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  هاد جه. م    !یدانیمارکییالند پۆستنی ی کوردستانی نوێ و  که کاریکاتره
  

ری ئیسالم  مبه ر پغه سه  لهریکیانکاریکاتی ند جه ،٢٠٠۵کۆتایی مانگی نۆی  الند پۆستن، لهی ناوی ی  بهکی دانیمارکی یه ڕۆژنامه
  تی به  سوکایه که  رۆژنامه  گوایه .هانو کاریکارتر دژی ئه  لهرزبووه  بهزایی موسمانان نگی ناره ده ،ی چوارمانگ  پاش نزیکه  که وه بوکرده
  .  موو جیھاندا ناسراوه  هه  دانیمارک، ئستا له له بچووک کی یه ناوچهکی بچووکی  یه ڕۆژنامه.  ری ئیسالم و موسمانان کردووه مبه پغه

    
، کوردانی  وه  کاریکاتریکی بوکردهی پنج، ڕه  الپه،٢٠٠۶ری   فیبرایه١٠ نی،ی  هه ڕۆژی له )٣٨٩٣ ( ژماره ی کوردستانی نوێ، ڕۆژنامه

ندێ   و هه که رپرسی ڕۆژنامه ندانی به ی بیروبۆچونی کارمه وه نگدانه ڕه  مه  ئه نگه ڕه. کات  دهردیان ڕووزهاپشۆر قک  وروپا وه دانیشتووی ئه
  له یان  وه ته ڕاونه  گه که  وگهاتاڕ و کوردانه موو ئه  هه به ،بینرت تیدا ده ک یهتی هسووکای  جۆره  وه الی منه بهم  به.  بتش کی ديکه خه

ی وت  وه ره  ده  لهی وردانهو ک ئه  ه وایانپی ن، وه م کاریکاتره  پشت ئه ی له سانه و که  ئه.  بۆ کوردستان وه رنه مابن بگه ته  به داهاتوودا
  نابیشیان له  جه. وان نییه ی ئه  شایسته  که.دیرعام  مه بنه  ده وه رنه  شگه ، ده زۆر خراپ و نزمه ئیشیکی  ، کهن قاپشۆرموو هه  ،ژین ده

  .  مدیرعام  ته نهوکراش  و نه  کردوه ه نییان قاپشۆر ، یان لکراوه وره  گهدرێ  و غهرز دان راییی و زانستیکی زۆر بهتی، دا یه ئاستکی کۆمه
  

و  ئه.  کهیکانی د موو ئیشه کو هه  وه ئیشکه،  زاری نییه رمه  و شه یبه ک عه هی هیچ شوه  قاپشۆردن به م،  ده وه دنییاییه به دا لره
ک ند سا چه نھا  ته وه ئه. موو مدیرعام نیین ههکوردستان   ی له وه کو ئه وه .موویان قاپشۆر نیین ژین، هه ی وت ده وه ره ده ی له سانه که
،  کهوسا  بۆیان ب،  ئه وروپاوه  ئه  بوون له گه ورزه ری سه ، چاوه خۆبایی بوونه  ئستا له ی که که و خه  زۆر له ی که وه ر ئه سه  به ریوه تپه
ی  کهوسا ختی ژیانی ئه  سه لهس وێ با مه دا نا لره  .وروپا  ئه  لهاکر یدا ده چۆن په بوو و  که  پارهی رچاوه سههات،  ده اندا نهبیری  بهی  وه ئه

م  که وێ باسه مه ی ده وه د ئه قه م به وروپا بکه ئه ی ژیانی شوهختی و  سه   له پویستی نازانم، باس  بهدا تمان کا هه لهم،   بکهکوردستان
  یو هشژی دزمانربین،  ی ئازادی ڕادهژر ناو ناو ئازاد و له  میدیاکانی به ی که سانه و که  ئهنی و بیری بۆگهی کوردستانی نوێ  ئاراسته

