
رێكخەری راسپاردە نێودەوڵەتییەكان: پێویستە رۆژنامەنووسان بە گیانی بەرپرسیاریەتی مامەڵە لەگەڵ 
 پرسە نەتەوەیی و نیشتمانییەكان و بەرژەوەندی هاوواڵتیان بكەن

 

یەكەم ژمارەی رۆژنامەیەكی كوردی بە ناوی  1898ی نیسانی 22و لە رۆژی  ساڵ لەمەو بەر 122
لەشاری قاهیرەی پایتەختی میسر بە زمانی كوردی دەرچوو كە ئەمەش بە ساڵیادی  (كوردستان)

 رۆژنامەگەری كوردی دادەنرێت.

 

هەرێمی كوردستان بەم بۆنەیەوە لە د. دیندار زێباری رێكخەری راسپاردە نێودەوڵەتییەكان لە حكوومەتی 
ساڵیادی دامەزراندنی سەندیكای  22ساڵیادی رۆژنامەگەریی كوردی و  (122)لێدوانێكدا وتی: 

رۆژنامەنووسانی كوردستان لە گشت رۆژنامەنووس ومیدیاكارانی كوردستان پیرۆزدەكەم، ئاشكرایە كە لە 
دی چەندین قۆناغی تێپەڕ كردووە كە هەر ساڵی تەمەنیدا كاروانی رۆژنامەگەری كور (122)ماوەی 

یەكیان تایبەتمەندیی خۆی هەبوو، بەاڵم لە دوای دامەزراندنی حكومەتی هەرێم گرنگییەكی زۆر بەم 
 بابەتە دراوە و كاری رۆژنامەنووسی بە یاسا رێكخراوە.

 

نی كاری رێكخەری راسپاردە نێودەوڵەتیەكان لە حكوومەتی هەرێمی كوردستان سەبارەت بە رێكخست
یاندن و  رۆژنامەوانی لە هەرێمی كوردستان وتی: لە هەرێمی کوردستاندا ئازادی رۆژنامەگەری، راگە

تایبەت بە کاری رۆژنامەوانی  (2007)ی ساڵی (35)  پێی یاسا بەپێی یاسای ژماره  ربڕین بە راده
رێمی  هە  ن لە فزیۆن هە لە و تە دان ڕۆژنامە، گۆڤار، رادیۆ سە  ، بە سوود وەرگرتن لەم یاسایە بە رێکخراوه

نووس و میدیاكاران  تی كاركردنیان پێدراوە ومافی ڕۆژنامە ت مۆڵە پێی رێوشوێنی تایبە بە  كوردستان كە
 پێی یاسا پارێزراوه.  بە

 

زێباری تیشكی خستە ئەو خزمەتگوزاریانەی كە پێشكەش بە رۆژنامەنووس و میدیاكاران دەكرێن و وتی: 
كاری رۆژنامەنووسان حكومەتی هەرێم چەند یاسایەكی دیكەشی دەركردووە بۆ  جگە لە یاسای

نووسانی كوردستان كە  ندیكای رۆژنامە پەرەپێدانی بە كاری رۆژنامەنووسی لەوانە یاسای دامەزراندنی سە
 (1998)ی ساڵی (4) مواركردنی یاسای ژماره م هە كە یاسای یە 2004ی ساڵی (40) یاسای ژماره  بە

وە، ئەركی ئەم سەندیكایە رێكخستن و داكۆكی كردنە لە مافی رۆژنامەنووسان، هەروەها یاسای ناسرا



ی (11)یاسای سندوقی خانەنیشنی رۆژنامەنووسان كوردستان و یاسای ژمارە  2001ی ساڵی (13)ژمارە 
یاسای مافی دەستكەوتنی زانیاری لە هەرێمی كوردستان ئەم یاسایانە گشتیان لە  2013ساڵی 

رژەوەندی پێشخستن و پەرەپێدانی بواری رۆژنامەنووسییە لە كوردستان، هەروەها بەڵگەی بڕوا و بە
گرنگیدانی حكومەتی هەرێمی كوردستانن بە ئازادی رۆژنامەگەریی لە كوردستان كە یەكێكە لە پرەنسیپە 

سەرەكییەكانی مافەكانی مرۆڤ، لەم رووەوە حكومەتی هەرێم هەمیشە پشتیوانيی خۆی بۆ 
  ۆژنامەنووسان و ئازادیی كاری ڕۆژنامەگەری دووپات كردۆتەوە.ڕ

 

لە كۆتایی لێدوانەكەیدا د. دیندار زێباری رێكخەری راسپاردە نێودەوڵەتییەكان لە حكوومەتی هەرێمی 
كوردستان وتی: لە یاسای رۆژنامەگەریدا گشت ئەرك و مافەكانی رۆژنامەنووسان و دەزگاكانی راگەیاندن 

و پێویستە رۆژنامەنووسان و دەزگاكانی راگەیاندن بە گشت بوارەكانی پابەندی ئەم یاسایە بن دیاریكراوە 
و ببنە هۆكاری گواستنەوەی راستییەكان و دەستنیشان كردنی هەر كەموكوڕییەك كە لە كایەكانی 

 حوكمڕانیدا لە ئاستی هەست كردن بە بەرپرسیاریەتی پیشەیيانە، مامەڵە لەگەڵ پرسە نەتەوەیی و
نیشتمانییەكان و گیان و سەالمەتی هاوواڵتیان بكەن و بەرژەوەندییە نەتەوەییەكانی كوردستان لەبەرچاو 

بگرن، نەك بە پێچەوانەوە پیشەی رۆژنامەنووسی ببێتە هۆكارێك بۆ بەزاندنی ئازادی كەسانی تر و 
 هۆكارێك بۆ نانەوەی پشێوی و ئاژاوە و تێكدانی ئاسایشی كۆمەاڵیەتی.

 


