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ئێرانێکیدێموکراتیکیفیدراڵدا دامهزرانیکۆماریکوردستانلهچوارچێوهی
ژماره: ٧٠٠ 
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»کوردستان«
وەک ئاوێنەی خەباتێکی 

سەخت و دوورو درێژ
ــەک کـــە ئــێــســتــا لـــە بــەر  ــ ــارەی ــ  ژم
»کــوردســتــان«  خوێنەرانی  دەســتــی 
سەدەکانی  ژمارە  هەموو  وەک  دایە، 
 ،200  ،100 خــۆی)ژمــارەکــانــی  پێش 
جێگایەکی   ، 500و600(   ،400  ،300
تایبەتی لە نیو ژمارە ئاساییەکانی ئەم 
ڕۆژنامە دا هەیە. ئەم بایەخ پێدرانەی 
لە  »کوردستان«  سەدەکانی  ژمــارە 
و  نــووســەران  و  بەڕێوەبەران  الیــەن 
کادری فەننیی ڕۆژنامەکە، دەکرێ بۆ 
ئەو کەسانەی زۆر شارەزای مێژووی 
سەیر  کەمێکیش  نین،  ڕۆژنامەیە  ئەو 
دا  کاتێک  لــە  بپرسن   وێــنــە  بــۆ  ــێ.  ب
لە  تەنانەت  ڕۆژنامەیە  هەمووە  ئەو 
ــش دا هــەن کــە ژمــارەیــان  ــوردی نیو ک
تێپەڕیوە،  هــەزار  چەند  و  هــەزار  لە 
گەیشتنی ڕۆژنامەیەک بە ژمارە700ی 
خۆی، بۆ چی دەبێ بکرێ بە بۆنەیەکی 
خۆش و بە گرنگییەوە، باسی بکرێ؟ 
خۆ ئەگەر بشزانن کە ئەم دەورەیەی 
ڕۆژنامەی »کوردستان« 46 ساڵ و 
بگاتە  ــەوەی  ئ بۆ  خایاندوە  مانگێکی 
ژمارە 700ی خۆی، لەوانەیە بڕێکیش 
نووسەرانی  و  بــەڕێــوەبــەران  لۆمەی 
بە  دەبــێ  چــۆن  کە  بکەن  ڕۆژنامەکە 
46 ساڵ 700 ژمارە لە ڕۆژنامەکەیان 
ــەوە؟! بــــەاڵم ئـــەوانـــەی  ــەنـ ــکـ ــاو بـ ــ ب
زمانحاڵی  »کـــوردســـتـــان«  دەزانــــن 
و   کــوردســتــانــە  دیــمــوکــراتــی  حیزبی 
ئەوحیزبەش  تێکۆشەرانی  و  ڕێبەران 
ــارو ئــەرکــی  ــە چ بـــارودۆخـــێـــک دا کـ ل
خەباتکارانەی خۆیان بەڕێوە بردوە، - 
سەرەڕای کەمیی ژمارە باوبووەکان 
دەرچوونی  مــاوەی  و  تەمەن  چاو  لە 
لە سەر  دیکە  - جۆرێکی  ڕۆژنامەکە 
دانەهاتوویی  بەچۆک  و  بــەردەوامــی 

»کوردستان« قەزاوەت دەکەن.
لە ڕاستی دا »کوردستان« لە ڕووی 
فۆرم و ڕواڵەتەوە، هەر وەها لە باری 
ــاوەی دەرچــوونــی دوو ژمــارەی و  م
ڕۆژنامەی  زۆر  ناگاتە  تیراژیشەوە،  
ــەش کــە لە  ــەوان ــەی ئ ــ ــوردی. زۆرب ــ ک
ئەرکی  جـــۆراوجـــۆرەکـــان دا،  قۆناغە 
بەڕێوەبەری و نووسین و وەرگێڕان 

و کاری فەننییان تیدا کردوە...
درێژە لە الپەڕی 2....

پەیامی سکرتێری 
گشتیی حدک 

بەبۆنەی نەورۆز
هاونیشتمانە بەڕیزەکان

کۆمەاڵنی خەلکی کوردستان،
پێشمەرگە  و  ــەنـــدام  ئـ و  ــادر  ــ ک
دیموکراتی  حیزبی  قارەمانەکانی 

کوردستان
ــکــەش جێژنی  دی جــارێــکــی  ئـــەوا 
ــەورۆز، جــێــژنــی  ــ ــ ــی نـ ــی ــەت ــەوای ــەت ن
ــار، تـــازەبـــوونـــەوەی  ــەهـ ــی بـ ــن هــات
ــەوەی ســروشــت،  ــ ــووژان ــ ســـاڵ و ب
بەژیان  هیوا  گــەشــانــەوەی  جێژنی 
بــوونــەوەی هێز و ورە  زیــنــدوو  و 
و  ئــاواتــەکــان  دەستەبەرکردنی  بــۆ 

ژیانێکی باشتر و شیاوتر، هاتەوە.
دەفتەری  الیەن  لە  بۆنەیەوە،  بەم 
ــی حــیــزبــی دیــمــوکــراتــی  ــاســی ســی
ــە دڵ  ــ ــڕ بـ ــ کـــــوردســـــتـــــانـــــەوە، پـ
ئاواتم  و  لــێ دەکــەم  پیرۆزبایی تان 
تـــازەی هــەتــاوی بۆ  ئــەوەیــە ساڵی 
ئــێــوە پــڕ لــە ســەرکــەوتــن و شــادی 
بێ. هەروەها هیوادارم بزووتنەوەی 
ئێمە  ــەوەی  ــەت ن ــەی  ــخــوازان ــاری رزگ
ئێمە  خەڵکی  خەباتی  و  گشتی  بــە 
ــتـــان، بۆ  ــی کـــوردسـ ــ ــەاڵت ــ لـــە رۆژه
ئامانجە رەوا  ئازادی و  بە  گەیشتن 
و  بگا  ئاکام  بە  نەتەوایەتی یەکان، 
چیدی خەڵکی ئێمە لە ژێر ستەم و 

ژێردەستی دا نەمێنێتەوە.
درێژە لە الپەڕی 2...

ل 4

نەورۆز، لە رۆژهەاڵتی جامانەپۆش پیرۆز بێ
هاتنی  نەورۆز،  نەتەوەیی  و  هاتنی جێژنی کۆن و کەونار  بەبۆنەی 
کوردستان،  خەڵکی  هەموو  لە  پیرۆزبایی  هەتاوی  1396ی  ساڵی 
بەتایبەت خوێنەرانی رۆژنامەی »کوردستان« دەکەین. »کوردستان«ی 
ئەم ژمارەیە هەم لە رووی ژمارەوە تایبەتە و هەم ئەوەی دەستەمالنی 
بەهار و نێرگز و وەنەوشەکانی کوردستان بوەتە میوانتان، هەربۆیەش 
لە باوەشی ئەو بەهارە دڵگیرەدا چەپکێک نێرگز و وەنەوشە دەچنین و 

لە بەرۆکی هەموو ئێوە ئازیزانی دەدەین. 
بەهیوای ساڵێکی خۆش و پڕ دەسکەوت بۆ هەموو الیەک.

ــی مـــێـــژوویـــەک  ــگـ ــان« دەنـ ــ ــت ــ ــوردس ــ »ک
شوناسخوازی و مافخوازیی نەتەوەیی

ئاوڕدانەوەیەک لە چەند 
رووداوی گرینگی ساڵ

کێشە و مەینەتییەکانی ژنان

هەموو  بە  هــەتــاوی  1395ی  ساڵی   
تێپەڕی.  ناخۆشییەکانیەوە  و  خۆشی 

ساڵێک پڕ لە رووداوی گرینگ......

ئاوێنه ی   »كوردستان«  رۆژنامه ی     
حیزبی   ئــه نــدیــشــه ی   ــیــرو  ب بــااڵنــوێــنــی  
ــەرەڕای  دیــمــوكــراتــی  كــوردســتــان، ســ
هەموو کۆسپەکانی سەر رێگای خۆی...

یادی هاوکارێکی لەمێژینە

فەتاح کاویان

سەروتار

کەماڵ کەریمی / ل 3

کوێستان فتووحی / ل 5

یەکیەتیی  سااڵنەی  کۆنفڕانسی  لە  کوردستان  رۆژهەاڵتی  دیموکراتی  الوانــی  یەکیەتیی  بەشداری 
12 یــەکــگــرتــوەکــان دا....الپــەڕی  نــەتــەوە  چــاودێــری  لــەژێــر  و  سوسیالیست  ئینتێرناسیۆناڵ  الوانـــی 

»کوردستان«، ڕۆژنامەیەک 
بۆ هەموو وەرزەکان!

