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 پوختەی تۆژینەوە 
مێژوی ڕۆژنامەگەری عێراق دەگەرێتەوە بۆ کۆتاییەکانى حوکمرامی عوسمانى و بەچەندیت قۆناغى تر دا تێپەریوە، 
کە لە هەرقۆناغەدا خەسڵەت و سیمای تایبەتی خۆی هەبووە و بە گوێرەی سیستمی سیاسی و حوکمرانی ئەو قۆناغانە 

 ، ئەرکی سەرەکی رایکردوە .

ەیە دەریخستوە، رۆژنامەگەری عێراق لە قۆناغى دامەزراندنى دەوڵەتى عێراقەوە گەشەی کردوە، واتە ئەم تۆژینەو
سەریان  سییەکان  سیا سمی دەوڵەت و کەرتى تایبەت و پارتە شایەتی ، کە تیایدا رۆژنامەی رە سەردەمی قۆناغی پا لە 

 لە چاو قۆناغەکانی پێشتر . هەڵدا، و ئەو قۆناغە بە قۆناغی  پێشکەوتنى ڕۆژنامەگەری عێراق دەنرێت

، رۆژنامەگەری عێراق بووبە زمانحاڵى شۆۆۆڕو و ڕۆلى کەم بۆە لە  1958هەروەها دوای شۆۆۆرشۆۆی تەموز ڵ سۆۆاڵى 
هۆشیاری سیاسی و کۆمەاڵیەتی و گرنگیدانی بە ئازادیەکان ،  ئەرکی رۆژنامەکان بەرتەسک بوونەوە بۆ داکۆکی کردن 

 کانى و باڵو کردنەوەی ئایدۆلۆژیای دەسەاڵت .لە ڕژێمی فەرمانڕەوا دژڵ نەیارە

، سۆۆۆۆیسۆۆۆۆتمێکی نون لە رۆژنامەگەری سۆۆۆۆەری ەڵدا و  2003هەروەها لە قۆناغی دوای روخانى رژێمی بەعس لە 
پانتاییەکی بەرفراوان بۆ دامەزراندنی رۆژنامە لە روی موڵکداری دروست بوو، کە بوە هۆی دەرچونى رۆژنامەی تایبەت 

نامەگەری عێراق لەم و حزبی و نەتەوەی ئازادیە، ڕۆژ کارهێنۆانى ئەم  ی و گروپ و کەسۆۆۆۆی .  بەاڵم بەهۆی خراپ بە
سەردەمەدا هاوشانی دۆخی سیاسی ، توسی جۆرێک لە ئاألۆزی و نارێکی بووە و ئەرکی راستەقینەی خۆی بەرچەستە 

ی تایفی و مەزهەبی و حزبی لە نەکرد و بو بە بەشۆۆێک لە ملمینی سۆۆیاسۆۆیەکان و ئامرازێک بۆ گواسۆۆتنەوەی توندوتیژ
 ئاستی بااڵوە بۆ جەماوەر. 

نامەگەری عێراق، تۆژینەوەکە گەیشۆۆۆۆتۆتە ئەو دەرەن امەی کە  ناو رۆژ نامەی کوردی لە  ها بەسۆۆۆۆبەت رۆژ هەروە
بۆیەکەم جار رۆژمامەی کوردی لە کوردسۆۆتانى باشۆۆور لە سۆۆەردەمی داگیرکاری بەریتانیا دەرچووە، بەاڵم لەسۆۆەردەمی 

تی گەشۆۆەی کردووە، چونکە رۆژنامەی رەسۆۆمی و رۆژنامەی کەرتی تایبەت بە زمانى کوردی دەرکراوەو رۆلیان پاشۆۆایە
هەبووە لە بەرچەسۆۆۆۆتەکردنی ئەرکی گەیاندنی زانیاری و هۆشۆۆۆۆیارکردنەوەی رای گشۆۆۆۆتى ، بەاڵم بە هەمان شۆۆۆۆێوەی 

و کۆماریەکان پاشەکشەی بە خۆوە بینی رۆژنامەکانی عێراق، رۆژنامە کوردییەکان لە سەردەمی دوای شۆرشی تەموز 
شتە ئەوەی  سەردەمەوە ، تا گەی سککردنەوەی ئازادی رۆژنامەگەری لەالیەن حوکمرانەکانی ئەو  ، ئەویش بە هۆی بەرتە

 لە سەرەتای ساڵى شەستەکانەوە، سەرجەم ڕۆژنامە ئاشکراکان رابگێرێن .
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 الملخص 
أواخر الحکم القثماني، وینقسۆۆۆم هاا التاریخ  لى مراحد عدف، فکد مرحلل من ا یرجع تاریخ الصۆۆۆحافل القراقیل  لى 

 النظام السیاسي الم یمن لتلک المرحلل.  تتمیز بخصوصیل مقینل، وتؤدی وظیفل محددف حسب

أثبتت هاه الدراسۆۆۆل أن الصۆۆۆحافل القراقیل نشۆۆۆ ت فی زمن ت سۆۆۆیس الدولل القراقیل أل فی مرحلل الملکیل التي    
 ت سست الصحف الرسمیل و الخاصل و الحزبیل فی ا، وتقد هاه مرحلل متقدمل مقارنل بالمراحد السابقل.

صبحت  1958وبقد انقیب تموز التي اندلقت فی   صحافل لغل الثورف وأ شئە الوعي واالهتمام ال تقلص دورها فی تن
بالحریات. ولکن الصۆۆحافل الرسۆۆمیل اهتمت باسۆۆلدل، وأدت وظیفت ا فی  قار وۆۆیا وهو حمایل النظام وۆۆد المقاروۆۆل 

 ونشر افکار السلدل . 

ظ ر نظام جدید للصۆۆۆۆحافل القراقیل المقنیل بالناحیل  2003وفی مرحلە مابقد سۆۆۆۆقوا نظام الحزب البق  فی   
کیل، ففی ود هژا النظام ظ رت اعداد کثیرف من الصحف الرسمیل و األهلیل والخاصل، کما ظ رت الصحف الحزبیل المل

والماهبیل و القومیل و الشخصیل و ال ماعیل. وفی المرحلل الماکورف وظفت الحریل الممنوحل للصحافل فی الصراعات 
ا الى ال ماهیر، فی حین کان من المفروض أن یتم توظیف السۆۆیاسۆۆیل ونقد القنف الدائفي والماهبي من األقراع القلی

 الصحافە فی ا ک داە للت ثیر فی الرأی القام وتقدیم خدمات مفیدف . 

أما بالنسۆۆبە لظ ور الصۆۆحافل الکوردیل وح م ا وموقق ا داخد تاریخ الصۆۆحافل القراقیل، توصۆۆلت الدراسۆۆل  لى أن 
االحتیل البریداني للقراق، ونشۆۆۆ ت ا تقود  لى مرحلل الملکیل التی  بدایل ت سۆۆۆیس الصۆۆۆحف الکوردیل تقود  لى مرحلل

 توجد فی ا الصحف القامل والخاصل واألهلیل التي لقبت أدوارا بارزف فی نشر مبادئ الحریل وتوعیل الشقب. 

یب وکالک بینت الدراسۆۆل أن دور الصۆۆحف الکوردیل مثد سۆۆائر الصۆۆحف القراقیل انخفا بشۆۆکد عام فیما بقد انق  
من ناحیل الحریل و النوعیل والکمیل  لى حد توقف  صۆۆدار الصۆۆحف فی بدایل سۆۆتینات بقرار من حکام تلک  1958تموز 

 المرحلل.
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Abstract 

The history of journalism in iraq dates back  to the end of the Ottman empires rule.It has progressed 

in a number  of stages. Each stage has its own characteristics and played a specific function  that was  

reflective of the political system of the period. 

This present study examines the beginning of the journalism in iraqe and show that it coincides 

with the creation of Iraq as a monarchy. At the time state,private and partisan newspapers were 

published. Journalism thrived in the period compared to the preceding period . After the revolution 

of 1958, in which the monaachical  system   was overthrown and a republic was declared ,the press 

became the language of the revolution. Its function was to raise awareness in matters related to the 

revolution.it terms of ownership, journalism in Iraq was owned by the state and only government 

newspapers were in circulation.In this stage, the press was used for propaganda purposes and the 

spread of the ideology of the regime.  

In the aftermath of the toppling of Saddam Hussen and the baath Regime in 2003 , journalism 

grew and ownership was diversified and state , private and partisan publication with various 

sectarian,nationalistic, personal, and collective orientations began publication. The freedom of press 

grew and the press could influence public opinion. That said, the press had a negative side because it 

became a part of the ongoing conflict and the political arena in Iraq.Its role was neagative in that it 

partly caused the spread of sectarian violence from the political elite to the public. 

Concerning Kurdish journalism,its beginning and growth, within the history of journalism in 

Iraq,this study shows that Kurdish journalism began under British rule of Iraq. Journalism thrived 

during the monarchy rule with the publication of state. Private and independent newspapers, and they 

played a significant role in enhancing freedom of press and raising the awareness of the public . 

Kurdish journalism also experienced a revival during the monarchy rule. However , after the 

revolution of 1958, it lost ground in terms of freedom,quality and quantity as journalism had in the 

rest of Iraq.By early 1960s the state of Iraq began to ban Kurdish newspapers from publication. 
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 پێشەکی 

خسۆۆۆۆتنەڕوی ڕەهەنۆۆدە مێژوییەکۆۆانی هەر چۆۆاالکییەکى مرۆیی ، بۆتە جێگەی بۆۆایەخپێۆۆدان لە الیەن تۆژەران و 
 ناوەندەکانی لێکۆڵینەوە.

تایبەتمەندییەکانى رۆژنامەگەری عێراق ، بە پێی  ئەم لێکۆلینەوەیەو هەوڵدانێکە بۆ دەرخسۆۆۆۆتنی خەسۆۆۆۆڵەت و 
شانکردنى قۆناغە میژویەکانی رۆژنامەگەری عیراق لە باری  ستنی ساوە بە دیاریکردن و دە قۆناغە میژویەکانى ، کە هەڵ

قۆناغانەکردوە و لە الیەنی سۆۆیسۆۆتمی رۆژنامەگەری و چەندێتى و دواتر لە باری چۆنێتی هەڵسۆۆەنگانی بۆ هەریەل لەو 
ئەرکەکانی رۆژنامەگەری و زمانی دەرچوونى رۆژمامەکان و پێگەی رۆژنامەگەری کوردی لە چوارچێوەی ڕۆژنامەگەری 

 عێراق ، بەرواردی لە نێوان قۆناغەکاندا کردوە . 

تۆژینەوە کە هۆکاری هەڵبژاردنی تۆژینەوەکەو تۆژینەوەکە لە سێ بەو پێک اتوە، بەشی یەکەمی تایبەتە بە رێکاری 
کانی  ئامرازە ماژەی بە جۆر و  ئا گای تۆژینەوەکەی خسۆۆۆۆتۆتەروو و  یار و کۆمەڵ مانج و پرسۆۆۆۆ ئا فت و گرنگی و  گر
شەکردنی رۆژنامەگەری عێراق کردوە،  سەرهەڵدان و گە سی لە قۆناغەکانی  شی دووەمدا با تۆژینەوەکەی کردوە، لە بە

ەمدا کە کرۆکی تۆژینەوەکەیە وەالمی پرسۆۆۆۆیاری تۆژینەوەکەی داوەتەوە و دواتر گرنگترین هەروەها لە بەشۆۆۆۆی سۆۆۆۆی
 دەرەن امەکانی خستۆتە ڕوو.
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 بەشی یەکەم 

 چوارچێوەی تۆژینەوە
 کێشەڵ تۆژینەوە: 

بیرۆکەی گرفتی تۆژینەوە بەهەنگۆۆاوی بنەڕەتی تۆژینەوەی زانسۆۆۆۆتی دادەنرێۆۆت، چونکە لەو رێگۆۆایەوە تۆژەر 
بابەتى  پاڵنەری سۆۆۆۆەرەکی بۆ دەسۆۆۆۆتنیشۆۆۆۆانکردنى  ێدان و  خاڵى گرنگیپ کات و دەبێتە  تۆژینەوەکەی بەرجەسۆۆۆۆتەدە

 تۆژینەوەکەی .