نھا بۆ  ته ،کتی گاکانی یهتس موو ده  ناو هه خزاندۆتهخۆیان  سیت ار ک پا ی وه هسان کهو   ئه. ر کوردانی تاڕاوگه  سه نه  که دهی گیر مه هه
ر جارک به   هه ،انهس  که  جۆره وه  ئهی وه ی بیرکردنه شوه.  نییه س تکیان بۆ که هک ره  هیچ خیروبه،بت خسی خۆیان نه قازانجی شه

یان   ڕگه یرتر که ش سه مه هه له . ستیانه به ش مه ردکردنی کوردانی تاڕاوگه ، رووزهیاندن گهامیدیاکانی ڕ   وت له که رده  دهک یه شوه
م  ت لهووبب ی نهگاشیان ل ار ئ  هه ،که ڕۆژنامهرپرسی  ندانی به  کارمه هنگ ڕه.   نییهانکانی ته ر بابه سه درت و هیچ سانسۆریک له پده
انی دواتردا، داوای ک  ژماره ندی جاریش، له ، هه رسوورمانه ی سه  جگه کات که ی وا ده هور  گه ی ه کوردستانی نوێ، زۆر جار هه ،دا ته حاله

گینا چۆن  ئه. دابت نه  هیچ روو ک که یه  شوه ن، به که  دهگلیان  خۆ، زۆر جاریش  بووه ه  و هه ساخته که هوا هه   کهکات لبوردن ده
کتیی  نگرانی یه ندامان و الیه ک، ئه نوان خه جیاوازی کردن لهشکردن و  دابه هۆی  تهب  دهوخۆ   ڕاسته  که وه نه که تی وا بوبه بوو، بابه ده

یای خاویان  خه   به نگه ڕه.  ن که ک بیندار ده ستی خه وا هه ئیشکی  به، ن که  نه وه ست به هه  ن که ده  خۆیان ده جۆن ڕیگا به .نیشتمانی
  .م پاش چی ، بهن که ران نه نده هه  و ڕوو لههن جی نه  کوردستان به  کهک رای خه ور بیر  سه نه که ده کار
  

هۆگر .  بنووستدروستی   ناوی خۆی به نیوه ایتو  نه ه ک  نزمه نده وه ئهئاستی خوندنی چ ناوی هۆگر بت،   پده  کهی که کاریکاترکشه
زمانی ) ی سره که(کو  دا وه) ر(و ) گ( پیتی نوان    له.)Hogir (  تهب ده   کوردی التینییش  ، به)Hoger(نووسرت   ئینگلیزی  ده به
 تی   و نووسیویه هۆگر توانای نووسینی ناوی خۆی نییه  کاکه م، رجه سه.  نووسینی کوردی سۆرانیدا نانووسرت نھا له  ته ،بی تدایه ره عه
)Hogr(  .وهبه ی که که علیقه ی نووسینی ته ش  ) ده)الو  نه  ،کات ی دهست پم  جی ده ر به بۆ خونووسراوه ک یهکوردی ۆن ج کهه  .
ب  ی به که  کاریکاتیره ندکی کوردستانی نوێ بت، بۆیه  کارمه نگه ڕه ، هۆگر کاکهک  وهوارک  خونده نه ،کوردتی   میللهتی گبه  نه یه وه ئه

  .ی وه  چاپ و بوکردنه گاته  دهجاودری
  

  سانه  که و جۆره هب خۆیان و  به، ڕگا  هکتیی نیشتمانیی کوردستان زی و زمانحای یه که ی مه ڕۆژنامه   کهکوردستانی نوێ ،نازانم چۆن
 ی ک ڕۆژنامه هو  ،ن بنرکرد بانگ دهومای نا ته مانیش به هئ  چت که وا پیده.  وه نه  بوبکه  یه شوهو  لهی  ترانهناو کاریکا تی به بابه  ن که ده ده

شی   به کوردستانی نوێ له .تڵ بکر نیان حه خۆیبت، یان نه وه ئه ترسی   کهکهديکی  یه شوه بهم  ییالند پۆستنی دانیمارکی، به
بن و  رده کانیان ده نه ، بیرو بۆچوونی خاوه وه کرنه ی بو ده و نووسینانه موو ئه روتار، هه  سه  له جگه { یاندا نووسیویانه که هر ی دواالپه وه خواره