»کوردستان«  واتە  ڕۆژنامەکە  ناوی 
جگە لەوەی کە ئاماژە بە جوغرافیایەکی 

سیاسییە و...
نارس باباخانی / ل 4
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نەورۆز بەبۆنەی 
هاونیشتمانە بەڕیزەکان

کۆمەاڵنی خەلکی کوردستان،
پــێــشــمــەرگــە  و  ئــــەنــــدام  و  ــادر  ــ ــ ک
ــی حــیــزبــی دیــمــوکــراتــی  ــان ــەک ــان ــارەم ق

کوردستان
ئـــــەوا جـــارێـــکـــی دیـــکـــەش جــێــژنــی 
نەتەوایەتیی نەورۆز، جێژنی هاتنی بەهار، 
ــەوەی  ــووژان ــەوەی ســاڵ و ب ــوون ــازەب ت
هیوا  گــەشــانــەوەی  جێژنی  ســروشــت، 
ــەوەی هێز و  ــوون بــەژیــان و زیــنــدوو ب
و  ئاواتەکان  دەستەبەرکردنی  بۆ  ورە 

ژیانێکی باشتر و شیاوتر، هاتەوە.
ــەم بــۆنــەیــەوە، لــە الیـــەن دەفــتــەری  ب
ــی  ــراتـ ــوکـ ــمـ ــی دیـ ــزبـ ــیـ ــیـــی حـ ــیـــاسـ سـ
پیرۆزبایی تان  دڵ  بە  پڕ  کوردستانەوە، 
لێ دەکەم و ئاواتم ئەوەیە ساڵی تازەی 
ــاوی بــۆ ئــێــوە پــڕ لــە ســەرکــەوتــن  ــەت ه
ــوادارم  ــیـ ــادی بـــێ. هـــەروەهـــا هـ و شــ
بزووتنەوەی رزگاریخوازانەی نەتەوەی 
ئێمە بە گشتی و خەباتی خەڵکی ئێمە لە 
بە  گەیشتن  بۆ  کوردستان،  رۆژهەاڵتی 
ئازادی و ئامانجە رەوا نەتەوایەتی یەکان، 
بە ئاکام بگا و چیدی خەڵکی ئێمە لە ژێر 

ستەم و ژێردەستی دا نەمێنێتەوە.
ــازە  نــــەورۆز هــــەروەک ســروشــت ت
تــازەش  ــەوە، گیان و ورەیــەکــی  ــات دەک
وەبەر خەباتکارانی رێگای ئازادی دەنێ. 
رەمزی  کوردان  بۆ  نەورۆز  کۆنەوە  لە 
بە دژی سیستیمی  فیداکاری  و  خەبات 
زوڵم و ستەم بووە. ئێمە لە ساڵی نوێ 
پێشوو،  لە  دڵگرمتر  و  لێبڕاوانەتر  دا 
دابینکردنی  پێناوی  لە  خۆمان  خەباتی 
مافەکانمان دا، بە دژی کۆماری ئیسالمیی 
ڕێکخراوەکانی  دەدەیـــن.  ــژە  درێ ئێران 
حیزبی دێمۆکڕاتی کوردستان لە نێوخۆ 
دەکەنەوە،  دڵنیاتان  واڵت،  دەرەوەی  و 

ڕووبەڕووی  تەواوەوە  ئامادەیی  بە  کە 
دەبــنــەوە،  سیاسییە  ــارودۆخـــە  بـ ئـــەو 
گۆڕێ  لە  دا  ئێمە  واڵتــی  لە  ئێستا  کە 
قۆناخێکیش  و  ئاڵوگۆڕ  هەر  لە  و  دایە 
ــۆ گــەشــەپــێــدان و بــەرەوپــێــشــبــردنــی  ب
لەو  ــرن.  وەردەگـ کەڵک  ئامانجەکانمان 
یان  خەڵک  کۆمەاڵنی  خەباتی  دا  پێناوە 
خەڵکی  لــەودا  کە  مــەدەنــی،  تێکۆشانی 
بە  دەرفەتێک  چەشنە  هەر  بتوانن  ئێمە 
ژیانی  دۆخــی  باشترکردنی  قــازانــجــی 
داخوازە  و  و ویست  بقوازنەوە  خۆیان 
مەدەنی و کۆمەاڵیەتی یەکانی خۆیان لە 
بەرز  بەرامبەر سیستیمی دەسەاڵتداردا 
بکەنەوە، بە شێوەیەکی گرینگی خەبات و 
رێگایەکی باش بۆ کردنەوەی بەشێک لە 
ئاستەنگەکان بەرەو سەرکەوتن دەزانین. 
پێشمەرگەکانی  دا  کــاتــەش  ــەو  ل ــەر  ه
حیزبی دیموکراتی کوردستان، زیاتر لە 
لە  کە  هەیە  ئەوەیان  ئامادەیی  هەمیشە 
کوردستان  رۆژهەاڵتی  شوێنێکی  هەر 
و  بکەن  هاونیشتمانانیان  لە  بەرگری 
هەر کاتێک بەرژەوەندیی واڵت و خەڵکی 
بــەرەوڕووی  چەکدارانە  بخوازێ،  ئێمە 
پێشمەرگایەتیی  ئەرکی  ببنەوە،  دوژمن 
نیشتمانی  و  بــەجــێ بــگــەیــەنــن  ــان  خــۆی

خۆیان بپارێزن.
لەو بەینە دا، نابێ ئەوەمان لە بەرچاو 
یەکیەتیی  و  ــاری  ــاوکـ هـ کـــە  بـــێ  ون 
ــکــخــراوەکــانــی  کــــــردەوەی هـــەمـــوو ڕێ
ــی کـــوردســـتـــان مــەرجــی  ــ ــەاڵتـ ــ ڕۆژهـ
ــی دەرکـــەوتـــنـــی ئــاســۆیــەکــی  ــی ســەرەک
بەشەی  ئــەو  خەباتی  بۆ  ڕوون  ــەواو  ت
یەکیەتی و هاوهەنگاویی  کوردستانە و 
گوڕوتینێکی  ــەم  ه هــێــزەکــان،  هــەمــوو 
تەواوتر بە بزووتنەوەکەمان دەبەخشێ 
یەکگرتووتر  خەڵکەکەشمان  هــەم  و 

کۆلێژی  ئەو  و  ئەم  دەرچــووی  نەک   ...
ــووســی، بــەڵــکــوو پــــەروەردەی   ــەن ــام ڕۆژن
ــەی تــێــکــۆشــان و ســەنــگــەری  ــخــان ــاب ــوت ق
پــێــشــمــەرگــایــەتــی بــــوون و بـــە شــێــوەی 
ئەزموونیی  پێ گەیشتوون. کە وایە شتێکی 
تر هەیە کە بە هەمووی ئەو راستیانەشەوە، 
ڕێزدار  و  خۆشەویست  خوێنەرانی  الی  »کوردستان«ی  ڕۆژنامەی 
ڕێبازە سیاسییەی کە کوردستان  بیروباوەڕ و  ئامانج و  ئەم  کردوە. 
الپەڕەکانی خۆی بۆ باڵوکردنەوەیان تەرخان کردوە، ئەو خەباتە پڕ 
کوردستانەوە،  کۆماری  سەردەمی  لە  »کوردستان«  لەقوربانیدانەی 
بووە بە زمانحاڵی، بوون بە هۆی ئەوەی »کوردستان«بایەخ و گرنگیی 

خۆی هەبێ.
»کوردستان«، هەر لەو کاتە دا کە هەڵگری باوەڕ و پەیامی حیزبێکی 
ئاوێنەی  نشێوە،  و  هــەوارز  پڕ  و  درێــژ  و  دوور  خەباتێکی  خــاوەن 
یەکەمین جار »کوردستان«  ئەم حیزبە و خەباتەکەشیەتی.  مێژووی 
بەفرانباری 1324ی  لە  وەک زمانحاڵی حیزبی دیموکراتی کوردستان 
هەتاوی دا باڵو بوەوە. یەکەم دەورەی ئەم ڕۆژنامەیە کە لە سەردەمی 
ژیانی کۆماری کوردستان دا بووە، 113 ژمارەی گرتە خۆ. دواتر و لە 
قۆناغ و بارودۆخی جیاوازدا، چەند دەورەی دیکەی »کوردستان« باڵو 
بوونەوە. ئەم دەورەیەی ئێستاش لە ڕێبەندانی 1349ی هەتاوی دەست 
پێ دەکا و یەکەم ژمارەی ئەو دەورەیەش لە بەغدا، چاپ و باڵو بووەتەوە. 
کە چاو لە  ژمارەکانی هەر دەورەیەکی »کوردستان« بە تایبەتی ئەم 
بەیاننامەکان  بە سەردێڕی  چاوگێڕانێک  بە  دەکەی،  ئێستا  دەورەیەی 
بابەتەکان، ئەو ڕووداوانــەت وەبیر دێنەوە کە بە سەر ئەم حیزبە  و 
ئالوگۆڕە  بارەی  لە  حیزبەت  ئەم  ڕوانگەی  هاتوون.  تێکۆشەرانی دا  و 
سیاسیەکانی پێوەندیدار بە نەتەوەی کورد لە ئێران و بەشەکانی دیکەی 
کوردستان لەقۆناغێکی تایبەت دا وەبیر دەخەنەوە. زۆر لەو کەسانەی 
لەم  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  کاربەدەستی  و  ڕێبەر  مەقامی  لە 
ڕۆژنامەیە دا وتاریان باڵو بووەتەوە یا قەڵەمیان گێڕاوە، ئێستا لە ژیان 
دا نەماون بەاڵم لە مێژووی ئەم حیزبە و خەباتی ئازادیخوازیی گەلی 

کورد دا ناوێکی نەمر و جێگایەکی دیاریان هەیە. هەر لەم دەورەیەی 
»کوردستان« دا کۆمەڵێک کەسایەتی ڕۆڵی جۆراوجۆریان گێڕاوە 
هێمنی  لــەوانــە:  نــەمــران.  و  شەهیدان  ڕێــزی   چوونەتە  ئێستا  کە 
موکوریانی، کەریمی حیسامی، د.قاسملوو، د.شەرەفکەندی، عەبدوڵال 
شەریفی، سەالم عەزیزی، عوسمان ڕەحیمی و نوێترین مامۆستای 
کۆچ کردوومان کاک فەتاح کاویان.  ئەوەشمان لە بیر نەچێ کە لە 
دواڕۆژەکانی ساڵی 2016دا، »کوردستان«هاوکار و پشتیوانێکی بە 
نرخی لە دەست دا، ئەویش ناسر ئێرانپوور بوو. بێ ئەمەگی دەبێ 
ئەندامی  ئەگەر چی  نەکەینەوە، چونکە  یادی  دا،  بۆنەیە  لەم  ئەگەر 
حیزبی  ئەندامی  تەنانەت  و  ڕۆژنامەیە  ئەم  نووسەرانی  دەستەی 
دیموکراتی کوردستانیش نەبوو، بەاڵم لەم چەند ساڵەی دوایی دا لە 
»کوردستان« غافڵ نەبوو و هەرکات »کوردستان« داوای نووسینی 
لێ کردبا یا بۆ خۆی وتارێکی خۆی بۆ »کوردستان« بە شیاو زانیبا،  

