستی بواری ته: ر
بوونی آادیری  ست نه  ده ، آوردستان به یه  هه وه ندروستییه شی ته  به ندیی به یوه  په ی آه و شونه تا ئه هه

  .  متره ی ئران آه آانی دیكه ڵ شونه گه راورد له  به ی پزیشكانی آوردستان به ا، ژمارهن  ده وه پسپۆڕه
   و آانیاوی خاون له آانی دراوسی زۆر سازگاره نده به  چاو مه وای آوردستان له  ئاو و هه ند آه رچه هه

   وه ه...راخوم و ماڕیا و ، ته  ریخۆهخۆشیی سیلی ست نه  ده س به شدا زۆر آه وه ڵ ئه گه آاندا زۆرن، له گونده
                                                 

  . 141-140، ل تی  یه ی آۆمه ھاتهآانی ئران، بپك شی آورده ، بهی پشوو رچاوه سه ژرار شالیان، -  1
  141ل ،تی یه ی آۆمه آانی ئران، بپكھاته شی آورده ی پشوو، به رچاوه  ژرار شالیان، ، سه-  2
  141،ل رچاوه مان سه هه -  3
  141ل.  رچاوه مان سه هه -  4
  .141 ل ، رچاوه مان سه هه -  5
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آانی   گونده آاته می پزیشك روو ده  آه  و زۆر به وه  ته ی آوردستاندا بو بوونه  زۆر ناوچه  له نانن آه ده
  .آوردستان

  :واری ئاستی خونده: ز
واری  خونده نه. وونوار ب خونده دانیشتوانی آوردستانی ئران نه% 95   پتر له1945پی ئاماری سای  به
  1 .د بوو دی سه  نو ژناندا سه له
 250ی   دانیشتوانی نزیكه هاباد آه  شاری مه  له1955-1954پی ئاماری خوندنی سای  ها به ر وه هه
 4آان  تاییه ره  سه  پۆله ی ی آچانه ی قوتابخانه  ژماره ، آه ی ل بووه  قوتابخانه17نیا  بوو، ته س ده زار آه هه
  3.2 و بۆ آوڕان 1ندییش بۆ آچان   و ناوه  قوتابخانه8 و بۆ آوڕان   بووه وتابخانهق

 بواری   و ئستاش له بینیوه  نه وه  خۆیه وتۆی به آی ئه  گۆڕانكارییه آه ندین ساڵ بارودۆخه ڕ بوونی چه پاش تپه
  رسووڕمان نییه وه و جگای سه ناداتهت  شیمه آانی حه می پویستییه آان وه ی قوتابخانه  ژماره واریدا خوینده

 مندان  آی زۆر له یه ژماره. بت آی هه نیا مامۆستایه ، ته یه  قوتابیی هه300 تا 250  ندك آه ر گو گه ئه
 1975 سای  له.  یه وه ره سه واری له  خونده ی نه وابوو رژه آه.   قوتابخانه ت ناچنه آان قه  گونده ت له تایبه به

ت   آوڕان قه4/1ی آچان و 5/2دا   سه له. وار بوون خونده ژنان نه% 80 گشتی و  ك به  خه70 % هپتر ل
ی  وار بوون، ژماره خونده ی پیاوان نه%85موو ژنان و  هه% 95آاندا   گونده له.   قوتابخانه چوونه ده نه
   3).پیاوان%40ی ژنان و %60(متر بوو،  آاندا آه  شاره واران له خونده نه
 زمانی فارسی  آان، مندانی آورد به  قوتابخانه  زمانی آوردی له  به رده روه  بوونی په غه ده  هۆی قه به
  ی آه وه ر ئه به ، له  زمانی فارسییه آان به واره  خونده بینن و خوندن و نووسینی گشتیی آورده  ده رده روه په

  4. ی ئرانه هرد روه می په رمیی سیسته زمانی فارسی زمانی فه
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
زعی گشتیی آوردستانی ئران،  وهر  ، ئاوڕك بۆ سهم آه سی یه ، فه ی پشوو رچاوه سهحمان قاسملوو،  بدوله  دوآتور عه-  1
  . 15ل،

،  ن زاده سه بدو حه رگان، عه آی سیاسی ئابووری، وه یه وه حمان قاسملوو، آوردستان و آورد، لكۆنه بدوله  دوآتور عه-  2
  ولر،   هه،2006م، سای  ،چاپی دووهه34ی آورد، خوندن، ل  وه ته م، آوردستان و نه آه سی یه فه
  .141 ، ل ی پشوو رچاوه سه ژرار شالیان، -  3
  141، ل رچاوه مان سه هه -  4
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  دین فكه ره  سادق شهدوآتور ژیانی  ك له یه آورته: م آه  یهیپار
دی  ممه  محهال مه  د ناسراو به ممه محه ال مه، آوڕی عید  دوآتور سه ندی ناسراو به فكه هر د سادق شه ممه محه
  ی لهتاو ی هه1316ی سای فرانبار ی به21  ر به رامبه  به11/1/1938  ممه شه  ڕۆژی س،1بۆر
  ر له هه. ك بوودای   له4 آوردستانی ئران   له3 بۆآان شاریی 2غه ره  گوندی ته  لهر روه آی نیشتمانپه یه ماه بنه
  آات دایكی به  باوآی دوآتور سادق آۆچی دوایی ده ی آه وه پاش ئه .است د  ده ی لهدا باوآنی مندای مه ته

ی،  آه وره ر شانی براگه  سه وته  آهرشتیكردنی رپه و سه 5آات سكی تر ده  آه لت و شوو بهه جی ده
آوو   وهژار  هه ی آه وه  راستیدا پاش ئه له .6ژار مامۆستا هه،  خوالخۆشبوو،ی آوردستان وره شاعیری گه

. تو آه ده ر دههاباد   مه  لهم  بۆآان و هه م له ههشی  آه ماه ، ناوبانگی بنهبت ناوبانگ ده  بهشاعیركی آورد
نی مامۆستا آا  ناوه  به یه  ههی  تر وره گهی  خۆ یان بوو و دوو برای له آه ماه  مندای بنهترینناوبراو بچووآ

 ناوی  ی به ی دیكه  دایكیان جیاواز بوو و براآهبوون و یك نهك دا  یه ت له به  هه  آهحمان بدوله  عه ژار واته هه
ر  یان دانیشتووی شاری ورم سه آه  ئستا خۆشكه ب آه ینه  ناوی زه  به یه شككی ههوها خ روه هه. بدو عه
هیدی حیزبی   شه،حموود  ناوی مه كیشی به و آوڕ  ه آوردستانی ئران ربایجانی رۆژئاوا له  پارزگای ئازه به

بوو   نهیواری ند خونده رچه ب هه ینه ه ز.ژین هاباد ده  مه ی له دایك و براآه و  ه آوردستانی ئراندمۆآراتی
                                                 

  2012- 11- 5،  لیل گادانی، آۆیه ڵ جه  گه  وتووژ له-  1
  ممه شه  ترغه، س مھدی کریم زاده، وتاری  آوه  ( بوانه.  تری رۆژئاوای بۆآان  آیلۆمه22  ته وتووه  آه غه ره  گوندی ته- 2 

  ) ڕی  ، ماپه2012 ئۆآتۆبری ی12
 پلی ٤٦ك و   خوله١٣ئم شارە ل . هکوتووە"  ئازەربایجانی ڕۆژئاوا ک ل   آوردستانی ئرانه شارکی  بۆکان- 3 

ب پی دوایین دابشکردنکانی ئران، برینایی . وتووە كه  پلی پانایی باکوریدا هه٣٦ك و   خوله٣٢رۆژهتی و درژایی 
.  کیلومتری چوارگۆشی و ل باشوری رۆژهتی پارزگای ئازەربایجانی رۆژئاوای ئراندا هکوتووە٢٥٤١.٣٠٦بۆکان 

م  ی دانیشتوانی ئه زۆربه.  س بووه  آه٢٠٨، ۴٢٠تاوی ا  ی هه1385 سای رژمریی  پی سه تی شاری بۆآان به شیمه حه
  ). ویكی پیدیا، شھرستان بوآان ( بوانه.  ن  ئایینزای سوننه ر به  سه شاره

  ، له  تورآیه  آوردستانی  باآووری  له ، آه وه  ئرانه  رۆژئاوای شی  به ته وتووه  ئیران آه  آوردستانی  جوغرافیایی وتی كه  هه-  4
  وه ته  رۆژهه و له  آوردستانی عراق  رمی ، عراق و هه  آوردستانی تورآیه  رۆژئاواوه ، له  خووزستان  پارزگای وه باشووره

  نده زه  مه  چوارگوشه آیلومیتری" 125000 "  ئران به  آوردستانی ی پوانه.  وتووه كه نجان هه و زه ربایجان  ئازه پارزگاآانی
  آی  الیه له.  تی  رۆژهه ی  په48ـ44   درژی و هلی   شیمالی ی  په40ـ31  ی پان  نوان هلی وته آه ها ده روه هه.  آرت ده

  وره  گه  آوردستانی  خاآی  تكای دی  سه  له27و    ئرانه  خاآی  ڕۆپوی دی  سه  له8 آوردستان   خاآی ی  پوانه وه دیكه
 50   پانتایی  به  ورم ی ریاچه  ده  تا باشوری آشری و خوار ده ره  به وه  ئاراراته  پاڵ چیای له وه  ئاراسه  رووباری له.  وه گرته ده

 ئران   آوردستانی ی و پوانه  ب  ده  آیلومیتری300  ی و ئیالم نزیكه و آرماشان   سنه آانی  ناوچه  له  پانتایی نجی و ناوه آیلومیتر
ی  شه تی آوردستان و گه ناصر صالحی،  وتاری رۆژهه ( بروانه.  بی  آیلومیتر ده900  ی  بۆ باشوور نزیكه وه  باآوره له

  ): ،  ئادریسی ئینترنتی2009 / 8 / 14: رواری نووسین ئابووری، به
  .2013- 2-22لر و هه. حیم سۆرخی ره. ل د گه وتووژ له -  5
آك  ژار یه ، هه  دایك بووه هاباد له تاوی له شاری مه ی هه1300له سای . ژاره مامۆستا هه«ندی فكه ره حمان شه بدوله عه -6 
 گرینگترین  آك له  یه  آه یه بی و شیعری هه ده می ئه رهه ندین به  چه  آه ترین شاعیرانی آورد بووه وره  ناودارترین و گه له
  ) فیسبووك ژار له رمیی مامۆستا هه یجی فه په(   بوانه. ژار آوردیی هه–نگی فارسی  رهه  فه  له آانی بریتییه مه رهه به
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ی تی ست و بیركی آوردایه ر بوو و هه به ژاری له هه، مامۆستا ی خۆی آه وره آانی برا گه ی شعره  زۆربهم به
  1.بوو ددا  مشك و  زۆری له

آان  ر مردووه گه  ئه واته.  مندایدا مردوون ر له  خۆی ههشی دواییآ ندی خوشك و برایه فكه ره سادق شه
   آهبدو  ناوی عه ندی به فكه ره ی شه وره  گهی برا.م  مندای چواره بته ندی ده فكه ره  شه،ین حیساب بكه
 تآر ێ دهڕ ورز به ستی خوندن بۆ ته به  مه ۆماری آوردستان بهمی آ رده ات، سهآ هاباد ژیان ده  مه ئستا له
  لهی   دایك و خوشك و براآهیتررخا  به  آۆمار لهت و دوای رووخانیخون ندی ده ی دواناوه2و تاآوو 

ش پاندیش  فكه ره ژاری شه  هه چوونكه. ر شانی  سه ته هوتوو ی آه آه ماه رآی بنه ئه و  وه ته هاباد ماوه مه
اش پ  2. ئران وه ته اوهڕ گه یلوول نه ئهشی تا تكچوونی شۆڕ  و هه ی عراق بووه ڕیوه په ،تكچوونی آۆمار

كی  م خه به. ی خۆی ببینت آه وره  ساڵ ناتوان برا گه28ژار دوآتور سادق تاآوو  بوونی هه ئاواره
   3.ن ده تی ده بن و یارمه ندی ده فكه ره هی ش ماه  بنه  ئاگایان لهژاری شاعیر،  هۆی هه یش بههاباد مه

   بۆیه دوست بوون، آی زانست یه ماه  بنهم به  4.  بوونسكورت ژار و ده تا زۆر هه ره یان سه آه ماه  بنه
  تابخانهبوونی قو  و نه هم رده و سه هبوونی ئیمكانات ل ژاربوونیان و نه ی و هه آه ماه ی بنهیت داها م ڕای آه ره سه
 وێ  شاری بۆآان و له ته چوونهدا 1944 سای  له  وه غه ره  گوندی ته  لهدا،آان ی زۆری گونده  زۆربه له

 ڵ گه ندی هاوآات بوو له فكه ره شه یایدمی من رده  سه. واو آردووه تهتایی  ره دووی سه ك و پۆلی یه  یخۆیندن
. زراندنی آۆماری آوردستان  و دامهتی آوردستان كی رۆژهه ی خه باتی رزگاریخوازانه ستاندنی خه ئه ره په
  ن له  زۆر دیمهندی، فكه ره شهی باتگ انا و خه زیبراژار،  مامۆستا ههآانی   رنونی و ئامۆژگارییههۆی به
  5. وه دا مایهینی  بیر و زه  له وآاته مژوویی ئهباتی  خه

 ی كی گچكه ما هاباد له  مه له. هاباد  مه نه د1946 سای   واته، آۆماردامی رده  سه ك له ساپاش 
ق  بابی سدی ، واتهد ممه هح مق  مای حاجی ساحی فهدا بوون و دراوسیگ به م وتی رۆسته آی مزگه ڕه گه
ژار آاری   مامۆستا هه  بوو آه وه شیان ئهیهۆآاری آۆچكردن. بلیغاتی آۆمار بوون زیری ته  وه،ری یده حه
  ی له آه هما  بنهی وه  پاش گیرسانه.ختی آۆمار ته پ  ه بووب   آههاباد بوو  مه ی زیاتر لهبی و سیاسی ده ئه
ندی و  فكه ره  شهیتای ره ، خۆیندنی سه واو آرد  ته و شاره ه لر  ههییند تایی و ناوه هر خوندنی سههاباد،  مه
-2  تایی آوڕانه ره ی سه تابخانهدا قو مه رده  سه و هاباد له موو شاری مه  هه  له  آه دا بووهك آات واوآردنی له ته
ت  عاده  سهی تابخانهوق   له،هاباد  مه  دته ی آه وه ندی پاش ئه فكه ره و سادق شه   بووه تابخانهوق 3
 بوو  وا هه، جاری   قوتابخانه چوونه  ده ان آهقوتابیم بوون،   زۆر آهدا هم رده و سه ه ل آتبی وانه. تی ندوویهخو
ورز و   تهردانی ی سه سانه و آه  رگای خزم و دوست و ئه ویش له بوو، ئه ی ساڵ آتبیان نه  تا نیوه آه

6.یشت گه ستیان ده  ده  بهآرد، یان دهورم   
                                                 

  .2012- 11- 5،  لیل گادانی، آۆیه ڵ جه  گه  وتووژ له-  1
  .2012 -11-5،  لیل گادانی، آۆیه ڵ جه گه وتووژ له -  2
  .2013-2-22ولر  هه. سۆرخیحیم  ره. ل د گه وتووژ له -  -  3
  . رچاوه مان سه هه -  4
  112 ڕه یی، الپه وه ته ندی سیمای شۆڕشگكی نه فكه ره فی، شه ره  سمایل شه-  5
  .2012- 11- 5،  لیل گادانی، آۆیه ڵ جه  گه  وتووژ له-  6
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 1.ورز  ته ورم یان  بچنه وایهب ده ن خوند  دان به بوو و بۆ درژه ك هه تا پۆلی یه ندیش هه قۆناغی دواناوه
 ن الیه  واریدا له خونده و نهژاری   هه  له ی آورد وه و هشتنهی دانانی جیاوازی  ش نیشانه ته  سیاسهم ئه

 .آرد ی دهیت پاشایهشا زا  ره  آه بوو وه همی ئران وده تی ئه حكوومه

  :ك آی زیره تابییهی قو ندی نموونه فكه ره شه: الف
انی قوتابی  اندا لهآ موو پۆله  هه هل  وبێ یی دهوتوو رآه ه س تایی خوندن به ره آانی سه ندی قۆناغه فكه ره شه 
 2  . وریز خوندووه هری ته ندیی ئیرانشه  دواناوه ندیشی له وهندی و دوانا آانی ناوه قۆناغه.  ك بووه زیره  ره هه
  ی آه وه  بۆ ئه هزه آی به یه گه ش به مه ئه .بوونی ئیمكاناتی خوندن  نه بۆ  وه تهڕ گه ی ده آه ش هۆآاره مه ئه
  .   بوونهر روه په آی زانست یه ماه ندی بنه فكه ره ی شه آه ماه بنه

  آردووه ی خۆی نه آه ماه  بۆ دابینكردنی بژیوی ژیانی بنهییدا هیچ آاتك آار قۆناغی مندا ندی له فكه ره شه
 قۆناغی مندایدا زۆر  ۆی، لهندی بۆ خ فكه ره آانی شه  پی قسه به.  رقای خۆندن بووه وام سه رده و به
، بوو  ده امۆستاآه م  لهگویدا  ی وانه وه  آاتی گوتنه له  ی آه نده وه ر ئه ، هه ك بووه ره زیربزو و هاوآاتیش سه
ر  سه ر له ی هه آه ندی خوندنه فكه ره شه. آرد ری ده به  و لهبوو زا ده  شاره آه  وانه  و لهآرد ر ده به ی له آه آتبه

    3. ڵ آردووهرقا  خوندن سه  ماڵ خوێ به متر له  و آه پۆل بووه

تی  منیه ی ئه له سه ر مه بهله ـــ    آهندی  فكه ره دآتور سادق شه خوندآاری قۆناغیآانی   هاوپۆلییه آ له یه
و  بوو یشتنی تگهی موو  ههآانی وه تاقیكردنه  بوو آه آمان هه مامۆستایه" :یگوت ناآرێ ناوی بھنرێ ـــ ده

  وه  نه و دوای بن بكش هر ، جگه  وه ونهچای بخو رێ   ده نه برۆدا وه تاقیكردنه آاتی  لهیانتوانی  خوندآاران ده
 ی وه  ئه بۆیه.  وه  بخونینه بوایه  ده و آه ناساندبو  ئمه  آتبكی به  مامۆستاآه.  وه نه آان بده ی پرسیارهو وم

نووسی  ده قیش هیچی نهنووسی و دوآتور ساد مووم ده نیشتم هه من دادهآرد  باسی دهر پۆل  سه مامۆستا له
ر  سه  له ی آه م شتانه موو ئه  خوندنی هه  بهستم آرد ده من دازموون ئه آاتی  له. گرت  ل رادهس گوێ و به
م دوآتور  به.  وه همدخون آیم و دبوو ناسان  ئمه  مامۆستا به ی آه و آتبه نووسیبووم و دوای رۆیشم ئهپۆل 

ی  آه یانیه  به".م  با چاوك ل بكه منیش بده   به  و آتبه  ئه": الم و وتی  هاته  آه وه تاقیكردنه وی پش سادق شه
بوو و  ههیان آ داوموویان   خوندآاران هه ،وه  هاته  ی آه نجامه ئه  دواتر آهك  یه ان دا و ماوهمزموون ئه  آه
 ، وه  هاتهآان وه نجامی تاقیكردنه ئه آات م به. خراپ بوون دا آه وه  تاقیكردنه له  یانزانی آه ترسان و ده ده
منیش .  و نیوی هنابوو  نوزده، ر بیست سه ندی له فكه ره سادق شه   بوو آه وه  ئه ،رسام آرد  سهیی من وه ئه

ی  نمره ژر   لهانمووی ر هه  ههی تر وانه نا ئه ده. رگرتبوو وه  و نیوی سكی تریش ده رگرتبوو و آه م وه سزده
 فارسی   ژوورێ به  هاته یر بوو آه سهی ش زۆری پ مامۆستاآه. وتبوون موویان آه رگرتبوو و هه  وهیان ده
ۆستا  الی مامۆستا و مام  چووه وستا و وتی منم  سادقیش هه"؟ یه  ئوه ك له ندی آام یه فكه ره سادق شه":وتی
 پاشان  ". رگرتووه  و نیوی وه  نوزده، بیستی من  له م خوندآاره  ئه:"رشانی و وتی  سه ستی خسته ده

ر   من هه": ومدا وتی  سادقیش له"یت؟ ستی بخه  ده  به یه م نمره  چۆن توانیت ئه باشه":پرس  ل دهمامۆستا
رم   وه زم ل بووه  حه ی آه و آتبانه  و ئه  آتبخانه ته  و پاشان چۆمه  راگرتووه  ئوه ر پۆل گۆیم له سه له
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 و  رگرتووه  ل وهآم آتبهآم و   الی هاوریه ته وی ئیمتیحانیش چوومه  و پاشان شه وه ته  و خوندوومه گرتووه
  ". وه ته خوندوومه

  

   : ب ندی دروست ده فكه ره تی الی شه وایه ته  بیر نه وه ژاره هه هۆی  به: ب  
دا  م بواره آتور سادق لهدو. ب دهتی الی دروست  وایه ته ستی نه ندی هه فكه ره نی منداایدا شه مه  ته ر له هه
  یشتمه گهت آا.  بۆآان ك له یه ر خوندن بۆ قۆتابخانه  به وت سان بوو، منیان نارده نم حه مه  ته آات: " ت ده

   زت لیه  منیان گوت تۆش حه ، به وه خونده  آۆماری آوردستانیان دهیی وه ته  مندان سروودی نه، آه قۆتابخانه
ی  وه  بۆ ئه،وق و هۆگری ه ش لهبوو پ ناخم موو  ههوآات  ئه بخونی؟ من  م سرووده ئهو  ت بی مانه آوو ئه وه
ی بیر  وه ته وا نهائ   وای آردووه  آه ی برامژار ههبۆ   وه ڕته گه ده ، مه رچی هه هه  بۆیه. وان بم آوو ئه وه
   بواری زانسته م له یخوند، به شی آیمیا ده  به  له ی آه وه ڕای ئه ره ندی سه فكه ره  شه. وه مه بكه

 سادق دوآتورآانی   هاوریه آ له یه.  وه فه لسه  بواری فه تی له  تایبه آان زانیاری زۆری پ بوو، به تییه مرۆڤایه
نی خۆندآاری خۆیدا  مه  ته دوآتور سادق له":ت  ناوێ بھنرێ، ده دا هتی ناآرێ لر یهمنی ر هۆآاری ئه به  له آه
زانی و  ورووپی ده زیرانی گشت وتانی ئه رۆك وه م ناوی سه ند، بهیخۆ شی آیمیا ده  به  له ند آه ر چه هه

   1 ".ورووپاش بوو هآوو ئ ستی وه ر و وتانی دوورده وروبه  دهآانی گۆڕانكارییهئاگاداری گشت 
 : شی آیمیا  به چته وه ده ست آورتییه  هۆی ده م به چ به رده شی پزیشكی بۆ ده ندی به فكه ره شه: پ

آی زانكۆ بۆ خۆی  شی پزیشكی آۆرسیه ر خوندن توانی بۆ به سه وام بوون له رده  به ندی به فكه ره سادق شه
  .  وه دا بخونته شه م به یتوانی له نه  وه  ئابوورییهر خراپی بواری به م له  بهرخان بكات، ته

و   ئه ندی آه فكه ره ب، سادق شه ڕ ده ژار تپه بوونی هه ر ئاواره  سه  ساڵ به15آات دا  ندییه م پوه ر له هه
   ئستا من خوندآارم و له وه  ئه:"ت نرت و  پ ده ی دهۆك بۆ برای خ یه ب، نامه  سان ده23آات 

   بهچی آهرچووبووم   من بۆ پزیشكی ده،م براآهم  به. خونم ربیت معلمی تاران شیمی ده رای ته دانشسه
  .2آیمیاشی   به ته بوو چوومه مان نه  پاره ی آه وه هۆی ئه

 تاران الیبارای   دانیشسه له 1959سای  ییر خوندن توان  سه وامبوون له رده  به ندی به فكه ره سادق شه 
   له1965تا سای  و هه مامۆستای آیمیا دا بوو به و ساه ر له ت، ههگربر  وه بواری آیمیادا آالۆریۆس له به

  3.ریك بوو  خه وه یهتی رآی مامۆستایه  ئه هاباد به آانی ورم و مه شاره

  :می آۆمار رده  سهندروستیی زیری ته شكی وه خوڵ گه ش له  هاوبهینانی ژیان پكھ: ت
 ش  بیاری پكھنانی ژیانی هاوبه  بواری آیمیادا یۆس لهآالۆر رگرتنی به ها پاش وه روه ندی هه فكه ره شه
وافرۆش  های ده ید ته  سهیو هید ع  سه ، ناسراو به هازاده  تهبدو ید عه خانمی آچی سهت ل نوسره گه له
  4.هنت ش پك ده دا ژیانی هاوبه و ساه ر له  هه.ژداری بواری نۆ بوو له سی ههیۆآالۆر ویش به  ئه دات آه ده
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.  یووبیان بووه خانمی ئه ت واوی نوسره ناوی ته. تژ  تاران ده  و له نشین بووه انهت ئستا خ خاتوو نوسره
زیری  یووبیان وه د ئه ممه ید محه ی سه آه وره برا گه. آی ناسراوی شارن یه ماه  بنه  و له هاباده لكی مه خه
  1.  و ئستا آۆچی دوایی آردووه  آۆمار بووهوستییندر ته

 آوڕ و آچك بوو 2یووبیان  ت ئه ل خاتوو نوسره گه ندی له فكه ره شی دوآتور سادق شه می ژیانی هاوبه رهه به
  2.ن واو بكه موویان توانیان خوندی با ته  هه آه

  : وه خرته راك دوور ده ج و ئه ره آانی بۆ آه هیتابیژار و دسوزی بۆ قو ر مامۆستا هه به له: ث
  نرته ت ده وتوو و حكومه رآه آی زۆر سه  مامۆستایه بته آات ده واو ده ی ته آه  خوندنه ی آه وه پاش ئه

ن و   قۆتابیان ده  به شنك وانه  چه آی تر به ند مامۆستایه ڵ چه گه ندی له فكه ره وێ سادق شه هاباد، له مه
  شه هاباد زۆر گه  مه واری له و ساڵ خونده  ئه ی آه وه  هۆی ئه بته  ده ڕینن آه په یان رادهرآی پیرۆزی خۆ ئه

  نه ست بنن و بگه  ده  خوندندا به وتن له رآه آانی توانیان سه  قوتابییه شكی زۆر له  به شنك آه  چه به،  بكات
 شۆڕشی ری آاریگه  ڕ له مه ئران  تی ژیمی پاشایهررانی  نیگه هۆی   به وه آی تره  الیه  له 3.ئاستی زانكۆ

  ژار آه  مامۆستا هه ی واته آه وره ها برا گه روه و ههآانی ئران  ر آورده  سه لهراق آوردستانی ئ  یلوول له ئه
ڵ  گه له 1965سای بوو،  ری هه  رادیۆی شۆڕشدا رۆكی شوندانه یلوول و له  شۆڕشی ئه م له وده ئه

  4.  وه دوور خرایهج  ره و پاشان بۆ آهراك  بۆ ئه مامۆستای تری آورد، ك آۆمه

 ،1970سای ی وه ر دوورخستنه سه  ساڵ به5ڕ بوونی  پاش تپه  ب آه ك ده  زیره ونده وێ ئه دواتر له
   وانه آات به دهست   آالۆریۆس ده  ئاستی به وێ له ر له و هه تاران  لیم له ت موعه ربیه ته بۆ زانكۆ  وه یگوازنه ده
دات و   خوندن ده  به ربیت معلمی تاران درژه رای ته  دانشسه پاشان له.  مامۆستای زانكۆ بته  و ده وه وتنه

 بۆرسی  رگرتن له كوه  آه  به1972سایر  واوآردنی ماسته پاش ته. گرت رده شی شیمی وه  به ر له ماسته
 زانستگای  توانیی دوآتورای آیمیای ئانالیتیك لهو   پاریس ردرتهن ی ده رگرتنی دوآتوراآه ت بۆ وه حكومه

   5.ربگرت سۆربوونی پاریس وه
   :ندی فكه ره ی شهیژیانی سیاس:  ج

اشنابوونی  ئیتی نیه، چۆ وه انهڕ ری ب گه فه  ناوی سه  بهی خویدا آه بهت آ زیزی له  عهالم سهید  هید سه شه
تكۆشانی " :  روو خاته  ده یه م شوه  به آوردستانی ئراندمۆآراتیی ب حیزڵ  گه ندی له فكه ره شه
رگرتنی  ریكی وه ه پاریس خ  له  آه و آاته ، ئه1973 بۆ سای  وه تهڕ گه ا دهددموآرات حیزبی  ندی له فكه ره شه

  ب و به اشنا دهپاریس ئ   قاسملوو لهدوآتور ،مان آه هیدی حیزبه ری شه ل ربه گه دا له  ساه و دوآتورا بوو، له
 بۆ  وه ڕانه پاش گه. آات ه د م حیزبه تی له ندامه  داوای ئهدموآراتی حیزبی ی ربازی سیاست و ناسینی خه
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ڵ هندك  گه ها له روه ت و ههی و روه ده ڵ گه ی لهند پوه   قاسملوو بۆدوآتور ری  نونه بته ئران ده
   1".تداناوخۆی و  ی حیزب له مژینه ری له تكۆشه

لیم   موعهت ربیه ك مامۆستای زانكۆی ته هوو  تاران  وه یهاڕ  گه1976سالی  رگرتنی دوآتورا له پاش وه
  ، بهباتكاركی سیاسی آوو خه ندی وه فكه ره دا شه م آاته  له.تی دا رآی پیرۆزی مامۆستایه  ئه ی به درژه
 ڵ گه م له  هاوده ست آاتك آه، درو شاری تاران آرد ی حیزبی له آار و تكۆشان  بهیست می دهر آی فه یه شوه
م  ی لهیندی توان فكه ره شه.  بوووآات ی ئهیت ی ئران دژی رژیمی پاشایهالن گهشی ناوخۆی ندنی شۆڕ سه ره په
  . دموآراتآاتی حیزبی  و ی ئهیر ی ربهی هۆی دخۆش ش بووه مه وێ و ئه رآه باشی سه  دا به رآه ئه

 1979 سای،ی تكۆشانی ئاشكرای حیزب وه نهدست پكر تی و ده ڕووخانی ڕژیمی پاشایه پاش  ر بۆیه هه
 ری وه زه  خه  لهندی و ی ناوه  آومیتهی  راوژآار  بۆ   وه بته رز ده ندی به فكه ره  شهیتیشكی ی ته پله

ی یت رپرسایه و به ادربژر ندی هه ی ناوه  آومیتهندامی   ئه آوو می حیزبدا وه ی چواره  آۆنگره  له1980ساـــــی
 2.سپردرا  پ ئه تاران ی حیزبی له  آومیته

،  وه ت هاته حمه ترسی و زه ووی زۆر ناخۆشی و مهڕ  رووبه ی آه وه ڕای ئه ره ندی سه فكه ره عید شه تور سهآود
وڵ و تكۆشانك دریغی   هیچ هه اند و لهی  ج گه  باشی به دا به تیهشكی  ته م پله رآی خۆی له  ئهم به
  . آرد نه

خت بانگ  واو وه  بۆ آاری ته وه یی حیزبهری سیاس فته  دهن الیه  له 1980عید هاوینی  ێ دوآتور سههاوڕ
ری سیاسی  فته ندامی ده  ئه دا به1980 هاوینی ندی له ی ناوه  آومیته پلینۆمی  له.  آوردستان هآرای
  . 3بژردراوه ری سیاسی هه فته ندامی ده  ئه  به موو جارك دا هه9و8و7و6و5آانی نگره آۆ له. ادربژر هه

بوونی هید  پاش شهم به.  بوو ستۆوه ه ئ ی حیزبی بهیرآی جگری سكرتری گشت   ئه1986 سای  له
م  آه  یه  له 1989- 08-13  هر ب رامبه ی رۆژی به1368ی سالی ڕ ی پووشپه22   قاسملوو لهدوآتور
  4. سپردرا رسی سكرتری پ ئهرآی قو ندیدا، ئه ی ناوه  آومیتهۆمی پلین

  :  وه ن آۆماری ئیسالمی ئرانه  الیه ندی له فكه ره تیرۆرآردنی شه: چ
 1992ری  ی  سیپتامبه18-14  ت لهسی ئینترناسیۆناڵ سۆسیالی ه آۆنگر شداریكردن له ستی به به  مه به
 حیزبی یسكرتری گشتیندی،  فكه ره ، سادق شه1371نی سای رمانا ی خه28- 23  ر به رامبه به

ی   آومیتهندامی  بدولی، ئه تاح عه ی فهآان ه ناو یانی به هاوڕ س له ڵ دوو آه گه  آوردستانی ئران لهدمۆآراتی
ت و ی و روه  ده  حیزب لهآانی ندییه رپرسی پوه  آوردستانی ئران و بهدمۆآراتیی حیزبی یند ناوه

  ستی ناوبراو له به مه. آات  ده و وته ردانی ئه  وتی ئالمان، سه ن آادری حیزب له رده ن ئههۆمایوو
                                                 

  31-30  ڕه ، الپه  وه ڕانه ری ب گه فه زیزی، سه الم عه  سه-  1
  113 ڕه په، الی پشوو رچاوه ، سهندی فكه ره فی، شه ره  سمایل شه-  2
3  - Nevîn Gûngor Reşan،  بی ناودارانی آوردآـت)Navdarên Kurd(-ره ، الپه2008م نیشانی  آه  چاپی یه  
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 نیاز بوو  ناوبراو به. ی جیھان بۆ دوزی آورد بوویای گشتدا راآشانی بیروڕ یه م آۆنگره لهشداری آردن  به
   1.پرسی آوردری  سه چاره  ی جیھانی لهیوانیستخستنی پشت ده آار بكات بۆ به

ی  وه  آۆبوونه وردی لهھكلی و دبدو ڵ عه گه ندی له فكه ره ، شه1992ری  هی سیپتامب16،  ممه رۆژی چوارشه
 آتیی یهبانی، سكرتری  هل تا دا جه یه وه م آۆبوونه ان آرد، لهیشداری ناسیۆناڵ سۆسیالیستدا به ئینتر

 كند پی ه  به یی ئاگادار آردبوو آهند فكه ره براو پشتر شهشدار بوو، ناو ی آوردستانیش بهینیشتمان
   2. دواتدان  ئران بهییئیسالمآانی آۆماری  ستماندان، پیاوه رده به   له زانیاری آه

 ی بشداری ك آهکات رلینی ئامان،  به س لهی میكۆنۆ  چشتخانه ر له سیپتامبه ی١٧ندی ل  فكه ره شه
حیزبی . رۆر کراکردبوو، تی یی ئرانیئیسالمرژیمی آۆماری   گرووپکانی دژ بکۆبوونوەیکی سرانی