مێژووی رۆشۆۆۆنبیری و کلتوری هەر واڵت و کۆمەڵگایەل گرنگی خۆی هەیە و زۆر جار بوونەتە ئامان ی لێکۆڵینەوە 
ڵدان و گ کانى، میژوی سۆۆۆۆەرهە یا ندە جیاج بایەخێکی گرنگی هەیە بۆ لە ڕەهە نامەگەری لە عێراق  ەشۆۆۆۆەکردنى رۆژ

رۆژنامەنووسۆۆان و ناوەندی رۆشۆۆبیری لە هەرێمى کوردسۆۆتان ،  ئەن ام نەدانى لێکۆڵینەوە و تۆژینەوەی زانسۆۆتی لەو 
  بوارەدا ، بۆ تە کیشەڵ  سەرەکی الی تۆژەری ئەم تۆژینەوەیە و لەسەر ئەو بنەمایە تۆژینەوەکەی ئەن ام داوە .

 گرنگی تۆژینەوە : 
گرنگی ئەم تۆژینەوەیە لەوەدایە کە بەزمانى کوردی و بۆ ناوەندی ئەکادمی کوردی، دەبارەی مێژوی رۆژنامەگەری 
شەکردنى رۆژمانەگەری عێراق   شێوەی چەندیتی و چۆنێتی، بەراوردکاری لە نێوان قۆناغەکانى گە ئەن ام بدرێت و بە 

 بکات . 

 : ئامان ی تۆژینەوە
 خستنەرو و ساغکردنەوەی یەکەم قۆناغی سەرهەڵدانی رۆژنامەگەری لە عێراق.  -1
ناسۆۆۆۆاندنی جۆر و خەسۆۆۆۆڵەتەکانی ڕۆژنامەگەری عێراق لەسۆۆۆۆەردەمی عوسۆۆۆۆمانی و داگیرکەری بەریتانیا و  -2

 پادشایەتی و کۆمارییەکان . 
ەرکی رۆژنامەنوسی دەرخستی رۆڵ و گاریگەری حوکمڕانی سیاسی، لەسەر سیستمی رۆژنامەگەری و رۆڵ و ئ -3

 لە دەمە جیاجیاکاندا .
خسۆۆۆۆتنەڕووی  رۆژنامەی کوردی لە چوارچێوەی رۆژنامەگەری عێراق ، لەگەڵ دەرخسۆۆۆۆتنی یەکەم رۆژنامەی  -4

 کوردی لە باشورڵ کوردستان کە لە چ سەردەمیک دەرچووە و لەچ قۆناغێک گەشەی کردوە و ئەرکەکانى چیبوە. 

 
 پرسیاری تۆژینەوە : 

 یەکەم جار رۆژنامە لە عێراق کەی سەری هەڵداوە و یەکەم رۆژنامە چی بوە و بە چ مەبەستیک دەرکراوە؟ -1
رۆژنامەگەری  عێراق  پیش دامەزراندنی دەولەتی عێراق بەواتە لە سۆۆۆۆەردەمی داگیرکاری بەریتانیا و جەنگی  -2

 یتانیاکان بۆچ مەرامێک ڕۆژنامەیان دەرکردوە ؟جی انی یەکەم چ گۆرانکاریەکی بەسەردا هاتوە و بەر
 ئەرکی رۆژنامەو تایبەتمەندیەکانی لەسەردەمی پاشایەتی دا چۆن بووە؟ -3
 رۆژنامەگەری عێراق لە دوای قۆناغی پاشایەتی بەچ بارێکدا گۆرانکاری بەسەرداهات؟ -4
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 رۆژنامەگەری لە عیراق چۆن بوو بە زمانى فەرمانرەوا و حزبی حاکم؟ -5 
 رەی رۆژنامەگەری کوردی لە قۆناغە جیاجیاکانی رۆژنامەگەری عێراق لە چ ئاستێکدا بوە ؟ پێگەو قەبا -6
 لە دوای ڕوخانى ڕژیمی بەعس لە عێراق ، رۆژنامەگەری چ ئاراستەیەکی گرتەبەر و چ رۆلیکی گێرا ؟ -7

 جۆری تۆژینەوە :
ڕەهەند و خەسۆۆڵەتەکانی قۆناغە ئەم تۆژینەوەیە ، بە تۆژینەوەیەکی وەسۆۆفی دادەنرێت ، کە هەوڵدەدات وەسۆۆفی 

 جیاجیاکانی مێژوی رۆژنامەگەری عێراق بکات.

 میتۆدی تۆژینەوە: 
ئەم تۆژینەوەیە پشۆۆۆۆتی بە میتۆدی بەراوردکاری بەسۆۆۆۆتوە ، کە هەوڵی داوە  بەراوردی نێوان قۆناغە جیاجیاکانى 

 مێژووی ڕۆژنامەگەری عێراق بکات لە روی جۆر و رۆڵ و ئەرل وکاریگەرییەکان .

 :  کۆمەڵگای تۆژینەوە
کۆمەڵگای ئەم تۆژینەوەیە پێک اتوە لە میژوووڵ رۆژنامەگەری عێراق، و سامپلى تۆژینەوەکەو کە لە ناو کۆمەڵگای 

کانى  ناغە نامەگەری عێراق کە قۆ یاجی سۆۆۆۆەردەمی رۆژ ناغەج مانى، )تۆژینەوەکە هەڵبژێردراوە بریتین لە قۆ عوسۆۆۆۆ
 لە خۆدەگرێت (م، کۆماری سییەم داگیرکەری بەریتانیا، پادشایەتی، کۆماری یەکەم، کۆماری دووە
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 بەشی دووەم

 کورتەیەل دەربارەڵ واققى رۆژنامەگەرڵ عێراق لە قۆناغەکانى گەشەکرنیدا
 یەکەم: رۆژنامەگەرڵ عێراق لەسەردەمى عوسمانی:

عێراق لە سەدەڵ نۆزدەهەمەوە رۆژنامەڵ بەخۆوە دیوە، کە ئەوسەردەمە لە سایەی حوکمرانى عوسمانیدا بوە و  بە 
ئەندازەیەکی زۆر دەینااڵند بە دەست خراپى گوزەران و هەژارڵ و نەزانى و نەخوێندەوارڵ ،  بەجۆرێک ناجێگری و 

کرا و رێژەڵ خوێندەواری زۆر الواز بوو و سەرچاوەی نەبوونى ئاسایش و ئارامى بە ڕێژەیەکى بەرچاو هەستی پێدە
 ئابورییش زۆر دیاریکراو بوو. 

لە سەردەمی داود پاشای کەرخی دەرچووە،  1816زۆر لە مێژوونووسان دەڵێن یەکەم ڕۆژنامەی عێراق لە ساڵی 
زەکانی عێراق ، بەاڵم ، بوو کە هەڵساوە بە باڵو کردنەوەی هەواڵی خێڵ و هۆ(جۆرناڵ عێراق )ئەو ڕۆژنامەیە ناوی 

هەندێک لە مێژوونووسانی تر لەسەر ئەو بابەتە هاو ڕانین ، بەڵکو ئەوان پێیان وایە یەکەم ڕۆژنامە کە لە عێراقدا 
لە سەردەمی والی مەدحەت باشادابوە ، کە هەڵساوە باڵو  1869بووە و لە ساڵی  (ئەلزورا)دەرچووە، ناوی ڕۆژنامەی 

 ( 52:  1969التکریتی )انی سوڵتانی عوسمانی. کردنەوەی هەواڵ و فەرمانەک

ساڵ بە بەردەوامی دەرچووە و تا هاتنی داگیرکەری بەریتانیا بۆ عێراق لە ساڵی   49ڕۆژنامەی زەورا بۆ ماوەی 
    (12: 2010الراوی ، )بەردەوام بوە. 1917

هەردوو زمانی تورکی و عەرەبی دەرچووە، بە  (ئەلزورا)بە پێی هەندێک سۆۆۆەرچاوە ،ئاماژە بەوە کراو کە ڕۆژنامەی 
بەاڵم ئەوەو یەکییی نەبۆتەوە ، چونکە هەندێکی تر پێیان وایە تەن ا بە زمانی تورکی دەرچووە ، ڕوژنامەی زەورا،  

 قەبۆۆۆارەی مۆۆۆام نۆۆۆاوەنۆۆۆد ، دەرچۆۆۆووە. (تۆۆۆابۆۆۆلۆۆۆویۆۆۆد)بە چۆۆۆوار الپەرە و لەسۆۆۆۆۆەر شۆۆۆۆۆۆێۆۆۆوەی قەبۆۆۆارەی 
و  (1885)ڕۆژناوی تر لەو دەمەدا دەرچوون ،ئەوانیش ڕۆژنامەی موسۆۆۆۆڵ  دوو (ئەلزورا)شۆۆۆۆان بە شۆۆۆۆانی ڕۆژنامەی  

 بۆۆوو، تۆۆا ڕودانۆۆی جەنۆۆگۆۆی جۆۆیۆۆ ۆۆانۆۆی یەکەم ، ئەم دوو ڕۆژنۆۆامەیە (1889)ڕۆژنۆۆامەی بەسۆۆۆۆۆرا لە سۆۆۆۆۆاڵۆۆی 
 (15: 2006الدهان، )بەردەوام بوون.  

سەردەمەدا ، باڵو کراوە و ئا سیمای ڕۆژنامەگەری عێراق لەو  سمی و حکومی هەواڵ گرنگترین و دیارتین  گاداری ڕە
و ڕوداوەی ئەو دەمەی لەخۆ گرتبوو ، کە بە هەردوو زمانی تورکی و عەرەبی باڵو دەکرانەوە بەو پێیەی زمانی تورکی 
 زمۆۆانۆۆی ڕەسۆۆۆۆۆمۆۆی دەوڵەت و زمۆۆانۆۆی عەرەبۆۆیۆۆش زمۆۆانۆۆی هۆۆاواڵتۆۆیۆۆان بۆۆوو، بەاڵم لە زۆر کۆۆاتۆۆدا تەنۆۆ ۆۆا بە 

 زمانی تورکی باڵودەبۆوە .

، جۆرێک لە ئازادی بەخشرایە دەرچواندنی چاپەمەنی، ئەمەو 1908دەستوری عوسمانی لە ساڵی دوای جاردانی  
وایکرد ژمارەیەل ڕۆژنامە و گۆڤار لە شاری بەغداد و پارێزگاکانی تری عێراق دەربچێت ، لەو نێوەندەدا ڕۆژنامەی 

تی لە حزبی ئیتحاد و تەرەفی دەکرد دەرچوو کە گوزارش 1908وەل یەکەم ڕۆژنامەی کەرتی تایبەت لە ساڵی  (بەغداد)
و لە هەفتەیەکدا سێ جار، بە هەردوو زمانی تورکی و عەرەبی دەردەچویندرا، دواتر هەر لەو سەردەمەدا بەغدا و بەسراو 

    (15:  2010الراوی ،)موسڵ دەرچوونی ڕۆژنامەی تری بەخۆوە بینی.
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 انیا.دووەم  ڕۆژنامەگەری عێراق لە سەردەمی داگیرکارڵ  بەریت 
ی کانونی یەکەمی 1و داگیرکردنی شاری بەسرا، لە   1914لەگەڵ هەڵگیرساندنی جەنگی جی انی یەکەم لە ساڵی 

لەالیەن هێزەکانی بەریتانیا، فەرمان دەرکرا بۆ دەرچوونی ڕۆژنامەی گشتی و تایبەتی ، هەروەها دەسەاڵتی  1914
مانی عەرەبی و تورکی و دواتر ئەم باڵو کراوانە گەشەیان کرد و بەریتانیا هەڵسا بە دەرکردنی کۆمەڵێک باڵو کراوە بە ز

کە بە هەرچوار زمانی ئینگلیزی و عەرەبی و تورکی و فارسى  ((االوقات البصریل))بوون بە ڕۆژنامەیەکی ڕۆژانە و ناونرا 
بدى )پەیمانان.  ، دەردەچوو و ئامانج لە دەرچوونی بۆ ڕەواج دان و بانگەشە و ڕیکیم کردن بوو بۆ سیاسەتی هاو

،1968 :30 )     

، ئیستقماری بەریتانیا کاریکرد  1917هەروەها لەگەڵ داگیرکردنی شاری بەغداد لەالیەن سوپای بەریتانیاوە لە ساڵی 
دەرچوو، کە ئامانج لە  1917ی تەموزی ساڵی 4و یەکەم ژمارەی لە  (القرب)بۆ دەرکردنی ڕۆژنامەیەل بە ناوی 

کە هەندن لە نووسەرە  (هیی خۆتانە و بۆ ئێوەیە)نی سیاسەتی بەریتانیا بوو لە ژێر ئاراستەی دەرچواندنی بۆ سەپاند
عێراقیەکان کاریان تیادا دەکرد ، ئەویش بە مەبەستی نزیکبوونەوەی بەریتانیا لە جی انی عەرەبی و پەخشکردنی گیانی 

دەرکرا بۆ گواستنەوەی   (وقات البغدادیلاال)رکابەری خۆی بەرەو ڕوی تورکدا، دواتر ڕۆژنامەیەکی تری بە ناوی 
ی  14سەرکەوتنی شەڕەکانی بەریتانیا بە وێنە و نووسین. هەروەها لە شاری موسڵیش ڕۆژنامەیەکی بە ناوی موسڵ لە 

 دەرکرد. 1918تشرینی دووەمی 

بە ناوی  لە شاری بەغدا ،ڕۆژنامەیەکی بە زمانی کوردی دەرکرد 1918هەروەها بەریتانیا لە کانونی یەکەم 
 تێگەیشتنی ڕاستی ، لە هەمان کاتدا ڕۆژنامەیەکی تری بە زمانی فارسی دەرکرد بە ناوی ئێران.