بە شانازییەوە هاوکاریی ئەم ڕۆژنامەیەی دەکرد.
تەمەنی  ئەمەش کە »کورستان« زۆربەی هەرە زۆری سااڵنی   
خۆی لەم دەورەیە و چەند دەورەیەکی پێشووش دا لە دوورخراوەیی 
فەننی یەکانی  کادرە  و  نووسەران  بەڕێوەبەران،  و  کردوە  بەڕێ  دا 
لە قۆناغێکی تەمەنەوە  لە زێدی  خۆیان و ڕۆژنامەکەیان،  ، دوور 
دەچنە قۆناغێکی دیکە و بە دیار »کوردستان«ەوە پیر دەبن، بەشێکە 
لە سروشتی  ئەو خەباتە سیاسی و ئازادیخوازییەی، »کوردستان« 
بووە بە دەنگ و ڕەنگی، خەباتێک کە بە زۆری لە ژێر سەرکوت و 

لە دوورەواڵتی دا درێژەی هەبووە.
 هەر وەک ئێستا لە جیاتی »کوردستان«ێک، دوو »کوردستان« 
دا  ڕابــردووش  لە  دەبنەوە،  باڵو  دیموکرات  زمانحاڵی حیزبی  وەک 
بەو  دا.  جەستە  دوو  لە  بــووە  گیانێک  »کوردستان«  هەبووە  وا 
واتایە کە  دووبەشی لێک دابراوی حیزبی دیموکرات، هەر کامیان 
کردوەتەوە.  باڵو  خۆیان  ئۆرگانی  وەک  »کوردستان«یان  جیا  بە 
لەمەشەوە دەتوانین بگەینە ئەو ڕاستییە کە »کوردستان« لەم قەدەر 
و چارەنووسەشی دا، لە خاوەنەکەی واتە حیزبی دیموکرات دەچێ.

و  ڕێــبــەران  و  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  کە  دا  دۆخێک  لە 

ئەو  فەننیی  کـــادری  و  ــووســەران  ن و  حیزبە  ئــەو  تێکۆشەرانی 
بدەین  بەڵێن  نەبێ  ئاسان  لەوانەیە  دەبن،  تێپەڕ  پێی دا  رۆژنامەیە 
تیراژ و زوو زوو  لە ڕووی فۆرم و چاپ و  کە »کوردستان«  
باڵوکردنەوەی، باشتر دەکەین. چونکە وەک خوێنەرانیش هەستیان 
ژمارەکانی  لە  هێندێک  چاپی  بۆ  جار  هێندێک  تەنانەت  پێ کردوە 
هەر  کە  کێشەیەکە  ئەوە  تەنگانە .  کەوتووینە  ماڵییەوە  ڕووی  لە 
بۆ  پێزانینمان  و  وێڕای سوپاس  بەرەوڕووین.  گەڵی  لە  ئێستاش 
ئەو دۆستانەی کەهەر یەکەی بۆ ماوەیەک تێچووی چاپی ڕۆژنامە 
هۆگرانی  لە  داوا  لێرەوە  ئەستۆ،  گرتووەتە  کاغەزیان  ســەر  لە 
ئەم  تا  بن  پشتیوانی  ماڵییەوە  ڕووی  لە  دەکەین  ڕۆژنامەیە  ئەم 
بە  قەڵەم  لە  خۆیەتی  جێی  بمێنێتەوە.  داگیرساوی  بە  هەر  چرایە 
هۆگرانی  لە  وەها  هەر  کوردستان،  دەرەوەی  و  نێوخۆ  دەستانی 
کاری ڕۆژنامەنووسی ودڵسۆزی خەبات و تێکۆشانی ڕۆشنبیریی 
حیزبی دیموکرات داوا بکەین بە نووسین و وەرگێڕان و، هاوکاری 
لە ناردنی هەواڵ و ڕاپۆرتی جۆراوجۆر و دانی ئیدە و پێشنیاری 
دەکەوێتە  کە  ــەوەش  ئ بــن.  »کوردستان«  پشتیوانی  ســوود،  بە 
ئەوەیە  »کوردستان«  ئێستای  نووسەرانی  و  بەڕێوەبەران  سەر 
درێژەدەر و  پیرۆزە،  ئەم مەشخەڵە  ڕاگرتنی  بــەردەوام  وێڕای  کە 
پارێزەری ئەو خسڵەت و تایبەتمەندییانەی »کوردستان« بن کە بۆ 
ماوەیەکی زۆر ئەم ڕۆژنامەیەی لە نێو ڕۆژنامەکانی دیکە دا پێ 
دەناسرایەوە.  زمانپاراوی و زمانخاوێنی، هەر وەها ڕاستوێژی و 

بەرپرسیاریەتی لە گرنگترینی ئەوتایبەتمەندیانەن.
بە بۆنەی باڵوبوونەوەی ژمارە 700ی »کوردستان«بە ڕێزەوە 
یادی هەموو ئەو کەسانە دەکەینەوە کە بەردەوامیی ئەم ڕۆژنامەیە 
قۆناغە  لە  »کوردستان«  لە  ئــەوان  تێکۆشانی  کــارو  قـــەرزداری 
ماندوونەبوونی  و  پیرۆزبایی  وەها  هەر  بووە.  جۆراوجۆرەکان دا 
و  »کوردستان«  کارگێڕانی  و  بەڕێوەبەران  ئێستای  ستافی  لە 

سەرجەم خوێنەران و هۆگرانی دەکەین.
بەو هیوایەی »کوردستان« هەر بەردەوام و، لە بەرەوپێشچوون 

دابێ.

و  شێلگیر  خەباتێکی  ــەرەو  بـ و  دەکـــا 
یەکالکەرەوە دەیان بزوێنێ.

پێمان خۆشە  دا  پێوەندییە  لــەو  هــەر 
ــکــەش ئــامــاژە بــکــەیــن کە  جــارێــکــی دی
ــی لە  ــەت درێــــژەدان بــە دابـــڕان و دوول
حیزبی دیموکرات دا، نە لە بەرژەوەندیی 
بزووتنەوەی کورد بە گشتی دایە و نە 
لێ دەبینن.  ســـوودی  حــدکــاش  و  حــدک 
وەسەریەک کەوتنەوەی  پێچەوانەوە  بە 
بنەماڵەی دیموکرات دەبێتە هۆی ئەوەی 
گرفتێکی گەورەی سەر رێگای خەباتمان 
لە  بەهێزتر  دیموکراتێکی  و  ــڕەوێ  بـ
وەک  ئێمە  هــەبــێ.  دا  خــەبــات  مەیدانی 
حیزبی دیموکراتی کوردستان هەر وەک 
ئەو  ئامادەین  رامان گەیاندوە  پێشتریش 
مەسەلەیە بە وەبەرچاوگرتنی رێزدانان 
یەکتر، مەنتیق و راستییەکانی  بۆ مافی 
نێو بزووتنەوەی کوردستان، چارەسەر 

بکەین.
لە هەر  بە گشتی  بزووتنەوەی کورد 
ســەرەڕای  کوردستان،  پارچەی  چــوار 
بــارودۆخــە  ئـــەو  و  نشێو  و  هــــەوراز 
دسست تێوەردانی  هــۆی  بــە  ــۆزەی  ــاڵ ئ
شەڕی  دراوسێکان،  واڵتە  زلهێزەکان، 
داعش و هتد، لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاست 
قۆناخێکی  بە  ئێستاش  پێک هاتوە،  دا، 
هەرێمی  تـــێ دەپـــەڕێ.  دا  هــیــوابــەخــش 
تەنیا  ــە  ک  ، ــوور«  ــاشـ »بـ ــان  کــوردســت
حکوومەتێکی  کە  کوردستانە  بەشێکی 
پــێــک هــاتــوە و جێگای  تـــێ دا  فــیــدراڵــیــی 
هیوای هەموو کوردانە، بە داخەوە لەم 
چەند ساڵەی دوایی دا تووشی ناکۆکی و 
ناسازی لە نێوان حیزب و رێکخراوەکانی 
دا بووە، ئەوەش لە کاتێک دا، کە بێجگە 
و  گیانی  زیانی  کە  داعیش،  شــەڕی  لە 
لێ کەوتوەتەوە،  زۆری  یەکجار  ماڵیی 

کەندوکۆسپی  ئــابــووریــیــش  قــەیــرانــی 
زۆری بۆ ئەو هەرێمە دروست کردوە، 
بەاڵم بەو حاڵەش دەردەکەوێ هەرێمی 
سیاسیی  ــەکــی  ــدەی ــن ــای ئ کـــوردســـتـــان 
ڕوونی لە پێشە و رەوتە دیپلۆماسی و 
پێوەندی یە نێودەوڵەتی و سیاسی یەکان، 
کورد  گەیشتنی  کە  ئەوەن  نیشاندەری 
داخــوازی  لووتکەی  بە  پارچەیە،  لــەو 
خۆی، واتە سەربەخۆیی، لە دادێ یەکی 