نانی ئو تیرۆرە دەخن ندا ئۆپۆزیسیۆنی ئرانی پال لهشكی زۆر   آوردستانی ئران و بهدمۆآراتی
 م به ، هخراوەتو ن کاربدەستانی ئرانوە ب درۆالیرچی تا ئستا ل  گه ی، ئهئیسالمئستۆی کۆماری 

كی ئران،  آازم دارابی، خهآانی   ناوه ، به م تیرۆره نی ئها تاوانبار س له  آه3آردنی ر سه ستبه پاش دهدواتر 
 لوبنان، دادگایک یندامانی حیزبو كی لوبنان و ئه ب و خه ره ز عه گه  ره باس راحیل به مین و عه یوسف ئه
 ریلیی ئاڤ10رواری   به کانی کارەساتی میکۆنۆس، لهوەی ڕووداوەدوای شیکردن رلین به ل شاری

، یی لی خامنه عه . ناساند ئنجامی ئو تیرۆرەیی ب تاوانبارانیئیسالم، نردراوەکانی کۆماری 1997
لی  عه کات وو ئهسرۆک کۆماری  نجانی، فسه ر هاشمی ره آبه لی ئه یی ئران،  عهئیسالمڕبری کۆماری 

آانی   بگهی پ به.   کران داوا وه دادگان الیه  ی لهئیسالمو آاتی آۆماری  عاتی ئهتالەزیری ئیحیان، وال فه
آردنی  ر ی دهآی ره رپرسی سه ی ب تاوانبار و بهئیسالمو کاتی کۆماری  ئهستی دادگاک، کاربدەستانی  رده به

    3.آه، ناسران هربریاری تیرۆ

  : دین فكه ره عید شه ی سهیوان ژیانی رۆژنامه: ح
ئوەی  وە،وب بردەوامی ل بشی راگیاندنی حیزبدا کاری کرد1980 سای هاری به کاک سعید ل

ئازادکراوەکانی کوردستت، راستی ب وەی ناوچردەمی گیرانتا سه ن کۆماری الیان لی و ئیسالم
  له'' گل''کراوی لی حیزب بۆ باشووری کوردستان و جگیربوونی ل گوندی کاویینوەی ڕبرایتپڕ

ماوەی  کاک سعید ئو.دیارە .  برپرسایتیی ناوبراو تنیا ل رادەی هاوکاریدا بووە1981سای 
 حسنزادەدا بوونی مامۆستا عبدو ە نوە ل نهە بم نووتی حیزب بوالبرپرسی تشکی

ش دەستپکردنی  وات پ ل گ،.وەول ئستۆ ب ی "نی مه چاپهیۆ ـــ راد'' کۆمیسیۆنی یبرپرسایتی
زب برپرسی راستوخۆی رۆژنامی کوردستان و رادیۆ دەنگی کوردستانی ئران کۆنگرەی ششمی حی

 وات پش 1989 هتا هاوینی سای 1982 کاک سعید ل پاییزی سای ،ب واتایکی دیک .ەوبو
کی جگری سکرتری حیزب، برپرسی یکم و ای ئر، دوکتور قاسملوو وشهید بوونی ربری مزن

 4.وەوحیزب ب''' ی یکۆمیسیۆنی راگیاندن و چاپمن'' راستوخۆی
                                                 

چاپی ) كونوس می  ترور و دادگاه- هنوز در برلین قاضی هست(، آتبی ذری، عباس خداقلی، حمید نو مھران پاینده -  1
  39  ڕه م، الپه آه شی یه ی نشر نیما، شونی چاپ ئامان،  به ، چاپخانه2000م، سای  دووهه

   40 ل، رچاوه مان سه هه-  2
  116م ل شی پنجه ، به2007آات، سای چاپ  ندی ریسوا ده فكه ره ر، آتبی میكۆنۆس بكوژانی شه لۆقمان مھفه-  3
  06/11/2012،  ممه  سووئیس، س شه-گی، ژنڤ شربهد  حمه ڵ ئه  گه  وتووژ له-  4
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 یورووپی ی و ئهت د زمانی رۆژههن  چه آی رووناآبیر بوو آه هیتی سایه ندی آه فكه ره عیدی شه دوآتور سه
. تست بن ده وتن به رآه آانیدا سه اره آ براو زیاتر بتوان له ناو ش وای آردبوو آه مه ئه. زانی ده
 آوردی، فارسی،   بریتی بوون له بوو آه  پنج زمانی زیندووی جیھانی هه آردنی به ندی توانایی قسه فكه ره شه

   1.بی ره عهرانسی و  تورآی، فه

ی ئران یئیسالم آانی آۆماری  هرشی هزهیترسی  و مهآان ییهتبوونی پداویس دا نه مه رده سهو   لهند رچه هه
  م قۆناغه  لهم بهم آردبوو،  سته نی و رادیۆ آارآردنی بۆ ناوبراو زۆر ئه مه آانی چاپه ر بنكه بۆ سه

ت و رگا ن یه  ج بگه  باشی به رآی خۆی به ی ئهی زۆر، ناوبراو توانییوآۆڕ م ڕای آه ره شدا و سه ستیاره هه
   2.آانی  ناو آاره وته  بكهوتۆ آی ئه م و آۆڕییه دات آه نه

  ی لهتی یه مهآۆدان وتاری سیاسی و   سه  به یان و بگره  ده ی خۆیدا بهیوان ی آاری رۆژنامه  ماوه ناوبراو له
خیان  ر بایه ههشكی زۆریان   ئستاش به  آهوه تهنگی آوردستان بو آردۆ ان و رادیۆ دهی آوردست رۆژنامه
 . و زیندوون ماوه

و آۆسپ و  ندی و ئه فكه ره سادق شه. آانی د  ئامانج و بۆچوونه ی  بتوان له وه بۆ ئهر  م توژه به
 رگای  لهدات  وڵ ده هه، تبگات،   وه ته رووی بوونه وانیدا، رووبه ی آاری رۆژنامه  پرۆسه  له ی آه نگانه ئاسته

ناساندنی ها  روه ن و هه تی آردووه پرسایه ك به یه ندی ماوه رفكه  شه ی آه رانه نه یه زگا راگه و ده ناساندنی ئه
و  شكی زۆر له  ومی بهآانی، ی وتاره وه ل و شیكردنه سه آی تروته یه شوه ندی به فكه ره نی شهآا مه رهه به

و ب  ردا درووست ده ینی خونه  زه  له،ندی فكه ره وانی شه  آاری رۆژنامه ت به باره  سه  آه  وه  بداته پرسیارانه
آانی  ڕشه ك و هه نگه رك و ئاسته  ناآرێ ئامانج و ئه چوونكه.  م آتبه رانی هژای ئه ر دیدی خونه  به خاتهب
و  م ئه رده آانی به ترسییه نگ و مه رك و ئاسته  ئامانج و ئه ندی له فكه ره وانی شه م آاری رۆژنامه رده به
زگا  و ده  مژووی ئه  باس له  آات ئمه بۆیه.  وه ینه بكهتی آردوون، جیا  رپرسایه  ناوبراو به ی آه زگایانه ده

م  وانی ئه  ژیانی رۆژنامه وخۆ باس له تی آردوون، راسته رپرسایه ندی به فكه ره  شه  آه ین آه  ده رانه نه یه راگه
  . ین آه ش ده تییه سایه آه

  
  
  
  
  
  

                                                 
1  - Nevîn Gûngor Reşan، شوو رچاوه سه208  ره ، الپهی پ  
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دا  یه وه م توژینه  له همم ئ  به یه می بیستراو، بینراو و خونراوی هه رهه ندی زۆر به فكه ره دوآتور سادق شه
چاپ و بو   آوو آتب   وه ین آه آه ندی ده فكه ره آانی دوآتور سادق شه  نووسراوه مه رهه  به  به نیا ئاماژه ته

  .  وه ته آراونه

  :  آورد ی وه ته  نه آانی وه  جوونه مژووی  هآورتآتبی : م آه یه
 و 1980  آانی ه سا  له  آه ك وتاره یه ا زنجیرهتد ڕه  بنه  له، آورد ی وه ته  نه آانی وه  جوونه مژووی آورته

 ده ئران، ئاما  آوردستانی دمۆآراتی   حیزبی ییند  ناوه ی  آومیته   آوردستان، ئۆرگانی ی  بۆ ڕۆژنامه1981
ن  یه ال له  فارسی  زمانی دا به1984   سای له. وه ته آراوه  بو  و فارسی  آوردی دوو زمانی ر  هه آراوه و به 

ی ر  وه  آوردی  بۆ زمانی  دیكه  جاركی تیقی  عه ها ته.  چاپ آراوه وه  دموآراته  حیزبی ینی مه چاپه  آۆمیسیۆنی
  بو  آوردستاندا ل  له می  زۆر آه آی یه  ژماره وه داخه  به  آه آراوه  چاپ وت ی وه ره  ده  و له وه ته گاوه
ن  آوردستا ی  ڕۆژنامه دا له آه  فارسییه ڵ وتاره گه  هاوآات له  آه وه  آوردییه رگانه و وه ت به به هه. وه بۆته

  1.   آوردییه ر زمانی  بۆسه رگانی م وه  دووه وه ، ئهوه  بو آرابووه
  ی شه ر به  هه دت آه ش پك ك و دوو به آییه  پشه له. آراوه  سم دا چاپ١٤-٢٠ی  ڕه پهال ١٢١   له آه آتبه
ی  فه س2. گرتووه خۆ   له س  
  ی آورد له وه ته نه": آات  باس ده یه م شوه  به م آتبه ر هۆآاری نووسینی ئه دا نووسه آه ی آتبهیآ  پشه له

م  هه زدهی نۆ ده ری سه رانسه سه. آات ت دهبا نووسی خوی خه  ئازادی و دیاریكردنی چاره ن بهیشت  بۆ گه مژه
جیھانی، آورد می  ی دووههڕ م تاآوو شه ی بیسته ده تای سه هر سه ، له بووه  خونی هه آی پ له آورد مژوویه

  ئمه:" ت قیب ده ی ره  ئه ی آورد واتهتی یهوا ته روودی نهآانی س نده  به  لهآك یه . داوه  پ باتی خوی درژه خه
تا   آورد هه  آه یه وه ی ئه ش نیشانه مه ئه.  رابردوومان یه خوناوی یری آه شین، سه نگی سوور و شۆڕ ی ره رۆه

 باتی باب و باپیرانی رابردووی خوی  خه آات و رز له ی دهیی خۆ رابردووی خوناو چ ئاستك شانازی به
ر  سه آی باشی له رییهزایی و زانیا ی آورد شاره وه ته  ئستاش نه  آه یه وه  ئه آه  راستییهم هب. گرت ده

   من به بۆیه. ی خۆیانن وه ته  باشی ئاگاداری مژووی نه  به ی آه سانه و آه من ئه  و آه ی نییهرابردووی خۆ
،  وهدا ڵ ههی ر دا سه تیشۆڕش  آهی  ارودۆخهو ب ان و ئهآ شه آانی شۆڕ آارییه تر ناساندی وردهستی زیا به مه
  هن یهالی ئاگاداری رابردووی خۆیان و  وه  خوندنه ران به تاآوو خونه.   آردم آتبه  نووسینی ئه بهستم  ده

  3".رگرن آانی بن و سوودی ل وه باش و خراپه
و  خدار بووه  بایهندی  فكه ره  بۆ شه نده چهی ینی مژوو یهال  وێ آه آه رده دا بۆمان ده آییه م پشه  له، واته آه

  ی آه وه حكوومین به  مه،بین  ئاگاداری مژووی خۆمان نه ر ئمه گه  ئه  آه  بووه هڕ و باوه ر ئه سه ناوبراو له
و داهاتوو   ئستای وه آوو نه  وه  ئمه  پویسته بۆیه.  وه  بته دا دووباره لی ئمه ر گه  سه  به م مژووه  ئه دووباره
 و ینمان ر زه  به ینه  وردی بخه انی بهآ رنییه رنی و نه  ئه نه یهالین و  نی مژوو بده یهال  خكی زۆر به بایه

  . رگرین سوودی ل وه
  آورددا دنه  مژووی ی وه  نووسینه  له آات آه ش ده و آشه و گرفتانه یدا باس له آه آییه  پشه ر له ر هه نووسه

 شههیش ر گه  ئه آهدا  و بواره خۆ له ربه  سه ی رچاوه  و سه  زانیاری بوونی نه: ك وه،  پ  ن  یه ال  یان له ت،ب
                                                 

 ،201. 9. 23, سۆران علیپوور، یک شمم. ندی  فكه ره  شه سادقی. د ی آه  مژووییه  آتبه ك له یه وه ئاوڕدانه وتاری -  1
www.kurdistanukurd.com    

   . رچاوه مان سه هه  -  2
  .ی الف ڕه  الپهم، وهه نوزدهم تا پایان جنگ جھانی دو جنبش ملی آرد  از قرن دل، تاریخچه سعید ب -  3
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   دوژمنانی  آانای  له ت، دراب وه  دیكه سانكی ن آه یه ال وك له ر هه گه  یا ئه شونراوه  وه  آورده دوژمنانی
 .1هناون ست ده آانیان به  زانیارییه وه آورده
   بهـ"آان آوردستان و آورده" آتبی  ،رگرتووه وه  ل كی عید آه  سه دوآتور  آه و آتبه  ئه می آه  یه  ی اوهرچ سه
ریف  ت شه زان و عیسمه ندال نه عبدالرحمان قاسملوو و آه(سینی و نو رار شالیان و له ژ ییرشت رپه سه

  شی  به  آه نووس عید ده ها آاك سه روه هه. راوە پاریس چاپ ک  له1978  ە؛ سای)نازدار. وانلی و م
 ت،آا  نۆزده ده ی ده  سه آانی وه  جوونه  باسی  آه ی وه ت ئه تایبه  مژوویه، به و آورته  ئه می آه یه

  ، واته وسراوه نو وه زانه ندال نه ن آه یه ال  له  آه یه وه ره  سه ی و آتبه ه ل شه و به  ئه رگدراوی  وه آی یه آورتكراوه
  2. رگانه م وه ههنووسین و م  هاوآات هه  و آتبه مادا ئه  بنه له
 و  آریس آۆچرا ی" آورد یی وه ته ه ن ی وه جوونه: "  بریتین له و آتبه  ئه  بۆ نووسینی  دیكه آانی رچاوه سه
  ی"آان آورده" و آتبی " داوردستان آ ڕی  بات له خه "  ناوی  خالفین به ی آه  آتبه یی آورد رگدراوی وه
  3.ع رفه ن ئه سه حه
   عوسمانی تی وه  ده  آورد له  دۆخی  آورت له آی یه وه  بۆ ئاوڕدانه رخان آراوه م ته آه  یه شی  به می آه  یه یس فه

 ر هه. آراوه مۆردران  چا ڕی  شه  دوایلیم آان و سوتان سه  آورده  نوان میره  له  آه ی وتنه كهكو ڕ و ئه
دالیی  فئۆ ی گه  آۆمه آانی ندییه تمه ت و تایبه سه  خه ، باس له دا"دال فئۆ آوردستانی"ری  وه  ته  و له سه و فه له

  نه یهال و تآا آان ده  آوردییه وه ر بزووتنه سه  آان له آییه  خه ندییه  پوه ری دا و آاریگه مه رده و سه  له آوردی
  .  روو خاته  وردی ده آانی به رنیه  نه ورنی ئه

   به بوو  آهداوی فه ی عوسمانی و سهیرپراتۆ نوان ئیم  لهرانی چادڕ شه پاش: ت دا ده شه م به لهناوبراو 
دا تاآوو   آوردی هان ی آه وه ئه " 1514 سای   لهیئیمپراتۆرر دوو   سه شبوونی آوردستان به هۆی دابه

  ره شی هه  به آه  نی بوو، چووننی ئایی یهال،  ره ك به  یه وته یمان و بكه  هاوپه  عوسمانی ببتهییرۆل ئیمپرات گه له
وی  فه ئیسماعیلی سه  شام به، ن و ئیمپراتۆریی عوسمانی بوو نهسون ئایینزای  ر به سهآان  زۆری آورده

  ی آه وه  هۆی ئه ی عوسمانی بهیر ئیمپراتۆتی سه آانی ژر ده  آورده آه ڕه واوبوونی شه پاش ته.  بوو شیعه
  : آوو وه. وتی باش كهس ك ده نی آۆمه  خاوه ، بوونه هز بوون ركی به  فاآتهوه  رووی جیۆپۆلیتیكه تی له تایبه به

 .  ناوی خۆیان  به رآردنی پاره ده - 1
 .  ناوی خۆیان ینی به ی ههآانی نوژ خوندنی وتاره - 2
 . ی عوسمانییرۆ ئیمپرات دانی باج به نه - 3

  : آوو  وه ن  شت بوایهكندندی ه بوا پابه دا ده و پوانانه ر ئه رامبه به  آانیش له آورده
 .  ن آه  نهشۆڕشی عوسمانی یردژی ئیمپراتۆ - 1
 . ن آه تی خۆیان نه سه  فراوانكردنی سنووری ده بیر له ،وی فه ی سهیر ئیمپراتۆ گرتن لهبۆ پش - 2

  4.آوردستان بگیرت هز له تكی به  دروستبوونی حكوومه  پش له  آه  بووه وه ش ئه هوتن رككهم  ئامانج له
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   لهی باس آی ورد و زانستیانه یه  شوه  و به نده مه وه شكی زۆر ده  به دال آهۆئشی آوردستانی ف  به له
وانی و  بی، زمانه ده ه ئوتنه  پشكه دا باس له3ی  هڕ پهال   له ، آردووه مه رده و سه آانی ئه رووداوه

 دای عوسمانییر آاتی ئیمپراتۆو آانی ئه هنتی میرنشی سه  ژر ده  له آات آه  ده ی نوزده ده  سهآانی یهنگی رهه فه
  ن میره الیه  خۆ له ربه مكی سه آوو سیسته دا وه یه و ماوه آوردستان له" : ت ر ده نووسه.   ئاراوه هاتنه
   شاره له. ی آرد شه  گهت گشتی و آولتوور و شارستانییه  بهبیات ده برا، ئه  ده هڕو  به وه آانه آورده

، نآان بوو  آوردنشینه  میرهترینهز ختی به  پایته آاری آه  و هه تلیس، جزیره آوو به  وهیآان آوردنشینه
  " .دران آرا و هان ده یان ل دهیوانران، پشتی ن، زانایان و موزیكدانهشاعیرا
ی  ال لهشیرین آردن ۆ بۆ خ ی آه و آوردانه بوون ئه  هه آات آه ش ده وه  به دا ئاماژه هڕ پهالمان   هه ه لوناوبرا

ت   خزمه خسته دهآانیان  مه رهه وان و توانایی و به تی ئه سه  ژر ده نهووچ ده عوسمانی یریئیمپراتۆ
  ....بی و قی و نه آوو فزوولی، نه سانی وه آه.  پایه  و  پلهین  خاوه  ببن به ی آه وه آان بۆ ئه رهئیمپراتۆ

 پكھاتن و م رده  به له بوون  رگر ی آه م و آۆڕییانه نگ و آه و ئاسته ندی ئه هفك ره  شه،  وه دیكهآی  یهال  له
 انی خنه ت و رهنبی دا ده مه رده و سه  ئهییشایر می عه  سیسته  له،یی وه ته نه) شعور(ی ووییشت وتنی تگه پشكه
  . گرت ل ده
یی  وه ته وتنی شعووری نه اتن و پشكهآی بۆ پكھ ره سپی سهنگ و آۆ ئاسته: ت دا ده و آتبه ی ئه5  هڕ پهال  له

 و  وه و بزووتنه موو ئه ی شكستی ههیآ ره ری هۆآاری سه گه هیرش عه.  بوو ی نوزده ده ی سهییرشا می عه سیسته
ینی ت، گۆڕ  هۆی خیانه  آۆتاییدا به ه لم بهان پكرد، ستی دا ده ی نوزده ده ی سهتا ره  سه  له  بوو آه انهشۆڕش
ستبوونی  ده آۆتاییدا با ی آوردی و له ره بهنو   نی ناآوآی لهوآان، بو هییمانی هآان و هاوپ ندییه پوه

    1.اری گ آپارچه  و یهخۆ ربه  ئاوابوونی آوردستانی سه  لهشایری تووشی شكست هاتن و پش  عهئایدۆلوژیای
  : آات  ده  پناسه یه م شوه دا به شیره ی عه  چوارچوه ی خۆیدا تاك له آه  آتبه ندی له فكه ره شه

 .  یه شیره ندامی عه تا ئه ره تاك سه - 1
2 - مان، ئسیحی و زیدی، مهپاشان موس... 
 2. هموویاندا آورد ی ههی آۆتا له - 3

ر  رامبه  به   له وره شایری آۆسپكی گه می عه ته سیس وێ آه آه رده  ئاشكرا ده بهندیدا  فكه ره ی شه یه م پناسه له
یی  هو ته ی نهیند وه ژهر  به آگرتوو بین، آه توانین یه  ده  ئمهك آات ، چوونكه دا بووهلی آورد ی گه وه آگرتنه یه
آان  ه تاآداشایری می عه  سیسته له. نین بزا وه ر شتكی دیكه یی گرووپ یا ئایین و ههند وه ژه ر رووی به سه له
دا  م سیستمه سك له  آه ه نیا آۆمه  و ته وه نه خۆ بیر بكه ربه آی ئازاد و سه یه شوه  و ناتوانن بهخۆ نین ربه سه

  آان زۆر به شیره رۆك عه  سه چوونكه. نڵ ب ایه ناچارن گو ندامانی دیكه ن و ئه آه  دهر بیاری آۆتایی ده
، ت بكریان پرزی ترسیدا ببینن یان ب  مه له خۆیان   آهتب  نه هو آات نیا ئه  ته،ون آه  رك ده وه م پكه هست ئه
لی   مژووی گه له.  وه شته وه ده  هه  آشهترین هۆی بچووآ آی آورت به یه  و پاش ماوه یهش آاتی گرتنهآ م یه ئه
  .  زۆرن شنه م چه لی له تگه دا ناآۆآی و خیانهدآور
   و به خنه ر ره  به خاته  ده مه م سیسته  ئه،یی هو ته آی رۆشنبیر و نه تییه سایه آوو آه ندی وه فكه ره  شه بۆیه

 .زانت دا دهیآانی ژیان موو بواره  هه وتنی آورد له ی پشكهیآ ره آۆسپی سه
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  تا وه مه یه  نۆزده ی ده  سه تای ره  سه  آورد له آانی ڕینه وه و ڕاپه  جوونه  باس له م آه شی یه می به  دووه سی فه
  ڕینی واندز و ڕاپه  ڕه ی وره  گه  بابان و پاشای آانی وه  جوونه آورتی  به  آه آات  ده جیھانی می آه  یه ڕی شه
  . وه گرته  ده هری  نه الییدو هبو شخ ع،ش وانه  ئه دوای زدانشر و له درخان و یه به
آانی   هۆآاره  لهآك یه  ی عوسمانی بهئیمپراتۆریتی  سه  آزبوونی ده  10ی  ره پهال   لهدا شه م به له

. آردبووددا مۆری آانی آور ڵ میرنشینه  گه ی عوسمانی لهیئیمپراتۆر  زانت آه  ده نانه و به لكردنی ئهپش
  ی به پویست  بۆیه،بووت آزبوون رۆیشو ره تی به واوه ته دا به مه رده و سه ی عوسمانی لهئیمپراتۆری  چوونكه

  ردستان آرد آه آو  رووی له بۆیه. ی بپارزتبوو تاآوو بتوان خۆ ی ئابووری و مرۆیی نوێ  رچاوه سه
 ، آوردی دابوو  به ی آه هیمتیازاتو ئ موو ئه  هه ناچار بوو سته، به م مه ، بۆ ئه رابووگی ر نه وهی ل ك هشتا آه

ی نوان رووس و ڕ آۆی شه خاآی آوردستان مه،  یه ده م سه یی ئه درژا ه ب  وه دیكهآی  یهال  له. ی بكاتپش
 هۆی  ش ببووه انهڕ م شه ئه. و فارس و تورك بوو) 1878-1877(و )1830-1828(آان  تورآه
  ی عوسمانی بهئیمپراتۆری ڵ  گه آان له یی آوردهت دژایه هۆی   بهش بوو مه  ئه  آوردستان، یی زۆر لهآاولكار

رنج  ر سه گه  ئه بۆیه.  وه هیترسی  مه وتبوونه یانبوو و ئستا آه  پشتر هه ی آه و ئیمتیازانه  پاراستنی ئهستی به مه
ابان، سۆران، آوو ب آانی وه خۆ ربه  سه رنشینه می  له ی دیكه وانه موو ئه ت، ههب ك نهشۆڕشند  نیا چه  ته،ن بده
  .  ویان تووشی شكست بوونمو  ههم بهستی پكرد،  تان دهبادینان و بۆآاری،  هه

  : آات ندی ده  پۆلنبه یه م شوه آان به هشۆڕشآانی شكستی  دا هۆآاره هڕ الپهمان   هه  له آه ری آتبه نووسه
 .زموونی سیاسی بوونی ئه نه - 1
 . گیروونی پرۆگرامكی گشتی و گشتب نه - 2
 . یرباز آی سه ییهبوونی ئیستراتژ نه - 3
 . آی ره ی دهیوانبوونی پشتی هن - 4
 . ژمار  ئه آان دته هشۆڕشی شكستی یآ ره  سه ره ی ههر هفاآت  به  شایری آه ی عهیبوونی ناآۆآ - 5

موویان   آۆتاییدا هه  و لهشڕ پانی شۆ  گۆڕه ی بتهنیای  ته ر میرك به  هه ی آه وه  هۆی ئه ه ب بوو بوونه آنه م یه ئه
  1. تووشی شكست هاتن

 باش و  هن الیهوت و  كهس آانی آورد و ده هشۆڕش   وردی باس له دا زۆر به شه م به ندی له فكه ره شه
ستیشی  به مه.  ی آردووهآانی آورد هشۆڕش  یری  سه  وه گرانه خنه  چاوكی ره  و زیاتر به آانی آردووه نیهر نه
 خۆیان باش آانی پش هشۆڕشآانی  ییهموآۆڕ ی داهاتووی آورد، آه وه ه ن  آه  بووه وه  ئه انینه رو م شوه له

  .  وه نه آه  نه  دووباره ورانه  گه ه م هه  ئه بزانن تاآوو دووباره
 بیست  ی ده  سه یتا ره  نۆزده و سه ی ده  سه آانی  آۆتاییه  آورد له م بۆ بارودۆخی آه شی یه  بهیم ه سھ سی فه
. دی   هاتنه قی ره  ئیتحاد و ته ی ه  آۆمه ستی ر ده سه  له  آهتآا  ده یانهیو گۆڕانكار  باس له  و رخان آراوه ته
می  رده سه  آورد لهدۆخی  آورد و  آانی هیی وه ته  نه  ه ڕكخراومین آه  یه زرانی  دامه دا باس له سه و فه ر له هه
   لهآك یه ووآ  وه  آات آه ده) ۆزانر و ل سیڤه( تییانه وه  نوده ماننامهی و په ڕ و ئه  شه  و دوایم آه  یه ڕی شه
   .آرا  آوردیان تدا دیاری نووسی آران و چاره ڕ مۆر  شه آانی نجامه ئه
 م ی دووهمید لحهبدو تی سولتان عه تایبه سمانی بهی عویئیمپراتۆری  رانه ودهتی فری  سیاسه دا باس له شه م به له
. شت خوی رابكالیآان بۆ  ی آورده  متمانهیبوووانیئیسالمدا ت جلی  ناوبراو له. آات ده) 1876-1909(
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آان  ییه حكووم  دائیره رزی ئیداری له ی به و پایه آوو دانی پله  وهی  دیكهك ئیمتیازی  ی آۆمه دان ها به روه هه
ای  س مزینان له ه شالییدو هبوی شخ عبدولقادر آوڕ ه شخ ع ر بهی بابان، دانی پۆستی سیناتۆ ماه  بنه به

  یان به توانیبووی متمانه....  لیسی سینای عوسمانی وج رۆآی مه آوو سه  و پاشان دیاریكردنی وه1908
 هۆی   به مانه  ئه گرت و پیان وابوو آه  دهر یان وه و پۆستانه  ئه انهآانیش زۆر ساویلك آورده. ست بنت ده

ی یئیمپراتۆری یآ ره ستی سه به ر، مه وای نووسه  ب چی به آه.   ی خۆیان پیان دراوهتوانایی و لھاتووی
آارهنانیان بۆ  ، بهتی تایبه بهو تی خۆی  سه آارهنانی هزی آورد بۆ پاراستنی ده  به م آارانه عوسمانی له

رآوتكردنی  بۆ سهها  روه هه. آرد ڕیان ده آان شه  عوسمانییهڵ گه  له بوو آهآان  آردن دژی رووسهڕ شه
آوو   وه،آرد ڕیان ده  ئازادی شه یشتن به  بۆ گه ی عوسمانی آهیئیمپراتۆرستی  دهی ژرآان وه ته نه
  1. هنران آار ده  بهآانیش ت خودی آورده نانه آان و ته یهایآان، ئالبانی به ره آان، عه نییه رمه ئه

آان پك هاتبوو،   آورده  له  آه 1890 سای  مید له حهبدول  سوتان عهن الیه  میدیه له پای حهپكھنانی سو
  ی عوسمانی بهیئیمپراتۆر بۆ تی خۆی مین خزمه آه  یه میدیه هپای حسو. دا بوو م ئامانجانه ی ئه پناو راست له
نی له رمه زار ئه یان هه ی دهآوشتوب ه نكردست  ده1896-1894آانی  وان ساستیان آرد  پاشان ده.  پ

  2.  آردرآوت رسیمیشان سهآانی د ت آورده نانه آان و ته به ره  آوشتنی عه به
بات و  وتوو ناو ده رآه تكی سه  سیاسه آان به آورده  بهر  رامبه مید به هلحبدو هتی سولتان ع ر سیاسه نووسه

، ئیتر یدو هبوی شخ عشۆڕشپاش وتوو بوو،  رآه تكی سه ه سیاس ته م سیاسه  ئه ی آه وه ر ئه به له: ت ده
   3.دا نه ڵ ری هه دا سه مه رده و سه  لهئیمپراتۆر دژی  وه آانه  آوردهن الیه   لهۆوت  ئهكیشۆڕشهیچ 

  
  آان له ڕینه ر ڕاپه سه  باس له آه  نو آتبه یندی به  پله پی  به  آه گرتووه خۆ   له سی  فه میش س  دووه شی به

 و  آورتی  به ،آراوه رخان  بۆ ئران ته دا آه سه فهو  له.  گرت  خۆ ده  له تورآیادا ئران و عراق و پاشان له
   باشووری له آراوه  ڕینانه  ڕاپه و ورده  شكاك و پاشانیش ئه ئاغای  سمایل ی آه ڕینه  ڕاپه  باس له وختیپ

  .   داوه ڕوویانت  ڕۆژهه آوردستانی
نجی و شخ  رز حموودی به خ مهآانی ش هشۆڕش و عراقزراندی وتی   دامه مدا باس له ی دووههس  فه له
  . آات  دهیدی بارزان حمه ئه
زراندنی آۆماری تورآیا و   دامه  باس له99- 93  ڕه پهال  ش له آه می آتبه شی دووهه می به سی سھه فه

رد ی آو وه ته آانی نه وه ن بزووتنهتری گرینگ  باس له116  تا99  هڕ الپه  ها له هرو هه. آات آان ده رۆی آورده
  .  ندیی آردوون روودانیان پۆلنبه آاتی ی پ  به وه ی خواره م شوه  به آات آه  آۆماری تورآیا ده له

 .عیدی پیران شخ سه - 1
 . ی ئارارات وه یبوون و بزووتنهخۆ - 2
  . زا ید ره رسیم و سهد - 3

و  1920ر  یمانی سیڤه ه پ ت به باره  باسكردنكی ورد سه ۆ، ب58 تاآوو 49  هڕ الپه   له م آتبه شكی ئه به 
تی  واوه  ته ان بهلی آوردی نووسی گه وی چاره هر   آه یماننامه دوو په.  رخان آراوه  ته1923یمانی لۆزان په

                                                 
  30، لی پشوو رچاوه سه سعید بدل، -  1
  30، ل رچاوه مان سه هه -  2
  31، ل رچاوه مان سه هه -  3
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ی قورسایلی آورد   و رۆحی گه سته ر جه سه آانی له تیڤه  نیگه واره  تاآوو ئستاش ئاسه شنك آه  چه  به،یگۆڕ
دان   سه بهلی آورد و   گه ر به رانبه بهدیا یان تراژ نجامدانی ده  هۆی ئه ته  بوونه  آه یماننامه دوو په. آات ده
  ویستمان زانی آه پ  به یه یماننامه م دوو په ی ئهخ رچاوگرتنی بایه به  له  به یهبۆ. ربانی قو زار آوردی آرده هه
  . زڕ رانی به ر دیدی خونه  به ینه ی بخه آه اوهرگ قی وه ده
  :  آه نگاندنی آتبه سه هه

  : م آتبه  نووسینی ئه ر له ی نووسهیآ ره ئامانجی سه
  . ی آورد وه ته آانی نه هشۆڕش و  وه  بزووتنه ت به باره ی ورد سهیووی زانیارڕ خستنه - 1
 . رابردووآانی  زموونه  ئه رگرتن له وهسوود - 2
 . آان ی راستییه وه ستی دۆزینه به  مه  بهآانی رابردوو، وه ی بزووتنه وه و شیكردنه  وه شاندنه وه هه - 3
لی آورد  آانی رابردووی گه هشۆڕشآانی  تیڤه هز و نگه  به هن الیه  رگرتن له رس وه ئاگادار بوون و ده - 4

لی  ر گه سه ی مژووی ناخۆش به وه بوونه  دووباره گرتن لهستی پش به  مه  جیھان بهی  دیكهی الن گهو 
 . دادآور

 . مان آه له آانی رابردووی گه هیده  شه رآرده سه  بهر  رامبه ویستی به خۆشهدروستكردتنی  - 5
 : آان ووی رووداوهڕ ربازی خستنه -

 به م ر له نووسهی داوه دا هه  آتبازی به  له  آه وگه  ر ندین   چه  له ، بۆیهیی سوود ببین
 .  رگرتووه  وه  سوودی ر و متمانه ی جگای باوه رچاوه سه

 :  وه  و دیزاینه وانی ووی داڕشتن و زمانه ر هل -
گرت و  ك ده  یه آه ۆآی آتبهڕ ل ناوه گه تی له واوه  ته  به هاآش آرنج بوونی ناوكی باش و سه -

 . ر ست خونه رده  به خاته  زانیاری ده تاوه ره سه  ر له هه
 . یی ده روه پهیامكی روونی فرآاری و  بوونی په هه -
 . آان آییه وهال   باسكردنی شته دوورخستن لهخۆ  -
 .  آه ر بۆ خوندنی آتبه ستی هاندانی خونه به مه  اآش بهرنج هز و سه آی به آییه نی پشهبوو -
ر   خونه ك آه یه  شوه  بوو به كی تا ئاستكی زۆر روون، ركخراو و سادهڕۆآ ناوه  آه هڕۆآ ناوه -