لە دەرچواندنی هەموو ئەو ڕۆژنامانەدا ژمارەیەل لە ئەفسەرانی سوپای بەریتانیا بەشداریان لە بەڕێوەبردنی 
 .(لمەس بیدفلیب و ئە )ڕۆژنامەکاندا دەکرد، کە دیارترینیان بریتیبوون لە جۆن

 بەشێوەیەکی گشتی ئامان ی دەرکردنی ئەو ڕۆژنامانە بۆ هێنانە دی ئەمانە بووە:

 الواز کردن و نەهێشتنی الیەنگرانی عوسمانی لە عێراقدا .  -
 باوەڕ کردن بەوەی کە بەریتانیا بریتیە لە هێز و شارستانێتی و مرۆڤایەتی. -
 او بەرژەوەندی عێراق و عێراقیەکان هاتووە.باوەرهێنانی بە عێراقییەکان ،کە بەریتانیا لە پێن -
دروستکردنی پەیوەندی لەگەڵ کۆمەڵ و گروپی دیاری عێراق ، وەل سەرەل خێڵ و پیاوانی ئاینی و  -

 بازرگانەکان .

 سێیەم : ڕۆژنامەگەری دوای دامەزراندنی دەوڵەتی عێراق.
عێراقییەکان  هانی ئەوەیاندا کە ڕۆژنامە و گۆڤار و زۆرێک لە  1921دوای دامەزراندنی دەوڵەتی عێراق لە ساڵی 

 باڵوکراوەی عیراقی دەربچن  و دەرچوونی ڕۆژنامەی زۆرێک لە پارتە سیاسیەکان دەرکەوت.

بۆ سێ قۆناغی  2003دەشێت قۆناغی ڕۆژنامەگەری عێراق لە سەردەمی دامەزراندنی دەوڵەتی عێراق تا ساڵی 
 دابەو بکرێت.
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 :ەردەمی پادشایەتیقۆناغی ڕۆژنامەگەری س -1

دوای کۆتایی جەنگی جی انی یەکەم ، بیری سەربەخۆیبوون ،لە هزری زۆر هاواڵتیاندا جواڵ ،کە هیوایان بە دی ێنانی  
 ئەو پەیمانە هەبوو کە بەریتانیەکان بە گەالنی ناوچەکەیان دابوو.

ە سیاسیەکان و توێژە جیا جیاکان زۆر کەس هانی ئەوەیاندا کە ڕۆژنامە و گۆڤار دەربچێت تا گوزارشت لە ئاراست
بکات، سەرەرای سەرهەڵدانی ئیداری حکومرانی عێراقی و حکومرانی پادشایەتی تازە پێگەیشتوو، ئیدارەی بەریتانیا 
چاودێری باڵوکراوە و ڕۆژنامەکانی دەکرد کە ئازادیەکی ڕێژەی هەبوو ، لێرەدا دەشێت ئەو رۆژنامانەی لەو سەردەمەدا 

 -ئاستانە دابەو بکرێت:دەرکران بۆ ئەم 
 . ڕۆژنامەی تاکەکان.1
 . ڕۆژنامەی پارت و ڕێکخراوەکان.2
 (28:  2010الراوی ،). ڕۆژنامەی ئاراستەکراو بۆ کەرتە دیاریکراوەکان.  3
فایەق بەتی،  دەربارەی ئەو سەردەمە دەڵێت: ئەو قۆناغە بە سەردەمی ڕۆژنامەی عێراقی جیا دەکرێتەوە ، کە   

ەکان لە ڕۆژنامەکان زیاتر بوون ، هەروەها نیوەی زیاتری ڕۆژنامەکان ڕۆژنامەی سیاسی نەبوون، بەڵکو ژمارەی گۆڤار
زیاتر گۆڤاری فکری بوون ، لەالیەنی شکڵ و ناوەڕۆکەوە، بەاڵم ڕۆژنامە سیاسیەکان تەن ا بەشداربوون لە باڵو کردنەوەی 

 هۆشیاری نیشتمانی و نەتەوەیی.
سیاسی و باڵو بونەوەی پارتی سیاسی کە خاوەنی ڕۆژنامەی تایبەتی خۆیان بوون هەروەها پێشکەوتنی ژیانی 

ڕۆژنامەکانیشیان گوزارشتیان لە ئامانج و بنەماکانی حزبەکان دەکرد، یەکێک لە هۆکارە گرنگەکانی بەشداریکردنی 
ە گەشەسەندنی بیری پێشکەوتنی ڕۆژنامەگەری عێراقی لەو قۆناغەدا بریتییبوە  لە پەیوەندی پارتە سیاسیەکان ب

 (26:  2006الدهان، )ڕۆژنامەگەری ئەو کاتەوە، 
 هەروەل چۆن گەشە کردنی پیشەسازی ڕۆڵی گێرا لە پێشکەوتنی ڕۆژنامەگەری و بەردەوامی مانەوەی.

،  (عصبل االمم)چووە ناو کۆمەڵێ گەالن   1932دوای ئەوەی عێراق سەربەخۆی خودی دەستەبەر کرد ولە ساڵی  
واڵتە ئیستقمارییەکان دەستیان گرتبوو بەسەر ئابوری و داهاتی سروشتی و هەڵسان بە دامەزراندی ئەو دەمە و

کۆمپانیای مۆنۆپۆل و پیشەسازی نەوت گەشەی کرد و دوای ئەوە بە پێی ڕێڕەوی مێژووی هۆکارەکانی تری گەشەکردنی 
جۆراو جۆر دروست بوون، کە هەمو  بەرهەم هێنان پێشکەوت و هەندن پیشەسازی سەرەتایی پەرەی سەند و کارگەی

ئەوانەی پەیوەست بوون بە پێشکەوتنی کۆمەاڵیەتی لە واڵت دا ، لە میانی ئەو پەیوەندییەی نێوان بەرهەم ێنان و 
بەکاربردن ، پێویستی بە ریکیم  هە بوو تا لە ڕێگەی ڕۆژنامەوە بەدەرکەوت بۆ دابین کردنی ڕەواج بۆ شتومەکی 

 وە پاڵنەرێک بۆ خاوەن ڕۆژنامەکان بۆ زیاد کردنی الپەڕەی ڕۆژنامەکان.ناوخۆیی، کە ئەوەو بو
لە الیەکی تریشەوە حکومەت هەڵسا بە دابەشکردنی ئاگاداری ڕەسمی بەسەر ڕۆژنامەکاندا، ئەو باڵو کردنەوەیەو 

کاریگەریشی کاریگەری زۆری کردە سەر پێشکەوتنی ڕۆژنامەگەری عێراق، لە ڕووی شکڵ و ناوەڕۆکەوە ، هەروەل چۆن 
کردنە سەر بودجەی دارایی خاوەن ڕۆژنامەکان ، کە بووە هۆی هاوکای دارایی بۆ دەرکردنی رۆژنامەکانیان ، کە رێگای 

 (31:  2010بدی ، )خۆشکرد ئامێری چاپەمەنی تازەتر و پێشکەوتووتر بەکار ب ێنن.  
بە فەرمانی حکومەت ، پارتە سیاسیەکان لە  1936هەروەها لەگەڵ هەڵگیرسانی جەنگی جی انی دووەم لە ساڵی 

، ژیانی سیاسی بوژایەوە و ئەو سەردەمە 1946کاری سیاسی وەستێنران ، بەاڵم بە کۆتایی هاتنی ئەو جەنگە لە ساڵی 
ە بینی ، کە ئەم دۆخە نەل هەر پەیوەست بوو بە پێشکەوتنی ڕۆژنامەگەری سیمایەکی حزبی و هزر و باوەڕی بەخۆو
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بواری ڕۆژنامەوانی ، بەڵکو مێژووێکی نوێش بوو، بەنسبەت ژیانی سیاسی بەشێوەیەکی گشتی ، کە ئەو ساڵە  
 -دەرکەوتنی ژمارەیەل ڕۆژنامەی حزبی بەخۆوە بینی گرنگترینیان:

األهالی ، صوت األهالي ، صدڵ األهالي ، ) پارتی نیشتمانی دیموکراسی: ژمارەیەل ڕۆژنامەی دەرکرد ئەوانیش .1
 (ندا و األهالي، شقلل األهالي ، صرخل األهالي

 دەرکرد. (االستقیل و صدڵ االستقیل): هەردوو ڕۆژنامەی  (حزب االستقیل)پارتی سەربەخۆیی  .2
 : ڕۆژنامەی االحراری دەرکرد .(حزب االحرار)پارتی ئەلئەحرار  .3
 ی دەرکرد.(السیاسل و صوت السیاسل )و ڕۆژنامەی پارتی االتحاد الوقني : هەردو .4
 ڕۆژنامەی الوقن ڵ دەرکرد. (حزب الشقب)پارتی گەل  .5

 .(2003 – 1958)ڕۆژنامەگەری عێراق لە سەردەمی کۆماری  -ب

ڕۆژنامەگەری عێراق لە سەردەمی کۆماری ،دابەو دەکرێت بۆ دوو قۆناغ، یەکەم لە چوارچێوەی ماوەی نێوان ساڵی 
ڕوودەدات و کۆتایی بە ڕژێمی پادشایەتی دەهێنێت، درێژ دەبێتەوە  1958کاتێک کودەتاڵ چواردەی تەمووزی  1958

کە قۆناغی کۆماری دووەم دەست پێدەکات و حزبی بەعسی عەرەبی لە ڕێگەی کودەتایەکەوە، حوکمرانی  1968تا ساڵی 
 دا کۆتایی دێت. 2003ە ساڵی دەگرێتە دەست و دواتر ئەم قۆناغە بە کۆتایی ڕژێمی سەدام حسین ل

 .1968-1958یەکەم: ڕۆژنامەگەری لەسەردەمی کۆماری یەکەم  قۆناغی

سەرەرای بەکارهێنانی شێوازی تووندوتیژی ،کە دەسەاڵتی پادشایەتی دژی ڕاگەیاندن پەیڕەوی دەکرد و هەوڵی 
ن ێنی و ئاشکرا شان بەشانی ڕۆڵی خەفەکردنی ئازادییەکانی دەدا، بەاڵم ڕۆڵێکی گرنگی پارتە سیاسیەکان بەشێوەی 

هەندن ڕۆژنامەی ئۆپۆزسیۆن بەدیدەکرا ، بۆ هۆشیار کردنەوە ، بەاڵم هاتنە کایەی کودەتا سەربازییەکەڵ چواردەی 
، هەڵسا بە داخستنی ئیمتیازی زۆربەی ڕۆژنامەکان کە پێشتر دەردەچوون ،بەو پێیەی کە ئەو 1958تەمووزی ساڵی 

می پادشایەتی بوون ، تەن ا ڕێگەیان بە ژمارەیەکی کەمی ڕۆژنامەکان ،بەردەوامبن ، بە تایبەت ڕۆژنامانە الیەنگری ڕژێ
ڕۆژنامە ن ێنیەکانی سەردەمی پادشایەتی ، هەروەها دەسەاڵت ڕێگەی دا بەدەرچوونی ژمارەیەل ڕۆژنامەی تازە ،کە لە 

میکانیزمی نون بۆ بونیادنانی ڕەگەزەکانی  بەغداد و پارێزگاکانی تر دەرچوون و ڕۆژنامەنووسان هەڵسان بە دانانی
ڕۆژنامەگەری و بۆ یەکەم ار ژاندی لێکۆڵینەوەی ڕۆژنامەیی و ڕاپرسی و وتاری شیکاری و لێدوانی ڕۆژنامەیی هاتنە 

 ناو ڕۆژنامەگەری تازەوە.