نەک زۆر دوور دا، دوورەدەست نیە.
کوردستان«کوردستانی  باکوری  لە 
تورکیە« ، لە گەڵ ئەوەی کە پڕۆسەی 
و  ئاڵۆزی  شوێنەواری  ژێر  لە  ئاشتی 
دەرەکی یەکان دا  و  نێوخۆیی  کێبەركێی 
ــارچــووە، جــم وجــۆڵ و هــەوڵــەکــان  ــەب ل
هەروا گەرمن و مەسەلەی کورد هەر وا 
سەرباسی رۆژەڤی سیاسییە و رەوتی 

گەشەکردنی خۆی دەپێوێ.
سووریە«،  »کوردستانی  رۆژاوا  لە 
کە تا پێش ئاڵوگۆڕەکانی نێو سووریە، 
مافی  کوردستان  بەشەی  ئەو  خەڵکی 
نەدەبینرا،  هاونیشتمانەتیشیان پێ ڕەوا 
کە  جێگایەک  گەیشتوەتە  کــورد  ئێستا 
و  زلهێزەکان  سەرنجی  بەر  کەوتوەتە 
دیــارە.   شوێنی  هاوسەنگی یەکان دا  لە 
ــە نــوێ یــانــەی بــە دوای  ــەتـ ــەو دەرفـ ئـ
رەخساون،  دا  سووریە  ئاڵوگۆڕەکانی 

ــان  ــی گــریــنــگ و مــێــژوویــی ی ــەم ــەره ب
ــارە،  ــوردی ئـــەو بــەشــە پــێــوە دیـ ــ ــۆ ک ب
ــایــی و  کــە هــیــواداریــن بــتــوانــن بــە وری
مافی  بە  گەیشتن  پێناو  لە  هاودەنگی 
کەڵکی  دا  خۆیان  نەتەوایەتیی  رەوای 

لێ وەرگرن.
هاونیشتمانە بەڕێزەکان

کە  نێوەڕاست  رۆژهــەاڵتــی  ناوچەی 
کوردستانی تێ دا هەڵکەوتوە، بە خێرایی 
گۆرانی بە سەر دادێ و حیزبی ئێمەش 
هەوڵ دەدا لە هەر ئاڵوگۆرێک کە لە واڵت 
و ناوچەکەمان دا روو بدا، بە قازانجی 
ئامانجی رەوامان کەڵک وەرگرێ. دیارە 
بــەراوەرد  هەر  و  بارودۆخێک  هەر  لە 
ئێمە  نــەتــەوەی  دا،  هاوسەنگی یەک  و 
پشت بە هێزی خۆی و بایەخە مێژویی 
دەبەستێ،  خۆی  نەتەوایەتی یەکانی  و 
هەر وەک ئەسڵی سەربەخۆیی سیاسی 
حیزبی  نەگۆڕی  و  جێگیر  بناخەیەکی 

دیموکراتی کوردستانە.
پیرۆز  نــەورۆزتــان  دیکەش  جارێکی 
بێ و ساڵی نوێ، ساڵی سەرکەوتن و 

بەختیاریمان بێ.
مستەفا مەولوودی
سکرتێری گشتیی

حیزبی دیموکراتی کوردستان
نەورۆزی 1396ی هەتاوی

پەیامی سکرتێری گشتیی حیزبی دیموکراتی کوردستان 

وەک ئاوێنەی خەباتێکی سەخت و دوورو درێژ

قادر وریا

»کوردستان«
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لە رۆژهەاڵتی کوردستان

یەکیەتی  دامەزرانی  ساڵرۆژی  71ه مین  بۆنەی  بە  سەرەتا 
پیشکەش  پیرۆزبایی  گەرمترین  کوردستان  دیموکراتی  ژنانی 
مافخوازی  ژنانی  تایبەتی  بە  و  کوردستان  خەڵکی  هەموو  بە 
کوردستان و هەموو ئەندامان و الیەنگرانی یەکیەتی ژنان دەکەم.
71 ساڵ بەر لە ئێستا لە هەل و مەرجێکی سیاسی مێژوویی 
کوردستانی  لــە  کـــورد  گــەلــی  جـــوواڵنـــەوەی  بــۆ  کــە  تایبەتدا 
ــەاڵت  رەخــســا و بەرهەمەکەی بــوو بــە دامــەزرانــدنــی  ــ رۆژه
سەرۆکایەتی  بە  کوردستان  دیموکراتیکی  کۆماری  یەکەمین 
پێشەوای نەمر قازی محەممەد. کۆماری کوردستان لە ماوەی 
دەستکەوتی  گەلێک  خۆیدا  پڕئەزموونی  دەسەاڵتی  مانگی   11
نەتەوەکەماندا  رزگاریخوازی  مێژووی  لە  نرخی  بە  و  گەورە 
دامەزراندنی  بەنرخانە  دەستکەوتە  لــەو  یەکێک  کــرد.  تۆمار 
بــوو. رێــکــخــراوی یەکێەتی ژنــانــی دیــمــوکــراتــی کــوردســتــان 
سەردەمە  لەو  ژنــان  بە  تایبەت  رێکخراوێکی  دامەزراندنی 
تایبەتی  بە  کوردستان  و  گشتی   بە  ئێران   کۆمەڵگەی  کە  دا 
ــاری فــەرهــەنــگــی  و کــۆمــەاڵیــەتــی  و  ــە بـ زۆر ســونــنــەتــی و ل
دەرفەتێکی  وەک  دابــوو،  دواکەوتوویی  پەڕی  لەو  سیاسیەوە 
توانیان  ژنــان  کــرایــەوەو  دا  کــورد  ژنانی  دەم  بــەر  لە  زێڕین 
بــۆ یــەکــەم جــار داخــوازیــیــەکــانــی خــۆیــان بێننە گـــۆڕێ و لە 
تێبکۆشن. ئامانجەکانیان  بۆ  دا  خۆیان  بە  تایبەت  تەشەکولی 
هاوکات دامەزراندنی یەکیەتی ژنانی دیموکراتی کوردستان لەو 
هەل و مەرجە سیاسی  و  کۆمەاڵیەتیەی ئەو کاتدا بە وەرچەرخانێکی 
مێژوویی گرینگ و نوێ لە بزاڤی رزگاریخوازی گەلی کوردو 
بەتایبەتی خەبات و تێکۆشانی ژنان دێتە ئەژمار. ئامانجەکانی 
و  رێکخستن  بۆ  بوو  هەوڵدان  رێکخراوەیە  ئەم  دامەزراندنی 
گەشە پێدانی بزووتنەوەیەکی کۆمەاڵیەتی ژنان و هاندانیان بۆ 
بەشداری کردنی چاالکانە لە پرسە نەتەوەیی و کۆمەاڵیەتیەکاندا.
 جێی خۆیەتی لەو بۆنە پیرۆزە دا ســەری رێــزو وەفــا بۆ 
لە  دیــمــوکــراتــی کــوردســتــان  ــەری یەکیەتی ژنــانــی  ــن ــەزرێ دام
مینا  مەرحوومی  نەمرو  پێشەوای  هەموویانەوە  ســـەرووی 
دانەوێنین. رێکخراوەیە  ئــەو  بەرپرسی  یەکەم  قــازی  خانمی 
ــەر! ــ ــ ــۆشـ ــ ــ ــکـ ــ ــ ــێـ ــ ــ ژنـــــــــــانـــــــــــی مـــــــــــافـــــــــــخـــــــــــوازو تـ
دیموکراتی  ژنــانــی  یەکیەتی  ــی  ــەزران دام ــادی  ی کاتێکدا  لــە 
بــە گشتی و رۆژهــەاڵتــی  کــە جیهان  کــوردســتــان دەکــەیــنــەوە 
ناوەڕاست بە تایبەتی، بە قۆناغێکی سەخت و دشوار دا تێدەپەڕێ. 
تێرۆریزمی نێودەوڵەتی لە ژێر ناوی جۆراجۆر دژایەتی هەموو 
نەتەوەو ئایینێک دەکاو لە هەر جۆرە کردەوەیەکی دژی ئینسانی 
کەڵک وەردەگرێ. کوشت و کوشتاری خەڵکی بێدیفاع لە الیەن 
ئەو رێکخراوە تێرۆریستیانەوە بوەتە هۆی کۆچی بە کۆمەڵی 
مرۆڤەکان بە تایبەتی الوەکان. بارودۆخی ناوچەی رۆژهەاڵت 
لە  بیر  تەنانەت  دەوڵەتەکان  کە  رۆیشتووە،  ئاقارێک  بــەرەو 
و  خەبات  بکەنەوە.  ناوچەکە  جۆغرافیایی  نەخشەی  گۆڕینی 
تێکۆشانی ژنانی جیهان شکڵێکی نوێی بە خۆیەوە گرتوە و ژنانی 
کورد زیاتر لە پێشوو لە هەموو بوارەکانی ژیانی سیاسی و 
کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی لە مەیدان دان و لە هەموو دامەزراوەکان 
رۆڵی بەرچاو دەگێڕن و شان بە شانی پیاوان بەرەو پێش دەڕۆن.
ســەرەڕای  کوردستان  رۆژهەاڵتی  ژنانی  خەباتی  هاوکات 
وێــڕای  ئیسالمی،  کــۆمــاری  سەرکوتەکانی  بەربەستەکان و 
یاسای دژە ژنی  بۆ گۆڕینی  ئێران  ژنانی  تێکۆشانی  خەبات و 
ــووە و هــەمــوو کــات پێشەنگی  ب بــەرچــاو  کــۆمــاری ئیسالمی 
خۆڕاگرانە  و  دابوونە  واڵت  لە  ئازادیخوازی  بزووتنەوەکانی 
بەربەرەکانی بۆ مافە رەواکانی خۆیان دەکەن  و لە پەنا ئەوەش 
دا مەسەلەی نەتەوایەتییان لە بیر نەکردوە و قوربانیان بۆ داوە.
ژنانی  لــە  داوا  کــوردســتــان  دیــمــوکــراتــی  ژنــانــی  یەکیەتی 
بە  کە  دەکا  کوردستان  مافخوازی  ژنانی  تایبەتی  بە  و  ئێران 
ئاستی  ســەری  بردنە  بە  گۆڕانکارییەکان،  گرتنی  چاو  لەبەر 
بــدەن هێزو  هــەوڵ  ــوازە رەواکــانــی خۆیان  داخـ هۆشیاری و 
رێکخراوەیی دا  چوارچێوەی  لە  ژنان  بزووتنەوەی  پۆتانسیێلی 
ــک بــخــەن  و لــە هــەر دەرفــەتــێــک بــۆ شکڵ گرتنی مــرۆڤ  رێ
ساالری لە کۆمەڵگادا کەڵک وەرگــرن. دڵنیا بن یەکیەتی ژنان 
پشتیوانی لە خەباتی رەوایان دەکا و پەیمان و بەڵێنی لەگەڵ 
ئامانجە  وەدیهاتنی  تا  کە  دەکــەتــاوە  نــوێ  کوردستان  ژنانی 
ئینسانیەکانی ژنان لە تێکۆشان ناوەستێ و بەردەوامە لە خەبات.
هەر لەو بۆنە پیرۆزە دا جێی خۆیەتی کە سپاس و پێزانینی 
خۆمان بۆ پشتگیری و رێنوێنەکانی حیزبی دیموکراتی کوردستان 
دەرببرین کە هەر دەم پشتیوانێکی بە هێزی رێکخراوەکەمانن 
لە بەرەو پێش بردنی خەباتی رزگاریخوازی ژنانی کوردستان.
ــەڕی  ــوەگـ ــاڵـ ــن سـ ــ ــی ــ ــە 71ەم ــ ــەم بـــێ 24ی رەشــ پـــیـــرۆز 
ــان ــوردســت ــانـــی دیــمــوکــراتــی ک ــەتــی ژنـ ــەکــی دامــــەزرانــــی ی