کوردستانی نوێ  رپرسانی به  چونکه.  ڕاستی  له  دووره مه  ئه زانین که  ده باشموومان م هه  به.} رپرسیار نییه ێ لیان به وکوردستانی ن
، گۆنجت کتیی نیشتمانییدا نه  یهتی سیاسهل بیروبۆچوون و ڕبازی  گه هلدی خۆیان و   به  که   وه نه هبکهیچ شتک بورازی نابن 

ی  وه رزکردنه ا ب بۆ بهود  هه م له رده  هه بوایه ده ،ی کوردستانی نوێ باره  قه ک له یه  ڕۆژنامه چونکه.  وای خۆیانه مافی ڕه،  پم وایهش  مه ئه
کخستنی ریزی  یان و یه که ندامانی ڕکخستنه نگران و ئه گشتی و الیه تی کورد به میللهتی  یه ئاستی ڕۆشنبیری، سیاسی و کۆمه

ڕبازی ڵ  گه  لهک  نهدا ناگۆنجت،کتی یه ڵ ناوی  گه ش له مه ئه  که  وه یانهوان ن ک جیاوازی خستنه  نه،تی  تایبه ک به نی خه کۆمه
  . یدا که هت سیاسه

     
دات   ده وه سته ده به، )مبالغة ( وه زلکردنهی   مانا،یش ئیتالیایی،نسی ره زمانی فه  ، لهالتینی بۆ  وه رته گه ک ده ه بنچ  به ی کاریکاتر که وشه
 ی وه قکردنه زه بۆ  وه نه که  کاریکاتر بو ده،کانی جیھاندا هی ڕۆژنام  زۆربه  له بۆیه.  ناکات وه و ڕونکردنه نووسین   زۆر جار پویستی به که

بۆ چ وێ  نوردستانیکب  ده.  بت وه که  ژیانی خه وخۆی به ندی ڕاسته یوه رشتک په  هه وتی یه  کۆمهوسیاسی، ئابوری  یڕوداوک
ن   الیه  له، زنراوه ی ۆت دامه وه ره  ده  له کوردستانتیی نیشتمانییک ی یهد خو  کاتکدا که  له ، وه  ده بوکری م کاریاکتره ئه ،ستک به مه
ر خۆمان گل  گه ئه. تک ری ڕکخراوک و میلله  ڕابه بهبوون  یان  زۆره مدیرعام  ئایا بوون به. ژیان ی ۆت ده وه ره  ده  له  که وه سانکه که
و  وروپا ژیاون و ئیشی جۆراوجۆری له ی وت و ئه هو ره  ده کتی نیشتمانی له نی یهرا ی سه زۆربه   کهزانین  ده باشموومان ین، هه که نه
  ؟ خر  یان نه وه گرته وانیش ده  ئه کوردستانی نوێ،ی که ئایا کاریکاتره . یان کردووه ته بابه
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ی  وه ره  ده  ساالنکی دوورو درژ له هعسوم   مه فۆئاد. د ن ئیمتیازی کوردستانی نوێ که ها خاوه روه هه.  ت ژیاوهی و  وه ره ده الل له مام جه
کی  ی کابرایهک ال هی  چۆن ماوه،تی هی نووسیویکیدا کتب  له  کهت بسیان  ئازاترین که،فا وشیروان مسته کاک نه  بنگ هڕ . وت بووه

ی  وانه باتگرترن، یان ئه یشتوو و خه زمون، تگه ئه مان به ئه ،  بۆی یی نییه وره گه  مه  ئایا ئه. یشی کردووهئ ک یه ورگه  گه  لهر  وکهخ  بهڵ ئاژه
تی و  دایه رکه ندامانی سه ئهوتوو،  موو کادرانی پشکه ههێ لیستی ناوی  وه ر بمه گه ئه. بن  دایک ده بی سیاسی له کته ندامی مه  ئه به
م   به .  وه بته ی نه دا جگه  لره هنگ ، رهان کردووه کوێ کاری لهو روپا  ه ئ  له  چی بووه ئیشیان،کتیی بنووسم هیبی سیاسی  کته مه
چی   که. زیر و مدیرعام  وه  نه،وروپا بوون کانی ئه  حیزبهبی سیاسی کته  و مهتی رکردایه ندامی سه  ئه سیان نه  که یم که  ده وه دنییاییه به