عێراق و هەروەها بەهۆی دابەشبوونی ڕەوتی سیاسی لە دوای کودەتا بۆ دوو ڕەوتی سەرەکی : کە حزبی شیوعی 
عەبدوالکەریم قاسم پشتگیریان لە ڕەوتێکیان دەکرد و ڕەوتەکەی تریش ، ڕەوتی نەتەوەیی بوو ، ئەو بارودۆخە 

 ڕەنگیدایەوە بەسەر ڕۆژنامەگەری ئەو کاتەی عێراق.
دوای کەوتنی عەبدوالکریم قاسۆۆۆۆم و هاتنی عەبدوالسۆۆۆۆەالم عارع بۆ سۆۆۆۆەر حوکم ، دامودەزگای دەوڵەت فەرمانی 

بۆ چاودێریکردنی ئەو ڕۆژنامانەی کە گومانیان لەسەرە و زیاتر ڕوبەری دەرکردنی ڕۆژنامەی بەرتەسککردەوە تا دەرکرد 
لە ڕێگەی دەرکردنی یاسۆۆۆۆایەکی تایبەتەوە ، بواری ڕۆژنامەگەری خسۆۆۆۆتە ژێر  1967ی کانونی یەکەمی سۆۆۆۆاڵی  3لە 

بەو  (اوەی گشۆۆۆۆتی بۆ ڕۆژنامەگەری و چاپەمەنیدامەزر)کۆنتڕۆڵی دەسۆۆۆۆەاڵتەوە ،بەو جۆرە ڕۆژنامەگەری کەوتە ژێر 
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هۆیەوە ئیمتیازی هەموو ڕۆژنامەکانی رەتکردەوە و سۆۆۆۆەرلەنون هەڵسۆۆۆۆا بە پێدانی ئیمتیاز  و دەرکردنی ڕۆژنامە ، کە 
 هاوتەریبوون لەگەڵ پڕۆگرامی سیاسی دەسەاڵت.

 .(2003 – 1968 )قۆناغی دووەم : ڕۆژنامەگەری عێراق لە سەردەمی کۆماری دووەم

دوای ئەوەی حزبی بەعس ، دەسەاڵتی گرتە دەست، دەستیکرد بە هەڵمەتی کپکردنی ئازادی ڕادەربڕین و عەبدلقەزیز 
بەرەکات، نەقیبی سۆۆەندیکای ڕۆژنامەنووسۆۆانی لە سۆۆیدارەدا و ڕۆژنامەگەری کرد بە دەنگی دەسۆۆەاڵت و هەموو جۆرە 

کانی قاڵبە هونەرییە هات و هەموو  تایی  نانێکی پیشۆۆۆۆەیی کۆ مایى  دەسۆۆۆۆەالت دەنوسۆۆۆۆران و  داهێ نامە بە ڕێن ڕۆژ
مان ەکانی  ئا بارەی  مادەکردنی ڕایگشۆۆۆۆتی دەر ئا نامەگەری عێراق بەالی خزمەتکردنی دەسۆۆۆۆەاڵت داشۆۆۆۆکێنرا بۆ  ڕۆژ
دەسۆۆۆۆەاڵت،  کە گرنگترین ئۆۆامۆۆان ە سۆۆۆۆیۆۆاسۆۆۆۆیەکۆۆانی حزبی بەعس بوون ، هەروەهۆۆا پەیۆۆامی ڕۆژنۆۆامەگەری کرایە 

 (com.ankawa.www،  2008الوندڵ ، )ۆچوونێک . بەرەنگاربوونەوەی هەموو بیرو ب

 و تێڕوانینی گشتى 2003قۆناغی سێ یەم : ڕۆژنامەگەری عێراق دوای 

، پۆل بریمەر  9/4/2003دوای ڕوخاندنی ڕژێمی سەدام حسن ، لەالیەن هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانانەوە لە 
ی دەرکرد ،کەتایبەت بوو هەڵوەشاندنەوەی (1483)بڕیاری ژمارە  23/5/2003بەڕێوەبەری دەسەاڵتی کاتی عێراق لە 

ژمارەیەل دامەزراوەڵ پێشووی عێراق ، کە ناویان لێنرا کیانی هەڵوەشاوە، لەوانە وەزارەتی ڕۆشنبیری و ڕاگەیاندن 
دواتر ڕینمایی نون بۆ هەموو دەزگاکانی ڕاگەیاندن  (20: 2008قاسم،)سەرجەم ڕۆژنامە و کارمەندەکانی لە کار خران 

 دەست بەکاربن بەاڵم بەو مەرجەی هانی تووند و تیژی و ڕق و کینەی تایفی  و ڕەگەزی نەدەن. 2003دەرکرا کە لە دوای 

و  لێرەو گۆرەپانی میدیای عێراق بە ڕووی هەموو کەس و الیەنێکدا کرایەوە، گەر بتەون ڕۆژنامە یان گۆڤار
 چاپەمەنی دەربکات ،یاخود کەناڵی رادیۆ و تەلەفزیۆن دابمەزرێنن بە بێ چاودێری.

 -لێرەدا دەشێت. لە ڕووی موڵکداریەوە ڕۆژنامەگەری عێراق بۆ ئەم ئاستانەدا دابەشبکرێت:

 یەکەم: ڕۆژنامەی ڕەسمی:

 یاندنی عێراقیەوە دەردەچن.کە لەالیەن تۆڕی ڕاگە (الصباح و سومر)کە خۆی دەبینێتەوە لە هەردوو ڕۆژنامەی 

 دووەم : ڕۆژنامەی پارتە سیاسییەکان:

مەبەست لێی ئەو ڕۆژنامانەن. کە گوزارشت لە بۆچوون و بەرنامەی سیاسی و ڕێکخستنەکانی پارتە سیاسیەکان 
 دەکەن و لەالیەن ئەوانەوە دەردەچن، گرنگترین لەو ڕۆژنامانە ئەمان:

 ئەن وومەنی بااڵی ئیسیمیە.سەر بە  (القدالل)ڕۆژنامەی  .1
 سەر بە پارتی دیموکراسی کوردستان  (الت خی)ڕۆژنامەی  .2
 سەر بە حزبی شیوعی عێراق. (قریا الشقب)ڕۆژنامەی  .3
 کۆنگرەی نیشتمانی عێراق دەری دەکات. (المؤتمر)ڕۆژنامەی  .4

 -سێیەم : ڕۆژنامەی سەربەخۆ:

ەخۆی دەردەچن ،کە هەندێکیان هی ئەو کەسە سیاسیانەن بریتین لەو ڕۆژنامانەی کە لەالیەن کەسانی سیاسی سەرب
 . (الزمان ، المشرق ، المدڵ ، الصباح ال دید)کە پێشتر الیەنگری الیەن و پارتە سیاسیەکان بوون ،وەل ڕۆژنامەی 

http://www.ankawa.com/
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 -چوارەم: ڕۆژنامەی بازرگانی و ئاگادارییەکان: 

 نی کار،  دەردەچن بۆ قازان ی دارایی و سیاسی.بریتین لەو ڕۆژنامانەی کە لەالیەن هەندن ڕۆژنامەنووس و پیاوا

 -پێن ەم : ڕۆژنامەی تایبەتمەند:

 بریتین لەو ڕۆژنامانەی ، کە بابەتێکی دیاریکراو لە خۆ دەگرن ، وەل ڕۆژنامەی کلتوری، ئابوری ، ژنان ، وەرزو.

تحاد الریاوي  ، المیعب ، جریدف الریاوي ، ال دید  ، اال)نموونەی ڕۆژنامەی تایبەتمەندی وەرزو لە عێراق وەل 
 (170:  2007الموسوی ،) (بصرف سبورت ، الکرف ، الکنز الریاوي...

ڕۆژنامە لەالیەن کەس و الیەنی تایبەتەوە دەردەکرێت، کە ڕێژەکەی دەکات  (143)بەشێوەیەکی گشتی لە عێراقدا ، 
ڕۆژنامە بە  (121)ەچن ژمارەیان دەگاتە هەروەها ئەو ڕۆژنامانەشی کە لەالیەن پارتە سیاسییەکانەوە دەرد 30,87%
ی کۆی %25ڕۆژنامەی جۆراو جۆر، کە لەالیەن دامەزراوەکانەوە دەردەچن و ڕێژەی  (117)، لەگەڵ  %26,5ڕێژە 

 (21)هەروەها کۆی ڕۆژنامە ئایینیەکانیش ، ژمارەیان دەگاتە   (91:  2008الشمری، )ڕۆژنامەی عێراقی پێکدەهێنێت ، 
لەگەڵ دەرچوونی  %3,9ڕۆژنامە لەالیەن وەزارەتەکانەوە دەردەچن کە ڕێژەکەی دەگاتە  (18)و  %4,5 ڕۆژنامە بە ڕێژەی

 ڕۆژنامەی تر کە سەرچاوەی خاوەنداریتیەکەی نادیارە. (41)

 .2003خەسڵەت و سیما دیارەکانی ڕۆژنامەگەری لە عێراق دوای 

قۆناغێکی نون و کۆمەڵێک جیاوازی بەخۆیەوە بینى ، کە دوای ڕوخانی ڕژێمی حکومڕانی پێشوو، عێراق پێی نایە 
 گرنگترینیان ئەمانەن:

 هەندن لە ڕۆژنامەکان لە چوارچێوەی پەرەی نایاب و چاپەمەنی نوێدا دەردەچن. .1
هەندن لە ڕۆژنامەکانی عێراق ، لەالیەن پارتە سیاسی و ڕێکخراو و کۆمەڵەکانەوە دەردەچن، کە هەندێکیان  .2

 ناسراو بوون و هەندێکی تریان نەناسراو بوون.پێشووتر 
 هەڵەی ڕێزمانی و چاپەمەنی زۆر لە ڕۆژنامەکاندا بەدیدەکرێت. .3
هەندن لە ڕۆژنامەکان ڕەنگدانەوەی ملمینێ و کێشمەکێشی ناوچەیی و مەزهەبی و ڕەگەزی خێاڵیەتی لە خۆ  .4

 گرتووە.
بۆ دەرهێنان تاوەکو نمونەیەکی بەرزی دیزاینی زۆربەی ڕۆژنامەکان ، پەنا دەبنە بەر نووسینگەی دیزاین ،  .5

 هەبێت.
 ڕۆژنامەکان دەرفەتی کاری زۆریان ڕەخساندووە،  بۆ ڕۆژنامەنووسان وێنەگران.  .6

    (www.Al-iranews.netخلف  )                                                                      
تۆمارکراوە لەالیەن سەندیکای ڕۆژنامە )یرکردنی دەستەواژەی زۆربەی ڕۆژنامەکان پشتدەبەستن بە جێگ .7

 لە ژێر ژمارە ....بۆ بەدەست ێنانی پلەیەل ،لە شەرعیەتی پیشەیی. (نووسان 
باڵوبوونەوەی ڕۆژنامەی زەرد، کەپشت دەبەستن بە هەواڵی سەرچاوەی نادیار و چیرۆکی سیاسی وروژێنەر  .8

دنەوەی کێشەی ئابڕویی و ڕەوشتی و سیاسی و دارایی بۆ ئەوەی ئەو ڕۆژنامانە بۆ ئارەزووەکانی خوێنەر ، یاخود باڵو کر
 زۆرترین تیراژ بفرۆشن.
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بەو پێیەی ڕۆژنامە لە عێراق، بە ڕۆژنامەی چەندێتی دادەنرێت ،نەل چۆنێتی ، ڕاستگۆیی لە باڵوکردنەوەی  .9
 (22، 2008قاسم ، )هەواڵ، پێویستی بە وردبینی و قوڵبوونەوە هەیە.   
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 شی سیەمبە 

 بەراوردکاری نێوان قۆناغەکانى ڕۆژنامەگەری عێراق
لەبەشۆۆۆى دووەمدا، باسۆۆۆمان لە قۆناغە جیاجیاکانى مێژووڵ ڕۆژنامەگەرڵ عێڕاق کرد، بەجۆرێک کە ئەرل و ڕۆڵ و 

 خاسیەت و هۆکارەکانى سەرهەڵدان و دامەزراندنى ڕۆژنامەکانى ئەو دەمە جیاجیانە خرانە ڕوو.