پەیامی یەکیەتی ژنانی دیموکراتی کورستان

 بە بۆنەی 2٤ی رەشەمە،
ساڵوەگەڕی دامەزرانی یەکیەتیی ژنان

ئەو  فەننیی  کـــادری  و  ــووســەران  ن و  حیزبە  ئــەو  تێکۆشەرانی 
بدەین  بەڵێن  نەبێ  ئاسان  لەوانەیە  دەبن،  تێپەڕ  پێی دا  رۆژنامەیە 
تیراژ و زوو زوو  لە ڕووی فۆرم و چاپ و  کە »کوردستان«  
باڵوکردنەوەی، باشتر دەکەین. چونکە وەک خوێنەرانیش هەستیان 
ژمارەکانی  لە  هێندێک  چاپی  بۆ  جار  هێندێک  تەنانەت  پێ کردوە 
هەر  کە  کێشەیەکە  ئەوە  تەنگانە .  کەوتووینە  ماڵییەوە  ڕووی  لە 
بۆ  پێزانینمان  و  وێڕای سوپاس  بەرەوڕووین.  گەڵی  لە  ئێستاش 
ئەو دۆستانەی کەهەر یەکەی بۆ ماوەیەک تێچووی چاپی ڕۆژنامە 
هۆگرانی  لە  داوا  لێرەوە  ئەستۆ،  گرتووەتە  کاغەزیان  ســەر  لە 
ئەم  تا  بن  پشتیوانی  ماڵییەوە  ڕووی  لە  دەکەین  ڕۆژنامەیە  ئەم 
بە  قەڵەم  لە  خۆیەتی  جێی  بمێنێتەوە.  داگیرساوی  بە  هەر  چرایە 
هۆگرانی  لە  وەها  هەر  کوردستان،  دەرەوەی  و  نێوخۆ  دەستانی 
کاری ڕۆژنامەنووسی ودڵسۆزی خەبات و تێکۆشانی ڕۆشنبیریی 
حیزبی دیموکرات داوا بکەین بە نووسین و وەرگێڕان و، هاوکاری 
لە ناردنی هەواڵ و ڕاپۆرتی جۆراوجۆر و دانی ئیدە و پێشنیاری 
دەکەوێتە  کە  ــەوەش  ئ بــن.  »کوردستان«  پشتیوانی  ســوود،  بە 
ئەوەیە  »کوردستان«  ئێستای  نووسەرانی  و  بەڕێوەبەران  سەر 
درێژەدەر و  پیرۆزە،  ئەم مەشخەڵە  ڕاگرتنی  بــەردەوام  وێڕای  کە 
پارێزەری ئەو خسڵەت و تایبەتمەندییانەی »کوردستان« بن کە بۆ 
ماوەیەکی زۆر ئەم ڕۆژنامەیەی لە نێو ڕۆژنامەکانی دیکە دا پێ 
دەناسرایەوە.  زمانپاراوی و زمانخاوێنی، هەر وەها ڕاستوێژی و 

بەرپرسیاریەتی لە گرنگترینی ئەوتایبەتمەندیانەن.
بە بۆنەی باڵوبوونەوەی ژمارە 700ی »کوردستان«بە ڕێزەوە 
یادی هەموو ئەو کەسانە دەکەینەوە کە بەردەوامیی ئەم ڕۆژنامەیە 
قۆناغە  لە  »کوردستان«  لە  ئــەوان  تێکۆشانی  کــارو  قـــەرزداری 
ماندوونەبوونی  و  پیرۆزبایی  وەها  هەر  بووە.  جۆراوجۆرەکان دا 
و  »کوردستان«  کارگێڕانی  و  بەڕێوەبەران  ئێستای  ستافی  لە 

سەرجەم خوێنەران و هۆگرانی دەکەین.
بەو هیوایەی »کوردستان« هەر بەردەوام و، لە بەرەوپێشچوون 

دابێ.

ســــــاڵــــــی     
هــەتــاوی  139٥ی 
تێپەڕی.  ناخۆشییەکانیەوە  و  خــۆشــی  هــەمــوو  بــە 
ساڵێک پڕ لە رووداوی گرینگ کە هەرکام بە نۆبەی 
و  خەڵک  لەسەر  خراپیان  و  باش  شوێنەواری  خۆی 

کۆمەڵگەی کوردستان بەجێ هێشتووە.
ساڵ  ناخۆشەکانی  رووداوە  لە  ئاوڕێک  ئەگەر     
خەسارانەی،  ئەو  بۆ  دەگەڕێتەوە  بەشێکی  بدەینەوە 
بەتایبەت  و  گــیــان لــەدەســت دان  و  گرتن  بــەهــۆی  کــە 
شەهید بوونی ژمارەیەک لە تێکۆشەرانی نەتەوەکەمان، 
کە خەم و پەژارەیەکی زۆری بۆ خەڵکی رۆژهەاڵتی 
کوردستان بە دوای خۆیدا هێنا. هەرچەند ئەم رووداوانە 
نائومێدی  و  دەست بەردانەوە  هۆی  نەبوونە  هەرگیز 
ئەگەر  کوردستان.  رۆژهــەاڵتــی  خەباتگێڕی  خەڵکی 
تێچووانە  لــەم  خەمیان  لەالیەک  کوردستان  خەڵکی 
دەکردە  ئەم خەسارانەیان  لەالیەکی دیکەوە  دەخوارد، 
دەرفەتێک بۆ دەربڕینی هاوپێوەندی و دروستکردنی 
سیمای  دەرخستنی  بــۆ  نــێــوانــیــان دا،  لــە  هــاودەنــگــی 
یەکڕنگی کوردستان لە بەرابەر دوژمنی هاوبەشیان دا.
گەلیك  تااڵنە،  رووداوە  ئــەو  هەموو  ســـەرەڕای    
تێکۆشان دا  و  سیاسی  رەوتــی  لە  چوون  بەرەوپێش 
چ لە نێوخۆی واڵت و چ لە دەرەوە لەم یەک ساڵەدا 
لێ بکرێ  چاوی  دەسکەوتێک  وەک  دەبێ  کە  بینراون 
و بێگومان بوونەتە هۆی دڵخۆشی و ئومێدوار بوونی 
زیاتری خەڵک بە داهاتووی خەباتە رەواکەیان لە پێناو 

وەدیهاتنی ئامانجەکانیان دا.
عەزیزی  خالیدی  کــاک   139٥ ساڵی  ســەرەتــای    
دووبــارەی  پەیامێکدا  لە  حیزب،  کاتی  ئەو  سکرتێری 

لێک  پێویستی  داوای  ئـــەوەی  لــەگــەڵ  و،  ــردەوە  ــ ک
رۆژهــەاڵت  حیزبەکانی  لە  زیاتری  نیزیک  بوونەوەی 
کرد، داوایەکی گشتی رووبــەڕووی هەموو الیەک لە 
دەرەوە و نێوخۆی رۆژهەاڵت کردەوە کە سالی نوێ 
بکەین بە ساڵی چاالکی هەمەالیەنە و دوورکەوتنەوە 
لە بێتەفاوەتی و هەوڵدانی زیاتر بۆ کەڵک وەرگرتن لە 
بەرژەوەندی گشتی رۆژهەاڵتی  پێناو  لە  دەرفەتەکان 