 . بگات  تیتوان ل  ئاسانی ده به
 . روو ته آی زانستی و ورد خراونه مایه ر بنه سه ر له آانی نووسه نین و تبینییهرووا -
 .  خ آراوه  زۆر خای گرینك و جیگای بایه  به ئاماژه -
 .  روو ته دا خراوه ندییه م پوه  و دیكۆمنت له گه زۆر به -
 .  ره آانی ئستا و داهاتووی نووسه هنگری روانی  هه آه نووسینه -
 . ت بگات آه ته  بابه دات تاآوو له ر ده ی خوینهیت تی یارمه واوه  ته  به آه هڕۆآ ناوه -
 . آان وگرتنی آاتی رووداوهرچا به  له هشك ب  بهس و ند فه ر چه  بۆ سه آه ته  بابهشكردنی دابه -
 . آه ره  ئامانجی نووسه ستبوونیان به وه ی په  و  وه آه  یه آان به ته ست بوونی بابه یوه په -

ین  ی پ بكه دا ئاماژه م آتبه مایی له آی بنه ییهم و آۆڕ آوو آه توانین وه  ده ی آه وه  ئهم به
  :  له بریتییه

 ناو  آانی خۆی له سته به ر مه  نووسه ند آه رچه هه.  آردووه ی بۆ نهی گشتیرینجامگی  ئه آه آتبه -
 . ایهبوگیری  نجام نی ئه  خاوه آه به آت بوایه  دیسانیش دهم به،  دا باس آردووه آه آتبه
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 بۆ  وه تهڕ گه ش ده مه ت ئه به  هه  آه یه سیكی ههال شوازی آ وه سازی و دیزاینه خشه  رووی نه له -
 . مه رده م سه آانی ئه یهیبوونی پداویست نهستدا  رده  به له

  
  ندی  فكه ره آانی دوآتور سادق شه  وتاره ك له یه بژارده ههآتبی : م دووهه

  
-1362آانی   نوان ساه  له ندی آه فكه ره آانی دوآتور سادق شه  وتاره  له آه یه بژارده  هه م آتبه ئه

نگی آوردستانی  زگای رادیۆ ده ردوو ده رپرسی هه  دوآتور سادق به ی آه و آاته ی رۆژی، دروست ئه1368
دا بو  زگایه  دوو ده ی آوردستانی ئران بوو، لهدمۆآرات حیزبی  ر به ی آوردستانی سه ئران و رۆژنامه

ن   الیه  له وه ندییه فكه ره هید بوونی دوآتور سادق شه ی شه  ساه10ی   بۆنه  به م آتبه ئه.  وه ته آراونه
  .  چاپ و بو بووه 2002 سپتامبری  له  وه ی آوردستانی ئرانهدمۆآراتنی حیزبی  مه آۆمیسۆنی چاپه

  و وتارانه  له11   آه  خۆی گرتووه ندی له فكه ره  وتاری دوآتور سادق شه43 ،  یه ڕه  الپه232   آه هم آتب ئه
  وه نگی آوردستانی ئرانه  ئارشیوی رادیۆ ده ی تر له  دانه31رگیراون و   وه وه ی آوردستانه  رۆژنامه له
  .رگیراون وه
 و  ندی یه فكه ره آانی دوآتور سادق شه وانی وتاره ئاستی زمانه  رنج و ترامانه ی جگای سه وه دا ئه م آتبه له

ی  وانه ل ئه گه راورد له  به نگی آوردستانی ئران به  بۆ رادیۆ ده ی آه و وتارانه وانی ئه جیاوازی ئاستی زمانه
ئران نگی آوردستانی   بۆ رادیۆ ده ی آه و وتارانه  راستیدا ئه له. ی آوردستان نووسراون بۆ رۆژنامه
ش  مه ئهی آوردستان نووسراون،   بۆ رۆژنامه ی آه وتارانهو   چاو ئه  له وانیان نزمتره  ئاستی زمانهنووسراون،

 بردبوو  وه ی به  په ، چوونكه واوتی لك جیا آردووه  ته ی به زگایه م دوو ده  دوآتور سادق ئه  آه یه وه ی ئه نیشانه
 گشتی   به ری رۆژنامه  خونه چوونكه. رگرانی رادیۆ  وه  جیاوازن له گرانی رۆژنامه رگر یا خود وه  وه آه
  . رگرانی رادیۆ  وه  له رزتره وارییان به  ئاستی رۆشنبیری و خونده سانكن آه آه
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



یه كه م: رادیۆ ده نگی كوردستانی 
ئێران

الف: مێژووی دامه زرادنی رادیۆ ده نگی كوردستانی ئێران
ب: كاتی باڵبوونه وه ی به رنامه كانی رادیۆ ده نگی كوردستانی 

ئێران
 پ: هۆكاری باڵوبوونه وه ی به رنامه  به  سێ زمان

ت: ئه ر كه كانی رادیۆ ده نگی كوردستانی ئێران
ده نگی  رادیۆ  به رده م  هه ڕه شه كانی  و  ئاسته نگ  ث: 

كوردستانی ئێران
ج: به رنامه كانی رادیۆ ده نگی كوردستانی ئێران 

چ: سه رچاوه  كانی هه واڵ و زانیاری بۆ رادیۆ
كوردستانی  ده نگی  رادیۆ  گۆاستنه وه ی  قۆناغه كانی  ح: 

ئێران 
خ: به ر پرسانی رادیۆ ده نگی كوردستانی ئێران

ذ: ستافی به شی هه واڵسازی
د: هه یكه لی به ڕێوه بردنی رادیۆ ده نگی كوردستانی ئێران 

ر: ده سته ی نووسه ران
ز:  ستافی به شی ده نگهه ڵگرتن و مۆنتاژ )ته كنیك(

س: ستافی به شی ته كنیك
ش: ستافی به شی كوردیی دیالێكتی كرمانجیی خوارو

ص: ستافی به شی كوردیی دیالێكتی كرمانجیی سه روو 
ض: ستافی به شی فارسی

ط: سه رچاوه ی به ده ستخستنی زانیاری و هه واڵ بۆ رادیۆ 
ده نگی كوردستانی ئێران 

  ظ: داهاتی سه ره كیی رادیۆ ده نگی كوردستانی ئێران 
ع: ژماره ی  ستۆدیۆكانی

ده نگی  رادیۆ  به رنامه كانی  باڵبوونه وه ی  ماوه ی  غ: 
كوردستانی ئێران

ده نگی  رادیۆ  به رنامه كانی  باڵبوونه وه ی  كاتی  ف: 
كوردستانی ئێران

ق: فرێكانسی باڵوبوونه وه ی رادیۆ ده نگی كوردستانی ئێران
ده نگی  رادیۆ  به رنامه كانی   رۆژانه ی  خشته ی   : ك 

كوردستانی ئێران

  دووهه م: رۆژنامه ی كوردستان

الف: مێژووی ده رچوونی رۆژنامه ی كوردستان:
سه رده می  له   رۆژنامه كه دا  له   رۆژنامه وانی  ته كنیكی  ب: 

كۆماری كوردستان له  مه هاباد 
-پ: له  رووی زمانه وانییه وه 

ت: له  رووی ئازادیی ده ربڕینه وه 
ث: ناوه ڕۆكی رۆژنامه ی كوردستان له  سه رده می كۆماردا

ج:  له  رووی باڵوكردنه وه وه 
چ: ئامانجه كانی 

ح: سه رچاوه كانی هه واڵ
خ: راستیی زانیارییه كان

د: قۆناغی دووهه می ده رچوونی رۆژنامه ی كوردستان
-ذ: قۆناغی سێهه می رۆژنامه ی كوردستان
ر: قۆناغی چواره می رۆژنامه ی كوردستان

ز: قۆناغی پێنجه می ده رچوونی رۆژنامه ی كوردستان
دوای  له   كوردستان  رۆژنامه ی  تایبه تمه ندیی  كۆمه ڵێك  ژ: 

قۆناغی پێنجه مه وه  
س: ره نگی بوونی الپه ره كانی رۆژنامه ی كوردستان 

س:  رۆژنامه ی كوردستان له  رووی قه واره وه 
ش: ده رچوونی رۆژنامه ی كوردستان به  زمانی فارسی

 ص: به رپرسه كانی رۆژنامه ی كوردستان
ئۆرگانی  كوردستان،  رۆژنامه ی  سه رنووسه رانی  ض: 

كۆمیته ی ناوه ندی ح. د. ك. ئێران  
ط: سه رنووسه رانی رۆژنامه ی كوردستان، ئۆرگانی كۆمیته ی 

ناوه ندی ح. د. ك 
  ظ: تایبه تمه ندییه كانی رۆژنامه ی كوردستان له  دوای قۆناغی 

پێنجمه وه         
 1: ئامانجه كانی رۆژنامه ی كوردستان 

-2: له  رووی باڵوكردنه وه : 
3: هۆكاره كانی ده رچوونی رۆژنامه ی كوردستان به  فارسی 

4: سه رچاوه كانی هه واڵ 
5: راستیی زانیارییه كان

6: پیشه یی بوونی كارگێڕانی رۆژنامه ی كوردستان: 
7:  پێگه ی رۆژنامه ی كوردستان له  نێو خه ڵكدا

8:  الیه نی گرافیكی رۆژنامه ی كوردستان
9: ئاسته نگه كانی به رده م رۆژنامه ی كوردستان

پاریسێههم:
بهرپرسایهتییهمیدیاییهكانید.سادقشهرهفكهندی
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  ی آوردستانی ئراننگ رادیۆ ده: م آه یه
 :نگی آوردستانی ئران زرادنی رادیۆ ده مژووی دامه: الف -

 و  وه  بواری بوآردنه آی فراوان له  ئازادییه1979- 02- 11  تی له ژیمی پاشایهی ررووخانپاش  
   آوردستان له ی آه وه  هۆی ئه  آوردستانیشدا به  له.رآران  ده  زۆر بوآراوه ، بۆیه  ئاراوه  هاتهدایاندن راگه

 - یی وه ته ی نه وه وونه آوردستانی ئراندا بوو و جدمۆآراتیتی حیزبی  تایبه ستی هزی آوردی و به ژر ده
بوونی هزی .   ئاراوه كی ئاوا هاتهرج لومه دابوو، هه ری هه هز سه آی به یه شوه لی آورد به كی گهدمۆآراتی
 هۆی  ه ب بوو، آوردستان آان له  آوردییه یهی سیاس آانی پارته گا و بنكه ی بارهكدا و بوون  نو خه  له رگه پشمه

 م به.  ك  خهیست ده  ننه هی آی فراوان بگه یه شوه آانیان به آان بتوانن بوآراوه هی سیاسی هن الیه  ی آه وه ئه
  راندا له ئ  له ی آه وه  پاش ئه ئرانییئیسالم رژیمی آۆماری  خایاند،  چوونكه  زۆری نه م بارۆدوخه ئه

  :ست  ده ت بگرته سه  توانی ده1979سای 
آاندا  ترا و بینراو و خونراوه بیس ی واته آه رهر س جۆ  هه آانی ئران به نه یه ر راگه سه ستی به ده:  م آه یه 

  .گرت
  . تی داخست واوه  ته زانستگاآانی به: م دووهه
  . سك آران هرت تی به واوه  ته ر به نهو هوگۆرانی و مۆسیقا : م سھه
  .  وه شنرانه وه  هه وه  آرده  ئیداری و فرآردن و بارهنان بهیزگا و ده آوردستاندا دام له: م چواره
ت  هیی حكووممر تی فه ی سیاسه اده تا ر سه له ی آوردی، بۆختان درۆ و ده وه  بزووتنه ت به باره سه: م پنجه
  . پش چووه
آی خۆمای و  یه وهوآرا ب رهۆر ج ر هه سه آانی آوردستانی به ها سنووره روه رژیمی ئران هه: م شه شه
  . 1تخسآیدا دا ره ده

. نا ده دا نهلی آورد آانی گه  مافه  دانی به یشتووه ت گه سه  ده  به  تازه م رژیمه  ئه  بوو آه وه شی ئه آه هۆآاره
وآاتی  پرسانی ئه ر و بھندی ناوهتی  هل حكووم گه ان لهۆر دانیشتن و وتووژیی آوردی ز شاند ند آه رچه هه

  دا آهلی آورد آانی گه می داخوازییه ه و ینی له بوو و خومه  هیچ ئاآامكی نهم بهنجام دا،  رژیمی ئران ئه
  یی ئران لهئیسالمآۆماری :" خودموختاری بۆ آوردستان بوو، وتیآراسی بۆ ئران و و آات داوای دمو ئه
 آورد  ختاری به خودمو  آه هاتووه یشدا نهئیسالمنی  ئایی  و له زراوه  دامهئیسالمنی مای ئایی ر بنه سه

جیھادی توای ینی ف  هات خۆمهآرد تاآوو وای ل دهآانیان  ر مافه سه لهیان یآان پداگر  آوردهم به 2".بدرت
  غه ده  قهدموآرات حیزبی   آوردستان و جاركی دیكه تنهاسدار هاآانی پ رآرد و هزه لی آورد ده دژی گه

ی  بیار  دژی آورد  به1957- 08-19  ممه آشه  رۆژی یه   له 4مانگه ڕی س  شه دا بوو آه   لره3.آرا
                                                 

ئارشیڤی (نگی آوردستانی ئران  زراندنی رادیۆ ده مین ساۆژی دامه  هه22ی   بۆنه سویری به  راپۆرتی دیكۆمنتاری ته-  1
  ) ی رۆژی1381 آوردستانی ئران سالی دمۆآراتیحیزبی 

  .136ی آورد پاش شۆڕشی ئیسالمی، ل وه شی بزووتنه ، بهی پشوو رچاوه سه  ژرار شالیان، -  2
  136ل ،  رچاوه مان سه هه -  3

النی زۆملكراوی ئران  ی گه ت، زۆربه سه ر ده  سه   رژیمی آۆماری ئیسالمیی ئران هاته ی آه وه  پاش ئه-  4
آانیشی  م داخوازییه رجه  سه النه م گه رآوت آردنی ئه سه چی رژیمی ئران به ، آه م رژیمه م ئه دهر  به آانیان خسته داخوازییه

   آوردستان ببووه آرد، بۆیه واآانی ده  ره ر مافه  سه  توندی پداگریی له  به نیا آوردستان بوو آه دا ته م نوانه له.  وه د آرده ره
 ال  وه تدارانی ئرانه سه ن ده  الیه  له م آۆسپه بوا ئه ری ئراندا و ده رانسه  سه توریی ئایینی لهم پكھنانی دیكتا رده  به آۆسپ له
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  هی آ وه  هۆی ئه ه بش بوو مه ئه. گیرسا ی ئران ههیئیسالموآاتی آۆماری  ری ئه  ربه1ینی  خومهتو ئایه
  شنه رچه ی هه وه بوونهو ب مارۆ بدرت و پش له  گه وه آانی ئرانه  هزهن الیه  م آوردستان له رجه سه
م   بتوان ئه ك آه زگایه زراندنی ده ی دامه ستبوونی بیرۆآه هۆی دروو  بهش بوو مه ئه. ك گیرا یه وآراوهب

ئۆرگانی   ی آوردستان آه رۆژنامه  ،ڕی س مانگه گیرسانی شه  پش هه چوونكه.   وه  پ بكاته بۆشاییه
موو   و بۆ هه هو آرایه  تیراژكی زۆردا بو ده ، له آوردستانی ئران بوودمۆآراتیی حیزبی یند ی ناوه  آومیته
  توانای چاپی ی آه وه  له ، جگه ڕی س مانگه  دوای شه م به. نردرا نی آوردستان و تارانیش دهآا شاره
رآردنی   راستیدا ده ما، له آاندا نه  نو شاره ی آوردستان له ی رۆژنامه وه آی زۆر و بوآردنه یه ژماره

كی  ی زۆری خه  زۆربه ی آه وه  هۆی ئه ش به وه  له جگه. وت ت آه حمه زه  ش وه ی مانگانه  شوه  به رۆژنامه
نوان حیزب و   لهندی  پوهبۆ آی باش  یه هق توانی ئه یده  نه بوون، رۆژنامهوار  خونده آوردستانیش نه

  2.تكدا ب نی خه مهآۆ
. ش آرا  پشكه هو هقاسملوودوآتور  ن الیه  نگی آوردستانی ئران له زراندنی رادیۆ ده ی دامه  بیرۆآه بۆیه

ونیدا، بو دایک می له رده و سه رج  لومه ه ه نگی کوردستانی ئران، له زراندنی رادیۆ ده ی دامه بیرۆکه
ملوو قاس.   بووه  داهاتوو روو لهو  قنی  کی عه یه وه  لکدانه ، به ، زانستییانه انهوتنخواز کی زۆر پشکه یه بیرۆکه

موو   هه و به  ئه،ند کردنی سه دوای په ی حیزب ویت رایه  رای ربهر بیر و  به خاته  ده  بیرۆکهو م جار ئه که یه
  پویستیی  بهست واوی هه ه ت  به  کهی ئراننگی کوردستان راندنی رادیۆ دهز بۆ دامهوی دا  هه  تواناوه
 ئیمکاناتی ترینم ی و کهآنیك ی ته تهس ره  کهترین تایی هر  سه  به دا توانیی مه رده  سهو  له آرا و  دهمژوویی
بۆ پاراستن و دابینکردنی و   ئه.تکانی بکا رنامه شانی به  وه ست به  و ده زرن  دابمه و رادیۆیه  ئه،ماددی

دا  ونه و هه نجامی ئه له ئه 3.  کرد  ده یی نهغر وی د عنه تکی ماددی و مه  هیچ ئیمکانا آانی رادیۆ له پداویستییه
ب ناوی موهندیس یخوازی ئرتشی دئیستوارکی ئازای یت  یارمه قاسملوو به. دا دی آۆتای   له بوو آه

                                                                                                                                                         
  به) 08/1989/ 19واته( و رۆژك دواتر 18/08/1979  گان له جلیسی خیبره ی مه وه پاش آۆبوونه  ر بۆیه هه. ببرت
كی  ر خه سه ر به خوازراو و ماورانكه ڕكی نه آرد و شه ستی پ  آورد دهڕ دژی  شه وه ینیه ن خومه  الیه ك له رآردنی فتوایه ده

   قوربانی و به س بوون به دان آه ، سه ناسراوه"  ڕی س مانگه شه "  به دا آه ڕه م شه  ئاآامی ئه له. پنرا آوردستاندا سه
 خاك و  رگری له  ریزی به آانیان هاتنه  ماف و ئازادییه ككی زۆر بۆ داآۆآی له ها خه روه سیش ماوران بوون و هه زاران آه هه

،  ڕی س مانگه شی شه م، به آه رگی یه ، به ن زاده سه بدو حه  تكۆشان، عه ده آتبی نیو سه (  بۆانه. وه یانه آه نیشتمانه
ی شۆڕشگی  ه آۆمه، باتی آوردستانی ئران سازمانی خه(ندراوی س حیزبی  یه  راگه ها بروانه روه هه) 161ل
مین  هه32ی   بۆنه  به2011/8/17رواری    به  آوردستان لهدمۆآراتیتكشانی آوردستانی ئران و حیزبی  حمه زه

حمانی،  رگانی وریا ره تراژیدیای آورد، ژرار شالیان، وه( آتبی  ها بۆانه روه هه.)  ره م شه گیرسانی ئه ڕی هه گه ساڤه
ی  ی موآریانی، چاپخانه وه  و بوآردنه وه زگای توژینه ولر، ده  هه-2010، سالی چاپ136 ئران، ل آانی شی آورده به

  ) دهۆك(خانی 
 دایك بوو،   ئران له ین له  شاری خومه  زایینی له1902 سپتامپر 21    لهالله مصطفوی موسوی خمینی  سید روح -  1

، رژیمی آۆماری 1979وتنی شۆڕشی سای  رآه  پاش سه  آه ئران بووهری آۆماری ئیسالمیی  مین ربه آه ناوبراو یه
آانی  نه  تیئۆریسیه آك له ناوبراو یه. ری آرد ی ربه و رژیمه نی خۆی ئه مه زراند و تا آوتایی ته ئیسالمیی ئرانی دامه

  .  سایدا آوچی دوایی آرد87نی  مه  ته له(١٩٨٩ نی ی ژووئه ٣  ناوبراو له.  ئران بوو قیه له تی فه می ویالیه سیسته
  . 247ان، ل نگی آوردستانی ئر  دهشی رادیۆ م، به آه رگی یه بهی پشوو،  رچاوه سه،  ن زاده سه بدو حه عه (-  2
  )15/06/2012نگی آوردستانی ئران،  رپرسی رادیۆ ده ر، به ڵ لۆقمان مھفه  گه ڕی آوردستان میدیا له  وتووژ ماپه-  3
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دوایین  لیآك ل ل  رگای سیستمی بته تا له ره سه،  تورآی ئازەرییرەگز  ک بغومەزا خیاتی 
   1. گڕ خست وە آانی رادیۆی رنامه شانی به  وه1979ۆژەآانی زستانی سای ر
و   وه گرته ده ری زۆر فراوانی نه ت و رووبه بم رده آانی سه ییهری پویست مده هتوان و دهی  نه  رادیۆیهو  ئهم به
    2. راتبیس ری ده وروبه هاباد و ده ی مه نیا له ناوچه  و تهبوو وتوو نه  زۆر پشكه وه یكییهآن  رووی ته له

آی  یه  شوه آی زۆر  و به هالی قه وڵ و ته وردستانی ئران پاش ههنگی آ  رادیۆ ده09/06/1980   له  بۆیه
بووە دەستی حیزبی  کوتی مهاباد ربازگه تنی سهستبسرداگر ک ل دەل ی بته رگای ئامرك ر لهباشت

ی ناوچی ''دۆی شخان''نی یکابرزاییاتی ل یکک ل  ندیس خه ههیی مو دیسان ب هاوکار ودموآرات
  3.ست پكرد ی خۆی دهیی تاقیكار رنامه  و بهمنگووڕانی مهاباد دامزرا

  آاتی حیزبی دموآرات، شهیدو رتری ئه ب پیامی رادیۆیی سک1980- 06-11  ممه رۆژی چوارشه
توانی ی کس نیآنیك  گیرو گرفتی تهم ب هۆی ب. پکردی دەستوکتور قاسملوو، وەشانی ئاسایی رادیۆد

تبیسگوب یامو پشه ر بۆیه هه. تی ئ ران   رادیۆ ده1980-06- 17  ممه  رۆژی سنگی آوردستانی ئ
رمی دەستی بشیوەی ف 4.کار کرد ب  

  : نگی آوردستانی ئران آانی رادیۆ ده رنامه ی به وه بوونهآاتی ب: ب
 خولک ب زمانی 30  دا دەنگی کوردستانی ئران برنامکانی بۆ ماوەی کاتژمرک، واتهل سرەتا
پاشان  . میتر دەست پکرد41 میتر،31لک ب زمانی فارسی ل سر شپۆلی کورتی  خو30کوردی و 
 بۆ ماوەی یآی ب زمانی ئازەر یهو هاوکاتیش برنام ەو ی کاتژمرک درژ کرایهوردی بۆ ماوەبرنامی ک
ای ب هز کردنی دەنگکی  پاشان دەنگی کوردستانی ئران و. خست نو برنامکانیسی خولک

 کانیشی دا ولپۆلزیادکردنی ش رەی بکانی دەبیسترای  تر می75پرنام5.ش ب  

  :  س زمان  به رنامه ی به وه بوونهوۆآاری به:     پ
پك ... لووچ و ب، به ره عهآوو آورد، فارس، تورك،  ری وهی جۆراوجۆ وه ته ندین نه  چه ئران له   آه و پیه به

، خوێ،  ده هغ آوو ورم، نه آان وه  آوردنشینه  شاره شك له  به  وه ی دانیشتوانه ه رووی پكھات  و له هاتووه
 م دا له وی ده  رژیمی ئران ههری پك هاتوون، ی آورد و ئازه وه ته ردوو نه  هه او، لهوماس، میاندو ، سهوواآم

ی فارسیش دژی  وه ته ها نه روه و ههر بگرت  ك وه آهری  نوان آورد و ئازه  له  هی ئاژاو وه بۆ نانه  هراستیی
                                                 

ی 13نگی آوردستانی ئران،  رانی رادیۆ ده زرنه  دامه آك له یاتی، یه زا خه ندیس ره ل موهه  گه وتووژی گۆڤاری لڤین له -  1
    ، ژماره2012ی م تشرینی دووهه

شی  ، به2011ڕ، سای چاپ  ، لوقمان مھفه وه آردن و آۆآردنه  پناوی ئازادیدا، ئاماده بات له فا هیجری، خه  آتبی مسته-  2
 آوردستانی ئران دمۆآراتیفا هیجری، سكرتری گشتیی حیزبی  یامی مسته فا هیجری،  په آانی مسته یام و وتاره م، په آه یه
  . 42 ل16/06/2005  آۆیه. نگی آوردستانی ئران زراندنی رادیۆ ده مین ساۆژی دامه ه25سمی    روڕه له
  2012-11- 10نگی آوردستانی ئران،  ندانی پشووی رادیۆ ده  آارمه آك له گی، یه د شربه حمه ڵ ئه  گه  وتووژ له-  3
  .  رچاوه مان سه هه 4
  . رچاوه مان سه هه -  5
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 شتكی پویست زانی  ی به م س زمانه  قاسملوو بوونی ئهحمان هبدول عه.  د ، بۆیهآان هان بدات آورده
ران دژی آورد له ته  سیاسهتاآوو بتوانژیمی ئ1.اتقاو بد آانی ر  

م  ورآی به س زمانی آوردی، فارسی و ت آانی رادیۆ به رنامه ی به وه بوونهوآرێ هۆآاری ب  ده آورتی، به
  : ین  بكهندی  پۆلنبه یه شوه

   لهیزبی دموآراتتی ح تایبه آانی آوردستان و به  سیاسییه  دژی هزه نده یغات و پرۆپاگهبل بوونی ته -
  .  وه ی ئرانهیئیسالم آۆماری ن الیه

 .آان  آوردییه آانی حیزبه ته ه سیاس ك له ردنی خهد آومودانی رژیم بۆ نائ هه -

 .  ئرانی  دیكهكانی   خه  بهست ره په آی بگانه یه وه ته آوو نه یمای آورد وهنیشاندانی س -

  2.ی آورد وه  بزووتنه ر به رانبه آانی به وتنه رآه تر نیشاندانی سه وره آانی رژیمی ئران بۆ گه وه هه -

مه  داده ك آه زگایه ر ده  ههگومان، ب گه ستی به به  مه  بهت،زر ك ئه یاندنی آۆمه ج م  زرێ و له مه رك داده
  ستی به  مه یاندن به آی راگه هزگای آوو ده نگی آوردستانی ئرانیش وه رادیۆ ده. دات هوڵ د دا هه پناوه
 :ن وه ی خواره م شوه  به زرا آه رك دامه ك ئه جكردنی آۆمه جبه

  : نگی آوردستانی ئران آانی رادیۆ ده آه ر ئه: ت
  . آانی آوردستان شار و گوندهكی   خه ه آوردستانی ئران بدمۆآراتییامی حیزبی  یاندنی په گه -

ت و  م سیاسه ك له ی خه وه آانی حیزب و ئاگادارآردنه وسته ت و هه ی سیاسه وه روونكردنه -
 .  وستانه هه

 . آان رگه باتی آادر و پشمه ی آورد و خه وه نه جوو ندیدار به وهآانی پ واه ی هه وه بوآردنه -

 . ی ئرانیسالمئیآانی آۆماری  نهالقاودانی پی له -

 . ری و فارس آوو آورد و ئازه  وه،آانی ئران وه ته  نوان نه  له انه دۆستیندی دروستكردنی پوه -

 .بی آوردی ده پدانی زمان و آولتوور و ئه ره پاراستن و په -

 . ك نی خه رآردنی آۆمهودان بۆ رۆشنبی هه -

 .شۆڕشی آان ه نو رز ك بۆ راآشانی خه -

- ژه م داوا ره جهر سه پشتیوانی آردن لهن و داگرینگی پگا به آانی آۆمه واآانی چین و تو تی  تایبه
 . الوانژنان و 

 . ی آورد وه آانی بزووتنه آان و شكسته وتنه رآه نیشاندانی سه -

م  رجه  سه  آوردستانی ئران به لی آورد له هی گ وه نهی جوو قخوازانه می ههیا یاندنی په گه -
 1.انآ ئرانییه

                                                 
فا  نگی آوردستانی ئران، مسته زراندنی رادیۆ ده مین ساۆژی دامه هه22ی   بۆنه سویری به ۆمنتاری ته راپۆرتی دیك-  1

ئارشیڤی . (نگی آوردستانی ئران ری رادیۆ ده م بژه آه  آوردستانی ئران و یهدمۆآراتیهیجری، سكرتری گشتیی حیزبی 
  )ی رۆژی1381 آوردستانی ئران سای دمۆآراتیحیزبی 

  . رچاوه مان سه هه  -  2
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  یه ی ههوآۆڕی م نگ و آه ك ئاسته  آۆمه ، دا هاتووهSWOTی  وه  شیكردنه آوو له ك وه زگایه موو ده هه
  :ن وه ی خواره یه م شوه وانیش به  ئه . ش نییه و آۆڕی ببه م  آه نگی آوردستانی ئرانیش له  رادیۆ ده آه

  : وردستانی ئراننگی آ م رادیۆ ده رده آانی به شه ڕه نگ و هه ئاسته: ث
  . نگی آوردستانی ئران ر رادیۆ ده بوونی پارازیتی توند بۆ سه -

 . شناڵیوتوو و پرۆف بوونی آادری پشكه نه -

 .  وه آنیكه  بواری ته تن له و بوونی پشكه نه -

 . ی دارایین الیهی الواز بوون -

 . ت منیه بوونی ئه نه -

آی  یه شوه نگی آوردستانی ئران به  رادیۆ دهر  ئران بۆ سهییئیسالمآانی آۆماری  هرشی هزه -
 2.وام هرد به

  : نگی آوردستانی ئران آانی رادیۆ ده رنامه به: ج
 : آان رنامه ی بهڕۆآ ناوه

 وتار و . نبوو وه هکراونامیکی دیاریل سرەتادا برنامکانی دەنگی کوردستانی ئران ل رووی بر
.  برد ڕوه وپكتر به  رك آی یه  شوه برنامکانی به وونی پیدا کرد وهدی ئزم پاشان هدی. هواڵ بوو

  جگ لی ئران،دەنگی کوردستان  ی وتاری سیاسی و بشی هواکان لهرۆژانپشکشکردنی   به ویش ئه
   3:ترخان کرابوو''نامی گوگرەکان ''  وەمدانوەی بوو ک بۆی هینی انرۆژ

  : واڵ و زانیاری بۆ رادیۆ ههآانی   رچاوه سه: چ

کۆمیتکانی حیزبی ل سرتاسری ەگیشتن دەنگی کوردستانی ئران، دیارە سرچاوەی هواکان ک د
بۆ ئم مبستش ل  .دەکرانڕێ  لوە بۆ دەنگی کوردستان به آان ل رگای بته واه  هه. بوونکوردستان

کی تایبتی بۆ خول  وه هتوانای دەنگی کوردستانی ئرانی ب تیقی، کارگ ن نمر کاک تها عهالی
دوکتور شرەفکندی ، جگای ئاماژەی ک شهیدی نمر .رانردراوانی کۆمیتکانی حیزبی دان

زۆر ب . ب جیددی ب دواداچوونی بۆ دەکردبۆی  دا هبوو،ی یکجار زۆری ل بشی هواکانوەسواسک
ئگریش  .بکرتوە ک ب ه ل رادیۆ دەنگی کوردستانی ئران بوهواوە ک وکوتهودەگمن 

 ل گوگرەکان  و داوای لبووردنرۆژە هک راست کراوەتوە  هر ئو دابتـ،،هیکی وا رووی
  4.هنا ی گوگرەکانی بدەست ده، زیاتر متمانبۆیش دەنگی کوردستانی ئران تا دەهات هر .کراوە

                                                                                                                                                         
ن  سه نگی آوردستانی ئران، حه زراندنی رادیۆ ده مین ساۆژی دامه هه22ی   بۆنه سویری به  راپۆرتی دیكۆمنتاری ته-  1
 آوردستانی ئران دمۆآراتیئارشیڤی حیزبی . ( آوردستانی ئراندمۆآراتیفی جگری سكرتری گشتیی حیزبی  ره شه

  )ی رۆژی1381سای 
لی  بابا عهنگی آوردستانی ئران،  زراندنی رادیۆ ده مین ساۆژی دامه هه22ی   بۆنه سویری به  راپۆرتی دیكۆمنتاری ته-  2

  )ی رۆژی1381 آوردستانی ئران سای دمۆآراتیئارشیڤی حیزبی  (ر، روه مھرپه
  ر روه لی مھرپه بابا عه

  2012-11- 10نگی آوردستانی ئران،  ندانی پشووی رادیۆ ده  آارمه آك له گی، یه د شربه حمه ڵ ئه  گه  وتووژ له-  3
  . رچاوه مان سه هه -  4
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  م بوون، بۆیه بوو یا خود زۆر آه آی وا نه نگی آوردستانی ئراندا، هیچ رادیۆیه زراندنی رادیۆ ده  دامه آاتی له
ی رك ماوه  و جهبوو دا ههواڵ و زانیاری یاندنی هه  گه  لهرچاوی نگی آوردستانی ئران رۆكی به رادیۆ ده
كی   خه واڵ و زانیاری به یاندنی هه ی گهیآ ره سهآی  یه رچاوه  سه بوو بهب و  وری خۆی آۆ آردبوو  ده زۆری له
  .تی تایبه كی آوردستان به گشتی و خه ئران به

  : نگی آوردستانی ئران ی رادیۆ ده وه آانی گۆاستنه قۆناغه: ح
  ا آهد  ساه32م  ی ئه  ماوه  له  واته، تاآوو ئستا وه یهزراندن تای دامه هر سه نگی آوردستانی ئران له رادیۆ ده

ی یئیسالمآانی آۆماری  ی هزهربازی سمانی و سه  ئای ژر هرش وام له رده   به هی آ وه  هۆی ئه  به ،زراوه دامه
 هرشی ئاسمانی آۆماری ئیسالمی   به وتووته آی  زۆر توند آه یه  شوه  جار به29و ،  ه بوودائران
  :  یه وه ی خواره هم شو شكیان به  به  آه1   جار جگای گۆڕیوه18ئران،

دۆی ''یکانی ستانی ئران ل یکک ل برزاینگی آورد  رادیۆ ده09/06/1980  تا له ره سه - 1
  .آرد ست پ ی خۆی دهیی تاقیكار رنامه  و بهوڕانی مهاباد دامزرای ناوچی منگو''شخان

 بۆ  وه ه گوازرایناوڕی ناوچی منگو''دۆی شخان'   له1982)  6(ن  ئهوژوی 20  ممه آشه یه - 2
  2.ل ناوچی سردەشت''  مڕاندۆی ئای''

 بۆ  وه هگوازرای ی ناوچی سردەشت ''دۆی ئای مڕان''  له 1982) 8(وت ی ئو13 ینی رۆژی هه - 3
 3.''ئاوی دۆتووودو

