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روژنامه

هاندناهزروبیروبوچوونادجیهانێداودانووهرگرتنازانیاریا


كگرنگبوگه
ڤانیژبلیپیڤه 
ره


روژنامه
ردهمی درهنگ
مللهتێ کورد ژ بهر کاودانێن وی سه 
نده  
رێکهك ژ بو ناساندنا گهل و مللهتا ،ههر چه 
بوویه  

مروژنامه ب

رکهفتنا 
ئێكه
كکورتداشیانڕولێخوببینن،پشتیده 

دناڤڤێجیهانێدالێدده 
مه

چووینه 

لسهرهاتینڤێسینو

)ئهواساال 8811
گورهیمێژوونڤێسێئنگلیز(جانمێر)روژناما( English Mercure

كالپهراپێكدهات .


ژهنده

نی،یاهودیورومیاژبهری

نکوئه 
رمه


سادیاردکه
ژیژێده 
روه

هاتناروژنامهڤانیێبوعوسمانیا

ربارهی
ده 

گهر ژی ئهو بوون کو وانا پتر
دوو سهدساال ژ عوسمانیا ئامیرێ چاپکرنێ ئیناینه و وهشان چاپکرینه  ،ئه 
افرهنسیبووبناڤێ(
ی 
عوسمانیاداروژنامه 

ولهتا
دده 
مروژنامه 


بوون،ئێكه
رڤه 
هه
ندیلگهلجیهاناده 

په 
یوه

 )Bulletin De Nouvellesمهبهستا ڤێ روژنامێ ئهو بوو شورهشا فرهنسی بگههینن خهلکێ خو و ب
دهست ڤه ئینانا ڕایا جیهانێ بوو  ،ههژی گوتنێ یه روژنامه  51روژا جارهکێ دهردکهفت و ژ  6تا  8الپهرا پێك
دهات و ل چاپخانا بالیوزخانا فرهنسا ل ئیستانبولێ دهاته چاپکرن.
ئێكهم روژناما ترکی و عهرهبی ژی روژناما (وقائع المصریة) بوو ئهوا ل روژا  5808/55/02ب ترکی و
عهرهبی هاتی چاپکرن ژ الیێ والیێ مسرێ (محمد علی پاشا)ی ڤه  ،و ئێكهم روژناما ترکی ل 5885/55/5
دهرکهفتیه ب ناڤێ (تقویمی وقاعی) بوو ل دویڤدا چهندین روژنامه و گوڤارێن ترکی دهرکهفتن و ب ڤی رهنگی
سهربورا روژنامهڤانیا ترکی دهستپێکر.
روژنامهڤانیا کوردی د دهولهتا عوسمانی دا و ئێكهم روژنامه 

کوردستان( )5888
ئێكهم روژناما کوردی ناڤێ وهالتێ کوردان ئانکو (کوردستان)ه و ل روژا  00ی نیسانا  5888ێ ل قاهیره

(الهالل)هاتینه

،سێهژمارێنئێكێلچاپخانایه 

الڤکرن 

هاتیه  
به
تبهدرخانڤه  
دحه 
ژالیێمیقدادمه 

فتیه 
رکه 
ده 

سوریێووهالتێن

هشتیه

ڤروژنامه 
گه

التێنجوداجوداهاتینهچاپکرن ،
وئه

چاپکرنولدویڤداروژنامه 
لوه

لتورێکوردی،روژنامه لساال 5820ێ


دانبزمانوکه
ستپێكێگرنگیهاتیه 


وروپا،ولهژمارێنده

ئه
ریاکوردی)دهێتهبیرئینان .