   . ن که دهکوردستان کتی نیشتمانی  ی یه باره  قه تی ڕکخراوک له رایه  ڕابه،کوردستان وا له
  

بی  به. چیت عس ده مانی به کانی زه ڕۆکی ڕۆژنامه ی ناوه  شوه ، زۆر لهکوردستانی نوێکانی  ته واڵ و بابه شکی هه ینی به نووسی شوه
 کوردستانی نوێ یوا هه  دوو . وه ا بچنه و پویست ناکات پید یه ی دیاریکراوی خۆیان هه کان، شوه واه  ڕاستی و دروستی هه گودان به

ر  گه ، ئه ستم نییا ر ده به دا له م کاته هی ل وه  و رۆژی بوکردنه  ژماره وه داخه م به  به،  وه  دنمه ک نموونه  وهوه هن بیرم ناچ ت له  قه که
  .وت ستی بکه ده ی کوردستانی نوێ،شیف ر  ئه توان له بت ده کک کاتی هه هی
  هشتا له .بو  وتی میسرری  فه مای سه ته وه به ی ئرانه  ڕگه لهالل   مام جه،ند ساک  پش چه  بوو که وه ئه، میان هک یه وای هه 

 کانی الل و دانیشتنه ی مام جه که وتووه رکه  سه ره فه  سه باس له،   وه  بوکردهیشتنی بۆ میسر وای گه هه ، کوردستانی نوێئران بوو
 مام   و داوای لبووردنیان کرد که وه بوکردهیان  هیکواکی د پاشتر، ههکرد، ڕۆژی   دهی و ۆته پیاوانی ئه وره ک و گه ڵ حسنی مباره گه له
کانی  ، رووداوهختدا وهپش ، لهی نووسینیان ری و فۆرمی دارژراوی شوه گه ڕۆژنامه  یه مه ئهئا .  کردووه ری نه فه  و سه  تارانه  الل هیشتا له جه

  .نووسن زانن و چۆنی ده دهداهاتوو 
، وه کۆلنه ی کوردی ۆتی سوید ده  حساباتی دارایی کتبخانه ن له م ڕۆژنامه که وان یه  ئه  جارکیان نووسیبویان که دووومیشیان،ری به  خه

ی شاری  موو دزییه و هه انی، ئهیانز ان دهرککی خۆی  ئه  بهمانیش  ئه بۆیه.   دزی تیداکراوه ر بوو گوایه سه عوای پۆلیسی له ده چونکه 
  ن، له که ، خۆیان گل ده وه وانگهم ڕو  له نگه هچ ڕ ی تدهڕن،  گرت بده ی دزک به وه ن، بۆ ئه  سوید بکه ج بھن و روو له سلمانی به

  .ن که هدران  نده ههی  کانیان ئاراسته چاالکیه نی کوردستان و نده  گهئاستی
  
بات  و ڕۆژانی خهمانی شاخ  ی زه رگه پشمه ،ژین وروپا ده  ئه مۆ له  ئه ی که و کوردانه کی زۆری ئه یه  ژماره زانین که موومان باش ده هه
  .ی بھلنعس  به م و کۆنه ه ر جاشقه گه  ئه. وه رنه  یان بگه وه ڕابته وان گه ک له یه ر ژماره  هه نگه  ئستاش ره. بوونهخت  سه
کانی شار،   وته ستکه ک ده  نه باتی شاخه کانی خه ریه روه دات سه  پاده  خۆی پوه  ب شک که کتیی نیشتمانی به ک، یه  شانازییه  تاکه

گای ر ر ده  سه ش له}هذا من فضل ربي{ۆی  تابل .بوو ده ی شاریش نه وتانه ستکه م ده ، ئه بوایه  نهی شاخ باته  خه و شیوه ر ئه گه  ئه بگومان
 . دروستکراون وه هیاکانی کوردستانیدمرپرسی  بهو  ر وژه ن  الیه  له که، بوو ده کانی سلمانیش نه  باخانه
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