) 11(امبر ۆڤنی 6   ممه وتی شه  تاآوو ركه1982 )10(بر ی ئۆآتۆ21ممه  هش نجپرۆژی  - 4
 4.  سنوور جگیر بوویزیکی ن''سون''ی چۆکراوی ل گوند 1982

 بۆ   وه گوازرایه'' سون''ل گوندی چۆکراوی  1982) 11(مبر ی نۆڤا6   ممه وتی شه  ركه له - 5
 5. نی سردەشتالی ناوچی ئا''لکانودو''گوندی 

 بۆ  وه رایهنگی آوردستانی ئران گواز  رادیۆ ده1983) 6(نی  وئهوژی 2ممه  شه نجپ  وتی له ركه - 6
  6.زیک گوندی مزناوێردەشت ل ننی سالهر ل ناوچی ئا'' بری نۆڕی''

و دیوی سنووری   بۆ ئه وه ه گوازرای1983) 10(ی ئۆآتۆبری 25   ممه شه سوتی   ركه له - 7
 7. ر بوویل ناوچی شینکایتی جگ' شونک ب ناوی  گ   آوردستانی ئران و له

هکوتوو ل '' گاورێ دێ ''برەو گوندی کاولکراوی 1984) 4(ریل ی ئاڤ5  همم شه پنجرۆژی  - 8
 8. وه هگوازرای  عراق آوردستانی  ی شینکایتی له ناوچه

                                                 
  . 2013-3-25  یاتی، آۆیه زا خه ندیس ره ل موهه گه وتوژ له -  1
  2012-11- 10نگی آوردستانی ئران،  ندانی رادیۆ ده  آارمه آك له گی، یه د شربه حمه ڵ ئه  گه  وتووژ له-  2
   . رچاوه ن سهما هه -  3
  . رچاوه مان سه هه -  4
  . رچاوه مان سه هه -  5
  . رچاوه مان سه هه -  6
  .. رچاوه مان سه هه -  7
  . رچاوه مان سه هه -  8
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نگی آوردستانی ئران   رادیۆ ده1987) 12 (یسامبریدی 13  ممه شه ک یهوتی  ركه  له - 9
  1. بناری قندیل لهی دۆی شهیدان ''بۆ''گوندی چۆکراوی  بۆ  وه هگوازرای

 ی بنداویهاوینهوار بۆ  وه ه رادیۆ گوازرای1993) 3(ی مارس 12   ممه  رۆژی شه له - 10
 2. سیالیستی باکووری کوردستانی ل جیگیر بووک بنکیکی حیزبی سۆ'' دووکان''

  وه هنگی آوردستانی ئران گوازرای رادیۆ ده 1993) 7(ی  ی جووال19ممه  شه سرۆژی  - 11
 3.آرار ی جگ ی آۆیه  ورانهی  قه شتی آاآ له  ده  و له آۆیهشاری 

 پاش 1995 زستانی سای  ، له  بۆ شاری آۆیه وه هگوازرای نگی آوردستانی ئران   رادیۆ ده ی آه وه پاش ئه
تی آی ی یه رگه ك پشمه یه سته  ده1995 ) 3(ی مارسی18  ممه نجام رۆژی شه ره  سه4 ه رۆژ3نكی داخست
نگی آوردستانی  ی رادیۆ ده  ئراندا بنكه وا له رمانه ی فهیست ره په ر داوای آۆنه سه ی آوردستان لهینیشتمان

 5. گرتآانی رادیۆ رنامه ی به وه وونهبو ب ان بهئرانیان داگیر آرد و پشی

 تاآوو است وهشان را  وه  مانگ له5ی  ۆ ماوهنگی آوردستانی ئران ب  رادیۆ ده م رووداوه پاش ئه - 12
 بۆ  ناو  وه هگوازرای نگی آوردستانی ئران   رادیۆ ده1995) 8(وت ی ئو16   ممه چوارشهرۆژی  
 6.آانی خۆی آرد رنامه شانی به  وه ی بهست وێ ده رآووك و له شاری آه

ی   بۆ ناوچه وه هرآووك گوازرای  ناو شاری آه ی ئران لهنگی آوردستان  رادیۆ ده1997سای  - 13
 2002.7 تاآوو سای  م شاره نی ئه تورآه

ر   سه له بدو  عهال مه بۆ گوندی  وه هگوازرای نگی آوردستانی ئران   رادیۆ ده2003سای  - 14
 8. رآووك  آه  له ویجه هرگای ح

  نگی آوردستانی ئران جاركی دیكه ده رادیۆ 2003 سای  عس له ی رژیمی بهرووخانپاش  - 15
  9.یر آرا جگ  آۆیهی  نزیك قه له و  ۆیهشاری آبۆ    وه هگوازرای 

 پارزگای  ر به  سه  شاری آۆیهی نزیك قه  لهنگی آوردستانی ئران   تاآوو ئستا رادیۆ ده 2003 سای  له
  .  وه آاته آانی خۆی بو ده رنامه ژمر بهت آا2ی   بۆ ماوهموو رۆژك  و هه ولر جگیر بووه هه

  

  
                                                 

  2012-11- 10نگی آوردستانی ئران،  ندانی رادیۆ ده  آارمه آك له گی، یه د شربه حمه ڵ ئه  گه  وتووژ له-  1
  . رچاوه مان سه هه -  2
  . رچاوه مان سه هه -  3
  . رچاوه مان سه هه -  4
،  ئووتی 251- 250نگی آوردستانی ئران، ل  شی رادیۆ ده م، به آه رگی یه ، بهی پشوو رچاوه سه،  ن زاده سه بدو حه  عه-  5

1995 .  
  26/11/2012، آۆیه. نگی آوردستانی ئران ندامی آۆمیسیۆنی رادیۆ ده ، ئه دین سوفی زاده ڵ نووره گه  وتووژ له-  6
  . رچاوه مان سه هه -  7
   .رچاوه مان سه هه -  8
  . رچاوه مان سه هه -  9
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  :نگی آوردستانی ئران  دهپرسانی رادیۆ ر به: خ

ك،   دوای یه ك له یی و یه ی زنجیره وهش به تا ئستا  تاوه ره  سه له نگی آوردستانی ئران پرسانی رادیۆ ده ر به
  1:   بوونه وه ی خواره سانه م آه ئه

  تی رپرسایه ی به ماوه  رپرس ناوی به
  19832-1979   حمان قاسملوو بدولره دوآتور عه

  1989-1983  ندی فكه ره  شهسادق.  د- 3
  20003-1989  فی ره ن شه سه  حه- 4
  2002-2000  ر روه لی مھرپه  بابا عه- 5
  2004-2002  حیمی  عوسمان ره- 6
  2006-2004  آی ر باه  عومه- 7
  2008-2006  رویزی ریم په  آه- 8
  2012-2008  ڕ  لۆقمان مھفه- 9

  ند رازمه  شاهۆ فه- 10
رپرسی رادیۆ   به  دا بووه2012 سای  له
  نگی آوردستانی ئران  ده

 4:نگی آوردستانی ئران بردنی رادیۆ ده وهڕ لی به یكه هه: د

  .ند رازمه شاهۆ فه  نگی آوردستانی ئران رپرسی رادیۆ ده به
   زاده دین سۆفی ورهون  شی ئیداری رپرسی به به
  ربی هند ت سیامه  رهنان شی ده رپرسی به به
  یاتی زا خه ندیس ره هه مو  یآنیك ی تهش پرسی به ر به
  نگیز سیگارچی چه  گرتن نگھه دهشی  پرسی به ر هب

  5:سازیوا شی هه ستافی به: ذ

 زاده دین سۆفی رهونو  . 
 ربی هند ت سیامه. 
 یبیرغ ماڵ ته شه . 
 عرووفی یل مهسما. 

                                                 
  2012-26/11،  ، آۆیه زاده دین سۆفی ره ڵ نوو گه  وتووژ له -  1

  .2013- 3-25  یاتی، آۆیه زا خه ندیس ره ل موهه گه وتوژ له -2
  . رچاوه مان سه هه -  3
  . رچاوه مان سه هه -  4
  2012-26/11،  ، آۆیه زاده دین سۆفی ره ڵ نوو گه  تووژ لهو -  5
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  1:ران ی نووسه سته ده: ر

 ند مهراز شاهۆ فه. 
 زاده دین سۆفی ورهنو  . 
 ربی هند ت هسیام. 
 یبیرغ ماڵ ته شه . 
 عرووفی یل مهسما 

  2):آنیك ته(نتاژ گرتن و مۆ نگھه شی ده  ستافی به: ز

 هاجر آوردنژادوم  
 تانیفارۆق سو 
 مینی  ئهرهاد فه  

  3:آنیك شی ته ستافی به: س

 سووڵ قۆرخی ره.  
 دی حمه ئهآۆ  چه 
 آر بووبه ئه 

  4:ووی خواریرمانجی دیالكتی آشی آوردی ستافی به: ش

  .حموودی  مه فیه سه -
 . رغیبی ماڵ ته شه -
 .عرووفی یل مهسما -

  5:روو  ی سهیرمانجیی دیالكتی آشی آورد ستافی به: ص

 -زاده دین سۆفی ورهو ن  . 
 ربی هند ت سیامه. 

 

                                                 
  .2012-26/11،  ، آۆیه زاده دین سۆفی ره ڵ نوو  گه وتووژ له -  1
  . 3/12/2012ولر،  ڵ موهاجر آوردنھژاد، هه گه وتووژ له-  2
  . رچاوه مان سه هه -  3
  .2012-26/11،  ، آۆیه زاده دین سۆفی ره ڵ نوو گه  وتووژ له-  4
  . رچاوه مان سه هه -  5
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  1:شی فارسی ستافی به: ض

  . لیپوور  عه دهی  زوبه-

  . دی ممه  محهالی له

  . نگیز سیگارچی چه

   2:نگی آوردستانی ئران واڵ بۆ رادیۆ ده خستنی زانیاری و ههست ده ی به رچاوه سه: ط

 آوردستانی ئران دمۆآراتی حیزبی ندیی ڕی ناوه  ماپه-
)com.Kurdistanmedia.WWW(  

  tne.kurdpa.wwwی آوردپا س ئاژان- 

  .  آوردی و فارسیی  دیكهی ڕ  و زۆر ماپهB.B.C. شی فارسی ه ب،سی بی  بی-

 3: نگی آوردستانی ئران ی رادیۆ دهیآ ره داهاتی سه:   ظ

 .  آوردستانی ئرانهدمۆآراتی حیزبی -
نگی آوردستانی  یۆ ده رادیی ماییت ری آوردستان یارمه روه پهكی نیشتمان ها زۆر جاریش خه روه هه -

 . ن آه ران دهئ

  4:ی  ستۆدیۆآانی ژماره: ع

 .  یه  ستۆدیۆی هه2 -
   5.شی آوردی  بۆ به،ك  یه ستۆدیۆی ژماره -

 6.شی فارسی  دوو، بۆ به ستۆدیۆی ژماره   

  7:نگی آوردستانی ئران آانی رادیۆ ده رنامه ی به وه ی ببوونه ماوه: غ

 .  ژمرهت آا2آراو  ی ئاماده رنامه دا بهتژمر آا24  له -
                                                 

  .2012-26/11،  ، آۆیه زاده دین سۆفی ره ڵ نوو گه وتووژ له -  1
  . رچاوه مان سه هه  -  2
  29/11/2012،  ربی، آۆیه ند ته ڵ سیامه گه  وتووژ له-  3
  . رچاوه مان سه هه -  4
  .3/12/2012ولر،  ڵ موهاجر آوردنژاد، هه  گه وتووژ له -  5
  . رچاوه مان سه هه -  6
  .2012-26/11،  ، آۆیه زاده دین سۆفی ڵ نووره  گه  وتووژ له-  7
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   1:نگی آوردستانی ئران آانی رادیۆ ده رنامه ی به وه آاتی ببوونه: ف

  وه بنه  آاتی تاران بو ده  به16ر ژمتنگی آوردستانی ئران آا آانی رادیۆ ده رنامه  بهموو رۆژك هه -
  .   آاتی تارانه یانی به  به7:30ی  وه بوونه و دووباره

  2:نگی آوردستانی ئران دهی رادیۆ  وه بوونهوكانسی بفر: ق

 آیلۆ هرتز و   آیلۆهرتز به4860   بهر رامبه  به 60mر فركانسی  سه نگی آوردستانی ئران له دهرادیۆ 
75mرتز3975  ر به رامبه ه  بر فر سه ڤی له تی ر تیشك سه ها له روه و هه  آیلۆه 11585كانسی 

 .  وه آاته آانی بو ده رنامه  به13رد  هاتبستكردی دهی  مانگر سه مگاهرتز له

  3. یامنركی نییه نگی آوردستانی ئران هیچ په رادیۆ ده: تبینی -
 4: ن وه ی خواره یه م شوه  به سن آه  آه19نگی آوردستانی ئران  ندانی رادیۆ ده م آارمه رجه سه -
 .س ك آه  یه،رپرسی گشتی به -
 .س  آه3و ی خوارویانجكتی آرمشی دیال ندانی به آارمه -
 .س  آه3روو  ی سهیانجتی آرمشی دیالك ندانی به آارمه -
 . س  آه3شی فارسی  ندانی به آارمه -
 .س  آه 3گرتن نگھه شی ده ندانی به آارمه -
 . س  آه6  نده شی فرسته ندانی به آارمه -
 . س  آه1شی ئینترنت  به -

  

  

 

 

 

 

  

                                                 
  .2012-26/11،  ، آۆیه زاده دین سۆفی ڵ نووره  گه  وتووژ له-  1
  . رچاوه مان سه هه -  2
  . رچاوه مان سه هه -  3
  .3/12/2012ولر،  ڵ موهاجر آوردنژاد، هه  گه  وتووژ له-  4
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  ستانی ئراننگی آورد آانی  رادیۆ ده رنامه بهی  رۆژانهی  خشته: ك 

  آان  رنامه ناوی به

  

  ڕۆك ناوه  ی  وه رۆژی ببوونه  بوبوونی  ماوه  شكار  پشكه  آار ئاماده

  ك له یه ند چرآه چه
  مژوو

   یهآی مژووی یه رنامه به   رۆژانه  3ك له خو3  2ربی هند ت سیامه  1دیهاب خالی شه

   هیاسییآی س یه رنامه به    ممه رۆژانی شه  ك لهو خ20   دهدین سۆفی زا نووره   دین سۆفی زاده نووره  ی رووداو شرۆڤه

نگی  دهی  رنامه به
   خوندآار

   به ته آی تایبه یه رنامه به    ممه آشه یه    ك  خوله20  5 رمیهووست ئ ربه سه  4 رمیهووست ئ ربه سه
  ی خوندآارتوژ

   به ته آی تایبه یه نامهر به    ممه دووشه  ك له خو20  ئیبراهیم  ئیبراهیم    الوانی  رنامه به
  الوان

   به ته آی تایبه یه رنامه به    ه مه س شه  ك لهو خ20  حموودی  مه هفی سه  حموودی  مه فیه سه  ی ژنان  رنامه به
  ژنان

  .  بییه ده آی ئه یه رنامه به    ممه چوارشه  ك  لهو خ20  ند تربی سیامه  ربی  هند ت سیامه     زینه آۆلكه

  رغیبی ماڵ ته  شه-1  یدان ه آاروانی شه

،  دین سۆفی زاده ورهون-2
  ربی هند ت سیامه

  رغیبی ماڵ ته  شه-

  . دین سۆفی زاده رهونو-2

  . ربی هند ت  سیامه-3

  ت به آی تایبه یه رنامه به   ممه پنج شه  ك لهو خ20
هیدانی حیزبی  شه

 آوردستانی دمۆآراتی
  .  هئران

 .    یگارچینگیز س چه-1  آان   و گۆیگره ئمه

  .ربی هند ت  سیامه-2  

 -2.       نگیز سیگارچی چه-
  .ربی هند ت سیامه

یل و  ی ئیمه وه مدانه هبۆ و  ینی هه  ك  لهو خ40
  . آان داخوازییه

 .    نگیز سیگارچی چه-1  مافی مرۆڤ 

  .ربی هند ت  سیامه-2  

  . نگیز سیگارچی چه-1

  ربی هند ت  سیامه-2 

 بۆ  ته آی تایبه یه رنامه هب  ینی هه  ك لهو خ20
  پشلكردنی مافی مرۆڤ له

  . ئران و آوردستاندا

 نو  شتك له گه
  ری آوردیداشیع

.  نگیز سیگارچی چه-1
  .ربی هند ت  سیامه-2

  

 -2.       نگیز سیگارچی چه-1
  .ربی هند ت سیامه

  

  .  بییه هد ئه  ینی هه  ك لهو خ6

  
  

                                                 
  .3/12/2012ولر،  اد، ههڵ موهاجر آوردنژ  گه وتووژ له -  1
  . رچاوه مان سه هه -  2
  . رچاوه مان سه هه -  3
  . رچاوه مان سه هه -  4
  . رچاوه مان سه هه -  5
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 انی آوردست رۆژنامه: م دووهه   
  :ی آوردستان رچوونی رۆژنامه مژووی ده: الف

   آۆماری آوردستانی له1946-01-22رواری   به  آوردستانی ئران لهدمۆآراتی حیزبی  ی آه وه پاش ئه
دان   مژووی سه لهتی آوردی  وومهمین حك آه  و یهیاند د رایگه ممه وایی قازی محه  پشه هاباد به شاری مه

خایاند و پاش   نهی  زۆر ته حكوومهم  نی ئه مه ته   ند آه رچه ، ههرمی پك هات  آی فه یه وهش بهدا دی آور ساه
 ،ش وه ڕای ئه ره  سهم بهنی هات،  مه  ته آی و ناوخۆیی آۆتایی به ره ری ده ك فاآته  هۆی آۆمه  مانگ به11
، تی یه مهآۆوتی باشی، سیاسی، ئابووری،  هكس ك ده شدا آۆمه مه  آه  و ماوه  له رگه مه ه جوان م آۆماره ئه

  . بوو هه... رۆشنبیری و 
  وه  رووی رۆشنبیری و آولتوورییه كی آوردستان، لهدمۆآراتیآانی آۆماری  خه  گرینگ و پبایه  آاره  لهآك یه
آی  یه ۆ رۆژنامهدانانك بوو ب وتوو بوو و بناغه رآه ودانكی سه  هه  آهی آوردستان بوو رآردنی رۆژنامه هد

 دونیای  لهآوردستان .  پویسته ویی زۆری  عنه آی مادی و مه  زۆر و تواناییهتكی حمه  زه  آهی آوردی رۆژانه
 نووسی ر و رۆژنامه ر نووسه گه  ئه آهماندی ل  بوو و سه رخانكی تازه رچه  وهی آوردیدا خاییر گه رۆژنامه

آانیشدا  م و آورتییه موو آه ڵ هه گه توان داهنان بكات، له ر بكرێ، ده به سته آانی بۆ ده آورد، پداویستییه
 دمۆآراتیی بیری حیزبی  وه ره هت و ئۆرگان یان بوآ آوو زمانحای حكوومه ی آوردستان وه رۆژنامه

  1.زن بوو نگاوكی مه آوردستان، هه
ی  یهی ژانو10   آوردستان، لهدمۆآراتیبی ی بیری حیز وه هر هی آوردستان، بوآ ی رۆژنامه مین ژماره آه یه

  ر له  هه114ی   ژمارهم به 2.ی ل چاپ آرا  ژماره114  وه موویه  هه  به رچوو، آه دا ده1946
شی ئران هات  هرت  ئه ك، چوونكه ستی خه  ده  تاآوو بگاته ی چاپخانه وه ره  ده چووه نهو   وه دا مایه آه چاپخانه
  92 تاآوو ئستا 3.موویانی سووتاند دا گرت و هه آه ر چاپخانه سه  ستی به و ده  آردهابادی داگیر و مه
  4. وه ته زراوهۆی ل د ژماره

ی مۆمی  وه ر له رج به لومه  هۆی گۆڕانی هه  بهم به،  رچووه  ده آی رۆژانه یه آوو رۆژنامه تا وه ره آوردستان سه
  آی زۆر به یه  تكۆشانی خۆی بدات و بۆ ماوه  به یتوانی درژه نه، نی خۆی داگیرسن مه مین سای ته دووهه
   و مانگانه وتووانه  حه2ی  شوه  و به  تاراوگه واییدا لهی د  ساه42م   له جگهآی پچ پچ ب یه شوه
 .  رچووه ده

،  یهآی آوردی یه امهآوردستان رۆژن: یت ی آوردستان نووسیویه رچوونی رۆژنامه ی ده  بۆنه وژ بهال گۆڤاری گه
. چت رئه سمی ده تكی ره ه سوور هاباد به  شاری مه  رۆژی له  زمانی آوردی رۆژێ نه ی موآری، به  شوه به

ی  وه ی آردهیت ه چۆنی یه م رۆژنامه  و خواستی ئهباس.  رگرتووه مان وه  ژماره7 تا ئستا   بۆ پۆسته ئمه
انایانی ی آوردستان، نوووسینی باسی ز ی چاپخانه وه یان بۆ آردنه هو ڕانیان، آۆبوونهوسو آان و هه آورده

                                                 
  82ی آوردستان، ل م، رۆژنامه سی دووهه  فهی پشوو، رچاوه سه ،ینهیمداد حوس. د -  1
رگی  ی آۆمار ، به وه م، آار و آرده سی دووهه  ، فهحمان قاسملوو، بدوله عه.  پناوی ئازادیدا، د بات له  چل ساڵ خه-  2
  72،  ل1988م  م، چاپی دووهه آه یه
  ی آوردستان، آوردآاناڵ رچوونی رۆژنامه مین سایادی ده ه67عرووفی، مامۆستای زانكۆ، سیمیناری  فا مه  موسته-  3

تیی آورددا،  وایه ته نهمنی شۆناسی  ی خه  پرۆسه ی آوردستان له  عارف نادری، رۆی رۆژنامه-  4
www.Kurdistanmedia.com 
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 بۆ هاندانی  وه ومی، وتار و آۆبوونه ، ئامانجی قه وه ره  هۆی ڕۆیته ، به وه ره باسی دهنگو رگرتنی ده آورد، وه
  1. هتر ك شتیل ی و گهد باوی خوندنی آور ك بۆ آردنه خه
 و  نده خشه  ناوی خوای به به(بوو،  نووسرا دا وه ره شی سه  به وردستان و لهی آ می رۆژنامه آه ی یه  ژماره له

 دمۆآراتیآانی حیزبی  ی بیره وه ره هبوآ: (بووش نووسرا آه نامهی رۆژ وه  خواره و له) میھربان
  2).آوردستان

دا  مین ژماره آه یه   له  ژر ناوی ئامانجی ئمه  له3، ری رۆژنامه رنووسه میدی سه د حه ممه ید محه سه
آانی  فیدایی رۆهان گی ی بهیر آاتك پویست  هه  نیشتمانی آوردستان زیاتر له دا آه م آاته له: ( تی نووسیویه

ستخستنی  ده ی خۆیان و بهیستخستنی ئازاد ده ی جیھان بۆ پاراستن و بهالن گه  دا آه مه رده م سه تی، له خۆیه
   له ی جیھان جگهالن گهموو   هه دا آه م قۆناغه ن، له ده وڵ ده یانی خۆیان ههت هاویوتن آانی پشكه ئامرازه

  م ئامانجه یشتن بۆ ئه و و رۆژ بۆ گه  و شه ان نییهی  دیكهوتنی نیشتمانیان، هیچ ئامانجكی  رآه ئازادی و سه
  ؟  چییه رقاین و ئامانجی ئمه  سه وه  چییه  به ن، ئمه ده وڵ ده هه

شی، و  ڕه ری و چاره سه ی زۆر و قوڕبه نجه شكه م و ئش و زیندان و ئه هبوون و خ ن ساڵ ئاوارهندی پاش چه
اغی ب ورك و گه ڕزا و دبوآری و گه ش و زه نگووڕ و مامه  ناوی مه تی دۆژمنان به یشاره ئ  به ی آه وه پاش ئه

ی خۆمان یخس مانشت و بۆ قازانجی شه دهمژی و  آترمان ده آتر، خۆنی یه  گیان و مای یه وتبووینه آه... و
  له... آتر  ناو یه ینه  بخه قه فره آی و ته ره ریك بووین دووبه ر خه  و هه رچاو  به وه مایه ده كمان بۆ نههیچ شت

   یان لهن وآانی آوردستان یان آوژرا ره وه ر  نیشتمانپه پیاوه... بووین و هبیری هاونیشتمانانی خۆماندا ن
زا و ڕ ش و زه نگووڕ و مامه  آوردستاندا ناوی مه ند آرابوون، ئستا له  تاران و خۆراساندا بهشیراز و

 آوردین و  هن ئمی نگ ده ك ده  یه موو به هه. ، ناگوترتت بۆنی جودایی ل ب  آهكر پیت دبوآری و هه
تی آ یه  آیمان به ره ندی و دووبه مه وه  ده ژاریمان به ندی و ههیرب  سه رآزیمان به ۆ سهئیم. وت آوردمان ده

 زمانی  ین و به آه ت آار ده موومان بۆ میلله ین و هه آه ماشا ده  چاوك ته هاونیشتمانان به.  وه ته گۆڕیوه
  . قی جوانخال ندمان گۆڕی بۆ ئه سه قی ناپهالخ خونین، ئه شیرینی آوردی ده

ی آوردستان   رۆژنامه وره ی خوای گهیت  یارمه  به ۆآانهم بوو، ئه  نهمان بوونی چاپخانه ڕوانی هه  چاوه  آه ئمه
و  ب وه ه آوردستاندمۆآراتی حیزبی ن الیه   له  آه یه م بوآراوه ئه.  وه آرایه ی بو مین ژماره آه رچوو و یه ده
ر و   زانست و هونه ی به  بناغه م آه ههر  به تی بنته حاد و برایهی ئیت آی ئاسنین له هی وت قه یه ، ده وه بته ده
 بۆ  وشتك آه  ره ره جۆموو ههو دینی  آی و ب ره وی دووبهڵ س گه رابت و بتوانت لهشساغی دان له
  4.)  بكاتآان ره ربه ، بهبت ی ههر ره ستی زه ربه سه

                                                 
  .83، لی  رچاوه ، سههیمداد حوسن.  د-  -  1
 آوردستان،  ختیاری، فصل چھارم، روزنامه رگان بۆ فارسی، سمایل به  وهحكومت آوردستان، نوشیروان مصطفی امین -  2
  2005ی شڤان،  ، چاپخانه168ل

م   به  بووه آه ری رۆژنامه رنووسه میدی سه دی حه ممه ید محه  سه  آه نووسراوه سمی نه آی ره یه شوه  به ند آه رچه هه(  3
 و گۆڤاری   رۆژنامه رۆك آۆمار له خۆیی و ناساندنی سه ربه ژنی سه ی جه  بۆنه  به دا آه آه  رپۆرتاژكی رۆژنامه آوو له روه هه

 و  بیری رۆژنامه رده میدی، مودیر و سه دی حه ممه ید محه خیتابی سه: ( ت  ده وه ته دا بآلوآراوه ی چاپخانه آوردستان و ئیداره
هیمداد حوسن، . ، د1947- 1942می آۆماری آوردستان،  رده نووسیی آوردیی سه رۆژنامه ( بوانه) گۆواری آوردستان

  )2002سلمانی، . م رده ی سه ، چاپخانه84ی آوردستان، ل م، رۆژنامه سی دووهه فه
  .169 -168، لی پشوو رچاوه سه ،شیروان مصطفی امین نو-  4
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وێ هاشم  آه رده  ده وه ژهم ریپۆرتا ئهی   رگه  لهم به  ،نووسراوه ران نه ی نووسه سته  ناوی ده ند آه رچه هه
 ال مهبیحی و   همن و زه زانین آه  پرسیار و سوراغیش دهكندپی ه ران و به ی نووسه سته  ده  له زاده لیل خه

  1).ران بوون ی نووسه سته  ده ویش له لی خوسره یسی و عهڕ قادری موده
روتار و وتووژی  ندین سه  چه  له  جگه  بوو آه آه رۆژنامهرانی   نووسهترینآال چا میدی له د حه ممه ید محه سه

خۆیی  ربه و سهی ئازادی  وه  بزووتنه ت به باره  راپۆرتی درژ سه  پرسی رۆژ، زنجیره ت به باره سیاسی سه
انی رگ  زمانی فارسی و وه  له1920ی تای مژوو تاآوو سا ره  سه آان له انی آوردهرگ آوردستان و وه

نووسی   چاره هستانی چاپی تاران و زانایانی آوردی چاپ آردووه آهوی آو نووسی ئاراراتی رۆژنامه چاره
  2.گرت  خو ده ی ئاگری لهشۆڕش  ت به باره ی ورد سهیئارارات زانیار

   ئیبراهیم نادری له وسووی سووڵ میكائیلی، دشاد ره ، ره زاده لیل ژار، هاشم خه ن قزجی، همن، هه سه حه
سی، ڕی آوو قادر موده ی وه سی دیكه ندین آه  چه وانه  له جگه. ن بوو یه م رۆژنامه رانی دیاری ئه نووسه
د  ممه حمان ئیمامی، محه هبدول وی،عه وله هوی، عزیز م لی خوسره یووبی، عه د ئه ممه  محهال مهد مجدی،  ممه محه
ر، ال ساحمان بدوله عههی، الد ئی حمه بیحی، ئه حمان زه هبدول ، عه زاده ها د ته ممه ید محه ندی، سه سه پهشا
د قادری وتار و  ممه حهد یاهوو و م ممه باغی، محه قادر دهبدول ت، قاسم ئوتمیشی، عه بدولقادر سیاده ید عه سه
  3. ریان نووسیوهتی جۆراوجۆ بابه
  دا آه مه رده و سه یی بارودۆخ لهوتوو ڕای دواآه ره بوونه، سه ش نه بهی آوردستاندا ژنانیش ب  رۆژنامه له

 ژنان بۆ  ك له یه ش ژماره وه ڕای ئه ره  سهم به ژنان،  وار بوون، چ بگاته خونده آان نه ی زۆری پیاوه زۆربه
هسیادیان،  آوو ویلمه ی آوردستان چاپ آراون، وه  رۆژنامه  له بوو آه یامیان هه ی سیاسی په  بۆنهكند 
، یا خود ندی، ئیران بلووری  زه ریده زیمی، فه ت عه شره ه، ع ت داوودزاده نه لته  سهری، یده  حه دیجه خه

جی، شام سولتان خانمی  ره هب ئیسمائیل ف له زیمی، حه آوو آوبرا عه وه: یان نووسیوهوان وتار ك له یه ژماره
  .   قازیتاح فه
ی آوردستانیان  ی رۆژنامهیت ست یارمه به  نووسینی وتار و هه ركی باشووری آوردستانیش به ند نووسه چه

  4....ردی و د توفیق و ممه حموود، محه د مه ممه آوو محه ، وه آردووه
توانن  ران ده  توژه  آه رپكراوه آی باوه یه رچاوه لی آورد و سه  مژووی گه  له شكه ی آوردستان به  رۆژنامه

لی   گهییت یه مهآۆری،  ودۆخی سیاسی، ئابووری، هونهن و ئاگاداری بارن ل ببییی سوود وه  خوندنه به
نگوباس و ئاگاداری و  رچی ده  هه چوونكه.  آۆمار بنمی آۆماری آوردستان و دوای رده ه س آورد له
دا بو  یه  رۆژنامه م  له ،یه د هه ممه آانی قازی محه  و لدوانهوتن  و وتار و چاوپكه وه رو آردهواز و آا بانگه
 بۆ ربگیرت ك وه آه  یه م رۆژنامه هآرێ ل دهها  وه ر  هه5.  ت بووه  زمانحای حكوومه  آه وه ته آراوه

ی آۆمار رووخانی آوردستان پاش   رۆژنامه  چوونكه،ی آۆماررووخان دوای  زعی آورد له ی وه وه ئاگاداربوونه
 چاپ و بو  ند قۆناغی جیاوازدا  چه لهیسان  دم بهستا،  شان راوه  وه آی آاتی له یه ند بۆ ماوه رچه هه
  .   قۆناغی ئستا گاته بین تاآوو ده  ده وه  خۆیه از و نشیو بهور  و زۆر هه وه آرته ده

                                                 
  ، 84 لی پشوو، رچاوه ، سههیمداد حوسن. د -  1
  169ی پشوو، ل رچاوه   نوشیروان مصطفی امین، سه-  2
  169، ل. رچاوه مان سه هه -  3
   170ل. رچاوه مان سه هه -  4
  . 82 لی پشوو، رچاه ، سههیمداد حوسن.  د-  5
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  :  هاباد  مه می آۆماری آوردستان له رده  سه دا له آه  رۆژنامه وانی له آنیكی رۆژنامه ته: ب
استدا ناوی ڕ  ناوه م و له آه ی یه هڕ الپهی  وه ره سه  له :یه م شوه ه ب آه ی رۆژنامه  آلیشهدامی آۆمار رده  سه له

ی  وه ره ه بوآ :ودا نووسراوه  ژر ئه  بچووآتر له تی چاپی و به  خه  و به نووسراوه) آوردستان ( آه رۆژنامه
رز و  وای به خ نوی به (  ی ناوی آوردستانیش نووسراوه وه ره  سه  له. آوردستاندمۆآراتیبیری حیزبی 

 گوی چاپی   ورده ی به آه ی چوارچوه دا دوو چوارگۆشه آه  ڕه الپهپی   راست و چه ستی  ده له) ب هاوتا
، )چ ده ر  ده وه هیحریر تی ته یئه  ههن الیه  آوردستان له: ( راستدا نووسراوهی ست ی ده وه  و له خش آراوه نه
  ی به  دانه6   ریاڵ، تا ژماره  به  ریاڵ و دانه160 مانگ 6 ریال، 300  آساه مان یه دا ئابوونه ی دیكه وه له
ری  رانسه یی سهاسایی چاپی ئاسۆ نوانی دوو هی ئ له.  ریاڵ2   به  بووه وه ه7   ژماره  و له ك ریاه یه

) 1 (  ژماره بۆ نموونه.  ی نووسراوهبی و زایین ره سای آوردی و عه پی  ی به آه  و ساڵ و مژووه ژماره
  .  1)1946ی  ی ژانوییه11، 1324- 10- 20، ممۆ م، پنج شه آه سای یه

ك باش  یه  تا راده وه رییه  رووی هۆنه  و له بووه هاباد هه مهو   ده غه آوو نه آانی وه  شاره  لهیامنری ها په روه هه
  2.بوو
  :  وه وانییه  رووی زمانه له: پ- 
ی    رۆژنامه3، ی موآریانی نووسراوه زار  شوه نی زمانكی پاراو و به وه خا وه وانییه  رووی زمانه  له

پی بارودۆخی   بهم بهدا بوو، ی ت ی بگانه  وشه دی آرد، راسته زمانی آور تكی زۆری به آوردستان خزمه
ی   رۆژنامهدبوو، آر غه ده یی قه آولتووری آورد ورگی آوردی زاشا زمانی آوردی، جلوبه  ره  آه هم رده و سه ئه