بروژا(روژنامه 
گه

ڤروژهلجیهانێ


دائێخستنوئه
هاتیه


عاونیکوردوتهراقی( )5828

روژناما 
ته
راقیکورد)داهاتیه دیارکرنکو


عاونوته
معیه 
تاته
ووپروگرامێ(جه 

ودپه 
یره

فتیه 
رکه 
ێده 
لساال  5828
میلێدیاربهکری) بوو،و

حمه 
دجه
ئه 
رنڤێسهر( 


وفیقبوووسه

شینن،خودانێئیمتیازێته

کێوه
دێروژنامه 
یه

مژماره لروژا5828-50-55


،ئێكه
وشهنبیریتێداهاتبوون
لتوریوره 


ی،که
ندینبابهتێنئاینی،جڤاک


چه
وبهالڤکرن 
هاتینهچاپکرن 

نههـژمارهژێ
بهالڤکرنو 
ێهاتیه 

ودویماهیكژماره5828-5-08

فتیه
رکه 
ده 



روژناماشهرقوکوردستان( )5828

چوارالپهربوو،ب

الڤکرن،روژنامه

دووجارادهاته 
به

فتیانه

کریه 
حه
شاناخوه 


ستبوه
لساال 5828
ێده
ندیێنوانادیارنیننکالگهلکیژ

پهیوه
نده 
رچه 
نڤێسین،هه 

بیبزمانێکوردیوتورکیدهاته

لفوبێیاعهره


ئه
بهرپرسێ نڤێسینێ ،
رسهکی  
حمهد شهریفێ هه 
کومهلێ بوون لێ نڤێسهرێن وان ل بهر دهستن ئهو ژی  :ئه 


بابهتێن ڤێ روژنامێ ب گشتی ل سهر بوسنا
رسهکی   ،
لهتیێ  ،ئیسماعیلێ هه 
بهدریێ مه 
رنڤێسهرێ وێ  


سه
التێندیترناڤهروکاڤێروژنامێپێكدئینا .


ئانکوئاریشێنکوردانلوه
رسهكوکوردستانێبوون
هه 



کوردستان( )5828
یوهندی لگهل ئێكهم روژنامه نینن
شروتیهتا دووێ ل ساال  5828ێ دهست ب وهشانێ کریه  ،چ په 

پشتی مه
ربهیجانوئیرانێب
یروت،ئازه 

ندینگوڤاروروژنامه 
لبه


میچه

،پشتیویده
کههڤن
لکیبتنێناڤێنواناوه 


به
بهالڤکرن .
اوێهاته 

وهشاندن،لروژا5828-4-58دویماهیكژمار
ناڤێکوردستانهاتینه 


پهیمان( )5828

ل روژا  51ی خوزهیرانا  5828ێ دهست ب ژیانا خوهیا روژنامهڤانیێ کریه  ،ژ الیێ ئیتیحاد و تهراقی ل
دهێته هژمارتنئێكم

ڤروژنامه 


الڤکرن،ئه
روژێندووشهمبادهاته  
به

فتیانه 

بهالڤکرن ،
حه
کرێهاتیه  


دیاربه
ولهتێ دهاته چاپکرن  ،و ب هژمارهکا زمانا بابهت دهاتن نڤێسین
تایبهت ل دیاربهکر و ل چاپخانا ده 
روژناما  
یهك
ژیبوجارائێكێبووکوعوسمانیدروژنامه 

ڤه 
بی،ترکیوکوردیئه 

نی،سریانی،عه 
ره

کیئه 
رمه


وه
ژماراهاتهدائێخستنلروژا .5828-8-85

وژنامهپشتی50

ئهڤر
نهکوردیێ ،
داجهیبده 

خوه


ژین( )5858-5858
،ژبهریهینگێگوڤاربوولێ

الڤکرینه 


هژماربه
راههردووسالێن()5858-5858داگوڤاراژین 01


دناڤبه
دهبی،ئابوری،
ڤاکی،ئه 

یهکاج
فتینامه 


دپێزانینێنروژنامێدانڤێسیبوو(حه
پشتیدائێخستنێبووروژنامه ،

الڤکرنبهایێوێساالنه()582قوریشبوون .

دهاته 
به
یاساالنه 


)بئابونه
ئاینییه،بکوردیوترکییه


گازی( )5858
معیهتا کوردستانێ) ل
کریه  ،دویماهیا وێ دیار نینه  ،ژ الیێ (جه 
ل ساال  5858ێ دهست ب وهشانا خوه  
بهالڤکرن .
هاتیه 
دیاربهکر 


بانگیکوردستان( )5800
كژێدهرڤێ

الڤکرن،گه 
له

كبناڤێ(بانگیکوردستان)هاته  
به


ێلکوردستانائیراقێگوڤاره
لساال 5854
روژنامێ ناهژمێرن لێ ئهو ب خو ئێك نینن ژ بهر کو ئێك روژنامه و یا دی گوڤاره و د ئێك مێژوویێ دا نه
رمستهفا