ۆکى توێژینەوەکە دتدەنرێت، هەوڵدەدەین تیشۆۆۆۆک بخەینە سۆۆۆۆەر دیارترین یاخود گرنگترین، لەم بەشۆۆۆۆەدا کە بەکر
سەرەکى، ئەوانیش بریتین لە  شکراون بۆ چوار قۆناغى  سەردەمانەدا، کە دابە سڵەت و جیاوازڵ ڕۆژنامەگەرڵ لەو  خە

 -قۆناغەکانى:

 قۆناغى عوسمانیەکان . -١
 قۆناغى داگیرکارڵ بەریتانیا . -٢
 . (سەردەمى پاشایەتى )قۆناغى دامەزراندنى دەوڵەتى عێڕاق -٣
، کۆمارییەکان سۆۆۆۆەرەڕاڵ پۆلێنکردنى ڕۆژنامەگەرڵ بۆ ئەم چوار (١٩٥٨)قۆناغى دواڵ کودەتاڵ تەموزڵ سۆۆۆۆاڵى  -٤

قۆناغە سۆۆۆۆەرەکیانە، هەریەل لەم قۆناغانەو چەند قۆناغێکى الوەکى تر، یاخود ماوەیی دیاریکراوڵ تر لەخۆ دەگرن، 
ە ڕووداوە سۆۆیاسۆۆیەکان لەیەکى دابڕیون ، بۆ نمونە ڕۆژنامەگەرڵ عێڕاق لەسۆۆەردەمى عوسۆۆمانیەکان دابەو دەکرێت ک

، لەگەڵ  (١٩٠٨)بۆ دوو ماوەڵ جیا، ڕۆژنامەگەرڵ عێڕاق لەسۆۆۆۆەردەمى پێش شۆۆۆۆۆڕو مەشۆۆۆۆروت واتە پێش سۆۆۆۆاڵى 
ساڵى  شروتە واتە لە دواڵ  سەردەمى  ، کە ڕۆژنامەگەرڵ (١٩٠٩)ڕۆژنامەگەرڵ دواڵ مە سەردەمدا واتە  عێڕاق لەهەمان 

 عوسمانیەکان گۆڕانکارڵ زۆرڵ بەسەردا هات.
دەست پێدەکات ئەویش لە ڕووە  (١٩١٤)هەروەها ڕۆژنامەگەرڵ عێڕاق لەقۆناغى داگیرکردنى بەریتانیەکان لەساڵى 

پێش شۆڕشى بیست لەگەڵ مێژووییەکەیەوە دەبێتە دوو بەو، ڕۆژنامەگەرڵ عێڕاق لەسەردەمى داگیرکارڵ بەریتانیا 
 ڕۆژنامەگەرڵ عێڕاق لەسەردەمى داگیرکارڵ بەریتانیا لەدواڵ شۆڕشى بیست .

سەبارەت بە ڕۆژنامەگەرڵ عێڕاق لە قۆناغى پاشایەتیدا، دابەو دەکرێت بۆ سآ ماوە، پاشایەتى یەکەم لەسەردەمى 
دووەم واتە لەسۆۆەردەمى حکومڕانى  مەلیک فەیسۆۆەڵى یەکەم، هەروەها ڕۆژنامەگەرڵ عێڕاق لە سۆۆەردەمى پاشۆۆایەتى

سەڵى دووەم کە  سێیەم واتە لەسەردەمى مەلێک فەی شایەتى  مەلیک غازڵ لەگەأل ڕۆژنامەگەرڵ عێڕاق لەسەردەمى پا
 دەکاتە کۆتا قۆناغى پاشایەتى عێڕاق .

ساڵى  شى  شۆڕ ستا دابەو دەکرێت بۆ  (١٩٥٨)ڕۆژنامەگەرڵ عێڕاق لە قۆناغى کۆمارڵ واتە لەدواڵ  سآ ماوەڵ تا ئێ
ساڵى  دەست   (١٩٥٨)مێژوویی، بەگوێرەڵ کۆمارییەکان، وەل ڕۆژنامەگەرڵ عێڕاق  لەسەردەمى کۆمارڵ یەکەم، کە لە 

، واتە تا دواڵ کەوتنى ڕژێمى حیزبى بەعس کە بەدواین قۆناغى ڕۆژنامەگەرڵ (٢٠٠٣)تا ساڵى  (١٩٦٨)پێدەکات، تا ساڵى 
 دێت و تا ئێستا بەردەوامە.

و لێکۆڵەرەوانان پێش ڕووداوە سۆۆۆۆیاسۆۆۆۆیەکان و گۆڕانکارڵ قۆناغى فەرمانڕەوا پێکردنى عێڕاق، مێژوونووسۆۆۆۆان 
مێژووڵ ڕۆژنامەگەرڵ عێڕاقیان پۆلێنکردووە، چونکە هەر گۆڕانکارییەل یان هاتنە سۆۆەر حکومڕانى هەر سۆۆیسۆۆتمێکى 

  -ەڵ زیاتر بڕوانە ئەم خشتەیە:فەرمانڕەوایی ڕاستەوخۆ سیستمى ڕۆژنامەگەرڵ عێڕاقیشیان گۆڕیوە، بۆ ڕوونکردنەو



44 |  

jzsb.univsul.edu.iq 

JZSB p-ISSN: 1813-0852, e-ISSN: 2617-3034 

 )زانستە مرۆڤایەتییەکان  B  -  بەشی( -گۆڤاری زانکۆی سلێمانی 

 
 ساڵ سەردەمەکان قۆناغەکانى ڕۆژنامەگەرڵ عێڕاق ژمارە

 
 عوسمانى ١

 ١٩٠٨ -١٨٦٨ پێش سەردەمى مەشروتە

 ١٩١٤ - ١٩٠٩ دواڵ سەردەمى مەشروتە

 داگیرکارڵ بەریتانیا ٢
 ١٩٢٠ - ١٩١٤ پێش شۆڕشى بیست

 ١٩٢٢ - ١٩٢٠ دواڵ شۆڕشى بیست

 پاشایەتى ٣

 ١٩٣٣ – ١٩٢٣ پاشایەتى یەکەم

 ١٩٤٥ – ١٩٣٣ پاشایەتى دووەم

 ١٩٥٨ - ١٩٤٥ پاشایەتى سێیەم

 کۆماریەکان ٤

 ١٩٦٨ - ١٩٥٨ کۆمارڵ یەکەم

 ٢٠٠٣ - ١٩٦٨ کۆمارڵ دووەم

 - ٢٠٠٣ کۆمارڵ سێیەم

 ١٤٨ ١٠ ٤ کۆ

ستا بە بە گوێرەڵ ئەو خشتەیە دەردەکەوێت مێژووڵ  سەرەتاڵ دامەزراندنییەوە  تاوەکو ئێ ڕۆژنامەگەرڵ عێڕاق لە
ساآلنى ڕۆژنامەگەرڵ  سەردەمى جیاجیاڵ لەخۆ گرتووە  سەرەکیدا تێپەڕیوە، کە ئەو چوار قۆناغەو دە  چوار قۆناغى 

ڕۆژنامەگەرڵ  سۆۆاڵ، کە لەماوەڵ ئەو سۆۆاآلنەداو لەهەموو قۆناغ و سۆۆەردەمەکان ١٤٨دەکاتە  ٢٠١٦تا ئێسۆۆتا واتا تا سۆۆاڵى 
عێڕاق ڕاسۆۆتەوخۆ کاریگەرڵ لەڕووداوە سۆۆیاسۆۆیەکان وەرگرتووە و خۆشۆۆى کاریگەرڵ کردۆتە سۆۆەر بارڵ سۆۆیاسۆۆى و 
غانەدا  نا نامەگەرڵ عێڕاق لەهەریەل لەو سۆۆۆۆەردەم و قۆ ێک ڕۆژ یانەدا، بەجۆر یا یاج کۆمەآلیەتى لەو سۆۆۆۆەردەمە ج

سڵەت  شتى، خە سەتى گ سیا ستمى حکومڕانى و دۆخى  سی شایەنى بەگوێرەڵ  و تایبەتمەندڵ خۆیان وەرگرتووە، کە 
 بەراوردکارڵ و جیاکارڵ و هەڵسەنگاندنن.

بۆ ئەم مەبەستە لەم بەشەدا لەسەر چەند ئاستێکى گرنگ بەراوردکارڵ و هەڵسەنگاندن بۆ قۆناغە جیاجیاکانى 
 ڕۆژنامەگەرڵ عێڕاق دەکەین .

  -لە ڕووڵ سیستمى ڕۆژنامەگەرییەوە: /یەکەم
سۆۆۆۆیسۆۆۆۆتمى ڕۆژنامەگەرڵ لەسۆۆۆۆەردەمى عوسۆۆۆۆمانیەکان بەتایبەتى لەسۆۆۆۆەردەمى پێش مەشۆۆۆۆروتە، ڕاسۆۆۆۆتەوخۆ 
سۆۆۆەربەسۆۆۆیسۆۆۆتمى فەرمانڕەوایی حکومى عوسۆۆۆمانى بوو لەالیەن والى بەغداوە خاوەندارێتى دەکراو دواتر بەهۆڵ 

رێتیان دەکرد، کەواتە بەو پێیە دەسۆۆۆەآلت ڕۆژنامەڵ دەرکردووە، دەرچونى ڕۆژنامەڵ تر لە موصۆۆۆڵ و بەسۆۆۆرا خاوەندا
سۆۆیسۆۆتمى ڕۆژنامەگەرڵ دەسۆۆەآلتخوازڵ پەیڕەو کرا، بەآلم سۆۆەبارەت بەسۆۆەردەمى دواڵ شۆۆۆڕشۆۆى مەشۆۆروتە، جگە لە 
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ڕۆژنامەکانى سۆۆەر بەوالییەکانە عوسۆۆمانى ڕۆژنامەگەرڵ گروپى سۆۆیاسۆۆى و ڕۆشۆۆنبیرڵ بە شۆۆێوەڵ بچڕ بچڕ دەرکراوە،  
 لەوەو لە بەغداو هەندآ شاری  تر ڕۆژنامەڵ ئەهلى سەر بە کەرتى تایبەت دەرکراوە .جگە 

 ١٩٢٠بەآلم سۆۆۆیسۆۆۆتمى رۆژنامەگەری عێراق  لەسۆۆۆەردەمى داگیرکارڵ بەریتانیا  لە قۆناغى پێش شۆۆۆۆڕشۆۆۆى سۆۆۆاڵى 
کانى سۆۆۆۆەربەخۆڵ ڕێگەڵ ب نامە یاوە دەردەکراو جگە لە ڕۆژ تان نامەگەرڵ ڕاسۆۆۆۆتەوخۆ لەالیەن بەری نامەو ڕۆژ ە ڕۆژ

چاپەمەنى تر نەدەدا، تەنانەت ڕۆژنامە ئەلزەوراڵ داخسۆۆۆۆت، کە ئەوکاتە یەکێک بوو لە ڕۆژنامە بەناوبانگەکانى ئەو 
و کاڵبونەوەڵ چڕڵ دەسۆۆەآلتى بەریتانیا بەرە بەرە ڕۆژنامەڵ تر لەالیەن  ١٩٢٠سۆۆەردەمە، بەآلم لەدواڵ شۆۆۆڕشۆۆى سۆۆاڵى 

 ڕۆشنبیران و کەرتى تایبەت دەرکران.