  4. نووس  دهی زمانی آوردی شت آوردستان به
 : وه ربینه ی دهی رووی ئازاد له: ت
ی آوردستانی   رۆژنامه  له ك آه ی بیروڕا بوو، ئازادییهیی آوردستان ئازاد  رۆژنامهی  دیكهآی  ندییه تمه تایبه
آی مۆدنی  وایه ههوش  آه ت له نانه ته ساڵ 67 دوای ، ئستاشوت آه رچاو ده  به دا وهمی آۆمار رده سه
تی وا چاپ آراون  آاتدا بابه و ی ئه  رۆژنامه ر له هه.  هم نیی و ده آوو ئه وهی بیروڕا ی، ئازادداۆشم آوو ئه وه
بۆ .  ش چاپی آردووه و حاه  بهم به، تبووب ی نه آه ته ی حیزبی خۆی و حكوومهیند وه رژه  به  له نگه  ره آه

 زۆلم و :ت آات و ده  دهری سكا سكه  نوی قاسم عه سك به دا آه1946-01-19ی 5ی   ژماره  له هنموون
سه مه آی له یه  خود نموونهیا. ن  نایه وه نگمه  ده پرسانی حیزبی به ر  و به  آراوهزۆرم ل  شتر لهرنجره ژما اآ  

 نوی   به وه ینی برای آۆچكردوو بو آرایهنوی ش تك به دا بابه1946-08- 15ی آوردستان   رۆژنامه77
دا ی آه ته رتای بابه  سه ودا له لهو    بووه كی آۆیه س خه  ئه  به  آهتردی بدی و ممه ب محه  ده ردی آهو
م  ، ئه  آوردستانهدمۆآراتی ئۆرگانی حیزبی  و آی حیزبییه یه ی آوردستان رۆژنامه ند رۆژنامه رچه هه( ت ده
. ین آه  چاپ ده وه  ژره م له ه ی قهی نوی ئازاد  بهم به،   دوورهدموآرات بیری حیزبی  ش له وه ی ژره هالق مه

                                                 
  86ی پشوو، ل رچاوه د حوسن، سههیمدا.   ، د-  1
یاندن،  آی راگه می آۆماری آوردستان، قۆناغی یه رده ریی آوردیی سه گه ی مژووی رۆژنامه ئازاد آوردی، وانه.  د-  2 -  2

2009  
  . رچاوه مان سه هه. -  3
  . آوردستان، آوردآاناڵی رچوونی رۆژنامه مین سایادی ده ه67عرووفی، مامۆستای زانكۆ، سیمیناری  فا مه سته  مو-  4
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هز  آجار به آی یه یه گه دا، بهی حیزبی سیاسی رۆژنامه  و پش و له مه  ساڵ له67ویش  بوونی شتكی وا ئه هه
  1.ی آوردستان م رۆژنامه می آۆماری آوردستان و هه رده سه م له  هه،ڕایی بیرو بۆ ئازاد گره نه و حاشا هه

 :دامی آۆمار رده سه  ی آوردستان له ی رۆژنامهڕۆآ ناوه: ث
  قینه آی راسته یه  رۆژنامه ، له ۆژنامه ری قینه ری راسته  پی پوه  راستیدا به م له و ده ی آوردستان ئه رۆژنامه
گای  ی بانونی آۆمه  ئاونه  آه هك بوو یه نگ بوون، و رۆژنامه ڕه مه آانی هه ته  بابه ی آه وه ر ئه به  له،نزیك بوو

ی  رۆژانه، نرخی شتی  ی تدایهی وتاری سیاسی، ئاگادار  له ی آوردستاندا جگه  رۆژنامه له.  هآوردستان بوو
و  له. ك  خه داته ۆشیاری ده هآات و  گرانفرۆشی ده  باس له وه  زۆر بواره ، له ی تدایه، بارودۆخی بازاڕ تدایه
   2. بچت وهڕ  به م پوانانه پی ئه  به یتوانیوه ی آوردستان نه ژنامه تاآوو ئستا رۆ  دواوه  به مه رده سه
تی، وتاری مژوویی،  هی یی، آۆمه رده روه بی، په ده ی، ئه سیاس ی آوردستان بریتی بوون له آانی رۆژنامه ته بابه
   3.واڵ هه
 : وه وه  رووی بوآردنه له : ج
  ی آه ارانهو ش آوو باشووری آوردستان یا خود ئه آوردستان وهی   دیكهآانی  چه پاررانی  بوونی نووسه هه  
 پانتایی   آه یه وه ی ئه  و آرماشان، نیشانه آوو سنه بوون، وه ی آۆماردا نهیانی حوآم  چوارچوه له

   4. رینتر بووه و آات به ی ئهیتی سیاس سه  ده ن زۆر لهی آوردستا ی رۆژنامه وه بوبوونه
ها  روه  ل بوو، هه آوردستانیدمۆآراتیتی حیزبی  سه  ده ی آه و شونانه موو ئه  هه یشته گه دهآوردستان 

  5. باشووری آوردستانیش ته هیشتوو گه
  : آانی ئامانجه: چ

وتنی آورد و ركخستنی ناومای  ستی و ئازادی و پشكه ربه دیھنانی سه ی آوردستان به ئامانجی رۆژنامه
، پشخستنی زمان، دموآراتآانی حیزبی  یهچاالآی  ت به باره واڵ سه یاندنی زانیاری و هه آورد، گه

  6. بووه...وری خۆی و  ده هدیبان ل ران و ئه هی نووس وه آردنهآۆ
   7:واڵ آانی هه رچاوه سه: ح
 واڵ رادیۆ آانی هه رچاوه ا سهی آوردستاند  رۆژنامه ، له یه آانی رۆژنامه آییه ره  سه آه  آۆه  لهآك یهواڵ  هه
  .  ه بووربایجان آانی تاران و ئازه ، رۆژنامهآان یهبیانی
  : آان ی زانیارییهیراست: خ
ن یانین ب راستی بت، ناتو میشه هتی ه  بكات، ویستوویهك ڵ خه گه  له درۆ یویستووه ی آوردستان نه رۆژنامه

ی  م آاره ست ئه نقه ه ئ  هیچ آات بهم به .می  آه م زۆر به  به بوی آردووه،.  آردووه و نه ب ه  هه وای به هه
  یه م رۆژنامه ئه.  بووه یب نه هع  و پی  آانی راست آردووه ه ههتی گونجاودا  رفه  ده  و زۆر جار له آردووه نه

                                                 
  . ی آوردستان، آوردآاناڵ رچوونی رۆژنامه مین سایادی ده ه67عرووفی، مامۆستای زانكۆ، سیمیناری  فا مه   موسته-  1
  ی پشوو رچاوه  سه،عرووفی فا مه سته مو -  2
  .2009یاندن،  آی راگه ۆناغی یهمی آۆماری آوردستان، ق رده ریی آوردیی سه گه ی مژووی رۆژنامه ئازاد آوردی، وانه.  د-  3
  . رچاوه مان سه ههعرووفی،  فا مه موسته -  4
  2009یاندن،  آی راگه می آۆماری آوردستان، قۆناغی یه رده ری آوردی، سه گه ی مژووی رۆژنامه ئازاد آوردی، وانه.  د-  -  5
  .ی پشوو رچاوه ئازاد آوردی، سه.  د-  6
  86، لپشووی  رچاوه سههیمداد حوسن، .  د-  7
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ی   دوژمن قسه  روو به ی آه و آاتانه ت ئه نانه ، ته هناوه آار نه وك و ناشیرینی به سوبیاتكی ده هیچ آاتك ئه
   1.. ی آردووه  قسه  و واقیعبینانه  دواوه وه ب و ئیحترامه ده  ئه  به میشه هه.  آردووه

  
  : ی آوردستان رچوونی رۆژنامه می ده قۆناغی دووهه: د

آوو  ی  آوردستان وه  باآوو، رۆژنامه  له ستان جاركی دیكهی آۆماری آوردرووخانپاش دوو ساڵ دوای 
   2.وام بوو رده آی دوور و درژ به یه ربایجان بۆ ماوه ی ئازه  رۆژنامه ك له پاشكۆیه

ی   ی رۆژنامه یه وره م ده  راستیدا، ئه له.  یفی قازی بووه حیم سه ره.  د، یه وره م ده ری ئه نووسهر سه
ی خوندن  ژه کۆماری کوردستان، بۆ در ی کورد کهالوان   له و گرووپه تی ئه وڵ و هیممه  هه ، به»کوردستان«

. وام بوو رده  ساڵ به16ی   بۆ ماوه  جۆریک که  به،درا ی پ زرا و درژه ت، دامهکتیی سۆڤ  یه ناردبوونییه
   له ک  یه ڕه پهالکوو   به،خۆ ربه هکی س یه  یا بوکراوه ک رۆژنامه دا، نه یه وره م ده له» کوردستان « ارهدی

 1337ش  یه وره م ده  ئه3. بووهربایجان موکراتی ئازهی د ی ئۆرگانی فیرقه»اذربایجان «ی بوکراوه
  4. رچووه ی ل ده ژماره

 تا 1947 سای  حیمی قازی له ی، ڕه که ره رنووسه سهی   پی نووسراوه  به که»  ردستانکو«ی  ڕۆژنامه
موکراتی یزبی دورگانی حئ‹کوو   وه یه و ڕۆژنامه ئه.   وام بووه رده به ساڵ، 16ی   بۆ ماوه واته1963سای 

ی  سته  دهن الیه  له «   نووسراوهداپ  چهی  گۆشه  له وه ره  سه  و له وه ته و کراوهدا بک یه  ڕه الپه  له› کوردستان
و   بن ئه و له» کوردستان «  تی درشت نووسراوه  خه  بهداڕاست  نوه  له دواتر. چیت ر ده  ده وه رانه نووسه
ی ڕاستی  پی گۆشه  چهالی  و ره  کادرکدا به و له» اورگانی حزبی دموکراتی کوردستان« :   نوسراوه دا ناوه
ویشدا   ئه بن تاوی و له  سای هه وه  بنه روار و مانگ و له ، به وه ، ڕۆژی بو بوونه ، ژماره که ی ڕۆژنامه وه ره سه

  همم شه و چوار مهم دا دووجار ڕۆژانی شهوتوو  حه  له که ڕۆژنامه.  وهوهاوتای رۆژ و مانگ و سای زایینی هات
 5. وه ته بو کراوه

 . دا نییهکان ر و ژری پیته  سه  له چوکه م به   پیتچنی کراوه که  ڕۆژنامه وه  باری تکنیکییه له
 بۆن و  که ی موکریان بوون، ڕۆژنامه کی ناوچه ران خه ی نووسه سته ندامانی ده ئهی  ی زۆربه وه ر ئه  به له 
و  ن و له که ڕۆژنامهکانی  ندییه تمه  تایبه ی کورت و هاسان له ، ڕسته  دیاره کی ئاشکرای موکریانی پوه یه رامه به

. بوون نهتی کوردستاندا  ی ڕۆژههیکوردنیی  مه  چاپه  پشتر له رن کهبین ها ده ی وه دا زۆر زاراوه یه ڕۆژنامه
یان  نیی دواتردا ڕچه مه  چاپه  له  که هواڕشتوتییان د یه آۆمهی سیاسی و  ک زاراوهل ران گه ی نووسه سته ده

                                                 
ی  رچوونی رۆژنامه مین سایادی ده ه67ی آوردستان، سیمیناری  ری پشووی رۆژنامه رنووسه ، سه ن زاده سه بدو حه  عه-  1

  .آوردستان، آوردآاناڵ
ی  هرچوونی رۆژنام مین سایادی ده ه67ی آوردستان، سیمیناری  ری پشووی رۆژنامه رنووسه ، سه ن زاده سه بدو حه  عه-  2

  آوردستان، آوردآاناڵ
آوردستانی چاپی ( آوردستان، قادر وریا، وتاری دمۆآراتیندیی حیزبی  ی ناوه  ی آوردستان، ئۆرگانی آومیته  رۆژنامه-  3
  18،  ل600  ژماره، )باکۆ

ر بیۆگرافی  سه له(ریمی، وتاری   آوردستان،هاشم آهدمۆآراتیندیی حیزبی  ی ناوه  ی آوردستان، ئۆرگانی آومیته  رۆژنامه-  4
  .2012، 4، ل600 ژماره). ی آوردستان  جیاجیاآانی رۆژنامه وره ده
وا قازی  لی قازی، آوڕی پشه ڵ عه  گه  وتووژ لهندی حیزبی دمۆآرات، ی ناوه ی آوردستان، ئورگانی آۆمیته رۆژنامه -  5
  .18د، ل ممه محه
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  ران له  خونه  به یه و ڕۆژنامه یشتنی ئه گه وه و نه بوونه ر بو نه  به کرێ له ش ده وه  و ئه وه ته کور بووه
 .1تستانی ئران بووبکورد
  کاندا  له  ڕادیوییه رنامه  به چ له  و وده هو بردو ڕوه کی ڕادیۆییشیان به یه رنامه ران به ی نووسه سته ده
 .ترگیراب ک وه کانی نو کوردستانیش که ته بابه

  به)  یه وه سته ده  ی به که هشنووس ڕه ( که یه نامه»  کوردستان«رانی  سووڕنه ر  هه  مه کی گرینگ  له یه گه به 
شانی ڕژیمی  وه  هه هر ل کی کورت به یه  ماوهوو، باک  له1958ی  مهی 15    له ران که ی نووسه سته  دهیواژۆ

ی  ۆژنامهرانی ر ی نووسه سته ی ده واژۆ  به که نامه .  ی نووسراوهفای بارزان  مستهال مه بۆ ، عاق  لهتی پاشایه
 :  بریتی بوون له یه نامه گه م به ی  ئه پ  به  که ه»کوردستان«
 ر زماوه ه ر بدو ه ع- 1
 یحیم قاز هر -2
 ودزادهوحم ه قادر م- 3
 میشیوتان ئووتس  - 4
 ژوال هلی گ هع  - 5
.  نووسراوه» وژال لی گه عه«تی   خه  به آهوێ  که رده  ده ،ی دیکه رچاوه ڵ سه  گه راورد له  به   به که شنووسه ڕه 
 .2 وه ڵ بکرته ب زیاتر شیته  و ده یه کی مژوویی زۆری هه  گرینگییه هی گه و به ئه
ی انندام ی ئه  زۆربه وه ه1947 سای   لهم به.  می چ بووه هفا و  مستهال مه   کهترواوی نازان  ته  به وه ئه 
شدار بوون و  دا به»ربایجان اتی ئازهی دموکر فیرقه‹کانی  کییهال چا رانی کوردستان له ی نووسه سته ده
لی  ربایجان و عه راتی ئازهکموی د ی فیرقهرۆآ جگری سه دوو   لهكک  یهآوو حیمی قازی دوو جار وه ڕه
نابردنی  تای په ره  سه  له ی که نهو هو ه ت به باره سه.  ندی دیاری آراون ناوهی  میتهندامی کو آوو ئه  وهوژال گه

م   زۆر که خۆی کورد دراوه ربه  ڕکخستنکی سهربایجانی سۆڤت بۆ پكھنانی  بۆ ئازهکان ییهبارزان
  وه و هه کی گشتیی به یه کانیدا ئاماژه رییه وه  بیره یی له ه رگه  زرار دهی دواییدا و سانه له.  نووسراوه
 3. آردووه

  سۆڤت راق و ئران لهکانی ع کورده) 1958(  و آاته  تا ئه وێ که که رده  ده یه م نامه ڕۆکی ئه  نوه له
ی   فیرقه ت له کانی ڕۆژهه ی کورده  زۆربه ه آ راوه باش زان وه  ئهم به.  بووه کگرتوویان نه کی یه یه ڕکخراوه

 4. وهواتی کوردستان کاریان کردیزبی دموکرک ح دا وهربایجان دموکراتی ئازه
  : دستانی آور می رۆژنامه قۆناغی سھه: ذ- 

ی  ی رۆژنامه مین ژماره آه نی بلورریان یه ، غه1954ی سای   مانگی مه  نھنی له  به جاركی دیكه
 شاركی  هز آور  شاری ته  نوخۆی وتدا له ههاباد، ل  مه ی آۆماری آوردستان لهرووخان پاش یآوردستان
تی  ی رۆژهه قز و سنه هاباد، سه آانی مه  شاره لهی  یه م رۆژنامه ناوبراو ئه.  وه  آرده چاپ و بو تورآنشینه

                                                 
، 600  لی قازی، ژماره ڵ عه  گه  آوردستان وتووژ لهدمۆآراتییی حیزبی ند ی ناوه  ی آوردستان، ئۆرگانی آومیته  رۆژنامه-  1
  18ل

  لی قازی، ژماره ڵ عه  گه  آوردستان وتووژ لهدمۆآراتیندیی حیزبی  ی ناوه  ی آوردستان، ئۆرگانی آومیته  رۆژنامه-  2  -  2
  18، ل600

  . رچاوه مان سه هه -  3
  . رچاوه مان سه هه -  4



 61

  وانییهری  ئران ده خۆ له ربه شكی سه و بهآو ی وه وه ڕای ئه ره  سه یه م رۆژنامه ئه.  وه آرده آوردستان بو ده
 هۆی   ببووه  بوو آه خوازییهم جیایی ر ئه آرد و هه و ده یه یی پهسیالیستتی آوردستان، هكی سۆ رۆژهه

 نوان حیزبی  ی خستهیدا و ناآۆآ م وته  له آانی دیكه په  چه ران و گشت گرووپهبوونی حیزبی توودی ئ ڕهوتو
. اآش ی نه ی آوردستان زۆر درژه ی رۆژنامهرچوون ی ده م قۆناغه ئه. آانی  ئاساییه یمانه  و هاوپهدموآرات

ز ور  ته ی له آه دا، پۆلیس چاپخانهمان سا ری هه پتامبه سی ی له مین ژماره ه5رچوونی  ك دوای ده یه ماوه
  یی وتانی ئران، تورآیهست  ژرده خۆ و ئازاد له ربه  خوازیاری آوردستانكی سه یه م بوآراوه ئه.  وه دۆزییه

   1. عراق بووو
  : ی آوردستان می رۆژنامه قۆناغی چواره: ر

 ناوی ئۆرگانی  ك به ، نه وه ره  ده رشتیی دوآتور قاسملوو له رپه سه   به19652ی   فیورییه ی له1ی  ژماره
. چت رده ده،  رچووه ده)  وه رانه ی نووسه سته ن ده  الیه  له وه ئه( ناوی  ر به كوو هه حیزبی دموآرات، به

دی و مارف  د موهته ممه ن قزلچی، محه سه ریم حسامی، حه حمان قاسملوو، آه بدوره آانی دوآتور عه ره نووسه
  4.  بووه1970سپتامبری   ی له   و دوا ژماره رچووه ی ل ده  ژماره26ویش  ئه 3. دار بوونه زنه خه
  ند به ر چه ات بوون، ههگری حیزبی دموکرن الیهندام و   ئه وره و ده رانی ئه  نووسه شک له ی به وه ر ئه  به له

 داموکراتبازی حیزبی دت و ر  خه ک  له یه م تا راده ، به بۆوه ده گانی حیزبی دموکرات بو نهناوی ئۆر
  5.بووه
  :ی آوردستان رچوونی رۆژنامه  دهمی پنجهقۆناغی : ز

 یری رنووسه  سه غدا به  به  له1971ندانی سای  ربه  له  ی آوردستان  رۆژنامهرچوونی  دهمی پنجه قۆناغی 
  نوخۆی وت آه بۆ دموآراتی حیزبی  وه انهڕ  تا گه وره م ده هئ. رچووه  قاسملوو دهحمان بدوله عهدوآتور 

   و به عراق چاپ بووه ی له  ژماره35،  1979 سای  ران لهی ئالن گهی شۆڕشتای  ره  بۆ سه وه تهڕ گه ده
 1974سای تی عراق  زا شا، حکوومه ره مه ڵ ریژیمی حه  گه سی عراق لهع تیی ریژیمی به هۆی نزیکایه

ورووپا و تاآوو   ئه وه گوازرته  ده آه  رۆژنامه بۆیه 6.ت عراق چاپ بب ی کوردستان له یھشت ئیتر رۆژنامه نه
 ئراندا شۆرش   له  آه1979 پاش سای م به. چت رده ی ل ده  ژماره19ورووپاش   ئه  له1978سای 
  وه رنه گه ی آوردستانی ئران دهدمۆآراتیزبی آانی ح رآرده رۆخ، سه تی ده دا و رژیمی پاشایه ده رهه سه

  7.زدی خۆیان
                                                 

  .428، ایجاد یك جنبش ملی، لشی ایران  بهی پشوو، رچاوه سه داوڵ، ك  دیوید مه-  1
ندی حیزبی  ی ناوه ی آوردستان ئۆرگانی آۆمیته ن، رۆژنامه سه  حه نووس، شادمان مه  گۆڤاری رۆژنامه-  2

  . 93، ل2005، 4  كوردستانی ئران، ژمارهدمۆآراتی
  . 94ل ،  رچاوه مان سه هه -  3
ی  رچوونی رۆژنامه مین سایادی ده ه67ی آوردستان، سیمیناری  ری پشووی رۆژنامه رنووسه ، سه ن زاده هس بدو حه  عه-  4

  .آوردستان، آوردآاناڵ
ر بیۆگرافیی  سه له(ریمی، وتاری   آوردستان، هاشم آهدمۆآراتیندیی حیزبی  ی ناوه  ی آوردستان، ئۆرگانی آومیته  رۆژنامه- 5
  .2012، 4، ل600 ژماره) ی آوردستان نامه جیاجیاآانی رۆژ وره ده
  . رچاوه مان سه هه  -  6

ندی حیزبی  ی ناوه ی آوردستان ئۆرگانی آۆمیته ن، رۆژنامه سه  حه نووس، شادمان مه  گۆڤاری رۆژنامه-  7
  .96، ل2005، 4  كوردستانی ئران، ژمارهدمۆآراتی
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ئاۆگۆڕكی بنڕەتی ل رۆژنامی آوردستان پك هات، آوردستان آ دەرەتانی بوآردنوی دا  و آاته له 
ب نھنی یا نبوو یان زۆر آم بوو و ب دەگمن ل ئورووپا و آورستانی عراق ژمارەیآی دەگیشتوە 

 دەرەتانی دەرچوون و بوبوونوەی ب  انی ئران، ئیدی دوای سرآوتنی شۆڕشی گنی ئرانآوردست
شوەی برین و دەستاگیشتن ب نووسری زیاتری بۆ رەخسا و لرەدای آ ب هۆی زۆربوونی 

   1.نووسرەآانییوە جۆرك ل فرەچشنی زمانی هات نو رۆژنامی آوردستانوە
 تاران   له آی آۆنی حیزبی توده یه ك چاپخانه تی ئابووری خه  یارمه  بهدمۆآراتدا حیزبی  هو سا ر له هه
ی  ی رۆژنامه وه  چاپكردن و بوآردنه آات به ست ده هاباد و ده  بۆ شاری مه وه گوازته آێ و ده ده

   له70   تاآوو ژماره یه وره م ده ئه .ی جارك فته  هه تا مانگی دووجار و دوایی بوو به ره سه. آوردستان
 .چ رده ، ده ی فارسی بووه2 چواری آوردی و  دا آه ره  الپه6   و لهA3ی  واره  قه نوخوی آودرستان و به

ی  وه یام و درۆشم و روونكردنه یاندنی په  گه  له دا بریتی بووه یه م ماوه ی آوردستان له آانی رۆژنامه ئامانجه
   2.ی زمانی آوردی وه ك بۆ نووسین و خوندنه دان بۆ فرآردنی خهو آانی حیزب، هه ربازه

كشان و  ههی  آوردستان  ی رۆژنامه م قۆناغه  بۆ نوخوی وت، ئهدموآراتی حیزبی  وه انهڕ تا پش گه
ی  زۆربه» آوردستان«ی  دا رۆژنامه م قۆناغه توانین بژین له  گشتی ده  بهم به.  داآشانی زۆری تدایه

موو  پش هه. تآا  داآشان ده دا و زیاتر روو له ست ده  ده می زینی خۆی له رده آانی سه ندییه تمه تایبه
تی  كی خۆرهه  ناو دی خه ك ئۆرگانی حیزبی دموآرات له وه» آوردستان«ی  دا رۆژنامه م قۆناغه شتك له

ی آ یه  تا راده آه  رۆژنامه  آه ش سروشتییه مه به.  اوگه بۆ تار وه گوازرته  و ده وه آوردستاندا چاپ و بو نابته
آانی ناوخۆی  واڵ و رووداوه  هه ب به  ده ی آه خه نگی و بایهیو گر  ئه وه، وته آه ك دوور ده  خه زۆر له
نای   آه ه ل  ناوه  آوردستان ناوه  توانراوه وه  یه هم بۆن به.  وه بته م ده  زۆر آهت،تی آوردستانی بدا خۆرهه

تی آوردستان   خۆرهه بۆ وه می بنردرته آی آه یه ند ژماره  چه وه آانی حیزبی دموآراته نھنی و ركخستنه
  ست به ستاوده  و ده سانی دیكه ك و آه ستی خه  ده  به یشتووه گه سانكی دیاریكراو، نه  آه  له وش جگه و له

 و ناتوان رای گشتی تنر رای گشتی نام  سه یی لهر  آاریگه آه ژنامه رۆ ر بۆیه هه.  وه ته نھنی خوندراوه
آی  یه ند ژماره  چهت،ب كدا ده ناو خه ك له یه  و ماوه وه ڕته گه حیزبی دموآرات ده  آهی  و پیه  به3.ترك بخا

گای   و باره ی دموآرات، بنكهگانی حیزب  و باره ی بنكه وه ڵ گواستنه گه دواتر له.  وه آرته وێ چاپ و بو ده له
و دیوی سنووری   بۆ ئه1983) 10(ئۆآتۆبری ی 25   ممه س شهوتی   ركه  له4یش»آوردستان«

  .تدا  ژیانی خۆی ده  به  درژه  تاراوگه  و دیسان له وه گوازرته  ده5. آوردستانی ئران
» آوردستان«ی  ، رۆژنامه بی دموآرات بووهی آوردستان گردراوی ژیانی حیز ژیانی رۆژنامه  آهی  و پیه به
   به  درژهبوو، بنیات نرایر  سه می آۆماردا له رده  سه  له ی آه ندییانه تمه ما و تایبه و بنه ر ئه  سه  له یتوانیوه نه
  ی آه مایانه و بنه ر ئه سه  له وه ییه  رووی پیشه ر له گه تی ئه  تایبه به. ت بكا شه نی خۆی بدا و گه مه ته

                                                 
   آوردستانی ئران،  ژمارهدمۆآراتیندیی حیزبی  ی ناوه   آومیتهی آوردستان، ئۆرگانی فی، رۆژنامه ره ن شه سه  حه-  11

  600   ژماره ت به ، پاشكۆی تایبه1  ره ، الپه2013، سای 600
ندی حیزبی  ی ناوه ی آوردستان ئۆرگانی آۆمیته ن، رۆژنامه سه  حه نووس، شادمان مه   گۆڤاری رۆژنامه-  2

  .96، ل2005، 4  ن، ژمارهكوردستانی ئرادمۆآراتی
» آوردستان«دی،  وتاری  حمه  آوردستان، مادیح ئهدمۆآراتیندیی حیزبی  ی ناوه  ی آوردستان، ئۆرگانی آومیته  رۆژنامه-  3
  .2012، 16، ل600ژ.  دوو قۆناغی جیاوازدا، له
 . رچاوه مان سه هه -  4
  2012-11- 10نگی آوردستانی ئران،  دهندانی رادیۆ   آارمه آك له گی، یه د شربه حمه ڵ ئه  گه  وتووژ له-  5
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» آوردستان«ی  ، بگومان رۆژنامه ی آردبایه شه ، گهبوومی آۆماردا پی ناسرا رده  سه له» آوردستان«
 ژیانی سیاسیی حیزبی  وه داخه  بهم به.  آانی آوردستان بووایه  پرۆفیشناه  رۆژنامه  لهآك یهبوو ئستا  ده

ر   سه زموونی به ریی ئه گه وام رۆژنامه رده و به داخستوه » آوردستان « ی له تانه ره و ده دموآرات ئه
   1. دا زاڵ بووه»آوردستان«
، دمۆآراتحیزبی دا بوون، بم کاتک اپ دەکران ل قوارەیکی گورەترهاباد چ و ژمارانی ک ل مه ئه

 ک ل  شاخ آرد و ئیمکاناتی چاپ کردن ئوە نبوو  لهی روو1983 سای  له و  ب ج هشتآوردستانی
. و ب تایپی زۆر کۆن تایپ دەکران» پۆلی کۆپی«ژمارەکانی دوایی ب دەزگای  شارەکان دەست دەکوت،

ک هبوو، ب ئزموونی لو الینبوونی کسی ب ئزموون ل باری چاپ و بوکردنوە گرفتی بۆ هموو 
 کاغزی دا مه رده و سه له. بووامی ب جارک تک داپڕەکانی رۆژنال! بارەوە و نبوونی کاغزی باش

وک ل و ژماران بکین ک ل بۆی ئگر چا زۆر کم دەست دەکوت، هر (A4)  وەکیدستاندار
»ر وەها   سانتی٣.٥چاپ کراون ) ت به ی ره  ناوچه ری سیاسی له فته ی ده بنکه(«وەجۆ شژتر و همیتر در

پڕەکانی گلک ناشیرین دەکرد و جاری وا هبوو الو کاغزکی وەک پڕۆ ک جوهری بو دەکردەوە 
 !2 رانوەی ندەخونب باشی دەکانیش

  آه شی سرەوەی رۆژنامه ل به ساڵ 25ی   بۆ ماوه»کوردستان«ب درژایی تمنی رۆژنامی  
رابوو ورە نووسگپیتی   خوارتر ب ،»کراسی بۆ ئران و خودموختاری بۆ کوردستاندمو«نووسرابوو ، 

کراتی کوردستانی ئران یی حیزبی دمومیتی ناوەندئۆرگانی کو« نووسرابوو  وه هشخوارتری له. کوردستان 
 کراسی بۆ ئران وودم( شمیان ل سر نبوو ی حیزب ئو درو٤دستان تا کۆنگرەی ژمارەکانی کور. «

 3.وسراکم و ل سرەوە دەنوپڕەی یالشم ل  ئو درو4ی  پاش کۆنگره) خودموختاری بۆ کوردستان
  هدابینكردنی ماف (گۆڕدرت بۆ   ده آه  درووشمه2004سای  دموآراتی حیزبی 13ی  هتاآوو آونگر

 دا  ساه٤٢  ل ماوەی ئو 4).ی فیدراداكدمۆآراتیی كی ئران  چوارچوه لی آورد له  گهآانی یهتی وایه ته نه
 ردەوام چاپ کراوە» کوردستان«کتب ،نیا ش یر وه« کوردستان « وەی نووسینی وشخۆی ک  ه
بووە ک چند ژمارە  کم وا» کوردستان«پڕەکانی رۆژنامی الدا نهاتوە،  و گۆڕانی ب سر وه ته ماوه

  5.پ دەکراداچا ڕه الپه ٤٠ زیاتر ل   لهبوو ههپڕە بوو، جاری واش ال ٢٠ب قدەر یک بن، جاری وا هبوو 
 سای   له ردا دت چوونكه سه ی آوردستان گۆڕانی به آانی رۆژنامه  ئامانجه171 تاآوو 71   ژماره له 

یاندنی   گه  له ی آوردستان جگه آانی رۆژنامه دا ئامانجه  لره پنرێ، بۆیه سه لی آورد ده ڕ دژی گه  شه1980
ق  رحه آانی رژیمیش ده ه و ریسواآردنی تاوان رگه نگی هزی پشمه آانی حیزب ده یام و ئامانجه په
  .6كی ئران  خه نته یه گه ی ده آه وه ته نه

                                                 
» آوردستان«دی، وتاری  حمه  آوردستان، مادیح ئهدمۆآراتیندیی حیزبی  ی ناوه ی آوردستان، ئۆرگانی آومیته  رۆژنامه-  1
  .2012، 16، ل600ژ.  دوو قۆناغی جیاوازدا، له

ڵ   گه له(ززاق، وتاری   برایم قه آوردستان،یدمۆآراتندیی حیزبی  ی ناوه ی آوردستان، ئۆرگانی آومیته  رۆژنامه-  -  2
  .2012، 12، ل600 ژ) تا پاریس وه هاباده مه دا له»کورستان«ی  رۆژنامه

  . رچاوه مان سه هه -  3
  .ر  توژه-  4
  .ی پشوو رچاوه ززاق، سه  برایم قه-  5

ندی حیزبی  ی ناوه ۆمیتهی آوردستان ئۆرگانی آ ن، رۆژنامه سه  حه نووس، شادمان مه  گۆڤاری رۆژنامه-  6
  . 96، ل2005، 4  كوردستانی ئران، ژمارهدمۆآراتی
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 ی کوردستان ر ی آه وه دا ئه م قۆناغهلی  ۆژنامرخان دەکردکانی بۆ خۆی ڕه الپهزۆربکانی  تواه ،
ی ی بشکی مژووی پرشنگداریکوردستان  توان.  بوو رگه  هزی پشمه قنرەکان واتهشڕ و حماسخول

  .1.ت بکای رزگارت و ل فوتاننتوەکمان تۆمار بکا
  
 :   وه مه پنجه دوای قۆناغی  ی آوردستان له ی رۆژنامهیند تمه ك تایبه آۆمه: ژ

   1971دوای سای    له  واته ، دواوه  به م  پنجه قۆناغی  له وه ربینه ی دهی رووی ئازاد آوردستان له -
کانی  نگره کۆ  له ی که تانه و بابه ڵ ئه گه  لهب وه، ده کرته دا بو ده»دستانکور«ی  مه رۆژنا  له  کهتک ر بابه هه

  تایهم وا  به مه  ئه دیاره.  بت گرهکانی کۆن یارهی ب وانه  پچه  و ناب راست به وه  بته،کرن ند ده سه حیزبدا په
ب ندامکی حیز ر ئه  هه ونکهوچ. تکر ده ی لیر ناو حیزبدا پشگی ڕای جیاواز لهربینی بیرو  ده  که نییه
 گرفتک و  گیر شنه  ب هیچ چه ی جیاوازی خۆی به کانی حیزبدا، بیر و روانگه نگره کۆ تی له  تایبه توان به ده
 ی ن زۆربه هالی   له کی نوێ آه  بیروڕایه شنه ر چه ، ههک یه نگرهر کۆ واو بوونی هه دوای ته، م به. تربب ده
ی  وه ره  ده تی له  تایبه ن و بهندی ب ندامانی حیزب پابه موو ئه ب هه ، دهند بکرت سه  په وه شداره ندامانی به ئه

کانیان،  گانهی ئۆر وه  کاتی کۆبوونه ندامان له موو ئه  ناوخۆی حیزبدا هه ، له دیاره. ن ی ل بکهی پشتیوانداحیزب
  ت، لهیان دروست بکان پ ندامه ی ئه ر زۆربه گه  ئهن و وخۆ باس بکه هکانیان راست  جیاوازه توانن روانگه ده

ی    رۆژنامه  ئاکامدا له  و لهتنر یه گه تیی حیزب ده رایه  ئاگاداریی ربه  به وه رگانهرپرسی ئۆ ی به رگه
 2. وه کرته  بو ده»دستانکور«