رنڤێسه

،خودانێئیمتیازێوسه
شانێکریه 


ستبوه

ێلسلێمانیێده
نه ،ل 5800-8-0
رکهفتی 
ده 

فتینامه بوو،لچاپخانادارال


بوون،حه

تێنفارسیوترکیژیتێداهه

ژبلیکوردیێ،بابه
پاشایاملکیبوو
بهالڤکرن،لساال 5806ێدویماهیكژماراڤێ
رکوکێدهاته  


ڤلێروکه

چاپکرنولهه
غدادهاته 


یسالملبه
ا
بهالڤکرن .
روژنامێهاته 



ژ الیێ گوڤاران ڤه ئهم دشێن بێژین ئێكهم گوڤارا کوردی ل تورکیا ل ساال  5858ێ دهرکهفتیه ب ناڤێ (روژی
کورد) ئهوا ههیڤانه ب  80الپهرا دهردکهفت  ،د ئێكهم هژمار دا وێنهیێ (صالح الدین االیوبی) هاتیه بکار ئینان
و باس ژ وی هاتیه کرن دیسان هوزان و چیروك ژی هاتینه بهالڤکرن  ،پشتی چوار ژمارا گوڤارێ ناڤێ خو
گوهاڕت و بوو (ههتاوی کورد) ل ساال  5858ێ .
پشتی گوڤارا ناڤهاتی چهندین گوڤار دهرکهفتن و هاتن بهالڤکرن ژ وانا :
-

یهکبون ( )5858ژ الیێ رێکخراوا هیڤی ڤه یا قوتابیێن کورد دامهزراندی هاته بهالڤکرن ،موسا
عهنتهر دیار دکهت کو ئهو روژنامهیه ،تێدا نڤێسا بوو بێ الیهنه و حهفتیانه دوو جارا دهێته بهالڤکرن

-

 .بهرپرسێ وێ (ئیبراهیم کوردی) بوو.گوڤار پشتی  82ژمارا ل روژا  5858-8-82ێ هاته
دائێخستن .
ههتاوی کورد ( )5858ئانکو روژا کورد پتریا بابهتان سیاسی و جڤاکی بوون  ،دههـ ژماره هاتینه
بهالڤکرن ژمارا ئێكێ ل  5858-52-08و دویماهیك ژماره ل  5854-6-02ێ هاتیه بهالڤکرن .
بانگی کورد ( )5854ژ الیێ جهمال الدین هاتیه بهالڤکرن و ئێكهم هژمار ل روژا  5854-4-8ێ
هاتیه بهالڤکرن ل چاپخانا ال-ادب ل بهغدا هاتیه چاپکرن  ،لگهل دهستپێکرنا شهرێ جیهانیێ ئێكێ
هاتیه دائێخستن،سێ ژماره ژێ دهرکهفتینه .
گوڤارا کوردستان ( )5854ل نیسانا  5854ێ ل مههابادا کوردستانا ئیرانێ دهست ب وهشانا خوه
کریه گوڤار ب کوردیهکا شکهستی دهاته نڤێسین  ،بابهتێن ب کوردی کێم دهاتن نڤێسین  ،ژ الیێ

ڕاوهستاندن.
رێجیهانیێئێكێهاته 


ستپێكاشه
لگه 
لده
بهالڤکرن 
دهاته 
سانێنبیانیڤه 


که
بهالڤکرن،گوڤاربدووزمانا
ێلئیستانبولێهاتیه چاپکرنو 

گوڤاراژین( )5858لپایزا 5858
دهبیوجڤاکیبوو
تبگشتیئه 


خوارێ)وعوسمانی،بابه
نڤێسینکوردیا(کرمانجیاسهریو

دهاته 

كنڤێسهرێنوێ(کامیرانبهدرخان،


الڤکرن،ژهنده
رهوزانێدهاتنه  
به


مێردێلسه

کولینێنپیره

ڤه
لهتیفێزاخوی)،گوڤارلروژا-52-0
زیریوقادزاده  

ودهت،مینایێج
حزنیێدێرسمی،عبداهللجه 

تێهاتهدائێخستن.


رێفشارێنحکومه
ژئه 
گه
5858ێ 

ژ بلی ڤان گوڤارێن ل سهری هاتین نڤێسین هژمارهك یا دی گوڤارا ل چاپخانهیا موکریانی ڤهکری چهندین
گوڤارێن دی دهرکهفتینه  ،ژ وانا (کوردستان  ،چیایێ کرمانج  ،بوتان  ،دیاربهکر و سوران)
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