م ڕۆژنامەگەرڵ لەسەردەمى پاشایەتیدا، بەتەواوەتى گۆڕا سیستمى ڕۆژنامەگەرڵ لەو سەردەمەدا دابەو بوو بەآل
بۆ ڕۆژنامەگەرڵ ڕەسۆۆمى و حیزبى و تایبەت، ڕۆژنامەگەرڵ لە سۆۆەردەڵ پاشۆۆایەتیدا لەڕووڵ سۆۆیسۆۆتمى ڕاگەیاندنەوە، 

ە زمانحاڵى حزبە سۆۆیاسۆۆیەکان لەو سۆۆەردەمەدا بەڕۆژنامەگەرڵ حیزبى دادەنرێت، کە ژمارەیەل ڕۆژنامە دەرچون بون
  -وەل:

سەر بە پارتى نیشتیمانى دیموکراسى بوو گوزارشتى  (األهالي و صوت األهالي و ندا و األهالي)ڕۆژنامەڵ  - کە 
 لە بەرنامەڵ ئەوروپا نەدەکرد .

 سیاسیەکانى ئەوروپا نەدەکرد .سەربەپارتى ئیستقیل بوو گوزارشتى لەبەرنامە  (األستقیل )ڕۆژنامەڵ  -

 بوو گوزارشتى لەبەرنامە سیاسیەکانى ئەو پارتە دەکرد. (ئەحرار )سەر بەپارتى  (األحرار)ڕۆژنامەڵ  -

پارتە دەکرد.                                                   (الوقن)ڕۆژنامەڵ  - یاسۆۆۆۆیەکانى ئەو  نامە سۆۆۆۆ پارتى شۆۆۆۆەعب بوو گوزارشۆۆۆۆتى لەبەر                                 سۆۆۆۆەر بە 
 ( 47: 2010الرواوی ، )

بووە زمانحالى  ١٩٥٨ڵ تەموزڵ  ١٤هەروەها سۆۆۆیسۆۆۆتمى ڕۆژنامەگەرڵ لە سۆۆۆەردەمى کۆماریدا لە دواڵ شۆۆۆۆڕشۆۆۆى 
شۆڕو و ڕاستەوخۆ  گۆڕا بۆ خاوەندارێتى دەسەآلت و دەوڵەت بەجۆرێک ڕۆژنامەگەرڵ ڕەسمى باڵى بەسەر سیستمى 

تایبەت بە چاپەمەنى ، بەفەرمى ڕۆژنامەڵ  (206)داکێشۆۆۆۆا و حکومەت لە رێگەی دەرکردنی بریاری ڕۆژنامەگەرڵ  ی 
وە  ١٩٦٨ئازاد و کەرتى تایبەت و ڕۆژنامەڵ حزبى قەدەغە کرد،سۆۆۆەبارەت بە قۆناغى کۆمارڵ دووەم کە لەدواڵ سۆۆۆاڵى 

ڕۆژنامەگەرڵ عێراق بە تەواوەتى دەسۆۆۆۆت پێدەکات و حزبى بەعس لەڕێگەڵ کودەتاوە، حوکمڕانى دەگرێتە دەسۆۆۆۆت ، 
لەالیەن دەسۆۆۆەآلت و حزبى حاکمەوە کونتڕۆأل دەکرێت، جگە لە حزبى بەعس هیا پارتێکى سۆۆۆیاسۆۆۆى تر  بە ئاشۆۆۆکراو 

 ڕەسمى ڕۆژنامەڵ نەبووەو ناچار بوون بەشێوەڵ ن ێنى  ڕۆژنامە دەربکەن .

 دوەم : لە ڕووڵ ئەرل و ڕۆڵەوە : 
شەکردنى قۆناغەکانى ستى جی ان، ڕۆڵ و ئەرکەکانى ڕۆژنامە زۆرتر بوون، لە  بەگوێرەڵ گە سەر ئا ڕۆژنامەگەرڵ لە

 -ئێستادا گرنگترین ئەرکەکانى ڕۆژنامە بریتین لە ئەرکەکانى :

 هەواڵ و زانیارڵ گەیاندن . -

 ڕۆشنبیریکردن و هۆشیارڵ . -
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 چاودێریکردنى دەسەآلتە جیاکان و کۆمەڵگا . -

 چێژ بەخشین و کات بەسەر بردن . -

 رڵ .ئابوو -

ستە ئەرکەکان جێ بەجێ  شدا لە هەموو کۆمەڵگا و وآلتان، ڕۆژنامەگەرڵ  وەل یەل و بەیەل ئاڕا بەآلم لەگەڵ ئەوە
 ناکەن، ئەوەو دەگەڕێتەوە بۆ ژینگەڵ سیاسى و حوکمڕانى ئەو کۆمەڵگایانە .

، دەکرێت بەم  ڕۆژنامەگەرڵ عێراق بەپێى قۆناغەکانى مێژووڵ دروسۆۆۆۆت بوونى، ڕۆڵ و ئەرکى جیاوازڵ هەبووە
 -شێوەیە بەراوردیان بکەین:

  -ئەرکى ڕۆژنامەگەرڵ لەسەردەمى عوسمانى لەم ئامان انەدا ڕەنگیداوەتەوە :

 بآلوکردنەوەڵ فەرمانە ڕەسمییەکانى دەسەآلتى عوسمانى . -

 باڵوکردنەوەڵ ئاگادارییەکانى و الیەتەکانى عوسمانى . -

دەسۆۆۆۆەآلت ، کە ئەو سۆۆۆۆەردەمە بە هۆڵ هەژارڵ و نەهامەتیەوە کەلێن گێڕانەوەڵ متمانە لەنێوان هاوآلتیان و  -
 کەوتبوە نێوان والى یەکان و دانیشتوانى والیەتەکان .

 بآلوکردنەوەڵ چاالکى ئاینى و دەرخستنى ڕۆڵى پیاوانى ئاینى. -

 گرنگیدان بە هەواڵ و چاالکى هۆزو سەرۆل هۆزەکان، بەمەبەستى چەسپاندنى زیاتریان بەدەسەاڵتەوە. -

ێک ئەرکى جیاوازڵ ترڵ هەبوو، بەبەراورد لەگەڵ  یا، کۆمەڵ تان نامەگەرڵ لەسۆۆۆۆەردەمى داگیرکەرڵ بەری بەآلم ڕۆژ
  -قۆناغى عوسمانیەکان ئامانج و ڕۆڵ و ئەرکى ڕۆژنامەگەرڵ عێراق لەسەر دەمى داگیرکارڵ بەریتانیا بریتى بوون لە:

ناوچ - تایبەتى هەواڵى ئەو  یا بآلوکردنەوەڵ هەواڵى جی ان بە تان مانڕەوایى بەری کاتە لە ژێر فەر انەڵ کە ئەو
 بوون. 

 دامرکاندنەوە و الوازکردنى  الیەنگرانى عوسمانى.  -

 بڕوا هێنان بە عێراقیەکان بەوەڵ کە بەریتانیا لە پێناوڵ بەرژەوەندڵ ئەواندا هاتووە.  -

 باوەڕهێنان بە عێراقیەکان، بەریتانیا بریتیە لەهێزو شارستانێتى و پێشکەوتنى مرۆڤایەتى .     -

دامەزراندنى پەیوەندییەکى پتەو لەگەڵ گروپ و کۆمەڵى کۆمەڵگاڵ عێراق وەل سەرۆل هۆزو پیاوانى ئاینى  -
 و پیاوانى کارو بازرگانەکان .

 انى عێراق ، کەلەالیەن بەریتانیاوە ئەن ام دەدران .بآلو کردنەوەڵ چاالکیە عەمراڵى و ئاواکردنەوەک -

هەروەهۆۆا ئەرل و ڕۆڵ و ئۆۆامۆۆان ى ڕۆژنۆۆامەگەرڵ ، لەسۆۆۆۆەردەمى پۆۆاشۆۆۆۆۆایەتى پێى دەخۆۆاتە قۆنۆۆاغێکى ترەوەو 
مەبەستەکانى بەریتانیا لەچوارچێوەڵ ڕۆژنامەگەرڵ عێراق کۆتایى دێت و ڕۆژنامەگەرڵ لە دواڵ ئەو مێژوەوە، ئامانج 

 -لە خۆ دەگرێت کە دیارترینیان ئەمانەن : و مەبەستى تر
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بآلو کردنەوەڵ هۆشۆۆیارڵ سۆۆیاسۆۆى و بیرڵ نوێى. بەتایبەتى بیرڵ ڕۆژئاوا کە لەدواڵ ڕوخانى عوسۆۆمانى ببوە  - 
 دیاردە لە ناوچەکەدا.

 بآلوکردنەوەڵ گوتارو بیرو بۆچونى پارتە سیاسیەکان ، چونکە ڕۆژنامەگەرڵ حزبى لەو سەردەمەدا باو بووە . -

 وکردنەوەڵ ئاگادارییە ڕەسمیەکانى پاشایەتى .بآل -

بآلوکردنەوەڵ ڕیکیم و ئاگادارڵ بازرگانى و پیشۆۆۆۆەسۆۆۆۆازڵ بەهۆڵ ئەوەڵ لەسۆۆۆۆەردەمى پاشۆۆۆۆایەتى عێراق ،  -
 بوژانەوەیەکى بەرچاوڵ پیشەسازڵ بە خۆوە بینى ،

بە دوو  (١٩٦٨-١٩٥٨)هەروەها ئەرل و ڕۆڵ و ئامان ى سۆۆۆەرەکى ڕۆژنامەگەرڵ عێراق لەسۆۆۆەردەمى کۆمارڵ یەکەم 
ئاڕاستەڵ سەرەکیدا تێدەپەڕێت ، لەسەرەتاکانى شۆڕو بەتایبەتى لەسەردەمى عبدالکریم قاسم .شوعیەکان کۆنتڕۆڵى 
ستى و  شیالی سۆ سمیان کردبوو، ڕۆژنامەیان کردبووە خزمەتى بیرڵ  سمیان کردبوو، ڕۆژنامەگەرڵ ڕە ڕۆژنامەگەرڵ ڕە

ى شۆۆۆۆیوعى بەآلم لە دواڵ کودەتاکەڵ دژڵ قاسۆۆۆۆم، بەعسۆۆۆۆیەکان کۆنتڕۆڵى بانگەشۆۆۆۆە بۆ پڕۆگرام و بەرنامەکانى حزب
ڕۆژنامەگەرڵ عێراقیان کردووە، ڕۆژنامەڵ ڕەسمى دەوڵەتیان کردبووە ئامڕازێک بۆ بەرجەستەکردنى بیرو ئایدۆلۆژیاڵ 

 بەعسیزم .

حکومەتى بەعسیەکان ڕۆژنامەگەرڵ عێراق بەتەواوەتى کەوتە  (٢٠٠٣-١٩٦٨)سەبارەت بە قۆناغى کۆمارڵ دووەمیش 
 و ڕۆژنامە دوو ئەرکى سەرەکى گرتە دەست .

 پێ ەڵدان بەدەسەآلت و ڕەواج کردن بۆ فکرو بەرنامەڵ سیاسى بەعسیزم . پاڵپشتیکردن و یەکەم:

ئێران ،  –دژایەتیکردنى نەیارەکانى دەسۆۆۆۆەآلت لەو سۆۆۆۆەردەمەدا، بەتایبەتى لە کاتى جەنگى نێوان عێراق  دووەم:
ماوەیە ڕۆژنامەگەرڵ عێراق لە خزمەتى ئەو جەنگەدا بوو، لە بارڵ گواستنەوەڵ هەواڵەکان و زێدەڕۆیى  بەدرێژایى ئەو

 لە سەرکەوتنەکان و شاردنەوەڵ شکستەکانى .