  
 3: ی آوردستان آانی رۆژنامه ره نگی بوونی الپه ره: س

ی 60ی  یه می ده ی دووهه  نیوه له. نگی  ره بوون به  نه کانی رۆژنامه ره موو الپه  ههتا ئیستاش هه -
نگی  زیاتر ره(نگی جیاواز رد و مانشت، ره ت پشتریش،  بۆ هندک تیتر و سه نانه تاوی را و ته هه

  .هنرا  کار ده به)سوور 
ک یوبیلی زینی حیزب، هیرشی  تی وه ی تایبه دک ژماره دا، بۆ هنتاویدا فتای هه هی  ح یه  ده  له

 ی  ساله100،   کۆیه کانی حیزب له ر بنکه یی  کۆماری ئیسالمی بۆ سه نیزامی و تۆپخانه
ی  وونی بیاری میژوویی دادگای میکونووس، پکھاتنی کۆنگرهرچ  دهی، کوردیینووس ژنامهۆر

ند  ره ، چه م و دواالپه که ی یه ڕه  الپه ، له ی دیکه ک یاد و بۆنهکان و هند وروۆزییه  نه م، ژماره هه یازده
  .  کار هاتوه نگ به ره
  
  
 

                                                 
ی  ڵ رۆژنامه  گه له(ززاق، وتاری  برایم قه آوردستان، دمۆآراتیندیی حیزبی  ی ناوه  ی آوردستان، ئۆرگانی آومیته  رۆژنامه-  1
  2012، 12، ل600ژ)  تا پاریس وه هاباده مه دا له»کورستان«

ی  رۆژنامه(تاح کاویان، وتاری  فه آوردستان، دمۆآراتیندیی حیزبی  ی ناوه  ی آوردستان، ئۆرگانی آومیته ه  رۆژنام-  2
  2012، 11، ل600ژ) کی درین یه رگه ی پشمه و روانگه» کوردستان«
  آۆیه. كوردستانمۆآراتیدندی حیزبی   ناوه ی آوردستان، ئۆرگانی آۆمیته ری رۆژنامه رنووسه ڵ قادر وریا، سه گه  وتووژ له-  3

23-2-2013   
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   1: وه واره  رووی قه ی آوردستان له رۆژنامه : س
 دا و A4  سایزی ، له92تا   هه70  چ، له رده  دا ده A3ی  واره  قه  له69 تاآوو 54   ژماره  له
 دیسان 330  تا ژماره  را هه110   ژماره له.  وه کتیبی دا، بو بۆته سایزی   له109تا   هه93  له
،  وه ی بو بۆته602   ژماره تا ئیستا که  هه وه یشه331   ژماره له.  وه  دا بو بۆتهA4 سایزی  له
  . وه بته  دا بو ده وره تعی گه  قه له
  
 2: زمانی فارسی ی آوردستان به رۆژنامهرچوونی  ده:  ش

 ،  ه ستی پكردوه دهتاویدا  ی هه1971 ی فوریه   له که) م  قۆناغی پنجه واته( ی ئستا دا  یه وره م ده هل 
کوو  تا دا وه ره  سه  له ، دیاره بووه ی فارسیشی هه ، نوسخه وه م ژماره که  یه له" کوردستان"ی  رۆژنامه

 یا  ڵ ژماره  گه م دواتر هاوکات له به. ناویان بردوه")کوردستان " ضمیمه" (کوردستان"پاشکۆی 
  وه ی فارسییشی ل بو بۆته خهی کوردی، نوس نوسخه

  ی آوردستان آانی رۆژنامه رپرسه به:   ص
  تی رپرسایه ی به ماوه  ران  رنووسه ناوی سه

   1947-1946  میدی د حه ممه ید محه سه
ی "کوردستان"ری  رنووسه  سه1963 -1947  حیمی قازی ڕه

  )پاشکۆی آذربایجان(کۆباچاپی 
  1954ری  سیپتامبه-  1954ی  مه  نی بلوووریان غه

  1970 -1965  قاسملووحمان  بدوله عهدوآتور 
  1982-1979   ماموستا عبدالله حسن زاده

  1989-1982  ندی فكه ره سادق شه. د
  1991-1989  فی  ره ن شه سه حه

  1995-1991   نزاده سه بدو حه مامۆستا عه
  2000 -1995  ا  هیجریف مسته
  2004-2000  فی ره ن شه سه حه

  2006-2004  ر روه رپهھلی م باباعه
  

ی آوردستانیش   رۆژنامه2006زی سای  رماوه  سه ی آوردستانی ئران لهدمۆآراتتبوونی حیزبی  پاش له
م حیزبی  ان و ههی آوردستان ئردمۆآراتم حیزبی  دواودا هه  به م قۆناغه ب و له تبوون ده تووشی له
ویش   ئه  آه وه ك ناوه  ژر یه ر له ی آوردستان هه رآردنی رۆژنامه ده ستن به ده ی آوردستان ههدمۆآرات

  :ن وه ی خواره م شوه ش به م قۆناغه آانی ئه رپرسه به.  ه)آوردستان(
  

                                                 
  آۆیه. كوردستاندمۆآراتیندی حیزبی   ناوه ی آوردستان، ئۆرگانی آۆمیته ری رۆژنامه رنووسه ڵ قادر وریا، سه گه وتووژ له -  1

23-2-2013  
  آۆیه. كوردستاندمۆآراتیی ندی حیزب  ناوه ی آوردستان، ئۆرگانی آۆمیته ری رۆژنامه رنووسه ڵ قادر وریا، سه گه  وتووژ له-  2

23-2-2013  
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   1 ئران. ك.د. ندی ح ی ناوه ی آوردستان، ئۆرگانی آۆمیته رانی رۆژنامه رنووسه سه: ض
  

  تی پرسایه ی  به ماوه  ر رنووسه ناوی سه
  2006-2007  فایی یموری مسته ته

  2007-2008  هنموون  عیرفان ره
   تاآوو ئستا2008  له  ناهید حوسنی

 
  2ك. د. ندی ح ی ناوه  ئۆرگانی آۆمیته آوردستان،ی رانی رۆژنامه رنووسه سه: ط
  

  تی پرسایه ی  به ماوه  ر رنووسه ناوی سه
  2009-2006  ایقادر ور

  2009نی   تاآوو ژۆئه2009 مارسی  له  هرامی بدوال به عه
  2013-2009  ایقادر ور

  تاآوو ئستا 2013  ی فتووحستانیکو
 
   م            ی آوردستانی قۆناغی پنجهآانی رۆژنامهندییهتمهتایبه: ظ    

  3: ی آوردستان رۆژنامه آانی ئامانجه: 1   
ڕای ئامانجی  ره  و سه آانی حیزبی دموآراته ت و روانگه ی سیاسه وه ره آه  آوردستان بوهی رۆژنامه

آان و   جۆراوجۆره  پرسه ت به باره آانی حیزب سه وسته ربینی هه یاندن و ده  راگه آیی آه ره سه
  :، بۆ نموونهآات و ده  په ك ئامانجی دیكه ، آۆمه ی سیاسی بۆ حیزبی دموآراته نده پوپاگه

 آوردستانی ئران و  ی آورد له وه ی حیزبی دموآرات و بزووتنه وه پی خوندنه  تۆمارآردنی مژوو به:ئا
  وه وست و خوندنه  و هه نامه گه ناوچوونی به وتان و له  فه رمی و پشگرتن به پاراستنی ئارشیڤكی فه

آانی  واڵ و رووداوه آاندا و ئارشیڤكردنی هه راوجۆره جۆ مه رده  سه آانی حیزبی دموآرات له سیاسییه
  .ی آوردستاندا شه م به تیی آورد له وایه ته  بزاڤی نه ت به تایبه
  آانی ژنان و چین و توژه تی، مافی مرۆڤ، مافه وایه ته ر پرسی نه سه  له وه دانی رنونی و روونكردنه: ب

می  رده  سه تی له تایبه بات به آانی خه  جیاوازه آانی قۆناغه دییهن تمه ی تایبه وه آان و روونكردنه جۆراوجۆره
  .ئستادا

  . آوردستانی ئراندا ك لهدمۆآراتیتی ــ  وایه ته هزآردنی گوتاری نه ند و به مه وه  ده:ج
  .ری آوردی  و هونه پیدانی زمان و وژه ره باتی آولتووری و په  خه  هاندان و پشتگیری آردن له:د

                                                 
ژ له-  1 ندی حیزبی  ی ناوه ی آوردستان، ئۆرگانی آۆیته شی فارسی رۆژنامه رپرسی به بهالم ئيسمائيل پوور،  ڵ سه گه  وتوو

  2013- 3- 25،  كۆيه2013- 3-16  كوردستانی ئران، آۆیهدمۆآراتی
  .2013- 2-23 ،  آۆیهڵ قادر وریا، گه وتووژ له -  2

  2013- 3-16  الم ئیسمائیل پوور، آۆیه ڵ سه گه  وتووژ له-  33
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تی رژیمی  تایبه یارانی حیزبی دموآرات، به ی سیاسیی نه نده آاری و پوپاگه واشه ی چه وه رچدانه رپه به :هـ
  .ی مافخوازی آورد و حیزبی دیموآرات وه  بزووتنه آۆماری ئیسالمی دژ به

   ئامانجه یشتن به آانی ئران بۆ گه وه ته شی نه باتی هاوبه ندی و خه یوه  نیشاندانی هاوپه:و -
 .آان شه هاوبه

  1: وه  رووی بوآردنه له: 2-
 و  وه آرته  بو ده وه نگرانی حیزبی دموآراته ندامان و الیه ی ئه  رگه رمی آوردستان له  هه له -

  نگرانی حیزبی دموآرات له ندامان و الیه ها ئه روه هه.  بۆ نوخۆی وت وه نردرته می ده شكی آه به
ی  ن رۆژنامه ده وڵ ده  هه وه ی تۆڕی ئینرنته آانی دیكه یسبووك و ئامرازه هیل، ف ی ئیمه رگه

 .ران ستی خونه  ده ننه یه ربوی جیھانیدا بگه آی به  پانتایه آوردستان له
  2: فارسی ی آوردستان به رچوونی رۆژنامه آانی ده هۆآاره: 3

  نه آانی ئران و الیه ملكراوه سته وه  ته  نه ات بهآانی حیزبی دموآر وسته ت و هه یاندنی سیاسه راگه: ئا
  . ئراندا ی آورد و حیزبی دموآرات له وه ته باتی نه آانی هاوخه سیاسییه

ی شونی  آانی دیكه ر آوردستان و ناوچه  سه نگی سیستماتیكی زاڵ به بروزه رآوت و زه قاودانی سه  له:ب
پانی سیاسیی  آانی نو گۆڕه نه موو الیه ی هه وه انی ئران و ئاگادارآردنهآ ملكراوه  سته وه ته جبوونی نه نیشته

  .گای آوردستان ی آورد و آۆمه وه  دۆخی بزووتنه ئران له
ڤكردنی  رۆژه ك و به دمۆآراتییی ــ جوغرافیایی و ئرانی  وه ته پدانی گوتاریی سیاسی فدرالیزمی نه ره په: ج

آانی   سیاسی و میدیاییه ته  باس و بابه تی له وایه ته آراسی و پرسی نه وی خۆنووسین، دم مافی چاره
تی  ی حكوومه ڕۆیانه ره تی سه سه   ده ری دژ به رانسه باتی سه وتی خه  ره گا و له ئۆپۆزیسیۆن و آۆمه

  .ندیدا ناوه
 3: واڵ آانی هه رچاوه سه: 4
آان،   بیانی، ئرانی و آوردستانییه گ و ناسراوه گرین رییه واده یاندن و هه ڕ، راگه موو ماپه هه -

  )آوردستان میدیا(ندیی حیزبی دموآرات  ڕی ناوه تی ماپه تایبه به
 :ر تۆڕی ئینترنت سه  ئادرس لهـ -
- com.kurdistanmedia.www 
- org.pdki.www 
  4: آان ی زانیارییهیراست: 5

،  وه بنه  آوردستاندا بو ده  له ی آه وانه و هه  و ئه آیی آوردستانه ره نسیپی سه راستبژی، پره
ری ناڕاستبووندا، پاش داوای لبووردن  گه  ئه وان و له آانی هه ڕ پكراوه  باوه رچاوه  سه ستوو به پشتبه

  . وه آرته راست ده  آه واه ران، هه  خونه له
  
  

                                                 
  2013- 3-16  الم ئیسمائیل پوور، آۆیه ڵ سه گه  وتووژ له-  1
  . رچاوه مان سه هه -  2
  . رچاوه مان سه هه -  3
  . رچاوه مان سه هه -  4
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 : ی آوردستان انی رۆژنامهیی بوونی آارگ پیشه: 6

ی  بوون، و وانه یی نه نووسی پیشه ه، رۆژنام یان آردووهی آوردستاندا آار  رۆژنامه  له آهی  سانه و آه ئه
 ابو  دهم به،  بووه ان نهشینیخویند  زموونی رۆژنامه ر ئه  زۆریان ههشی ت به نانه ، ته ووهخوند ییان نهوان رۆژنامه

   1.تچبر بوا ده ن و دهبفر 
   2:داك  نو خه ی آوردستان له نامهی رۆژ  پگه: 7
 هۆی  گای آوردستانی ئران، به  آۆمه  له ری خۆیدا، واته ماوه  نو جه ی آوردستان له نگاندنی پگه سه هه
م  ربینك له  ده ر جۆره  هه ، بۆیه كدا آاركی دژواره و خه ن ی له وه تانی بوآردنه ره بوونی ئازادی و ده نه

  .بت ك ده آه  ب وه  رووی زانستییه تی آردن و له نگری یان دژایه ی الیه  خانه چته دا ده راستایه
  
  : ی آوردستان ی گرافیكی رۆژنامهن الیه : 8
 رووی   رووی له وانی له ۆژنامههنانی رر  ده  واته،ی آوردستان ی گرافیكی رۆژنامهن الیه  ست له به مه

.  هرگر ر وه سه ی له وه آان و آاردانه ته ووی بابهڕ یی خستنهت ه چۆنی ری، واته  و آاری هونه وه ره روخساری ده
ی  خانهقوتاب   بریتین له بین آه یدا ده خۆ آی له ره ی سه خانهقوتابند  ری چه گه رهنانی رۆژنامه آاری ده

ڕی  وپه  یاخود ئه وه ی دوای نوبوونه خانهقوتابی نوێ و  خانهقوتابنگی،  ی هاوسه خانهتابقو، سیكالآ
آنولۆجیای  ی تهن الیهی نند سه شه  گه  به سته یوه ش په خانانهقوتابم  آردنی ئه شه  گهگومان ب.  وه نوبوونه

  . یاندن و چاپكردن گه
 خۆی  ت به یدا ستایلی تایبهمی خۆ آه  خولی یه ستان لهی آورد دا رۆژنامهمی آۆماری آوردستان رده سه له
   3.بوو آی هه یه نگ و رووی رۆژنامه  ره آارهاتوون، واته دا به تیآانی تایپۆگرافی خمهی تو  و زۆربه بووه هه
 ڵ گه و لهآان  وتنه ل پشكه گه تی له چت تا ئاستك توانیویه رده  دهA4ی   شوه  له  آهدا قۆناغی دواتر  لهم به
نه نهوه  هه ش آار بكات و وآانیش به وا نم به. تآار بی آوردستان له  رۆژنامه وگوری گرینگ له ئا  

 A3   آه ی نوێ هوار  و قه نو فۆرم چته ی آوردستان ده مهدا رۆژنا م قۆناغه له.  هالی م و ئه ره  به300  ی ژماره
ستی   ده وه رییه  رووی گرافیكی و دیزاین و مانۆڕی هونه هلی،  آه ارهو بوونی قه هور  پاش گه آوردستان.  یه

ی ی توان491-490ی  ه ژمار تی له تایبه ت بكات، بهی ك خۆی ئاپده یه توان تا راده  ده بت، واته تر ده ئاوه
 .بنتب  وه یه خۆ رچاو به ، گۆڕانكی به وه ڕۆآه  بواری ناوه آان له هڕ الپهشكردنی   دابه ت به نانه ته
ر  سه ی آوردستان له وه رۆژنامه ورۆزه ی نه بۆنه   بهی رۆژی1994وروزی سای   نه ار لهمین ج آه یه

  4.سربرگکی تواو رەنگی چاپ آرا
  
  

                                                 
  .2013-3-16  الم ئیسمائیل پوور، آۆیه ڵ سه گه   وتووژ له-  1
  . اوهرچ مان سه هه -  2
ی  رچوونی رۆژنامه مین سایادی ده ه67ی آوردستان، سیمیناری  ریی رۆژنامه رپرسی پشووی هۆنه هابی راد، به یووب شه ئه 3

  .، آوردآاناڵ2013  آوردستان، آۆیه
گانی ی آوردستان، ئۆر رۆژنامه نسیبی منیش بووه،   به ک که دا، شانازییه»کوردستان « آامران حدداد، تکۆشان له -  4

  . 2012، 10، ل600ژ.  آوردستاندمۆآراتیندیی حیزبی  ی ناوه  آومیته
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  1:ی آوردستان م رۆژنامه رده آانی به نگه ئاسته: 9
  . نوخۆی وتدا بوونی له هغ ده نی جوغرافیایی خۆی و قه سه  شونی ره  دووربوونی فیزیكی له:ئا
  .آانی اهاتهموآۆڕیی مای و دو  آه:ب
  .ی آوردستان  خودی رۆژنامه ت به ڕی تایبه بوونی ماپه  نه:ج
  .ی آوردستان بت رمیی رۆژنامه  پرسۆنلی فه  نوخۆی وتدا آه وانری پرۆفیشناڵ له بوونی هه   نه:د
  .مبوونی تیراژ  آه:هـ
  . وه رجی سیاسییه لومه  هۆی هه تان بۆ ركالمی بازرگانی، به ره بوونی ده  نه:و
  .) رۆژ جارك15 ( رچوونی رۆژنامه ی نوان دووجار ده  زۆربوونی ماوه:ز
 .دا بردنی رۆژنامه ڕوه  به ر آاری ئاآادمیك و زانستی له  سه زموونی به  زابوونی آاری ئه:ح

  
 
 

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ندی حیزبی  ی ناوه ی آوردستان، ئۆرگانی آۆیته شی فارسی رۆژنامه رپرسی به الم ئیسمائیل پوور، به ڵ سه گه  وتووژ له-  1

  2013- 3-16  كوردستانی ئران، آۆیهدمۆآراتی



به شی چواره م: 
شیكردنه وه ی ناوه رۆكی 
وتاره كانی دوكتور سادق 

شه ره فكه ندی
الف:بنهماكانیئهخالقیرۆژنامهنووسی

ب:بارودۆخیسیاسیــكۆمهاڵیهتیئێرانوكوردستانوكاریگهری
لهسهركاریرۆژنامهگهریشهرهفكهندیوبههائهرێنیونهرێنییهكان

پ:ئامانجهكانیرۆژنامهنووسییشۆرشگێر
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  : نووسی خالقی رۆژنامه ماآانی ئه بنه: الف

آان،  رووی زانیارییه  رووی خستنه ت لهگ ساسی ده یی و ئه كی زۆر بنچینهـلگادا رۆ  آۆمه نووس له رۆژنامه
  ...ری و ۆنهنگی و ه رهه ووری، فهتی، سیاسی، ئاب الیه پدانی آۆمه شه گه

آردن و   ئاماده چوونكه.  ر شانه سه یان له وره رآكی زۆر گه آان ئه آاره نه یه زگاآان و راگه ن ده خاوه
ر  سه ب له آی قووی هه رییه توان آاریگه ده... وتنك و تك، راپۆرتـك، چاوپكه واـك، بابه ی هه وه بوآردنه

  دایه لره.  رنییه ، نه وه وانه پچه دی جار بهن  و هه یهرنی  ئه رییه  آاریگهم دێ جار ئهن هه. گا رای گشتی آۆمه
نیشت   ته  له مانه موو ئه هه. رچاو  به وته آه رآاتك ده  هه وانی زۆرتر له ی رۆژنامه خی پیشه  گرینگی و بایه آه
  . آات نگتر ده خدار و پ ره وانیدا بایه مهآاندا و آاری رۆژنا نه یه  راگه خالق له آتردا گرینگی و پویستی ئه یه

ندێ  هه  به آورتی ئاماژه  دا به  لره  آه ر شانه سه رآی قورسی له ندین ئه گادا چه  آۆمه نووسان له  رۆژنامه بۆیه
  1:ین آه خاڵ ده
 ویه  به آانه ته ی گشت رووداو و بابه وه آان و گواستنه ی راستییه وه نووس دۆزینه رآی رۆژنامه ئهآی  ش

  .   یه رانه روه دادپه

 وآراوه زگایه ر ده  هه نووسان له  رۆژنامهست   ده ن به ده وڵ ده ن، هه آدا ئیش بكه یه ك یا خود ب
  .  نووسه ی رۆژنامهڕ ی باوه ردی بناغه یی به ری پیشهتدا مانه ئه. كدا بن ت خه  خزمه  له وه پاآییه

 له نووسان ده رۆژنامه ر و  روه آان، راستگۆ، دادپه ی زانیاری و رووداوه وه وه و گواستنه  آۆآردنه ب
 . بور بن

 گا به آانی آۆمه ها آولتوورییه به كانی تر به ر خه پاندنیان بۆ سه  سه  باشی بناسن و خۆیان له  
 . دوور بگرن

 وگۆری بۆچوونه لهن وانی بكه شتهرانی فیكری خۆشیان پ  دژبه ت بۆچوونه نانه آان، ته  ئازاده  ئا . 

 آانی زانیاری  رمییه رمی و نافه  فه رچاوه نگیان نابیسرێ، سه  ده  آه وه  بگوازنه سانه و آه نگی ئه ده
 . هان نی به آتر خاوه آوو یه ردووآیان وه هه

 خۆیان له نووسان ده رۆژنامه ز له ستراوبوون دوور بخه  به شنه ر چه  هه بمافی گشتی بگرن ن و ر  . 

پردی ها  روه  هه.ناسنرت م ده تی چواره سه  ده گادا به  آۆمه یاندن له نووس و راگه  رۆژنامه مرۆآانه  ئه هبۆی
آتر حالی بوون  یه  لهدات بۆ ندروست ده آی ته ندییه وی دروستكردنی پوه  هه ك آه ت و خه نوان حكومه

ڵ  گه  له م جیھانه النی ئه  ژیانی گه وه  ئاشتی و پكه دروستكردنی جیھانكی پ له. لك ت و خه هس نوان ده
  .آتر یه

                                                 
ی اطالعات،  ، چاپخانه27نگار، ل م، نقش روزنامه آه شی یه زا زاهدی، به مید ره حه: اری، ونگ  دبوار پاتر، اموزش روزنامه-  1

  .1389تھران، 
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ك ـ ندی آۆمه ب پابه وتوو ب ده آهر آانی خۆیدا سه رآییه  سه رآه بردنی ئه روه  به نووس له ی رۆژنامه وه بۆ ئه
   1:  بریتین له ما بت آه بنه

 ویستهت ربه  سه پخۆ ب . 

 ندی گشتی آۆمه وه رژه به چاو بكات گا ره . 

 كی ناشیاو  ره شنه رچه  هه ی دوور بخات لهۆخفتار . 

 یاندن آانی ئیتیكی راگه تییه ڕه یاسا و ریسا بنه و ما آردنی بنه سته رجه بدات بۆ بهوڵ  هه . 

 گا آانی آۆمه شنبیرآردنی تاآهۆوڵ بدات بۆ ر هه . 

 آان ر راستییه سه  له وه ختكردنه ندبوون و جه ابهپ . 

 آان خالقییه  ئه اندنی سنوورهز به نه . 

 كهكردنی ئه ت نده یاندن و پرۆپاگه رآی راگه  . 

 دانی آۆمه شه آار بكات بۆ گهگا له پ وه آه موو روویه  هه . 

 كی زۆر له و آۆمه.  ناوزڕاندن  له وه وتنه دوورآه نگه  ره نووس آه تی رۆژنامه رپرسایه رك و به  ئه  
 . ئالدا نووسی ئیده ی رۆژنامه  خانه چنه  ده  مانه موو ئه هه . دا باس بكرێ ی لرهموو ب هه ت نه رفه ده

ری  گه ر آاری رۆژنامه  سهلهری   و آاریگهتی ئران و آوردستان  یه بارودۆخی سیاسی ــ آۆمه: ب
 :آان رنییه رنی و نه ها ئه ندی و به فكه ره شه

 و ندروست آی ته گایه  آۆمه   به سته یوه  باس آران په وه ره سه  له ی آه نوسیانه  رۆژنامه رآه و ئه ئه
.  ره ربین مسۆگه  تیادا ئازادی راده  آهدی ب توان وه  دهدا گایه م آۆمه یك و زۆرتر لهدمۆآرات

  هی آ و آاته ئهم  به. آرێ وانی ل ده  پشته ن یاساوه  الیه نووس له ، رۆژنامه یه یاندنی ئازاد هه راگه
نگی آوردستانی ئران و  تی رادیۆ ده رپرسایه وانی و به  آاری رۆژنامه ستی آرد به دوآتور سادق ده

یاندنی ئران چۆن  تی، ئازادی راگه یه ستو گرت، بارودۆخی سیاسی، آۆمه ئه ی آوردستانی وه رۆژنامه
  . ی گرینگ زۆر وم تهین توان بمان گه  ده  آه یه آی ئمه ره كی سه پرسیار یه مه  ئهبوو ؟
 ڕا هتا هاوینی سای 1982پاییزی سای    له آات واته وانی ده آاری رۆژنامهآات  ندی  فكه ره سادق شه

تی  تایبه آانی ئران و به وه ته دات نه وڵ ده  هه  آه  گرتووه وه سته ده تی به سه  ئراندا رژیمك ده  له  2 1989
  ت به باره سه  بۆیه.  بكات ، ئاسمیلهسلیم ب  ته م رژیمه ر ئه رامبه  به  نییه اده ئام ی آورد آه وه ته نه

شنك   چه  به. پش ت چووه وه سمی ده تی ره ی سیاسه  تا راده سه له ی آوردی، بۆختان درۆ و ده وه بزووتنه
  آانی به تك بدات و داواآارییهی  آه رت و مژوویه  ناو به ی له آه آولتوورهدا   دهڵو  رژیمی ئران هه آه

دات  ی خوی دهو موو هه دا هه ندییه م پوه ر له  هه بۆیه. ناسنینتق ب  مه  و دوور له ۆڤینیستانهآی ش داواآارییه
                                                 

  2012-2-10. یاندن وشتی راگه ی ره ریب، وانه  غه مه  سادق حهاموستا م-  -  1
  . 06/11/2012،  ممه  سوئیس، س شه-گی، ژنو د شربه حمه ل ئه گه وتوژ له -  2
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آانی تر  وه ته  نه نگز به ره ومكی یاغی و جیاخواز و شه آوو قه ی آورد وه وه ته آانی خۆیدا نه نه یه  راگه له
نران راست پاش گرتنی ده .بناسژیمی ئت  سه رله  رانی خسته نه یه موو راگه ، هه1979ی  ساآانی ئ  

ر آونترۆدستاندا دام  آور سك آرد، له رته ری به سیقا و هونهست، مۆم زانستگاآانی داخ رجه ی خۆی، سهژ
ر  ر هه سه آانی آوردستانی به نووره س، وه شنرانه وه  هه وه  آرده بهآردن و بارهنان زگا ئیداری و فر و ده
  . 1داخستآی دا  ره آی خۆمای و ده یه  بوآراوه رهۆج

. نا ده لی آورد نه آانی گه  مافه  دانی به یشتووه ت گه سه  ده  به  تازه م رژیمه  ئه  بوو آه وه یشی ئه آه هۆآاره
وآاتی  پرسانی ئه زی و به رآه تی مه وه  دهڵ گه  شاندنی آوردی زۆر دانیشتن و وتووژی له ند آه رچه هه

و   ئه لی آورد آه آانی گه  ومی داخوازییه ینی له بوو و خومه م هیچ ئاآامكی نه نجام دا، به رژیمی ئران ئه
رژیمی آۆماری ئیسالمی :" آرد وتی آات داوای دیمۆآراسی بۆ ئران و خودموختاری بۆ آوردستانیان ده

 آورد  ختاری بهو خودم  آه هاتووه ئیسالمیش دا نه دینی   و له زراوه مای دینی ئیسالم دامه  بنهر سه ئران له
توای ینی بیاری ف آوو وای لھات خۆمهآانیان تا ر مافه سه آرد له آان پداگریان ده م آورده به 2".بدرت

  غه ده  قهدمۆآراتكی تر حیزبی  آوردستان و جار آانی پاسدار هاتنه رآرد و هزه لی آورد ده دژی گه
 فرمانی   به دژی آورد1957-08-19  ممه آشه یه رۆژی    له  هڕی س مانگ  شه دا بوو آه   ئیتر لره3.آرا
  ی آه وه  هۆی ئه ش بووه مه ئه. گیرسا وآاتی آۆماری ئیسالمی ئران هه ری ئه ربه ینی تو خومه ئایه
  شنه رچه ی هه وه  ببوونه مارۆ بدرت و پش له  گه وه آانی ئرانه هزهن   الیه م آوردستان له رجه سه

  . ك گیرا یه بالوآراوه
 شاخ  ج بھن و روو له بن آوردستان به  ناچار ده رگه آانی پشمه  هزه1983 سای   له ی آه وه پاش ئه

آوو هزی   ئیتر هزك وه  چوونكهمتر بوو، سته لك زۆر  ئه یاندنی زانیاریش بۆ خه ن، ئیتر آاری گه بكه
نیا  ته  دوآتور سادق نه. ب رآی دوآتور سادق زۆر قورستر ده  ئه  آه دایه لره. ما كدا نه  نو خه  له رگه پشمه

كوو  ری آورد، به ماوه آان بوو بۆ جه ی راستییه وه آان و باسكردن و روونكردنه یاندنی زانیارییه ئامانجی گه
  بۆ نموونه. انیشئرآانی تری  وه ته لی آورد بۆ نه ی گه قخوازانه یامی حه یاندی په ۆ گهآرد ب آار ده

م   زمانی فارسی ئه ی آوردستان به نگی آوردستانی ئران و رۆژنامه آانی رادیۆ ده رنامه ی به وه وبوونهب
  .   وه آاته مان زیاتر بۆ روون ده راستییه

ب،  ره آوو آورد، فارس، تورك، عه ری وهۆراوجۆی ج وه ته ندین نه  چه ران له ئ آه   بوو وه شی ئه آه هۆآاره
آوو ورم،  آان وه  آوردنشینه  شاره شك له  به  ،وه ی دانیشتووانه ه رووی پكھات پك هاتوون و له... لووچ و به
ری پك هاتوون و رژیمی ئران  ی آورد و ئازه وه ته ردوو نه  هه ماس، میاندوئاو، له ، خوێ، ماآۆ، سه ده قه نه
ها  روه ری و هه  نوان آورد و ئازه نه شه رگرت بۆ دروستكردنی ته ك وه  آه لك آوو هه  وهمه دا له وی ده هه
النی ئران ل  موو گه  هه  بوونی زمانی فارسیش آه بۆیه. آان هان بدات ی فارسیش دژی آورده وه ته نه

  .تمی بوو آی حه ن پویستییه گه تده
                                                 

ئارشیو (نگی آوردستانی ئران  زراندنی رادیۆ ده مین سارۆژی دامه  هه22ی   بۆنه یكۆمنتاری تسویری به راپۆرتی د-  1
  ) ی رۆژی1381كوردستانی ئران سالی دمۆآراتیحیزبی 

  136ی آورد پاش شۆرشی ئیسالمی، ل وه شی بووتنه ، بهی پشوو رچاوه سه  ژرار شالیان، -  2
  136ل.  رچاوه مان سه هه -  3
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تی  تایبه انی آوردستان و بهآ  سیاسییه  دژی هزه نده بلیغات و پرۆپاگه  تهوام  رده  رژیمی ئران به چوونكه
آانی  ته ڵ سیاسه گه ندی له  پوه دا له كی ده ی ب هـڤی آردنی خه و ها هه روه آرد، هه  ده وه  ئرانهحدك
كانی تری   آورد بو خه ست له ره په  و بگانه ستانه ره زپه گه ی رهنیشاندانی رۆخسارك . آان  آوردییه حیزبه

آوو   دوآتور سادق وه بۆیه 1.ڕۆیی زیادهآی   شویه آانی خۆی به وتنه رآه ئران، نیشاندانی سه
  ی آوردستانی ئرانی لهدمۆآراتآانی حیزبی   ئامانجه  زانی آه  پویستی ده بهنووسكی شۆرشگر  رۆژنامه

   : بریتی بوون له  روو آه دا بخاته م حیزبه آانی ئه نه یه هراگ

  . آانی آوردستان كی شار و گونده ی آوردستانی ئران بۆ خهدمۆآراتیامی حیزبی  یاندنی په گه -

ت و  م سیاسه ك له ی خه وه آانی حیزب و ئاگادارآردنه وسته ت و هه ی سیاسه وه روونكردنه -
 .  وستانه هه

 . آان رگه باتی آادر و پشمه ی آورد و خه وه  جۆنه ندیدار به آانی پوه واه ی هه وه هبوآردن -

 . آانی آۆماری ئیسالمی ئران قاودانی پیالنه له -

 . ری و فارس آوو آورد و ئازه آانی ئران وه وه ته ندی دۆستی نوان نه دروستكردنی پوه -

 .بی آوردی ده هپدانی زمان و آولتوور و ئ ره پاراستن و په -

 . ر ماوه ودان بۆ رۆشنبیكردنی جه هه -

 . نو رزی شۆرش ك له ودان بۆ هنانی خه هه -

تی ژنان و  تایبه گا به آانی آۆمه واآانی چین و توژه م داوا ره جهر سه وانیكردن له گرینگیدان و پشته -
 . الوان

 . دی آور وه آانی بزووتنه آان و شكسته وتنه رآه نیشاندانی سه -

م  رجه  آوردستانی ئران بۆ سه لی آورد له ی گه وه نهی جۆ قخوازانه یامی حه اندنی پهی گه -
 2.آان ئرانییه

ك   الیه  له م بوو، چوونكه سته آی توندوتیژ زۆر ئه وایه ش و هه  آه ویش له  ئه رآانه م ئه یاندنی ئه ب شك گه
وام شونی  رده  به وه آی تره  الیه پاندبوو و له لی آوردا سه ر گه سه خوازراوی به ركی نه رژیمی ئران شه

 ژر توپباراندا،  خسته ی دهدمۆآراتنی حیزبی  مه نگی آوردستانی ئران و چاپه جیگیربوونی رادیۆ ده
آانی   جار بنكه18آانی رژیمی ئران  ر هرشه به نگی آوردستان له ندانی رادیۆ ده  آارمه شنك آه چه به

می  رده سه ر له  هه3.   شونك بۆ شونكی تر گواستوویانه له نگی آوردستانی ئرانیان  دهرادیۆ
ی دمۆآراتیاندنی حیزبی  نی و راگه مه آانی چاپه ندا، بنكه فكه ره تی دوآتور سادق شه رپرسایه به