کوردستان دا. 
کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  پــەیــامــەی  ــەم  ئ   
درابوو،سنوورێکی  خەڵکدا  گوێی  بە  پێشتریش  کە 
چاالکی یانە  ئەو  شوێنی  و  چاالکی یەکان  جــۆری  بۆ 
دیموکرات  حیزبی  ساڵەی  چەند  پەیامی  دانەنابوو. 
ئەوەبووە، ئەگەر نەورۆز جێژنێکی نەتەوەیی کوردە، 
بە هێماکانی  لە هەمووشوێنێک و  بە هەمووان  دەبێ 
نـــەورۆزی کــوردەواریــیــەوە یــادی بــەرز رابگیرێ و 
نەورۆزی  پاشی  و  پێش  حەوتووی  چەند  لە  دیتمان 
ساڵی 9٥دا، چلۆن رۆژهەاڵتی یەکان سەرەڕای هەڕەشە 
و فشاری زۆری دەزگا ئەمنی یەتیەکانی رێژیم شار و 
ئاهەنگی  گوندەکانی رۆژهەاڵتیان، بە جلی کوردی و 
کوردانە و ئاگر و ئااڵی کوردستان رازاندەوە. پەیامی 
رۆژێکی  بەرزراگرتنی  بۆ  لەالیەک  خەڵک  نــەورۆزی 
نەتەوەیی و لەالیەکی دیکەشەوە نیشاندانی یەک دەنگی 
دەسەاڵتێکی  بە  بەرانبەر  بــوو  ــەوان  ئ یەک رەنگی  و 
سەرەڕۆ کە بایەخ بەهیچ ماف و ئەرزشێکی نەتەوەیی 

ئەو خەڵکە نادا.
کەڵک وەرگرتن  بۆ  نەبوو  تەنیابوار  ئەمە  دیــارە    
لـــەو فــرســەتــانــەی کــە دەســـت کـــەوتـــوون. چــاالکــانــی 
ــان لە  مـــەدەنـــی، بــەوەگــەڕخــســتــنــی تــوانــاکــانــی خــۆی
زەحمەتی  درێــژەی  لە  فەرهەنگی دا،  و  ئەدەبی  کاری 
ــەی  ــ ــی پــێــش کــیــســوەتــەکــانــیــان، لـــە زۆرب ــدســاڵ چــەن
گــۆنــدەکــان دا  لــە  بەتایبەت  کــوردســتــان  ناوچەکانی 
دەوڵەتی  یارمەتی  کەمترین  چاوەڕوانی  ئەوەی  بەبێ 
قۆڵی  پێشگیری کردنیشیان،  هێندێک  ســەرەڕای  و  بن 
خۆیان  ماندووکردنی  بە  تەنیا  و  هەڵماڵی  هیممەتیان 
هەزاران منداڵی کوردی رۆژهەاڵتییان فێری خوێندن 
و نووسین بە زمانی شیرینی زگماگییان کردن و لەم 
ئەو  پەکخستنی  هەوڵی  بە  بەرامبەر  نەتەنیا  رێگەوە 

بێ تەفاوەت  دەوڵــەتــەکــەی  و  رێژیم  کــارانــەی  جــۆرە 
یاساکەیان  جێبەجێ بوونی  چاوەڕوانی  و  دانەنیشتن 
ئەم  هەمەالیەنەیان  هیممەتی  بە  بەڵکوو  نەمانەوە، 
مێژووی  لە  کە  بــەڕێــوەبــرد  نیشتمانی یەیان  ئەرکە 
خەبات بۆ پاراستنی زمانی نەتەوەییمان دا الپەڕەیەکی 

پڕشنگدار بۆ خۆی تۆمار دەکا.
  لەپاڵ ئەو تێکۆشەرانەدا، سەرەڕای بەرپێ گرتنیان، 
ئەنجومەنە  کــۆڕوکــۆبــوونــەوەکــانــی  گــەرم راگــرتــنــی 
واڵتە  ئەم  خــوارووی  هەتا  ســەروو  لە  ئەدەبی یەکان 
کۆڕە  هــۆی  بە  جــاران  لە  گوڕتر  و  گــەرم  و  زیاتر 
شاعیرانی  و  ئــەدیــبــان  بــەشــداری  و  ئــەدەبــیــیــەکــان 
نووسین  بە  لە رۆژهــەاڵت،  نەتەوەکەمان  دەروەستی 
بواری  لە  بەنرخەکانیان  بەرهەمە  باڵوکردنەوەی  و 
ئەدەبی دا، کە پڕ لە مانای خۆشەویستی بۆ نیشتمان 
رێژیمی  سانسۆڕی  چەتری  ــووە،  ب نەتەوەکەیان  و 
ــوردی دادڕدادڕکـــــرد و  لــەســەر زمـــان و ئــەدەبــی کـ
بەهۆی ئەوانەوە هۆگری بە ئەدەب و زمانی کوردی 

پەرەگرتووتر بوو. 
نیشتمانی یە  تێکۆشانە  ئــەم  الیــەنــێــکــی دیــکــەی    
پەرەئەستاندنی خەباتی ژینگەپارێزی لە کوردستان بوو 
کە، بە هەزاران و زیاتریش لە چاالکانی ژینگەپارێزی 
کۆ  خــۆی  دەوری  لــە  کوردستانی  شوێنی  زۆر  لــە 
لە  کوردستان،  سەوزڕاگرتنی  پەیامی  بە  و  کــردەوە 
بگرە  نەمام چاندنەوە  و  بەردەوامەکان  ئاگرکوژانەوە 
هەتا خاوێن کردنەوەی شار و دەشت ودەر و هەوڵدان 
بۆ هاندانی خەڵک بە تایبەتی تازەپێگەیشتوانی واڵت، 
بۆ پاراستنی ژینگەی کوردستان، ئەرکێکی نیشتمانی 
ــا و بــەم جــۆرە  ــان لــەســەر شانی خــۆیــان دان گــەورەی

سەروەری یەکیان بۆ خۆیان تۆمار کرد.   
ــەوە  ــان ــەی بـــەم خــۆشــی و دەســکــاوت ــەم ســاڵ    ئ
لە  جارێکی دیکەش  کە  ساڵێک بوو  پێکرد،  دەستمان 
بە  پێشمەرگایەتی دا،  تێکۆشانی  و  خەبات  ــژەی  درێ
خەباتی  ئاوێتەکردنی  و  بەیەکەوەبوون  مەبەستی 
پێشمەرگە لەگەڵ حەز و ویستی خەڵکی کوردستان، 
نێو  گــەیــانــدەوە  خۆیان  دیموکرات  پێشمەرگەکەنی 
کۆڕی پشتیوانانیان لە نێو خۆی واڵت. ئەرکێک کە لە 
ماوەی دە ساڵی رابردوودا، سەرەڕای ماندووبوون و 
بەخشینی خۆێنی هاوڕێیانیان، لە الیەن پێشمەرگەکانی 
بــەڕێــوەدەچــوو،  کــوردســتــانــەوە  دیموکراتی  حیزبی 
ئەمساڵیش بە شێوەیەکی بەرباڵوتر بەشێکی دیکەش 

لە پێشمەرگەکانی کوردستانی لەخۆگرت.
   حــوزووری بەردەوامی پێشمەرگە لە نێو خۆی 
کوردستان  خەڵکی  گەرمی  باوەشی  نێو  لە  و  واڵت 
سپای  فەرماندەرانی  ساڵەوە،  سەرەتای  لە  کە  بوو 
پاسدارانی هێنایە دەنگ و دەستیان دایە هەڕەشەکردن. 
بەاڵم سەرەڕای ئەو هەڕەشانە و زیادکردنی بەرچاوی 
هەموو  بەکارهێنانی  و  کوردستان  لە  هێزەکانیان 
لە  پێشمەرگە  ئەمنییەتی یان،  و  نیزامی  ئیمکاناتی 
جێبەجێ کردنی ئەو ئەرکە پیرۆزە نەوەستاو لە ناوچە 
و  دەرکەوتنیان  بە  کوردستان دا،  جۆراوجۆرەکانی 
چوونە نێو خەڵک و رووبەڕووبوونەوە لە گەڵ پیالن و 
ئیرادەی شۆڕشگێڕانەی  پەالمارەکانی سەرکوتکاران، 

خۆیان بەسەر دوژمن دا سەپاند.      
   ئەوەی جێگەی داخ بوو، ئەمساڵ بزووتنەوەی کورد 
لە رۆژهەاڵت بۆ ئەم ئەرکە شۆڕشگێڕانەیە تێچووی 
پێشمەرگەکانی  باشترین  لە  ژمارەیەک  و  دا  زۆری 
کوردستان لەگەڵ ئەوەی زۆر فیداکارانە رووبەڕووی 
هێزی سەرکوتکەری رێژیم کۆماری ئیسالمی بوونەوە 
شەهیدبوون و گیانی پیرۆزی خۆیان بۆ بەرزڕاگرتنی 
کاروانی  کۆتایی  کە  فیداکرد  گەلەکەیان  ئامانجەکانی 
پێشمەرگەی  دوو  شەهیدبوونی  ئەمساڵ،  شەهیدانی 
ئەمیر  ناوەکانی  بە  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی 

نستانی و ئازاد ئاڵی بوو.
رێژیمی  لەگەڵ  رووبەڕووبوونەوانە  ئەم  دیارە     
کۆماری ئیسالمی و هەڕەشەکانی سەرکردەکانی رێژیم 

و سپای پاسداران، تەنیا تێک هەڵچوونی راستەوخۆی 
نەگرتەوە. بەڵکوو پیالنەکانی رێژیم دژی حیزبەکانی 
دیموکراتی  حیزبی  دژی  لە  تایبەت  بە  و  رۆژهــەاڵت 
کوردستان، بەرینتر لەوە بوو. جێبەجێ بوونی پیالنی 
لە شەوی  رێژیم  دەستکردی  بۆمبی  دوو  تەقینەوەی 
بەداخەوە  کە  دیموکرات،  قــەاڵی  ــەردەم  ب لە  و  یەڵدا 
تێکۆشەری  رۆڵەی  پێنج  شەهیدبوونی  هۆی  بە  بوو 
ئاسایشی  پێشمەرگەی  دوو  و  دیــمــوکــرات  حیزبی 
هەرێمی کوردستان، کارەساتێکی ناخۆش و دڵتەزێنی 
ساڵ بوو بۆ سەرجەم خەڵک و الیەنە سیاسییەکانی 
کوردستان و پەڵەیەکی رەشی دیکە لەسەر کارنامەی 