وە، ئەرل و ئامان ەکانى ئاڵۆزو  ٢٠٠٣هەروەها ئەرکى ڕۆژنامەگەرڵ لەسۆۆۆۆەردەمى کۆمارڵ سۆۆۆۆێیەم واتە لە دواڵ 
هۆڵ گۆڕانى سیستمى سیاسى و حوکمڕانى لەسیستمێکى سەرکوتکاریەوە بۆ سیستمێکى بەرفراوان تر بوو، ئەویش بە

  -مەزهەبى و تایفەگەرایى نارێک، ئەمەو وایکرد، ڕۆژنامەگەرڵ لە عێراق دابەو بێت بۆ :

 ڕۆژنامەڵ رەسمى . -

 ڕۆژنامەڵ مەزهەبى . -

 ڕۆژنامەڵ نەتەوەیى . -

 ڕۆژنامەڵ حزبى . -

 ڕۆژنامەڵ کەرتى تایبەت . -

ئامان ى ئەو ڕۆژنامەگەرڵ  ئامانج و ڕۆڵەکانیش، بەگوێرەڵ ئەو دابەو بوونە، دابەو بوو دەکرێت  بۆیە ئەرل و 
 -لەم سەردەمەدا دیارڵ بکەین بۆ ئەم مەبەستانە :
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 ڕەواجى مەزهەبى، بەتایبەتى لەنێوان شیقە و سوونە . -١

 ڕەواجى نەتەوەیى لەنێوان عەرەب و کوردو تورکمان . -٢

 رڵ کردنى دەسەآلت .چاودێ -٣

 گواستنەوەڵ ملمینێ لەسەر کردایەتى الیەنەکان بۆ بنکەڵ جەماوەر . -٤

 دژایەتیکردنى تیرۆر بەتایبەتى چاالکیەکانى  داعش و قاعیدە  -٥

   ( 89:  2016عەلى، )ئەرکى ئابورڵ لەچوارچێوەڵ ریکیمى بازرگانى و شیکارڵ بابەتە ئابوریەکان .  -٦

 سیەم : لەڕووڵ زمانی دەرچونیانەوە :
زۆربەڵ ڕۆژنامەکانى سۆۆۆەردەمى عوسۆۆۆمانى بەزمانى تورکى و عەرەبى دەرچوون، بەو پێیەڵ زمانى تورکى زمانى 

یش زمانى ئاخاوتنى گشۆۆۆۆتى هاوآلتیان بووە، بەآلم لەسۆۆۆۆەردەمى داگیرکەرڵ ڕەسۆۆۆۆمى دەوڵەت بووە و زمانى عەرەب
بەریتانیا.ڕۆژنامەکانى عێراق بەزمانى ئینگلیزڵ و عەرەبى و تورکى و فارسۆۆۆۆى و کوردڵ دەرچوون، یەکەم ڕۆژنامە کە 

ئینگلیزڵ و  )چوار زمانى لە بەسرا بەهەر  ١٩١٤بوو کە لەساڵى (االوقات البصریل)بەریتانیا لە عێراق دەریکرد ڕۆژنامەڵ 
 دەردەچوو بۆ ماوەڵ پێنج ساڵ بەردەوام بوو. (عەرەبى و تورکى و فارسى

هەروەها جگە لەو زمانانە لێرەو لەون ڕۆژنامە بەزمانى کوردڵ و بەزمانى عیبرڵ کە زمانى جولەکەکان بوو، ڕۆژنامە 
 (بانکى کوردسۆتان)ردڵ دەرچووبێت ڕۆژنامەڵ دەرچووە . یەکەم ڕۆژنامەڵ کوردڵ کەلە عێراق بەئاشۆکراو بەزمانى کو

کەلەالیەن مسۆۆۆتەفا پاشۆۆۆاڵ یا مولکى لەشۆۆۆارڵ سۆۆۆلێمانى دامەزراوەو شۆۆۆان بەشۆۆۆانى زمانى کوردڵ بەزمانى تورکى و 
شارڵ بەغدا لەسەردەمى عوسمانیەکان لەساڵى  لەالیەن جەمالەدین  ١٩١٤عەرەبیش بابەتى بآلو کردۆتەوە لە کاتێک لە 

دەرکراوە، ئەگەرچى ناوەکەڵ کوردڵ  (بانکى کوردسۆۆۆۆتان)ل بەزمانى عەرەبى و تورکى  بەهەمان ناو بابان ڕۆژنامەیە
بووە، بەآلم بەزمانى کوردڵ دەرنەچووە، هۆکارەکەو بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە دەسۆۆۆۆەآلتدارڵ عوسۆۆۆۆمانى ڕێگەڵ نەداوە 

نامەڵ  ێت ، جگە لە ڕۆژ غدا دەربچ مانى کوردڵ لەبە نامە بەز یا ل (بانکى کورد)ڕۆژ تان ەسۆۆۆۆەردەمى داگیرکەرڵ بەری
وەل ڕۆژنامەیەکى هاوبەشى کەرتى تایبەت و رەسمى دەسەآلت بە ئینگلیزڵ لە مانگى تشرینى  (ڕۆژڵ کورد)ڕۆژنامەڵ 

 بە زمانى کوردڵ دەرچووە. ١٩٢٢دووەمى ساڵى 

وردیەکانیش چەند ڕۆژنامەکانى عێراق لە قۆناغى پاشۆۆۆۆایەتیدا بەزۆرڵ بەزمانى عەرەبى دەرچوون و لە پارێزگا ک 
ڕۆژنامەیەل بە زمانى کوردڵ دەرچوون و لە شۆۆارڵ کەرکوکیش ڕۆژنامە بەزمانى تورکى دەرکراوە، قۆناغى پاشۆۆایەتى 
بەقۆنۆۆاغى دامەزرانۆۆدنى دەوڵەتى عێراق دەسۆۆۆۆۆت پێۆۆدەکۆۆات ، کە وردە وردە زمۆۆانى تورکى و ئینگلیزڵ لە ڕۆژنۆۆامە 

ى دەردەچن لەم قۆناغەدا جگە لەزمانى عەرەبى چەند ڕۆژنامەیەل بە ڕەسۆۆۆۆمیەکاندا الدەبرین و ڕۆژنامەکان بە عەرەب
پچڕپچڕڵ بە زمانى کوردڵ دەرچوون، هەروەها لە شۆۆۆۆارڵ کەرکوکیش ڕۆژنامەڵ لۆکاڵى بەزمانى تورکى دەرچووە ، 

کراو بەآلم لەسۆۆۆۆەردەمى کۆمارڵ یەکەم، بەتایبەتى لەکاتى فەرمانڕەوایکردنى عەبدولکریم قاسۆۆۆۆم، بۆ ماوەیەکى دیاری
 ڕۆژنامە تەن ا بەزمانى عەرەبى دەرچووە دواتر لەسەردەمى  کۆمارڵ دووەم کە بەعسیەکان هاتنە سەر حوکمڕانى بۆ 

 ڕاکێشانى سەرن ى ڕایى گشتى کوردستان، جگە لە زمانى عەرەبى ، ڕۆژنامە بەزمانى کوردیش دەرچووە .
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نامەگەرڵ عێراق بەزۆربە  مارڵ سۆۆۆۆێیەمەوە ڕۆژ کانى عێراق بەآلم لەسۆۆۆۆەردەمى کۆ کانى نەتەوە جیاجیا مانە ڵ ز
 دەرچوون ، جگە لەزمانى عەرەبى و کوردڵ ڕۆژنامە بەزمانى تورکى و سریانى و ئاشورڵ و ئەرمەنى دەردەچن . 

نى ڕۆژنۆۆامەگەرڵ  ییەکۆۆا ێژوو م قۆنۆۆاغە  ێى  پ ێراق بە ع نى  نى ڕۆژنۆۆامەکۆۆا چوو نى دەر  لەم خشۆۆۆۆتەیەدا زمۆۆا
 -ڕونکراوەتەوە :

 

 چوارەم : لەڕوی رۆژنامەگەری کوردییەوە .
لە زۆربەی قۆناغەکانی ڕۆژنامەگەری عێراق ، رۆژنامەی کوردی بەزمانی کوردی دەرکراوە، بەاڵم لەڕوی چەندێتی و 

 چۆنێتییەوە جیاوازییان هەبووە، ئەوەو بەهۆی بارو دۆخی سیاسی و حوکمرانی هەریەل لەو قۆناغانەوە بوە. 

شۆرشی مەشروتە بە ماوەیەکی کەم پێش لە قۆناغی عوسمانییەکان رۆژنامەی کوردی نەبووە، ئەگەرچی لە  دوای 
دەکراوە، بەاڵم  (بانکى کورد)لە بەغدا لە الیەن جەمالەدین بابانەوە رۆژنامەیەل بەناوی  1914هاتنی بەریتانیا لە سالى 

ێدەرکراوە  مارەی ل مانی تورکی و عەرەبی دەرچووە  و تەن ا پێنج ژ بەاڵم لەسۆۆۆۆەردەمی  ( 36:  2010البدی،  )بەز
انیاکان وەل زۆربەی والیەتەکان و پارێزگاکانی تری عێراق، لە بەغدا و کوردسۆۆۆۆتانیش بەزمانى کوردی ڕۆژنامە بەریت

 دوردەچێت، گرنگترین ئەو رۆژنامانەی کە لەو قۆناغەدا دەرچون :

ساڵى  - ستى ، لە  شتنى ڕا سراوە  1920 – 1918تێگەی رۆژنامەیەکی  )لە بەغدا  دەرچووە ، لە ژێر ناوەکەی نو
 (سیاسی و ئی تماعی و خادیمی سەربەستى کوردانە 

 لە سلێمانى دەرچوە .  1922 – 1920پێشکەوتن ، لە ساڵى  -
تان ، لە سۆۆۆۆالى  - ناوەکەی نوسۆۆۆۆراوە  1922بانکی کوردسۆۆۆۆ عیلمى ، ئی تماعى ، ئەدەبییە، )دەرچوە و لەژێر 

  (ەیەکی حور و سەربەستى میللیەغەزەت

 زمانى دەرچوون ماوە ڵ عێراققۆناغەکانى ڕۆژنامەگەر

 عەرەبى  -تورکى  ١٩١٤  - ١٨٦٨ عوسمانى

 کوردڵ -فارسى -تورکى–عەرەبى  -ئینگلیزڵ  ١٩٢٢ – ١٩١٤ داگیرکەرڵ بەریتانیا

 تورکى -کوردڵ  -عەرەبى  ١٩٥٨ – ١٩٢٢ پاشایەتى

 عەرەبى ١٩٦٨ – ١٩٥٨ کۆمارڵ یەکەم

 کوردڵ -عەرەبى  ٢٠٠٣ – ١٩٦٨ کۆمارڵ دووەم

شورڵ  –تورکى  –کوردڵ  -عەرەبى  ... - ٢٠٠٣ کۆمارڵ سێیەم  -سریانى  –ئا
 ئەرمەنى
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سۆۆۆیاسۆۆۆی ، ئەدەبی ،  )دەرچوە و لە ژێر ناوەکەی نوسۆۆۆراوە  1922ڕۆژی کوردسۆۆۆتان ، لە سۆۆۆلێمانى لە سۆۆۆاڵى  -
 (ئی تماعیە، غەزەتەیەکی رەسمیە 

، وەل رۆژنامەی بەرهەڵسۆۆۆتکار لە الیەن شۆۆۆێخ  1923بانگی حەق، لە ئەشۆۆۆکەوتى جاسۆۆۆەنە ، لە سۆۆۆلیمانى سۆۆۆالى 
 ( 351:  2013ئەمین، )مەحمودی حەفید دەرچوە . 

هەروەها لە قۆناغی پاشۆۆایەتی کە بەسۆۆەردمى راسۆۆتەقینەی رۆژنامەگەری عیراقی دادەنریت هاو شۆۆیوەی رۆژنامە 
عەربیەکان لە کوردستان و بە غدا رۆژنامەی کوردی بەزمانی کوردی دەرچووە ، دیارترین ئەو رۆژنامانەی لەو سەردەمە 

  -دەرچوون :

سۆۆیاسۆۆی ،  )، دەرچوە لە ژێر ناوەکەی نوسۆۆراوە  1924 – 1923ئومیدی ئیسۆۆتقیل، لە سۆۆلێمانی لە سۆۆاڵى  -
  (ئەدەبى ، ئی تماعییە، غەزەتەیەکى رەسمیە 

سیویەتى  1926 – 1924ژیانەوە ،  - غەزەتەیەکی حکومیە و هەفەی  )لە بەغدا بە زمانى کوردی دەرچووە، نو
 (جارێک دەردەچێت 

غەزەتەیەکی سۆۆیاسۆۆی ،  )دەردەچووە و لە ژێر ناوەکەی نوسۆۆراوە  1938 -1926یمانى لە سۆۆاڵى ژیان ، لە سۆۆل -
 (ئەدەبی ، ئی تماعیە ،  هەفتەی جارێک دەردەچێت 

دەرچوە .حوسۆۆۆۆنى موکریۆۆانی خۆۆاوەن و سۆۆۆۆەر  1932 – 1926زاری کرمۆۆان ی ، لە رەوانۆۆدوز لە سۆۆۆۆۆالى  -
 نووسەرەکەی بووە .