ر  ران بۆ سهآانی آۆماری ئیسالمی ئ هرشی هزهت و  منیه بوونی ئه  ترسی نه آوردستانی ئران له
                                                 

فا  نگی آوردستانی ئران، مسته زراندنی رادیۆ ده مین سارۆژی دامه  هه22ی   بۆنه   راپۆرتی دیكۆمنتاری تسویری به-  1
ئارشیو . (نگی آوردستانی ئران ری رادیۆ ده م بژه آه كوردستانی ئران و یهدمۆآراتیهیجری، سكرتری گشتی حیزبی 

  ) ی رۆژی1381كوردستانی ئران سالی دمۆآراتیحیزبی 
  . آوردستانی ئران دمۆآراتیفی جگری سكرتری گشتی حیزبی  ره ن شه سه ی پشوو، حه رچاوه  سه-  2
  )2012- 11- 10(نگی آوردستانی ئران،  ندانی رادیۆ ده  آارمه آ له گی، یه لی شربه ل عه گه وتوژ له  -  3
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 شونك بۆ شونكی تر   جار له8، وام هرد آی به یه شوه نگی آوردستانی ئران به رادیۆ ده
 آوو  آانی تری وه نگه و ئاسته  له  جگه مه  ئه1.ستا وه  رانه وه وآردنه ب م هیچ آات له  به.   وه ته گوازراوه

  . انی ئراننگی آوردست ر رادیۆ ده بوونی پارازیتی توند بۆ سه -

 . وتوو و پرۆفشۆناڵ بوونی آادری پشكه نه -

 .  وه آنیكه  بواری ته تن له و هبوونی پشك نه -

 . نی دارایی خراپی الیه -
زگای  بردنی دوو ده روه تی به رپرسایه رك و به ندی ئه فكه ره  سادق شه  آه  ها دا بووه بارودۆخكی وه  ئیتر له
  بۆیه. ستووی خۆی  ئه گرته ی آوردستان ده ی آوردستانی ئران و رۆژنامهنگ آوو رادیۆ ده یاندن وه راگه

   بۆ دابینكردنی مافه  حیزبكی شۆرشگر آهمیدیاییزگای  رپرسكی دوو ده آوو به ندیش وه فكه ره سادق شه
 نده ڵ پرۆپاگه گه  له وه نگاربوونه ره وی به آات، هه بات ده  ئراندا خه لی آورد له آانی گه تییه وایه ته نه
آانی خۆیان و   بیروبۆچوونه ی آه وه ڕای ئه ره دات و سه آۆماری ئیسالمی ئران دهآانی  رفراوانه به

 رادیۆ   زمانی فارسی له آان به رنامه ی به وه  بوآردنه  روو، به خاته لی آوردی ده آانی خۆیان بۆ گه ئامانجه
دات  وڵ ده  زمانی فارسی، هه ی آوردستان به آردنی رۆژنامهر ها ده روه نگی آوردستانی ئران و هه ده

  .  ڕوو النی تری ئران بخاته  بۆ گه وه ی خۆیانه  رۆانگه آان له راستییه
 خوی   آه ییدا دارژراوه وه ته ی گوتاركی نه  چوارچوه مووی له  هه نووسییه م رۆژنامه ئه  توانین بن آه  ده بۆیه
 پشت   له ی آه رعیانه و فتوا شه پی ئه دات به  و البردنی ده وه وی سینه  هه بینت آه تردا دهوی ر ئه رامبه به له
  2. یه  هه وه ی ئرانه  ئایدۆلوژیكیانه ته سه م ده ئه
  قانه م ده  ئه  آه ره وروبه ی ده آه  هۆآارهش مه بینرێ ئه آانیدا جۆرك توندوتیژی زمانی ده  وتاره  له بۆیهر  هه
نووسی خویدا   آاری رۆژنامه و له  ئه چوونكه.  نیا نییه  ته  دوآتور سادق بۆ خۆی به هنی، چوونكه م ده رهه به
و  راوی ئهقك گرد ر ده  هه ، و وروویه ره ی سازمانی به وه ره روون سازمانی و ده ندێ فشاری ده ڵ هه گه له
 ی حیزبكی  چوارچوه دی لهن فكه ره  سادق شه ی آه وه ر ئه به  له ، بۆیه م هاتووه رهه ادا به ت  آه یه ره وروبه ده
نووسی  ی آوردستانی ئراندا آاری رۆژنامهدمۆآراتآوو حیزبی   و شۆرشگری وهدمۆآراتــ  ی وه ته نه

ی   آشه واته آه. رێ  ده چۆته دا نه م حیزبه  ئهبۆچوونیی   چوارچوه  لهآانی نه یه  راگه  آاره ، بۆیه آردووه
 دان   نییه  ئاماده ر رژیمك آه رامبه  به آه یه وه ته ی نه  آشه آه كۆ آشه ، به ینی نییه ڵ خۆمه گه ندی له فكه ره شه
ی  وانه ك و پچه  یه ژیایی دژ بهۆنبینی و ئایدولڕی دوو جیھا  شه آه ڕه  و شه  آشه واته. تآانی بن  مافه به
   3. آترن یه

  نووسكی شۆرشگر آاری آردووه آوو رۆژنامه ندی وه فكه ره  شه  آه وه بته مان بۆ روون ده وه ا ئهد  لره  بۆیه
تی ئازادی  تایبه آان به موو ئازادییه  هه یكدا آهدمۆآراتآی  گایه  آۆمه نووسكی ئاسایی له ۆژنامهآوو ر ك وه نه
  . ره به سته ادا دهیاندن ت ربین و گه ده

                                                 
  )2012-11-10(نگی آوردستانی ئران،  نی رادیۆ دهندا  آارمه آ له گی، یه لی شربه ل عه گه وتوژ له -  1
  2013-02-11ولر،  حیم سورخی، هه ره. ڵ د گه  وتووژ له-  2
  . رچاوه مان سه هه -  3
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دا    لره  چوونكه  1.دا، هیچ دیار نییه م ملمالنیه  له تیانه ی ویژدان و بابه له سه گوترێ مه ی پ ده وه  ئه  بۆیه
آانی  رآه ڵ ئه گه آرت له نووسكی شۆرشگیر جیا ده آوو رۆژنامه ندی وه فكه ره آانی سادق شه رآه ئه

  . وه آرنه  جیا ده شوهمان   هه آانیش به نسیپه پره. پدان شه نووسكی بواری گه رۆژنامه
  ، واته یی تدایه نده پرۆپاگهوكی   هه نووسی شۆرشگر  رۆژنامه نووسییه واته  رۆژنامه  له رهۆم ج  ئه  چوونكه

تی خۆی  یه هزی آۆمه آه آات   وا ده  یه نده  پرۆپاگه م جوره بلیغات، و ئه  و ته نده هگ پرۆپا رك لهۆج
 ئاشكرا  ی دا به آه ربینه  ده شوازی ش له مه ری بۆ خوی دروست بكات، ئه ماوه  جهآی یه پگه. سپنت بچه
نووسی   رۆژنامه  جورك له  له ، بریتییه وه آۆلمه  من ل ده ی آه نووسه  رۆژنامه م شوازه  ئه واته آه. وێ آه ده ر هد

  . شۆرشگر
  : نووسیی شۆرشگر رۆژنامهآانی  ئامانجه: پ

سكی  آان و آه مریكاییه  ئه ره روه  دسوز و نیشتمانپه نووسه  رۆژنامه آك بوو له  یه یل ئادمز آهر سموئ نووسه
نووسی بواری شۆرش یا خود  رۆژنامه ی وه ـت بۆ ئه  دهیاندن،  و راگه نده  بواری پرۆپاگه  بوو له ب ونه
آی  ره ب پنج ئامانجی سه ست بنی ده ده وتن به رآه  ملمالندا سه نووسی شۆرشگر بتوان له رۆژنامه
   2:  بریتین له آهج بكات  جبه
  . یان آه ری رگه به ب بۆ گرتنه تی و پاساویان هه وایه ره: م آه یه -

 . نن یه ب رایبگه م ده راهه وتندا بۆیان فه رآه نجامی سه  ئه ی له وتانه ستكه و ده ب ئه ده: م دووهه -

   له وه ن بۆ چاندنی تۆوی رقبوونه  بكه ، ئاماده یه وه نگاربوونه ره آی به ره زی سه ه ر آه ماوه جه: م سھه -
 .  ناخ و گیانیادا دوژمنان له

 .  وه نه چی بده رپه  و په  الوه نه  بیخه یه یاران هه وای نه ژیكی و رهۆی ل رچی قسه هه: م چواره -

ست و  به ی چی مه وه  بۆ ئه وه نه وی روونیان بكهوا  ته ن به آان هه له سه  چی مه ریانه سه له: م پنجه -
 . ت بۆ آركاركی ئاسایش نانه ن ئاشكرا ببن ته ئامانج هه

 بواری سیاسی،   بارودوخی ئران و آوردستان لهڵ   گه  بدرت و له نه م خا رنجی ئه ر سه گه  ئه بۆیه
 له  ی آوردستان آه ی آوردستانی ئران و رۆژنامهنگ آانی رادیۆ ده و ئامانجه یاندنی و ئه تی، راگه یه آۆمه

م دوو  رپرسی ئه آوو به ندی وه فكه ره  سادق شه بینین آه راورد بكرن ده دا باس آران،  به وه ره شی سه به 
م پنج ئامانجی   ئه  و آۆماری ئیسالمی ئراندا،دمۆآراتی نوان حیزبی  م ملمالنییه  له ی داوه و  هه زگایه ده
  ندی له فكه ره آانی دوآتور سادق شه رآه  پكرا ئه ك پشتر ئاماژه ر وه  هه چوونكه. ج بكات  جبه آییه ره هس

م  آانی ئه رآه  ئه  آه ی آوردستاندا بووه نگی آوردستانی ئران و رۆژنامه آانی رادیۆ ده رآه ی  ئه چوارچوه
 بۆ نو  ی آوردستانی ئران بووهدمۆآراتآانی حیزبی  ته آان و سیاسه یاندنی ئامانجه ش گه زگایه دوو ده

  . ك  خه
                                                 

ی بواری  م، رۆژنامه شی پنجه بدالكریم، به ن عه سه حه: و. هستر. لبرت ل م دا، ئه  جیھانی سھه نووس له ری رۆژنامه   رابه-  1
  2007زگای موآریان،  ده. 77ل.  آردن شه ی بواری گه ۆژنامهشۆرشگری و ر

  . 76 لی پشوو، چاوه سه ،هستر. لبرت ل   ئه-  -  2
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ی   وه  شیكردنه ستین به ده آانی هه ندی و بۆچوونه فكه ره  بۆ باشترناسینی دوآتور سادق شه م ئمه  به
   یه1)ندی فكه ره آانی دوآتور سادق شه  وتاره ك له یه بژارده  هه(م  آتبی  آه رچاوه ی سه  نموونه آانی، آه وتاره

  وه ن خویه  الیه  لهداوانی ناوبراو می آاری رۆژنامه ده ره سه  له بینت آه  وتار دا ده43   خوی له آه.  
 هۆی  ریش به توژه.   وه ته بوونهو ی آوردستاندا ب نگی آوردستانی ئران و رۆژنامه  رادیۆ ده نووسراون و له
نگی آوردستانی  ۆ ده رادی  له آانی، آه  وتاره مپلك له رگرتنی سه وه  ست به ده آانی هه زۆربوونی وتاره

 تاآوو بزانین  یه وه یش ئه وه م شیكردنه و ئامانج لهگرت   خۆی ده له وتار 10  آه   وه، ته ئراندا بو بوونه
آانی  هپرنسیپی 9 و 8سی  آانی سامۆئیل ئادمز وئه ستنیشان آراوه  ده  پی خاه دوآتور سادق به

نووسی  رۆژنامهندی  ك ركخراو و ناوه آۆمهن   الیه  له  آهریدا گه  رۆژنامه یی له خالقی پیشه ی ئه وه ته نونه
، IFJ)(نووسان  ی رۆژنامه وه ته ، فیدراسیۆنی نونهIOJ)(نووسان  ی رۆژنامه وه ته ونهآوو ركخراوی ن وه

 FAJ)(ب  ره نووسانی عه ، فیدراسیۆنی رۆژنامهFELAP)(نووسانی ئامریكای التین  فیدراسیۆنی رۆژنامه
یاندنی ئامریكای التین   فیدراسیۆنی آركارانی راگه،(UCIP)یاندن،  یی راگه وه ته آتی آاتلولیكی نونه یه

(FELAP)نووسانی ئاسیا  نفیدراسیۆنی رۆژنامهۆآ  و(CAJ) وان له  هآن 1983 -1978آانی  ه سا 
تی  تایبه  به نسیپانه و پره  به ند بووه  پابه نده ، چهبینت دا دهس  ئه10  لهو خوی  اوه ند آر سه  و په ژراوهدار
   :2ت  ده  آهری گه  رۆژنامه یی له خالقی پیشه ی ئه وه ته آانی نونه پرنسیپه می  و نۆههمی شته ی ههس ئه

رووی  سه تی و له آانی مرۆڤایه شتییهها گ  بهی قینه هری راست هب پارز نووسكی واقیعی ده رۆژنامه -
رزگاری تی و  یه وتنی آۆمه ری ئاشتی، دیمۆآراسی، مافی مرۆڤ، پشكه موویان پارزه هه
گا بۆ   گۆرینی آۆمه شدار ب له ب به آی چاالك ده یه  شوه نووس به  رۆژنامه واته.  بتتی وایه ته نه

   3"..یكدمۆآراتآی  گایه آۆمه

  :  شدا هاتووه مان به می هه ههۆ نسی  ئه له -

یاخود هاندان بۆ   وه  پاساوهنانه  له  وه هتی خۆی دوور بخات واوه  ته ب به نووس ده رۆژنامه -
.  وه تۆمییه آی ئه  بواری چه تی له تایبه ، به آدارنه رآ چه ر وتان و آبه رژیكردن بۆ سهدست ده
 ت یا خود جیاوازیدانان  نفرهك، ژییهي توندوت شنه رچه وبردنی هه نا بات بكات بۆ له ب خه ها ده روه هه
ئیستیعمارو آان،   دیكتاتۆره  رژیمهی آوتكارانه هستی  سیاسهستی، ئاپارتاید،  ره پهز گه هتی ر تایبه به
آان  وه ته موو نه تی هه رامه  ماف و آه ب رز له ها ده روه  هه.آان خۆشییه ، نهژاری ، هه وه وساندنه چه

نتی  ره آان، گه فییه لسه  فه رییه ، دین، و باوه وه ته ژاد، زمان، نه چاوآردنی نه ب ره  به آه كه بگرت و خه
 .4بكات

  . آان نووسیه  رۆژنامه ها و پرنسیپه ی به  خانه چنه موویان ده ش هه مانه ئه
  : بریتین له آه  خوم آی له ره دوو پرسیاری سه آردنی   ئاراسته دا به  من لره بۆیه

                                                 
نی حیزبی  مه ی آۆمیسۆنی چاپه ، بالوآراوه )1368-1362( ندی فكه ره آانی دوآتور سادق شه  وتاره ك له یه لبژارده  هه-  1

  ، 2002كوردستانی ئران، دمۆآراتی
. ی رۆژی1388سای چاپ .  نگاری ل بین المللی اخالق حرفه ای در روزنامهو، اص15شی  ، خبر، به ه شکرخوایونس -  2

   125م، ل هه چاپی یازده
  127ل.  رچاوه مان سه هه -  3
  128ل .  رچاوه مان سه هه -  -  4
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  ك  آوو رۆژنامه  وهدوآتور سادقمۆآرات  ها و پرنسیپه  بۆ به نده چهنووسدات؟ وڵ ده آان هه یكهد  
 آۆماری ئیسالمی   بۆ نموونه ی، آه له ی و گهۆیارانی خ  نه ر به رامبه آات، به عای ده ی ئیده وه ئایا ئه 

المی  ربینی آه  ده یناسن، بۆ خۆی له  دهر و تیرۆریستۆتكار و دیكتات آوو جینایه وهئران 
آانی  ها و پرنسیپه ڵ به گه  بگونج له  آه یكی تدایهدمۆآراتنسیپی   پره نده نووسیدا چه رۆژنامه
  نووسی؟ رۆژنامه

ش  مه هبۆ ئ. نجامكی زانستی دروست  ئه مه م تاآوو بتوانم بگه ده دا ال نه آه ته ی بابه  چوارچوه م له ده وڵ ده هه
آسانیخواز،  دیمۆآراسیخواز، ئاشتیخواز، ئازادیخواز، یه(آوو  وه)  رانه نرخنه(آان  هاداره  به   وشه پویسته
 .م ستنیشان بكه  دهدا آه وتارهی   چوارچوه له...) ر، دیكتاتۆر، زۆلمكار، قاتل، تیروریست، پشلكار و روه دادپه
  . م آه ستنیشان ده آان ده ههادار  به وشه ، ی وشه آه رگرتنی یه  رگای وه  له واته
  واته. نگنت، سه  چاك یا خود خراپ هه ی به آه ره رامبه  به ك آه یه  وشه ر  هه  واته":هاردار ی به وشه
  1". چاك یا خود خراپ نرخنت به ت ده آه ره رامبه به

ك  رنی وه  ئه هاداره ی به م وشه آه یه  یه ندی هه هه  ره دووهادار، ی به  وشه یه م پناسه  پی ئه به
   ...).دیكتاتۆریت، تیرۆریست و(آوو  رنی وه هادار نه ی به و وشه...) خواز وخواز، ئاشتیدیمۆآراسی(
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به  پێی خشته ی ژماره  1 و ئه و ئه نجامانه ی كه  له م خشته یه دا به ده ست خراون، بۆمان ده رده كه وێ كه  دوكتور 
بزووتنه وه ی  و  ئه رێینییه كان سوود ده بینێ  به هاداره   له  وشه   ته نیا  نرخاندندا  له  كاتی  سادق شه ره فكه ندی 
كوردیش به  بزووتنه وه یه كی شۆڕشگێر، ئازادیخواز، یه كسانیخواز و نه به ز ناو ده بات و ئه و كه سانه ی كه  بۆ 
گه یشتن به و ئامانجانه  خه بات ده كه ن، به  پێشمه رگه  ده یانناسێنێ. كه واته ، دیسان شه ره فكه ندی له م وتاره دا 
هه وڵی پێكانی ئه و ئامانجانه  ده دات كه   نووسه ر سموئیل ئادمز بۆ رۆژنامه نووسێكی شۆڕشگێر ده ستنیشانی 

كردووه . به تایبه تی هه وڵ ده ودات به م چه شنه  خۆناساندنه  ره وایی دروست بكات بۆ گرتنه به ری رێگه كه یان.
هه روه ها كار ده كات بۆ نیشاندانی سیمایه كی دێموكراسیخواز و یه كسانیخواز له  بزووتنه وه ی كورد. ئه مه ش 
ده چێته  خانه ی ئه سڵی 8 و 9 ئه و پره نسیپه نێونه ته وه ییانه ی ئه خالقی پیشه یی له  رۆژنامه گه ریدا. شه ره فكه ندی 
ئه ڤینداری یه كسانی، ئازادی بوو و له م پێناوه دا له  ماوه ی ژیانی رۆژنامه وانی خۆیدا هه وڵی به ده سخستنی 

ده دا. ئه ركگه لێك كه  ته نیا رۆژنامه نووسه  راسته قینه كان له  پێناویدا هه وڵ ده ده ن.

42.1%

15.8%

21.1%

10.5% 10.5%

خشته ی ژماره  )1(

دووباره بوونه وه دووباره بوونه وه 

1- هه لبژارده یه ك له  وتاره كانی دوكتور سادق شه ره فكه ندی) 1362-1368 (، بالوكراوه ی كۆمیسۆنی چاپه مه نی حیزبی دێمۆكراتی كوردستانی ئێران، 
چاپ 2002، وتاری )ئاگاداركردنه وه ی خه ڵكی ئێران له سه ر جۆالنه وه ی كوردستان هه نگاوێك به ره و سه ركه وتنه( ، نووسین سادق شه ره فكه ندی، ل154،

)1(

19كۆی كشتی 
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به  پێی خشته ی ژماره  2 و ئه و ئه نجامانه ی كه  له م خشته یه دا كه وتوونه ته  به رده ست، بۆمان ده رده كه وێ كه  
دوكتور سادق شه ره فكه ندی له  كاتی نرخاندندا، رێژیمی كۆماری ئیسالمیی ئێران  به  فاشیست و سه ره ڕۆ ناو 
ده بات و ده نرخێنێ و خۆی و بزووتنه وه ی كوردیش به  بزووتنه وه یه كی شۆڕشگێڕ، رزگاریخواز و ئازادیخواز 
ناو ده بات و پێشمه رگه ش وه كوو هێزێك كه  خه بات ده كات بۆ ئازادی و رزگاریی كوردستان و به ره نگاری   
دوژمن ده بێت، ناو ده بات. شه ره فكه ندی له م وتاره دا به  ناساندنی بزووتنه وه ی كورد، وه كوو بزووتنه وه یه كی 

ئازادیخواز، شۆرشگێڕ و رزگاریخواز هه وڵ ده دا:
- یه  كه م: ره وایی به ده ست بخات بۆ گرتنه به ری رێگه كه یان.  

سه ره كی  هێزی  كه   جه ماوه ر  سه ره ڕۆ،  و  فاشیست  الیه نێكی  وه كوو  رێژیم  ناساندنی  به   دووهه م:   -
به ره نگاربوونه وه یه ، ئاماده  بكات بۆ چاندنی تۆوی رق له رێژیمی ئێران له  ناخ و گیانیاندا. 

ئه م ئامانجانه  هه روه ها ده چێته  خانه ی ئه سڵی 8 و 9ی پره نسیپه  نێونه ته وه یی ئه خالقی پیشه یی له  رۆژنامه گه ریدا 
كه  باس له وه  ده كه ن كه  ده بێ رۆژنامه نووس بۆ ئازادی و یه كسانی و دژ به  دیكتاتۆری و ئاپارتاید خه بات بكات.  

20.0%

33.3%

6.7%

13.3%

6.7%

20.0%

خشته ی ژماره  )2(

دووباره بوونه وه دووباره بوونه وه 

1- هه لبژارده یه ك له  وتاره كانی دوكتور سادق شه ره فكه ندی) 1362-1368 (، بالوكراوه ی كۆمیسۆنی چاپه مه نی حیزبی دێمۆكراتی 
كوردستانی ئێران، چاپ 2002، وتاری )چه ند قسه یه ك سه باره ت به  هه ڵوێستی جینایه تكارنه ی رێژیم سه باره ت به  خه ڵكی كوردستان( ، 

نووسین سادق شه ره فكه ندی، ل150، 

)1(

78كۆی كشتی 
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به  پێی خشته ی ژماره  3، بۆمان ده رده كه وێ كه  دوكتور سادق شه ره فكه ندی له  كاتی نرخاندندا، به  مه به ستی  
چاندنی تۆوی رق به رامبه ر به  رێژیمی ئێران له  دڵ و ناخی خه ڵكدا كه  هێزی سه ره كیی به ره نگاربوونه وه ن  و به  
مه به ستی ئاماده كردنیان بۆ به ره نگاری به رامبه ر به  دوژمن، رێژیمی كۆماری ئیسالمیی ئێرانی به  كۆنه په ره ست 
په روه ر،  نیشتمان  ئازادیخواز،  بزووتنه وه یه كی  وه كوو  كورد  بزووتنه وه ی  هه روه ها   ناساندووه .  گه لی  دژی  و 
و گه لی كورد وه كوو گه لێكی ژێرده ست، به اڵم تێكۆشه ر، خه باتگێر و شۆڕشگێر له  پێناوی به ده ست هێنانی 
ئازادیدا ده ناسێنێت، بۆ ره وایه تی دان به  خه باتی كورد. هه روه ها تێكۆشان له  چوارچێوه ی ئه سڵی 8 و 9ی 
پره نسیپه كانی رۆژنامه و انیدا، به تایبه تی  ئه سڵی 8 كه  تێیدا هاتووه : -رۆژنامه نووسێكی واقیعی ده بێ پارێزه ری 
ئاشتی، دیمۆكراسی، مافی  پارێزه ری  له سه رووی هه موویانه وه   به ها گشتییه كانی مرۆڤایه تی و  راسته قینه ی 
مرۆڤ، پێشكه وتنی كۆمه اڵیه تی و  رزگاریی نه ته وه یی بێت. واته  رۆژنامه نووس به  شێوه یه كی چاالك ده بێ له  

گۆڕینی كۆمه ڵگا بۆ كۆمه ڵگایه كی دیمۆكراتیكدا به شدار بێت. 

9%

3% 3%

15.2%

24.2%

12%

3% 3%

27%

خشته ی ژماره  )3(

دووباره بوونه وه دووباره بوونه وه 

1- هه لبژارده یه ك له  وتاره كانی دوكتور سادق شه ره فكه ندی) 1362-1368 (، بالوكراوه ی كۆمیسۆنی چاپه مه نی حیزبی دێمۆكراتی 
كوردستانی ئێران، چاپ 2002، وتاری )بۆ خه بات چ زۆر رێگا( ، نووسین سادق شه ره فكه ندی، ، ل 214.

)1(

231كۆی كشتی 
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به  پێی خشته ی ژماره  4،  دوكتور سادق شه ره فكه ندی له  كاتی نرخاندن و له م وتاره دا بۆ چاندنی تۆوی رق 
له  ناخ و دڵی جه ماوه ری كورددا به رامبه ر به  رێژیمی ئێران، رێژیمی كۆماری ئیسالمیی ئێران  به  كۆنه په ره ست 
و دژی گه لی، سه ره ڕۆ و مرۆڤكوژ ناو ده بات. هه روه ها بزووتنه وه ی كوردی وه كوو بزووتنه وه یه كی ئازادیخواز 
و ئه و كه سانه ی له م پێناوه دا هه نگاو ده نێن، به  نیشتمانپه روه ر و پێشمه رگه  پێناسه  ده كات و ئه و كوردانه ی 
به رامبه ر به  ئازادیی كوردستان راده وه ستن، به  به كرێگیراو پێناسه ده كات. ئامانج له مانه ش راكێشانی خه ڵك 
بۆ نێو بزووتنه وه  و درێژه  پێدان به  خه بات، واته  ره واییدان به  درێژه دانی  رێگه كه یان، واته   خه بات بۆ ئازادی 
و یه كسانی و راوه ستان به رامبه ر به  توندوتیژی و هه اڵواردن و جیاوازیی نه ته وه یی كه  له  ئه سڵی 8 و 9ی 

پره نسیپه كانی رۆژنامه نووسیدا ده ستنیشان كراون. 

10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%

20.0% 20.0%

خشته ی ژماره  )4(

دووباره بوونه وه دووباره بوونه وه 

1- هه لبژارده یه ك له  وتاره كانی دوكتور سادق شه ره فكه ندی) 1362-1368 (، بالوكراوه ی كۆمیسۆنی چاپه مه نی حیزبی دێمۆكراتی 
كوردستانی ئێران، چاپ 2002، وتاری )شینی كوژرانی 13 الوی سه قزی ، نووسین سادق شه ره فكه ندی، ل 158، (

)1(

66كۆی كشتی 
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به  پێی خشته ی ژماره  5 بۆمان ده رده كه وێ كه  دوكتور سادق شه ره فكه ندی له  كاتی نرخاندندا، رێژیمی كۆماری 
ئیسالمیی ئێرانی  به  زاڵم، كۆنه په ره ست و دژی گه لی، سه ره ڕۆ و ئیمپریالیست ناساندووه ، بۆ ئه وه ی تۆوی رق  
به رامبه ر به  رێژیمی ئێران له  دڵ و ناخی جه ماوه ردا وه كوو هێزی سه ره كیی به ره نگاربوونه وه   بچێنێت و بۆ 
به ره نگاری به رامبه ر به  دوژمن ئاماده یان بكات. كه  زیاتر لێره دا له سه ر ئه م ئامانجه  پێداگریی كردووه . هه روه ها  
بزووتنه وه ی كورد وه كوو بزووتنه وه یه كی ئازادیخواز و گه لی كورد وه كوو گه لێكی سته ملێكراو ده ناسێنی ، و 
ئه وانه ی بۆ له  نێوبردنی ئه م زۆڵمه  و به ده ستخستنی ئازادی خه بات و تێكۆشان ده كه ن، به  شۆڕشگێر ناویان 
ده بات. له م وتاره شدا سادق شه ره فكه ندی هه وڵ ده دات له  رێگای كاری رۆژنامه نووسی و رۆڵی له  كۆمه ڵگادا، 
بۆ  خه ڵك  ئاماده كردنی  و  وشیاركردنه وه   و  دیمۆكراسی  ئازادی،  له پێناوی  و  كۆنه په ره ستی  به   دژ  خه بات 

تێكۆشان له  پێناو ئازادی و یه كسانیدا بكات. واته  ئه سڵی 8 و 9ی پره نسیپه كانی رۆژنامه وانی.  

6% 6%

18%

12% 12%

24%

18%

خشته ی ژماره  )5(

دووباره بوونه وه دووباره بوونه وه 

1- هه لبژارده یه ك له  وتاره كانی دوكتور سادق شه ره فكه ندی) 1362-1368 (، بالوكراوه ی كۆمیسۆنی چاپه مه نی حیزبی دێمۆكراتی 
كوردستانی ئێران، چاپ 2002، وتاری )خۆمه ینی و بزووتنه وه ی جیهانی ئیسالم( ، نووسین سادق شه ره فكه ندی، ل 102.

)1(

116كۆی كشتی 
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به   ئێران   ئیسالمیی  كۆماری  رێژیمی  وتاره دا،  له م  دوكتور سادق شه ره فكه ندی   ،6 ژماره   پێی خشته ی  به  
ئازادیخواز، ئینساندوست و حه قخواز  ناو ده بات و بزووتنه وه ی كوردی وه كوو بزووتنه وه یه كی  سه ركوتكه ر 
بۆ  و  ده كه ن  خه بات  سه ركوتكاری  به   هێنان  كۆتایی  و  سه ره ڕۆیی  بردنی  ناو  له   بۆ  ئه وانه ی  بردووه .  ناو 
پشته وانیی  ده یهه وێ  كه   ئه وه ی  به ر  له   ده بات،  ناویان  پێشمه رگه   به   ده ده ن،  هه وڵ  ئازادی  به ده ستخستنی 
به   به رامبه ر  كوردانه ی  ئه و  هه روه ها  بدات.  خه باته كه یان  به   ره وایی  و  بكات  ده سته به ر  بۆیان  جه ماوه ر 
ئامانجه كانی پێشمه رگه كان راده وه ستن و ده كه ونه  پاڵ كۆماری ئیسالمیی ئێران به  خۆفرۆش ناویان ده بات 
تاكوو تۆوی رق  و قین له م كه سانه  له  دڵی جه ماوه ردا بچێنێت. له م وتاره دا سادق شه ره فكه ندی زیاتر هه وڵ 
رێگای  له   خه بات  به   درێژه دان  مه به ستی  به   بزووتنه وه كه   له   خه ڵك  پشته وانی  به ده ستخستنی  بۆ  ده دات 
خستنه رووی كۆمه ڵێك فاكتی وه كوو ئازادیخوازی و مرۆڤدوستی كه  وه كوو ره وایی پێدانێك بۆ درێژه دان به  
خه بات دێته  ئه ژمار. ئه مانه ش خۆیان له  چوارچێوه ی ئه سلی 8 و 9ی پره نسیپه كانی رۆژنامه وانیشدا ده بینن.   

6.7%

13.3%

26.7%

20%

6.7% 6.7% 6.7%

13.3%

خشته ی ژماره  )6(

دووباره بوونه وه دووباره بوونه وه 

1- هه لبژارده یه ك له  وتاره كانی دوكتور سادق شه ره فكه ندی) 1362-1368 (، بالوكراوه ی كۆمیسۆنی چاپه مه نی حیزبی دێمۆكراتی 
كوردستانی ئێران، چاپ 2002، وتاری )یه كگرتوویی كۆمه اڵنی خه ڵك زامنی سه ركه وتنه(  ، نووسین سادق شه ره فكه ندی، ل 111، 

)1(

510كۆی كشتی 
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به  پێی خشته ی ژماره  7 و ئه و ئه نجامانه ی كه  له م خشته یه دا به ده ست خراون، بۆمان ده رده كه وێ كه  دوكتور سادق 
شه ره فكه ندی له  كاتی نرخاندندا، رێژیمی كۆماری ئیسالمیی ئێران به  تیرۆریست، دیكتاتۆر، فاشیست، زۆردار، سه ره ڕۆ 
و كۆنه په ره ست ناو ده بات و ده نرخێنێ و به هێزترین به ڵگه ش بۆ سه ڵماندنی قسه كانی دوكتور سادق به تایبه تی له سه ر 
تیرۆریستبوونی كۆماری ئیسالمی ئێران، تیرۆركردنی خودی ئه م رێبه ره  كورد و دوكتور قاسملوو بووه  ئه ویش له سه ر 
مێزی وتووێژ بۆ چاره سه ری پرسی كورد. شه ره فكه ندی له م وتاره دا بزووتنه وه ی كوردیش به  بزووتنه وه یه كی شۆڕشگێر، 
رزگاریخواز، ژێرده ست و به شخوراو ناو ده بات. ئه م شێوازه  نرخاندنه ش راسته وخۆ ده چێته  خانه ی  ئه و ئامانجانه ی 

كه   نووسه ر سمۆئیل ئادمز بۆ رۆژنامه نووسێكی شۆڕشگێر ده ستنیشانی كردووه . 
هه روه  ئه گه ر ئێمه  به  پێی ئه سڵی 8و 9ی پره نسیپه  نێونه ته وه ییه كانی ئه خالقی پیشه یی له  رۆژنامه گه ریدا ئه م وشانه  
بنرخێنین ده بینین كه  سادق شه ره فكه ندی له  راستی دا دژی دیكتاتوریه ت، زۆرداری، كۆنه په ره ستی بووه  و خه بات ده كات 

بۆ دامه زراندنی كۆمه ڵگایه كی سڤیل و رزگاركردنی واڵته كه ی. 

خشته ی ژماره  )7(

دووباره بوونه وه دووباره بوونه وه 

1- هه لبژارده یه ك له  وتاره كانی دوكتور سادق شه ره فكه ندی) 1362-1368 (، بالوكراوه ی كۆمیسۆنی چاپه مه نی حیزبی دێمۆكراتی 
كوردستانی ئێران، چاپ 2002، وتاری )تیرۆریزم به  چی ده ڵێن؟( ، نووسین سادق شه ره فكه ندی، ل 163. 