پڕ لە جینایەتی کۆماری ئیسالمی. 
دڵی  ــەوەی  ئ جینایەتکارانەدا  کــارە  ئــەم  دوای  بە 
خەڵکی کوردستانی خۆش کرد و خەمی ئەو رووداوە 
و شەهیدەکانی لەسەر دڵیان رەواندەوە، هاوپێوەندی 
بەرباڵوی خەڵکی کوردستان بە گشتی و بەدەنگەوە 
هاتنی حیزبەکانی هەر چوار پارچەی کوردستان بوو 
هاوسۆزی یان  پەیامی  ناردنی  بە  و  ســەردان  بە  کە 
بنەماڵەی  و  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  لەگەڵ 
تێرۆریستی یەیان  کردەوە  ئەم  شەهیدان  سەربەرزی 
مەحکووم کرد و رێژیمی کۆماری ئیسالمی یان وەک 

عامیلی ئەو جینایەتە ریسوا کرد. 
بەشداری نوێنەری زۆربەی حیزبەکانی کوردستان 
لە کۆبوونەوەیەک کە لەسەر داوای حیزبی دیموکراتی 
حیزب  سیاسیی  ــەری  ــت دەف بنکەی  لــە  کــوردســتــان، 
بەڕێوەچوو، و باڵوبوونەوەی راگەیێندراوی هاوبەشی 
ئەو حیزبانە لەسەر مەحکووم کردنی ئەو جینایەتە و 
پیالنەکانی  بەرامبەر  لە  دیموکرات  حیزبی  پشتگیری 
بوو کە  تێڕامان  دۆژمنان،هەنگاوێکی جیددی و جێی 
لە الیەک نیشانەی هاوسۆزی نەتەوەیی نێوان هەموو 
بەشەکانی کوردستان و لە الیەکی دیکەوە دەرخەری 
ئــیــرادەی هــاوبــەشــی کـــورد بــوو بــۆ وەدەنــگ هــاتــن 
لەسەر ئەو جینایەتانەی دژ بە نەتەوەکەمان لە بەشە 

جیاجیاکانی کوردستان دەکرێ.
بەرپرسایەتی  بە  هەست  و  رووداوە  ئەم  هەر     
بۆ  باش  بەسەرەتایەکی  بوو  کە  بوو  الیــەک  هەموو 
خوێندنەوەیەکی نوێ و بۆ بیرکردنەوەیەکی مەنتیقی 
نێوان  پــێــوەنــدی  جـــۆری  بــە  ــارەت  ســەب پێویست  و 
بۆ  باشتر  دەسپێکێکی  و  رۆژهــــەاڵت  حیزبەکانی 
کۆبوونەوە لە دەوری یەکتر و هەوڵدان بۆ دیتنەوەی 
رێگەی هاوکاری زیاتر و کردەیی تر. کە بە خۆشی یەوە 
بێ ئاکام نەبووە و هیوای ئاکامی باشی کردەیی لێ 

دەبیندرێ. 
   لەپاڵ هەموو ئەو رووداوانەدا، ئەمساڵیش وەک 
ئیسالمی،  کــۆمــاری  ــداری  دەســەاڵت سااڵنی  تـــەواوی 
و  راگرتن  زیــنــدان دا   لە  ئەشکەنجە،  گرتن،  خەبەری 
بوو  بەشێک  کوردستان  تاوانی  بێ  خەڵکی  ئیعدامی 
نیشانەیەک  و  لە خەمی رۆژانەی خەڵکی کوردستان 
بێبەزەیی یانەی  سەرکوتی  سیاسەتی  بەردەوامی  لە 
ئامارەی  ئەو  پێی  بە  ساڵەدا  لەم  ئیسالمی.  کۆماری 
کوردستان«  رۆژهەاڵتی  بۆ  مرۆڤ  مافی  »ناوەندی 
ــزە ئــەمــنــی و  ــێ ــەوە، لـــە الیــــەن ه ــ ــردوەتـ ــ بــــاڵوی کـ
بە  پێوەندی  تاوانی  بە   2٨2 رێژیمەوە  نیزامی یەکانی 
 10٥ کە  گیراون  رۆژهەاڵتەوە  سیاسی یەکانی  حیزبە 
کەسیان تا ئیستا لە الیەن دەزگای قەزایی دەسەاڵتەوە 
حوکم دراون. هەروەها لە بەندیخانەکانی ئێران دا 61 
زیندانی کورد لە سێدارە دراون و بە هۆی تەقینەوەی 
مین لە دەوری مۆڵگەکانی رێژیم 13 کەس کوژراون و 
9 کەسی دیکەش بریندار بوون. لەگەڵ ئەوانە بە هۆی 
ئەو رووداوانەی بەداخەوە لە ناوچە سنووری یەکاندا 
تەقەکردنی  رێگەی  لە  دەبوونەوە،و  دووبــارە  رۆژانە 
کاسبکارە  لـــەو  ــم  ــژی رێ ــی  ــداران چــەک ــەوخــۆی  راســت
بێ دەرەتانانەی بە ناچاری و بۆ پەێداکردنی ژەمە نانێک 
بۆ منداڵەکانیان روویان لە سەرسنوورەکان دەکرد، ٥٥ 
کۆڵبەر کوژراون یا بەهۆی هەوڵی خۆدەربازکردن لە 
چنگ هێزەکانی رێژیم و تووش بوون لەگەڵ هەڵدێران 
و بەفر و سەرما 9 کەسی دیکە گیانیان لە دەست داوە.
و  تاڵی  ئــەم  هــەمــووی  سەرنجە،  جێگەی  ئـــەوەی 
بێ گومان  کە  کوردستان  ژیانی خەڵکی  ناخۆشی یانی 
دیکەی  بەشەکانی  هەموو  جــۆراوجــۆر  شێوازی  بە 
سیاسەتەکانی  ســایــەی  لــە   ، گــرتــوەتــەوە  ئێرانیشی 
دەوڵەتی »تدبیروامید«ی رۆحانی دا بەسەریان دا رژاوە 
کە دوای چوار ساڵ لە دەسەاڵتداری دەوڵەتەکەی و 
بە پێچەوانەی هەموو ئیدیعاکانی نە تەنیا هەنگاوێکی 
بچووکی بۆ باشتر کردنی ژیانی خەڵک هەڵنەهێنایەوە 
بەرژەوەندی یە  لە سەر  ئاشکرای  بە سازانی  بەڵکوو 
رێگەی  ــاســداران  پ سپای  گــەڵ  لــە  ئابووریەکانیان 
کوردستان  لــە  جینایەتێکی  هــەمــوو  بــەڕێــوەچــوونــی 
خەڵکی  بۆیە  هەر  کــردوەتــەوە.  رێژیم  هێزەکانی  بۆ 
کۆماری  دەســەاڵتــداری  تەمەنی  کۆتایی  کوردستان 
ئامانجەکانیان  بە  گەیشتن  ســەرەتــای  بە  ئیسالمی 

دەزانن و بۆ ئەم مەبەستەش تێدەکۆشن.

ئاوڕدانەوەیەک لە چەند رووداوی گرینگی ساڵ

کەماڵ کەریمی
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دەستەی نووسەرانی »کوردستان« 
وەک نەریتێک بۆ دەرچوونی هەر 100 
چووکەڵەی  جێژنێکی  ڕۆژنامە  ژمارەی 
خۆمانە دەگرێ بۆ ئەوەی لەالیەک ڕێز 
لە هەوڵ و ماندووبوونی نووسەران و 
پێرسۆنێلەکەی  بەگشتی  و  وەرگــێــڕان 
بگرێ و لە الی دیکە یادی بەخێری ئەو 
هاوڕێ و هاوکارانە بکاتەوە کە ڕۆژێک 
لە ڕۆژان لەو سەنگەرەدا خزمەتیان بە 
حیزب و بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی 
کــوردی ڕۆژهــەالت کــردوە و ئێستا بە 
هەرهۆیەک بووە لێی دابڕاون. لە کۆڕی  
جێگای  ڕۆژنامەکەمان دا  700ی  ژمارە 
کە  بەتاڵە  دڵسۆزمان  هاوکاری  هێندێ 
هەر کامەی بە هۆیەکی تایبەت بەخۆیان 
بــڕاون.  هەڵ  هاوڕێیانیان  لە  ماوەیەکە 
ئەم باسە ئەو هاوکارە چاالک و قەڵەم  
بەبڕشتانە ناگرێتەوە کە لەبەر دووریی 
خنجالنەکەی  کــۆڕە  لە  ژیانیان  جێگای 
ئامادە  »کــوردســتــان«دا  700ی  ژمــارە 
نین، چونکە پێڕسۆنێلی ڕۆژنامە هەمیشە 
جێگای ئەو خۆشەویستانە بە پڕڕەنگی 

لە  تەنیشت خۆیان هەست پێ دەکەن.
یارێک و هاوکارێکی بەوەج و لەمێژینە 
کە لە کۆڕی ئەم ژمارەیەی کوردستان دا 
بەاڵم سێبەری سووکی   ، نیە  لەنێومان 
بەسەر  و  سەرمانەوەیە  بەسەر  هەروا 
سەرمانەوە دەمێنێ نووسەر و وەرگێڕی 
کاویان«ە   فەتاحی  »کاک  نەمر  بەتوانا، 
ــەنــەکــاو و  ــەر ل ــەمــەوب کــە دوومـــانـــگ ل
بێ خەبەردان و بێ ماڵ ئاوایی، ماڵ ئاوایی 