 دەرچوە ، حوسنى موکریانی سەرنوسەری بووە.  1935روناکی ، لە هەولێر ساڵى  -

ی تەموز،  14سەبارەت بە ڕۆژنامەی کوردی لە قۆناغی  رۆژنامەوانى کۆماری یەکەم ، واتە سەردمى دوای شۆرشی 
وەل ززۆربەی رۆژنامەکانی تر تا رادەیەل پاشۆۆۆۆەکشۆۆۆۆەی بە خۆوە بینی ، چونکە بە گشۆۆۆۆتی لەو سۆۆۆۆەردەمەدا هەندی 

تر لە سۆۆۆۆەردەمی پاشۆۆۆۆایەتی دەردەچوون لە قۆناغی کۆماری راگیران، هۆکارەکەشۆۆۆۆی بۆ رۆژنامەی حزبی کە پێشۆۆۆۆ
کَیشمەکَیشم و ملمینی سیاسیەکانى ئەو سەردەمە دەگەرێتەوە کە بوە هۆی ئەوەی عەسکەر دەستی تێوەربدات و لەو 

هاوکاری بە عسۆۆیەکان عەبدولسۆۆەالم عارع بە 1963دەمە کۆمەلێک هەوڵی کودەتایی رویداو لە ئەن امدا لە شۆۆوباتی 
توانیان کودەتا بەسۆۆۆەر عەبدولکەریم قاسۆۆۆم بکەن و حوکمرانی بگرنە دەسۆۆۆت ، ئەوەو بۆوە هۆی گۆرانکاری بەسۆۆۆەر 
سۆیسۆتمى رۆژنامەوانى عێراق و لە سۆەرەتای شۆۆرو جگە لە رۆژنامە حزبیەکانی سۆەردەمی پاشۆایەتی کە لە برەو دا 

تای بوون ، بە برەوی بەردەوام بوون بەاڵم لە د نامەی کوردیشۆۆۆۆی  1963وای کودە ندی رۆژ یان داخرا ، کە هە زۆربە
گرتەوە ، ئەو رۆژنامە کوردیانەی کە لەسۆۆۆەرەتای شۆۆۆۆرشۆۆۆی تەموز لە عیراق دەرچوون و لە کودەتای شۆۆۆوبات داخران 

 -بریتی بوون لە:

ساڵى  - شەو ی کانونى یەکەمی  لە الیەن  1958ڕزگاری ، بە هەردوو زمانى کوردی و عەرەبی دەردەچوو و لە 
 راگیرا .  1960ی نیسانى ساڵى  3ساڵح حەیدەری دەرکراوە بەاڵم لە 

 برایەتى ، بە هەردوو زمانى کوردی و عەرەبی دەرچووە و بەاڵم پاو ماوەیەکی کەم راگیرا .  -
ئازادی ، بە زمانى کوردی لە شاری هەولیر لە الیەن جەرجیس فەتحوالوە دەردەچوو و زمانحتاڵ حزبی شوعی  -
 راگیرا . 1961ی ئابى  6اق بوو و لە عیر
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ی ئابی  23بە زمانی کوردی و عەرەبی بە شۆۆۆیوەی پچر پچر دەردە چوو و لە  (صۆۆۆوت االکراد )دەنکی کوردان  - 
 راگیرا .   1961
راگیرا  1960ڵ ئەیلولی  17روناهی، بەزمانی کوردی لە هەولێر لە الیەن حافز مسۆۆتەفا قازی، دەردەچوو و لە  -

 . 
بە زمانى کوردی و عەرەبی لە بەغدا دەرچووە و ئیبراهیم ئەحمەد خاوەن  1959لە سۆۆۆاڵى  (ضۆۆۆالالن)خەبات  -

   (315:  2010البیدي ،  )راگیراوە.  1961ئیمتیازی بووە و لە ساڵى 

هەروەها سەبارەت بە رۆژنامەی کوردی لە قۆناغی کۆماری دووەم، واتە لە گەڵ هاتنە سەر دەسەاڵتى  حزبی بەعس 
گەری عێراق گۆرانگاریەکی بنچینەیی بە خۆوە بینى و سۆۆەرلە نون رۆژنامەکان بە شۆۆێوەی تر و بەپی یاسۆۆای ، رۆژنامە

ئەن ومەنى سۆۆەرکردایەتی شۆۆۆرو ، دامەزرانەوە ، یەکەم رۆژنامەی کوردی لە سۆۆەردمی بەعس کە دامەزرا رۆژنامەی 
ساڵى 9هاوکاری بوو کە لە  شتکان رۆژنامەیەکی  دەرچوو، هەروەها لە 1970ی کانونى دووەمى  ساڵى هە ستی  ناوەرا

 تری کوردی بەناوی ئاسۆ دەرکرا کەزیاتر بایەخى بە کاروباری کلتوری و ئەدەبی و هونەری دەدا. 
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 گرنگترین دەرەن ام
: بۆیەکەم جار ڕۆژنامەگەری  ویییەتی بەغدا  لە سەردەمی عوسمانیەکان بەشێوەیەکی سادەو ساکار سەری  یەکەم

 هەأل داوە، بەبێ ئەوەی تەواوی خەسڵەت و رەگەزەکانی رۆژنامەی تێدا بوبێت . 

گیرکەری : بۆیەکەم جار ڕۆژنامەی کوردی ، لە چوارچێوەی ڕۆژنامەگەری عێراق ، لە سەردەمی هاتنى دا دووەم
بەریتانیا ، سەری هەألداوە ، بەاڵم گەشەکردنى دەگەرێتەوە بۆ سەردەمی پاشایەتی، چونکە لەو سەردەمەدا رۆژنامەی 
کوردی لە بەغداو سلێمانى و هەولێر، بەزمانى کوردی  دەرکراون و لە ڕوی خاوەنداریش رۆژنامەی ئە هلى و رەسمی  

 بەخۆوە بینی وە . 

 1958اپەمەنی و باڵوکردنەوە، ڕۆژنامەگەری عێراق لەسەردەمی شۆرشی تەمەوزی : لەروی ئازادی چسێیەم 
پاشەکشەدەکات و لە سەردەمی بەعس رۆژنامەگەری بەتەواوی  لە الیەن دەسەاڵتەوە کۆنترڵ دەکرێت، بەاڵم بۆ 

ەتی لە بواری ئافرەتان شاردنەوەی ئەو حاڵەتەو پارسەنگدانەوەڵ، گرنگیەکی زۆر دەدرێت بە رۆژنامەی تایبەتمەند، بە تایب
 و وەرزو و هونەر و ڕۆژنامەی تایبەتمەندی بواری زانستی، کە عێراق لە چاو واڵتانی عەرەبی  لە پێشەوە دا بووە .

لە دوای ڕوخانی ڕژێمی بەعس ، ڕۆژنامەگەری عێراق سودی لەو ژینگە سیاسیە ئازادە وەرنەگرت کە رەخسا،  چوارەم :
بوارەکانی تر بوو بەئامراز بە دەست حزب و الیەنى مەزهەبی و تایفی و گروپی بەڵکو رۆژنامەو وەل زۆربەی 

 جۆراوجۆر کە ڕۆلی گێراوە لە گواستنەوەی توندوتیژیەکان . 

: لەهەموو قۆناغەکانی مێژوی رۆژنامەگەری عێراق ، جۆرێک لە نارۆشنی لە روی سیستمی راگەیاندنەوە  پێن ەم
 دیارە . 

: رۆژنامەگەری تایبەتمەندی عیراق، زیاتر لە سەردەمی رژێمی بەعسدا پەرەی پێدراوە، کە تیایدا رۆژنامەی  شەشەم
کەوتن ، ئەوەو بۆ ئەوە دەگەرێتەوە ، تاوەکو الیەنی ئازادی تایبەتمەندی بواری وەرزشی و زانستی و پیشەییەکان بەدەر

 رۆژنامەی گشتی بشارێتەوە ، کە پاشەکشەی کرد بوو .

لە هەموو قۆناغە جیاجیاکانی رۆژنامەگەری عێراقدا ، رۆژنامە تا رادەیەکی هەستپێکراو بۆتەبەشێک لە حەوتەم : 
 کێشەو ملمینی سیاسییەکان .

لە سەردەمی پاشایەتی دا و رۆژنامەی دەسەاڵت لەسەردەمی کۆماریە سەربازگەراییەکان : رۆژنامەی حزبی هەشتەم 
و رۆژنامەی مەزهەبی و تایفی لە دوای روخانی رژێمی بەعس ، سیمای دیاری رۆژنامەگەری عێراق بوون و دەشێت 

 بوترێت هەریەل لەم قۆناغانە بەو سیمایانە جیادەکرێنەوە.  

گرنگیدان بە رۆلی سیاسی ،رۆژانەمەگەری عیراق زیاتر بایەخی داوە بە هونەری وتار و لەبەرامبەردا بەهۆی نۆییەم : 
 هونەرەکانی تری وەل هەواأل و راپۆرت و ریپۆرتاژ ، تا رادەیەل پەراوێزخراون .
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 سەرچاوەکان
 سەرچاوە بەزمانى کوردی

 انەی کارۆ، سلێمانى .، رۆژنامەگەری و چاکسازی سیاسی، چابخ 2016بەهرۆز عەلى ،   -1
، بەدەم رێگاوە گوڵچنین ، قوتابخانەکانى میژوی رۆژنامەوانى ڵ کوردڵ و  2013نەوشیروان مستەفا ئەمین،  -2

 بەرگى دووەم ، دار القربیە للقلوم الناشرون ، بیروت.  –سەردەمى قەڵەم و موراجەعات ، کتێبی دووەم 

 سەرچاوە بەزمانى عەرەبی

 کتێب –أ 

تاریخ الصۆۆۆحافە و االعیم فی القراق منا الق د القثمانى حتى حرب الخلیج الثانیل،  2010حبیب الرواوی،خالد  - 1
 دار الصفحات للدراسات و النشر، سوریا.

 ، بحوث االعیم، عالم الکتب، القاهرف  . 2007، سمیر محمد حسن ، -2

 قل االدیب البغدادیل، بغداد.،  صحافە القراق تاریخ ا وکفاح اجیال ا، مدب 1986فائا البدي ،  -3
 ، الموسوعل الصحفیل القراقیل،دار المدڵ لثقافل و النشر، بیروت . 2010فائا البدي ،   -4
شاد، بغداد    -5 سیل و االجتماعیل و الثقافیل، مدبقل االر سیا صحافل القراقیل و ات اهات ا ال ، منیر بکر التکریتي ، ال

. 
 تۆژینەوە -ب
 االعیمي القراقي و تحدیات التحول الدیمقراقي، مرکز واع لدراسات والبحوث .صادق ققمل ، المش د  -1
، االثار االجتماعیل لإلرهاب فی الصۆۆحافل القراقیل، رسۆۆالل ماجسۆۆتیر ، 2008، صۆۆباح جاسۆۆم عودف  الشۆۆمرل، -2

 جامقل بغداد ، کلیل االعیم  .
سول،   -3 سم المو سم حنون قا ویل الیومیل فی  2007قا ستیر، ، المیحا الریا سالل الماج صحافل القراقیل، ر ال

 جامقل بغداد، کلیل االعیم .
عالیا و قاسۆۆم ، دور الصۆۆحافل القراقیل فی تشۆۆکید االت اهات السۆۆیاسۆۆیل، رسۆۆالل الماجسۆۆتیر،  جامقل بغداد،  -4

 . 2008کلیلاالعیم، 
صالح الدهان ،  -5 سیل فی الصحافل ال 2006روا و هادی  سیا یومیل القراقیل ،رسالل ، التغدیل الصحفیل ألخبار ال

 الماجستیر ، جامقل بغداد ،کلیل االعیم .
 www.ankawa.comمحمود الوندل، ت ریخ الصحافل القراقیل ، موقع عنکاوە،  -6
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