)1(

327كۆی كشتی 
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به   ئێران   ئیسالمی  كۆماری  رێژیمی  وتاره دا،  له م  شه ره فكه ندی  سادق  دوكتور  ژماره  8  خشته ی  پێی  به  
كۆنه په ره ست ناو ده بات و بزووتنه وه ی كوردی وه كوو بزووتنه وه یه كی ئازادیخواز،حه قخواز و دیمۆكراسیخواز  
ناو ده بات بۆ به ده ستخستنی پشته وانی خه ڵك بۆ بزووتنه وه كه  به  مه به ستی درێژه دان به  خه بات له  رێگای 
ده توانن  ئه مانه ش  دیمۆكراسیخوازی.  و  وحه قخوازی  ئازادیخوازی  وه كوو  داواكاری  كۆمه ڵێك  خستنه رووی 
ببن به  پاساوێك بۆ درێژه دان به  خه بات. هه روه ها هه وڵدان بۆ دابینكردنی دیمۆكراسی، ئازادی و حه قخوازی 
و خه بات دژی كۆنه په ره ستی له  ئامانجه  سه ركییه كانی رۆژنامه نووسێك دێته  ئه ژمار كه  له  ماده ی 8 و 9ی 
پره نسیپه كانی رۆژنامه وانیدا به  روونی ئاماژه ی پێكراوه . له م وتاره دا سادق شه ره فكه ندی هه روه ك كه  خۆی 
ده ڵێت: هیچ جواڵنه وه یه ك سه رناكه وێ، مه گه ر ئه وه ی كه  خه ڵك جواڵنه وه كه  به  هی خۆی بزانێ، كار ده كات 
تاكوو به  خستنه رووی كۆمه ڵێك داواكاری ئینسانی، جوالنه وه كه  بكاته  هی خه ڵك. تاكوو یه كێ له و ئامانجه ی 
كه  سموئیل ئادمز بۆ رۆژنامه نووسی شۆرشگێر دیاری ده كات كه  بریتییه  له : ره وایه تی و پاساویان هه بێ بۆ 

گرتنه به ری رێگه كه یان، به ده ست بخات. 

38.5%

30.8%

7.7%

23.1%

خشته ی ژماره  )8(

دووباره بوونه وه  دووباره بوونه وه 

1- هه لبژارده یه ك له  وتاره كانی دوكتور سادق شه ره فكه ندی) 1362-1368 (، بالوكراوه ی كۆمیسۆنی چاپه مه نی حیزبی دێمۆكراتی 
كوردستانی ئێران، چاپ 2002، وتاری )یادێك له  دوو 28ی گه الوێژ( ، نووسین سادق شه ره فكه ندی، ل 142. 

)1(

49كۆی كشتی 
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دوكتور سادق شه ره فكه ندی له م وتاره دا كه  له  خشته ی ژماره  9 دا خراوه ته  ڕوو ، رێژیمی كۆماری ئیسالمیی 
ئێران  به  سه ركوتكه ر، دژی ئازادی، كۆنه په ره ست، دیكتاتۆر، سه ره ڕۆ و دژی مرۆڤایه تی ناو ده بات كه  لێره دا 
بۆ  ئه ویش  ده بینرێ.  تێدا  تیژیی  و  توند  زۆر  ئاستێكی  تا  ئێران  ئیسالمیی  كۆماری  به  به رامبه ر  زمانه كه ی 
چاندنی تۆوی رق  به رامبه ر ئه م حكومه ته یه. و هه روه ها بزووتنه وه ی كورد وه كوو بزووتنه وه یه كی ئازادیخواز، 
بۆ  ئه ویش  ده بات  ناویان  به  شۆرشگێر  ده كه ن  خه بات  ئامانجانه   ئه م  بۆ  ئه وانه ی  ده بات.  ناو  رزگاریخواز 
به ده ستخستنی پشته وانیی جه ماوه ر بۆیان و ره واییدان به  خه باته كه یان. هه روه ها ئه و كوردانه ی به رامبه ر به 
ئامانجه كانی پێشمه رگه كان راده وه ستن و ده كه ونه  پاڵ كۆماری ئیسالمیی ئێران به  خۆفرۆش ناویان ده بات 
تاكوو تۆوی رق  له م كه سانه الی جه ماوه ر بچێنێت. له م وتاره دا سادق شه ره فكه ندی زیاتر هه وڵی چاندی تۆوی 

رق به رامبه ر به رێژیمی ئێران له  الی خه ڵكی كورد ده دات.   

4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3%

13.0% 13.0%

4.3%

8.7%

4.3%

خشته ی ژماره  )9(

دووباره بوونه وه دووباره بوونه وه 

1- هه لبژارده یه ك له  وتاره كانی دوكتور سادق شه ره فكه ندی) 1362-1368 (، بالوكراوه ی كۆمیسۆنی چاپه مه نی حیزبی دێمۆكراتی 
كوردستانی ئێران، چاپ 2002، وتاری )جێگای تایبه تی هه ر كه س له  جۆاڵنه وه دا( ، نووسین سادق شه ره فكه ندی،  ل 178.

)1(

1310كۆی كشتی 
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به  پێی خشته ی ژماره  10،   دوكتور سادق شه ره فكه ندی له  وتاره كه یدا له  كاتی نرخاندندا، رێژیمی كۆماری 
ئیسالمیی ئێران  به  سه ركوتكه ر، سه ره ڕۆ و كۆنه په ره ست ناو ده بات، تاكوو كار بكاته  سه ر هه ستی جه ماوه ر   
به  مه به ستی چاندنی تۆوی رق به رامبه ر به  رێژیمی ئێران له  دڵ و ناخیاندا و ئاماده یان بكات بۆ به ره نگاری 
رزگاریخواز  بزووتنه وه یه كی  وه كوو  كورد  بزووتنه وه ی  ناساندنی  رێگای   له   هه روه ها  دوژمن.  به   به رامبه ر 
ئێران  ئیسالمیی  كۆماری  رێژیمی  به   به رامبه ر  كورد  گه لی  به رخۆدانی  به   ره واییدان  بۆ  ئازادیخوازه وه،   و 
بۆ  و  ده كه ن  خه بات  به  سه ركوتكاری  هێنان  كۆتایی  و  نێوبردنی سه ره ڕۆیی  له   بۆ  ئه وانه ی  ده دات.  هه وڵ 
به ده ستخستنی ئازادی هه وڵ ده ده ن، به  پێشمه رگه  ناویان ده بات تاكوو هه ستی خۆشه ویستی الی جه ماوه ر 
به رامبه ر ئه م خه باتكارانه  دروست بكات و ئه وانه ی به رامبه ر به  داواكارییه كانی پێشمه رگه كان راده وه ستن به  
خۆفرۆش ناویان ده بات تاكوو تۆوی رق له م كه سانه  الی جه ماوه ر  دروست بكات كه  ئه م ئه ركانه ش ده چنه  

خانه ی ئه سڵی 8 و 9ی پره نسیپه كانی رۆژنامه نووسی. 

50.0%

7.1% 7.1% 7.1% 7.1%

14.3%

خشته ی ژماره  )10(

دووباره بوونه وه دووباره بوونه وه 

1- هه لبژارده یه ك له  وتاره كانی دوكتور سادق شه ره فكه ندی) 1362-1368 (، بالوكراوه ی كۆمیسۆنی چاپه مه نی حیزبی دێمۆكراتی 
كوردستانی ئێران، چاپ 2002، وتاری )با هه موومان به شی خۆمان له  خه باتدا به شداری بكه ین( ، نووسین سادق شه ره فكه ندی، ل 167

)1(

410كۆی كشتی 
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سه رجه م وشه  به هاداره  ئه  رینییه كان له  كۆی 10 وتار دا 

خشته ی ژماره  )11(



سه رجه م وشه  به هاداره  نه رینییه كان له  كۆی 10 وتار دا 

90

خشته ی ژماره  )12(
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ئه نجام: 
به  پێی ئه و توێژینه وه ی سه ره وه   كه  ئه نجام درا و هه روه ها خشته كان ده گه ینه  ئه و ئه نجامه ی كه : 

یه كه م:  ئامانجی  سه ره كی دوكتور سادق شه ره فكه ندی به ده ستخستنی ره وایه تی بووه  بۆ خه باتی حه قخوازانه ی 
به  جۆاڵنه وه یه كی حه قخوازانه ،  كوردی  گه لی  به رده وام جواڵنه وه ی  بۆیه   ئێران.  كوردستانی  له   كورد  گه لی 
دیمۆكراسیخواز، ئاشتی خواز، یه كسانخواز و... پێناسه  ده كرد و له  نرخاندندا زیاتر وشه ی به هاداری ئه رێنیی 
به كارهێناوه . به تایبه تی وشه ی ئازادیخواز و پێشمه رگه . ئامانجی له م كاره  ئه وه  بوو كه  بتوانێ پشته وانیی 
رای گشتی بۆ  دۆزی كورد به ده ست بخات، هه روه ها پێشمه رگه  كه  ئه مرۆكانه  باسكی به هێزی گه له ، له  نێو 

جه ماوه ری كوردا بكاته  نموونه ی خه بات بۆ ئازادی و ئاشتی و یه كسانی و مافی نه ته وایه تی. 
دووهه م: دوكتور سادق شه ره فكه ندی له  سه رجه م ئه و وشه  به هاداره  نه رینییه كان كه  به كاری هێناوه ، زیاتر 
كۆماری ئیسالمی ئێرانی وه كوو رێژیمێكی تیرۆریست و سه ره ڕۆ ده یناسێنی. تیرۆركردنی دوو رێبه ری گه لی 
كورد له  كوردستانی ئێران كه  یه ك له وان كه  دوكتور قاسملوو بوو و له  سه ر مێزی وتووێژ له گه ڵ كۆماری 
ئیسالمی ئێران له  ئوتریش تیرۆ كرا و ئه وی تریان خودی شه ره فكه ندی بوو كه  ساڵی 1992 له  بڕلێنی ئاڵمان 
له  ریستۆرانی میكۆنووس له  الیه ن تیرۆریسته كانی كۆماری ئیسالمی ئێرانه وه  تیرۆر كران، به ڵگه یه كی به هێزه 
بۆ تیرۆریست بوونی كۆماری ئیسالمی ئێران كه  هیچ بڕوای به  چاره سه ری كێشه ی كوردی نییه .  بۆیه  سادق 
شه ره فكه ندی به  به كارهێنانی ئه م چه شنه  وشانه  كه  له  خشته ی ژماره  12 دا به  روونی ده بینرێ، هه وڵی 
دروستكردنی تۆوی رق و كینه  له  دڵی جه ماوه ری كورد دژی كۆماری ئیسالمی ئیرانی ده دات، تاكوو بتوانێ ئه م 
هێزه  سه ره كییه ی به ره نگاربوونه وه  بێنێته  ناو مه یدانی خه بات دژی كۆماری ئیسالمی ئێران. بۆیه  دوكتور سادق 
هه وڵ ده دا به  به كارهێنانی وشه گه لی وه كوو تیرۆریست، فاشیست، سه ره ڕۆ، دژی مرۆڤایه تی، ئینسانكوژ، زاڵم 
و... خه ڵك دژی رێژیمی كۆماری ئیسالمی ئێران هان بدات و بێنێته  ناو مه یدانی خه بات بۆ به ره نگاری كردن 

له  خاك و نیشتمان. 
سێهه م: سادق شه ره فكه ندی رۆژنامه نووسێكی شۆرشگێر بوو كه  له  ته مه نی كاری رۆژنامه وانیی خویدا گه ڵێك 
و  ئاشكراكردن  هه وڵی  به رده وام  و  كردووه   گه له كه ی  بۆ  پڕبایه خ  و  به سوود  رۆژنامه وانیی  كاری  و  هه نگاو 
له قاودانی تاوان و جینایه ته كانی كۆماری ئیسالمی ئێران دژی گشت گه النی ئه م واڵته  و گه لی كورد به تایبه تی 

ده دا. 
دیمۆكرات  كه سێكی  هه مانكاتدا  له   به اڵم  رۆژنامه نووسێكی شۆرشگێر  دوكتور سادق شه ره فكه ندی  چواره م: 
بوو كه  بڕوای قووڵی به  دیمۆكراسی هه بوو و گه ره نتی بوونی مافی كورد له  كوردستانی ئێراندا له  بوونی 

سیسته مێكی دیمۆكراتدا ده ده یت.
پێنجه م: شه ره فكه ندی باوه ڕییه كی قووڵی به  مافی سه رجه م گه النی جیهان هه بوو و له سه ر ئه و باوه ڕه  بوو كه  

كاتێ ئاشتی راسته قینه  له  جیهاندا مسۆگه ر ده بێ كه  ئاشتی له  نێوان گه الندا دروست بێت. 
شه شه م: دوكتور شه ره فكه ندی بڕوای به  مافی یه كسان له  نێوان ژن و مێر هه بوو و خه بات بۆ یه كسانی و 
دابینكردنی مافی به رامبه ری ژن و پیاو له  كۆمه ڵگادا، به  كه متر له  خه بات بۆ به ده ستخستنی مافی نه ته وایه تی 

نه ده زانی. 
داگیركه رانی  ده ركردنی  بۆ  هه بوو  توندوتیژ  خه باتی  به   بڕوای  به اڵم  بوو،  خواز  ئاشتی  مرۆڤێكی  حه وته م: 

كوردستان. 
هه شته م: دژی هه ژاری و فه رق و جیاوازی چینایه تی بوو، به اڵك له  هه مانكاتدا باشترین رێچاره  بۆ له ناوبردنی 
هه ژاری له  كۆمه ڵگاد له  سیستمێكی سۆسیالیست و دیمۆكراتدا،ده ده یت. ناوبراو بڕوای به وه  هه بوو كه  كاتێ 

ئێمه  ده توانین هه ژاری بنبڕ بكه ن كه  سه ره تا دیمۆكراسی له  واڵتدا دابین بكرێت. 
له   پێكه وه   برایه تی  و  ئاشتی  به   بتوانن  ئایینه كان  هه موو  ئه وه ی  بۆ  وابوو  پێ  نۆیه م: سادق شه ره فكه ندی 
چوارچێوه یه كی جوغرافیاییدا بژین، ته نیا سیستمێكی سكۆالره  كه  ده توانێ ئه م ئاشتی و پێكه وه ژیانه  گه ره نتی 

بكات.   



ده یه م: سادق شه ره فكه ندی له  ماوه ی  كاری رۆژنامه گه ری خۆیدا، رووبه رووی زۆر ئاسته نگ و هه ڕشه  ده بێت بۆ 
نموونه   نه بوونی ئیمكاناتی پێویست بۆ كاری میدیایی، نه بوونی كه سانی شاره زا له  بواری راگه یاندن، نه بوونی 
ته كنولۆجیایی به رزی گه یاندن، دوور بوون له  خه ڵكی كوردستانی ئیران، هه بوونی پارازیت له سه ر رادیۆ ده نگی 
كوردستانی ئێران، یاساغ بوونی رۆژنامه ی كوردستان له  الیه ن رێژیمی ئێرانه وه ، نه بوونی ئازادی راگه یاندن 
له  ئێراندا، هه بوونی هێرش و تۆپارانكردنی به رده وامی بنكه ی راگه یاندنی حیزبی دێمۆكراتی كوردستانی ئێران 
له  الیه ن رێژیمی ئێرانه وه  و زۆر كۆسپ و ئاسته نگی تر كه  رێگر بوون له به رامبه ر پرۆسه ی كاری رۆژنامه وانی 
سادق شه ره فكه ندی. به اڵم هیچ یه ك له م ئاسته نگانه  نه یتوانی ناوبراو له  به رده وامبوون له م ئه ركه  پیرۆزه دا 

پاشگه ز بكات. ئه مه ش  گرینگی و پێگه ی راگه یاندن الی شه ره فكه ندی ده رده خات.
بۆ  ده دا  هه وڵی  زانیاری،  و  گه یاندن  ئامرازه كانی  به كارهێنانی  به   شه ره فكه ندی  سادق  دوكتور  یازه ده هه م: 
رێكخستنی خه ڵكی كوردستان و یه كگرتوو كردنیان بۆ خه بات و به ربه ره كانی دژی رێژیمی ئێران و نه هێشتن و 
له ناوبردنی ده سه اڵتی ئه م رێژیمه  هه م له  كوردستان و هه م له  ئێران، و له م پێوه ندییه دا هیچ پاوه ندییه ك نه بوو 

به  رێژیمی كۆماری ئیسالمی ئێران، كه  هه وڵی ده دا برۆخێنێ. 
دوازده هه م: دوكتور سادق شه ره فكه ندی له  ماوه ی كاری رۆژنامه وانی خویدا ته نیا رووداوه كان باڵوی نه ده كرد 
و شی یان نه ده كرد، به ڵكۆ هه وڵی ده دا رووناكی بخاته  سه ر بارودۆخی ناهه موار و رۆخێنه ر و خه بات ده كرد 

بۆ نه هێشتنیان. 
سێزده هه م: سادق شه ره فكه ندی هه وڵی به ده ستهێنانی سه ربه خۆیی و رزگاربوون له  ده سه اڵتی رێژیمی كۆماری  
ئیسالمی ئێرانی ده دا و هه روه ها كار ده كرد بۆ بنیاتنانی كۆمه ڵگایه كی دادپه روه ر و تێده كۆشی بۆ گۆڕینی 

واڵت و چاككردنی پاشه ڕۆژی میلله تێكی دیاریكراو. 
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هۆنراوه:جهاللمهلهكشا
سالی1368سنه

شههید
کاتێ زانییان

دڵت پاپۆری ئه وینه و
بۆ گه یشتن به  به نده ری خۆشه ویستی 

 ده ریای شه خته  و سه هۆڵ ئه بڕی
 هاتن سینگتیان هه ڵدری !

کاتێ زانییان
دڵت پردێکه پان و پۆر

به ره و ناخی مێژووی جیهان
ده ستی كۆێستانت گرتووه  
له  قوواڵیی مه رگ و خوێنا 

ئه یبه ی به ره و كۆشكی ژیان 
په رده ی وه رزی زریان ئه دڕی 
هاتن سینگتیان هه ڵدری !

کاتێ زانییان
بۆرکانه دامراوه کان ئه خرۆشێنی

بوومه له رزه خنکاوه کان
له ناو خوێنتا ئه جوێنه وه
نه خشه ی جیهان ئه شێوێنی

سنووره كان له ژێر پێتا ئه توێته وه 
وه ك بلیسه ی کڵپه ی ئاگر

له ناو شه وه زه نگا ئه گری
هاتن سینگتیان هه ڵدری !

کاتێ زانییان
ناوت بووه به جوانترین وشه ی ئه وین

دڵداره کان ئه بزوێنی
ده نگت بووه به چه پکه تیشک

شه وی چلکن ئه شله قێنی
شانت داوه به ژێر خه می نیشتمانا و
فرمێسک له چاو هه ژار ئه سڕی

هاتن سینگتیان هه ڵدری !
کاتێ زانییان

کۆێستانت کردووه هێالنه
به شمشاڵی لووله ی تفه نگ

دڵداره کان بۆ جێژوانی چیا ئه چڕی
هاتن سینگتیان هه ڵدری !
هاتن سینگتیان هه ڵدری !
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د. سادق شه ره فكه ندی له  كاتی كاركردن له  رادیۆ ده نگی 
كوردستانی ئێران



دوكتور سادق شه ره فكه ندی له گه ڵ پۆلێك له  كادر و پێشمه رگه كانی حیزبی دیمۆكراتی 
كوردستانی ئێران

با الوانی كورد، 
كچ و كوڕ باش 
بزانن كه  ژیان له  

ئه سیری و ژێرده ستیدا 
و به  سه رشۆڕی و 

شه رمه زارییه وه  چه نده  
بێ قه در و قیمه ته  و 

له به رامبه ردا، هه ڵمژینی 
هه وای پاك و بێگه ردی 

سه ر به رزی و ئازادی 
چه نده  خۆش و دڵڕفێنه .

به  
ن 

ێرا
ی ئ

كات
ه و 

ی ئ
كان

امه 
ۆژن

ه  ر
ێ ل

یه ك
له  

كه  
دا 

ناڵی
ی م

مه ن
 ته 

 له 
دی

كه ن
ره ف

شه 
ق 

ساد
ور 

وكت
ی د

ێنه 
و

وه  
انه 

اوه 
كر

اڵو 
ی ب

تای
ه ره 

 س
ری

چوا
ی 

پۆل
له  

ه م 
یه ك

ی 
پله 

ی 
شتن

 خ
ست

ه ده 
ی ب

ۆنه 
كاك محه ممه د ب

سادق شه ره فكه ندی 
به  معدلی 17/35 
له  ئه زموونه كانی 

كۆتایی ساڵی پۆلی 
چواری سه ره تایی 

ساڵی 1332-1333 
رۆژی،  پله ی یه كه می 

به  ده ست خستووه .
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دیمۆكراسی ده بێ نێوه رۆكێكی واقعی هه بێ، دیمۆكراسی وه كوو هه وایه كی 
ئازاد وایه  كه  بۆ به رگری له  خنكاندنی ئه فراد پێویسته . به اڵم ئینسان ته نیا به  
هه وا ناژی  و نانیشی ده وێ. بۆیه  ئه م دیمۆكراسییه ی ئێمه  ده مانه وێ، ده بێ جگه  
له  ئازادی، به رابه ری و یه كسانی یان به واتایه كی دیكه  دادی كۆمه الیه تیش تا 

ئه و جێگایه ی ده كرێ دابینی بكات

د. سادق شه ره فكه ندی 
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ئێمه  گه لێكی مه زڵوومین و زوڵممان لێ ده كرێ، زۆرداران به  
كوشتنی دوكتور قاسملوو ده یانه وێ پێمان بڵێن كه  ته نیا كاتێك مافی 

هه ناسه كێشانمان هه یه  كه  ژێرده ست و ژێرچه پۆكه  یان بین. به اڵم 
له مێژه  گوتوویانه  كه  قبووڵی زوڵم له  خودی زوڵم كردن خراپتره .

د. سادق شه ره فكه ندی  له  كاتی زیاره تی مه زاری شه هید قاسملوو له  پێرالشزی فه رانسه 
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له  الی راسته وه : به رێزان مام جه الل، مه سعوود بارزانی و د. سادق شه ره فكه ندی

تا ئه و كاته ی زۆلم و زۆر هه بێت، تا كاتێك 
چه وساندنه وه ی جۆراوجۆری چینایه تی، نه ژادی، نه ته وه یی، 
مه زهه بی و جینسی باو بێت، تا كاتێك دیكتاتوری و 
سه ره ڕۆیی له  الیه ك و یه خسیری و كۆیله تی و دیلی و 

ژێر چه پۆكی و هه ژاری له  الیه كی دیكه وه   له  گۆڕێدا 
بێت، شه ڕ و ناكۆكی هه ر ده بێ و هه ر ده شبێ ببێت، 

چه وسێنه ر و زاڵم و سه ره ڕۆ هیچ كاتێك به  مه یلی خۆیان 
ده ست له  چه وساندنه وه  و زۆڵم و دیكتاتۆری هه ڵ 

ناگرن، مه گه ر به  زۆری و له  ئاكامی شكست له  
خه باتی توندوتیژدا نه بێت.

د. سادق شه ره فكه ندی 
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د. سادق شه ره فكه ندی 

مرۆڤ ده توانێ 
كه م وكۆڕی و 
گیروگرفتی 

ئابووری له  ژیانیدا 
ته حه مول بكات، 
به اڵم ناتوانێ به  بێ 

ئازادی بژی.

مه راسمی به  خاك سپاردنی د. سادق شه ره فكه ندی و هاورێیانی له  پێرالشزی فه راسنه 

سوڵح و ئاسایش و 
ئاشتی و هێمنایه تی 
ته نیا به  رێككه وتن 
و ئاشتی له  نێوان 

ده وڵه تاندا وه  دی نایه ت ، 
به ڵكوو كاتێك ئاشتیی 
راسته قینه  له  جیهاندا 

بوونی ده بێت كه  ئاشتی 
و ئاسایش بۆ گه النی 

جیهان به دی بێت
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با دایكانی كوردستان رۆڵه كانیان 
له  باوه شی گه رم و پڕ له  

خۆشه ویستیی خۆیاندا به  هه ستی 
گه رمی نیشتمانپه روه ری و ئازادیخوازی 

په روه رده  بكه ن و چیرۆكی ژیانی 
دوكتور قاسملوو و شه هیدانی 
رێگای رزگارییان به  گوێدا 
بخوێنن، با باوكانی كوردستان 
ده رسی ئازایه تی و خه باتگێڕی 

فێری منداڵه كانیان بكه ن و تێیان 
بگه یه نن كه  چه نده  خۆشه  جێگای 
هیوا و هومێدی كۆمه ڵگه كه یان و 

گه له كه یان بن.

د. سادق شه ره فكه ندی 

دوكتور سادق شه ره فكه ندی له گه ل شه هید مه نسووری ره شه  هه ورامی 

 ئه و نه ته وه ی كه  ئاگاداری مافی خۆیه تی و بۆ گه یشتن به  
مافه كانی خه بات ده كات، هیچ كاتێ له  ناو ناچێت و هه تا 

هه تایه  زیندوو و سه ربڵێند ده مێنێت.

ی

د. سادق شه ره فكه ندی 
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سه ربازی وون
که   وه   فدێ ده   چێته   شوێنێ

بۆ سه  ر گۆڕی سه  ربازی وون 
تاجه   گۆلێنه  یه  ك دێنێ 

ئه گه ر سبه ی 
وه   فدێ بێته   واڵتی من

لێم پرسی:
کوانێ گۆڕی سه ربازی ون؟

ده   ڵێم:
گه وره م

له  كه ناری هه ر جۆگه یێ
له سه ر سه كۆی هه ر مزگه وتێ

له به ر ده رگای هه ر ماڵێ 
هه ر كلیسه یێ
هه ر ئه شكه وتێ

له سه ر گابه ردی هه ر شاخێ
له سه ر دره ختی هه ر باخێ

له م واڵته 
له  سه ر هه ر بسته  زه ویێ، له سه ر 

هه ر گزه  ئاسمانێ
مه ترسه  و كه مێ سه ر داخه  و 
تاجه  گۆڵینه كه ت  دانێ!!!!!!!

عبد وال په شیو
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  :)آان آتبه(آان  رآییه آوردییه  سه رچاوه سه
  

ھه نووس له ری رۆژنامه رابه ،هستر. لبرت ل ئهزگای موآریان،  بدالكریم، ده ن عه سه حه: م دا، و  جیھانی س
2007.  

ك بۆ نهراژیدیای آورد، راپۆرترار شالیان، تان، وریا ره آان، وه آگرتووه  یه وه ته ژموآریان   حمانی، چاپخانه رگ
  .2012ولر ، سای چاپ  ــ هه

كی نه فكه ره فی، شه ره سمایل شهیی وه ته ندی سیمای شۆڕشگ.  
ه عهناوی ئازادیدا،  چاپی دووهه بات له حمان قاسملوو، چل ساڵ خه بدول1988.م   پ  
حه عه كۆشان، به ده ، نیو سه ن زاده سه بدوی چاپ  م و دووهه آه رگی یه  ت1374م، سا.  
ھفهبی میكۆنوس بكوژانی شه لۆقمان می  ندی ریسوا ده فكه ره ر، آت2007آا، سا.  
 ناوی ئازادیدا، ئاماده بات له فا هیجری، خه مستهھفه وه آردن و آۆآردنه  پی چاپ  ، لوقمان م2011ڕ، سا.  
نی  مه ی آۆمیسۆنی چاپه وآراوه، بال )1368-1362( ندی فكه ره آانی دوآتور سادق شه  وتاره ك له یه لبژارده هه

 .2002حیزبی دمۆآراتی آوردستانی ئران، 
ی  ،  ،  چاپخانه1947-1942می آۆماری آوردستان،  رده نووسیی آوردیی سه  رۆژنامه، ین هیمداد حوسه

  .82، ل2002سلمانی، . م رده سه
  
  

آان پیتی التینی  آوردییه رچاوه سه :  
11 - DR. Qasimlo Banga Aştî Û azadî, Şehab Xalidî.  

12  - Nevîn Gûngor Reşan, Navdarên Kurd ,çapa yekem 2008. 
 

آان  فارسییه آییه ره سه   رچاوه سه:   
  1374امیر مدنی، تاریخ معاصر ایران، سالی چاپ.  
 بیی مھر ، چاپخانه1362،  سالی چاپ "سقوط رضا شاه" حسین قاضی، آت .  
1380ابراهیم یونسی،  سالی چاپ: رد، ودیوید مك داول، تاریخ معاصر آ.  
1389ی اطالعات، تھران،  شی ، چاپخانه زا زاهدی، به مید ره حه: نگاری، و دبوار پاتر، اموزش روزنامه.  
ژووی بزووتنه. ( جنبش ملی آرد  از قرن نوزدهم تا پایان جنگ جھانی دوم دل، تاریخچه سعید بی  وه م

ی رۆژی 1393ری  وه زه خه) می جیھانی ڕی دووهه م تا آۆتایی شه هه ی نوزده ده  سه تیی آورد له وایه ته نه
  .ی میالدی)11-1984(
گه فه زیزی، سه الم عه سه وه ڕانه ری ب .  
بی شترها باید بروند، وهی چاپ،  آریستین بوالرد، آتان، دآتر علی اآبر فرهنگی،  سای رۆژی1381رگ .

  .ی فردوسی چاپخانه
بی  مھران پایندهمیكونوس  ترور و دادگاه-هنوز در برلین قاضی هست(، عباس خداقلی، حمید نوذری، آت  (

  .ی نشر نیما، شونی چاپ ئامان ، چاپخانه2000م، سای  چاپی دووهه
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ھه: نجفقلی پسیان و خسرو معتضد، از سوادکوه تا ژوهانسبورگم، ساڵ  زندگی رضاشاه پھلوی، چاپی س
 .122، ل١٣٨٢

ان بۆ فارسی، سمایل به  مصطفی امین حكومت آوردستان، وهنوشیروانی چاپ  رگ2000ختیاری،سا ،
  .ی شڤان چاپخانه

ی چاپ . ی اذر هوشنگ مھدوی، سیاست خارجه ایران در دوران پھلوی، چاپخانه1370سا.  

ی چاپ  یونس شکرخواهی رۆژی1388، خبر، سا .  
  )آان وتاره: (آان آییه  الوه رچاوه سه
ژووی رۆژنامه  آوردی، وانهئازادیاندن،  آی راگه می آۆماری آوردستان، قۆناغی یه رده ریی آوردیی سه گه ی م

2009.  
ی آوردستان، ئۆرگانی  رۆژنامه)  تا پاریس وه هاباده مه دا له»کورستان«ی  ڵ رۆژنامه  گه له(ززاق، وتاری  برایم قه

  .600ژندیی حیزبی دموآراتی آوردستان،  ی ناوه  آومیته
ران،   ی ناوه  ی آوردستان، ئۆرگانی آومیته فی، رۆژنامه ره ن شه سه حهموآراتی آوردستانی ئندیی حیزبی د

  .600   ژماره ت به ، پاشكۆی تایبه2013، سای 600  ژماره

2012-2- 10. یاندن وشتی راگه ی ره ریب، وانه  غه مه سادق حه  
لیپووربه ك له یه وه وتاری ئاوڕدانه ،سۆران عژووییه  آتندی  فكه ره  شه سادقی. د ی آه  م .ممک ش23, ، ی .

9 .201 ،com.kurdistanukurd.www  
حه شادمان مه  مۆآراتی آوردس ی ناوه ی آوردستان ئۆرگانی آۆمیته  رۆژنامه،ن سهران، ندی حیزبی دتانی ئ

  .2005، 4  نووس، ژماره گۆڤاری رۆژنامه
ی رۆژنامهنی شۆناسی نه ی خه  پرۆسه ی آوردستان له عارف نادری، رۆتیی  وایه ته م

  www.Kurdistanmedia.com.آورددا

شمه و روانگه» کوردستان«ی  رۆژنامه(تاح کاویان، وتاری  فهرین، رۆژنامه یه رگه ی پی آوردستان،  کی د
  .600ژ) ندیی حیزبی دموآراتی آوردستان، ی ناوه  ۆرگانی آومیتهئ

کۆشان له کوردستاندا، شانازییهدداد، وتاری تی آوردستان،   نسیبی منیش بووه، رۆژنامه  به ک که آامران ح
  .600ژ. ندیی حیزبی دموآراتی آوردستان ی ناوه  ئۆرگانی آومیته

ی  ی آوردستان، ئۆرگانی آومیته  دوو قۆناغی جیاوازدا، رۆژنامه له» آوردستان«دی، وتاری  حمه مادیح ئه
  .600ندیی حیزبی دموآراتی آوردستان ژ ناوه

حی، وتاری رۆژههتی آوردستان و گه ناسر سا 2009 / 8 / 14: رواری نووسین ی ئابووری، به شه  ،
: ئادریسی ئینترنتی

Witar=C?aspx.Direje/info.beyan://http&235=Jcom.komale.www  
ی آوردستان،  رۆژنامه) ی آوردستان  جیاجیاآانی رۆژنامه وره ر بیۆگرافیی ده سه له(ریمی، وتاری  هاشم آه

  .600 ان ژمارهندیی حیزبی دموآراتی آوردست ی ناوه  ئۆرگانی آومیته
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  : آان آان و دیكۆمنته وتووژه
  

ۆژی دامه  هه22ی   بۆنه سویری به راپۆرتی دیكۆمنتاری تهران  زراندنی رادیۆ ده مین سانگی آوردستانی ئ
  ).ی رۆژی1381ئارشیڤی حیزبی دموآراتی آوردستانی ئران سالی (
حه عه شووی رۆژنا رنووسه ، سه ن زاده سه بدویادی ده ه67ی آوردستان، سیمیناری  مهری پرچوونی  مین سا

  .ی آوردستان، آوردآاناڵ رۆژنامه
یادی ده ه67عرووفی، مامۆستای زانكۆ، سیمیناری  فا مه موستهی آوردستان،  رچوونی رۆژنامه مین سا

  )2013- 2-21( ۆیهی آوردستان، آ شی فارسی رۆژنامه پرسی به الم ئیسمائیپوور، به ڵ سه گه آوردآاناوتوژ له
ژ له2012- 11-5(،  لیل گادانی، آۆیه ڵ جه  گه وتوو.(  
ژ لهر  هه. حیم سۆرخی ره. ل د گه وتوو2013-2-22(ول.(  
ژ لهربه حمه ڵ ئه  گه وتووڤ د ششه-گی، ژن 6/11/2012(،  ممه  سووئیس، س.(  
پهژ ماھفه  گه ڕی آوردستان میدیا له وتووران،  سی رادیۆ دهرپر ر، به ڵ لۆقمان منگی آوردستانی ئ

)15/06/2012(  
ژی گۆڤاری لڤین لهك له یاتی، یه زا خه ندیس ره ل موهه  گه وتوونه  دامه آنگی آوردستانی  رانی رادیۆ ده زر

  ). 2012می  ی تشرینی دووهه13(ئران، 
ژ له26/11/2012( ،  آۆیه، دین سوفی زاده ڵ نووره گه وتوو(  
ژ لهر،  ڵ موهاجر آوردنه ژاد، هه گه وتوو3/12/2012(ول .(  
ژ له29/11/2012(، ربی، آۆیه ند ته ڵ سیامه گه وتوو .(  
ژ لهمۆآراتی   ناوه ی آوردستان، ئۆرگانی آۆمیته ری رۆژنامه رنووسه ڵ قادر وریا، سه گه وتووندی حیزبی د

  ).2013- 2-23( آۆیه. آوردستان
ژ لهر،   ههحیم سورخی، ره. ڵ د گه وتوو2013-2-11(ول.(  

  
 
 