لێ کردین.
وەرگێڕ،  نووسەر،  کاویانی  فەتاحی 
مانای  هــەمــوو  بــە  و  زمــانــزان  شاعیر، 
پێڕسۆنێلی  بــۆ  لــێــزان  و  فــازیــل  وشــە 
ڕۆژنــامــەی »کــوردســتــان«و بۆ زۆری 
هاوئامانجەکانی  و  هـــاوڕێ  لــە  دیــکــە 
کە  ئەو  نەبوو.  سادە  هاوکارێکی  تەنیا 
و  ئیداری  کــاری  لە  ــژی  درێ تەمەنێکی 
لە  سیاسی  خەباتی  لە  و  مامۆستایەتی 
هەموو بوارەکان دا بەسەر بردبوو و لەو 
ڕێگایەشەوە ئەزموونێکی زۆری وەسەر 
بــوو،  مامۆستا  بــەڕاســتــی  نــابــوو  ــەک  ی
یار  ــواردا  ب زۆر  لە  و  بوو  سەرمەشق 
بوو.  هاوڕێیانی  غەمخۆری  و  یاوەر  و 

خاترمان نەگرتوە ئەگەر بڵێین بێجگە لە 
هونەری نووسین و شێعر و وەرگێڕان 
لە زۆر بواری دیکەش دا بۆ لێ فێربوون 

دەبوو. هەر بۆ نموونە:
لە  شێلگیری  و  مـــشـــوورخـــۆری   -
ئــەرک و کارێک دا  وەدواکــەوتــنــی هــەر 
کە دەکەوتە سەر شانی. بە پێچەوانەی 
هێندێک کەس کە دەست بۆ هەرکارێک 
دەبەن پێیان وایە هەزار ساڵ تەمەنیان بۆ 
نووسراوە، کاک فەتاح پێشبڕکەی لەگەڵ 
زەمان دەکرد و پێداگر بوو کە هەموو 
پێشبینی کراو  کاتی  لە  زووتــر  ئەرکێک 
ڕاپەڕێنێ. بەڕاستی ئەو کاتانەی کارێکی 
و  ــارام  ئ ــوو  دەب بەئەستۆوە  بەبایەخی 
ئۆقرە و خەو و خۆراکی لێ هەڵ دەگیراو 
تەنیا ئەو وەختە دەحەسایەوە و ئۆقرەی 
دەگرت کە ئەرکەکەی بەجێ دەگەیاند و 

بە ئەرخەیانی پاڵی لێ دەدایەوە.
- ئــۆگــری بــە خــوێــنــدنــەوە. دەکــرێ 
بڵێین لەو بارەیەوە کاک فەتاح نموونەی 
ئەگەر  ئێمە  لــە  هــەرکــام  ئاخر  نــەبــوو. 
زۆریش ئۆگری خوێندنەوە بین هەر ئەو 
شتانە دەخوێنینەوە کە بابەتی ڕۆژن و 
زانستی،  وشیاریی  بەرەژووربردنی  بۆ 
و...  سیاسی  کــۆمــەاڵیــەتــی،  ــووری،  ــاب ئ
لە  دێڕانە  ئەم  نووسەری  پێویستمانن. 
ژیانی دا جگە لە فەتاحی کاویان کەسی 
بخوێنێتەوە،  لۆغەتنامە  کتێبی  نەدیوە 
هەرکام لە مەمانان تەنیا ئەو کاتە کتێبی 
مانای  بۆ  کە  لێک  دەکەینەوە  فەرهەنگ 
فەتاح  کــاک  ــەاڵم  ب تێ مابین.  وشــەیــەک 
کتێبی فەرهەنگی بەدەستەوە دەگرت و 
وێنە  بۆ  دەخوێندەوە.  یێی  تا  ئەلف  لە 
نەک  ئینگلیسیی  ئاکسفۆردی  فەرهەنگی 
تا  هــەوەڵ  لە  بەڵکوو سێ جار  جارێک 

ئاخر خوێندبوەوە.
- ئــۆگــری بــە فــێــربــوون وفــێــرکــردن. 
شتی  فێربوونی  لە  هەرگیز  مرۆڤە  ئەو 
تازە تێر نەدەبوو کە هیچ، هەوڵی دەدا 
هەموو  لە  تەنانەت  و  کەس  هەموو  لە 
شتێکیش فێر بێ. ئەوانەی پتری لێ نزیک 
کاویان  فەتاحی  دەزانــن کە  باش  بوون 
زانیاریی  لە  بەنرخی  چ-گەنجینەیەکی 
گشتی و بەتایبەتی لە بواری ئەدەبیات دا 
ــوو. خـــۆ لـــەبـــواری  ــابـ ــەک نـ ــ ــەری وەســ

هاوڕێ  زۆری  زۆربــەی  فێرکردنیش دا 
چەند  کــە  لەبیریانە  هــاوکــارەکــانــی  و 
ئینگلیسیی  زمانی  فێرکردنی  دەورەی 
ــۆ هــاوڕێــیــەکــانــی کـــردوونـــەوە و بە  ب
چ ئــۆگــری و حــەوســەلــەیــەکــەوە هەوڵی 
لە هەر  داوە هاوڕێیەکانی لەم بوارە و 

بوارێکی دیکەدا شت فێر بن.
بتەوێ  چەندی  بەفەرهەنگ بوون.   -
لەوەی پێی دەگوترێ »آداب معاشرت« 
ــەڵ  ــ ــی دەگ ــردن ــســەک شــــــارەزا بــــوو، ق
هـــاواڵ و  ــر،  ــەورەت گ لــەخــۆی  کەسانی 
کەسانی  تــەنــانــەت  و  هاوتەمەنەکانی 
لەخۆی چووکتر هەتا دەگەیشتە مندااڵنی 
شیاوی  و  سەرنج  جێگای  کەم تەمەن 
لێ فێربوون بوو. زۆر جارمان دەدی کە 
منداڵی دەدوازدە ساڵەی لە جیاتی ناوی 
دەکــرد  بانگ  بنەماڵە  نــاوی  بە  چــووک 
کەسایەتیی  و  گرتبێ  ڕێــزی  بــۆئــەوەی 
لــەوەش گەڕێ کە دەگــەڵ ئەو  پێ دابێ. 
و  دۆســت  و  نزیک  لێیان  هاوڕێیانەی 
یەکدڵ بوون بە چ زمانێکی شیرین دەدوا 
سفرە  لەسەر  ــوو.  ب خۆمانە  چەندە  و 
لێ کردبا  چــاوت  ــان خــواردن  ن مێزی  و 
دەرست لێ وەردەگرت و هەر جوان بوو 
ڕێوڕەسمی هاودەمی و هاوسفرەیی لێ 

فێربی.
ئەویش وەک  بەبێ شک  دڵفرەوانی.   -
هەمووی ئێمە بۆی رێ دەکەوت دەگەڵ 
هاوڕێیەکی تووشی دڵ ئێشان یان دڵ-

ئێشاندن بێ. بەاڵم لەو حاڵەتانەش دا پاکی 
بەشێوەیەکی  پیاوەدا  لەو  بێ کینەیی  و 
کەم وێنە خۆی دەنواند. ئەگەر زانیبای لە 
دڵ ئێشی دا بۆخۆی خەتابارە، بەجۆرێک 
الیەنی  کــە  ــرد  دەکـ لــێــبــووردنــی  داوای 
دڵ ڕەنجاو نەک هەر هیچی لەدڵ دا نەدەما 
قەرزدارییش  جۆرێک  بە  هەستی  بەڵکە 
بەرامبەریش  الیەنی  ئەگەر  خۆ  دەکــرد. 
خەتابار بووایە، تەنیا داوای لێبووردنێک 
ــەوەی  ــوو بــۆ ئ ــەس ب و مــاچ کــردنــێــک ب
کاک فەتاح دڵی دەگەڵ چاک بکاتەوە و 

دڵ ئێشی یەکە لەبیر بباتەوە.
- خۆش مەجلیسی و خۆش مەشرەفی. 
ــاوڕێ دوور و  ــ ــە ه کــەمــتــر کــەســێــک ل
تەنانەت  و  کــاویــان  فــەتــاح  نزیکەکانی 
لە  جــارێــک  هــەبــووە  بێگانەش  خەڵکی 

مەجلیسێکی دۆستانەدا دەگەڵی کۆ بووبێتەوە و بیرەوەری یەکی شیرینی لەو ماوە 
کورتە هاونشینی یە لە مێشکی دا تۆمار نەکردبێ.

یادگارەکانی  لە  بەشێک  ئینسانی  و  ئەخالقی  بەرزی  سروشتی  زۆر  و  ئەمانە 
ڕۆژنامەی  نووسەرانی  دەستەی  لەمێژساڵەی  هاوکاری  کاویان  فەتاحی  کاک 
»کوردستان«ن کە وەک ئۆلگوویەک لە الی هاوڕێ و هاوکارەکانی دەمێننەوە. بە 
لەو سااڵنەی دوایی دا هێندێ نەخۆشیی بەردرێژ بەربینگیان بە  داخێکی گرانەوە 
کاک فەتاح گرت و سەرەنجام ئێوارەی ڕۆژی چوار شەممە 29ی بەفرانباری 139٥ 
بە یەکجاری کۆڕی هاوڕێیانی بەجێ هێشت. بەاڵم بەو حاڵەش تا دواهەناسەکانی 
ژیانی لە »کوردستان« دانەبڕا و هەرچی لەدەستی هات بۆی کرد. یاد و ناوی 

هەمیشە زیندوو و ئاوات و ئامانجە وەدی¬نەهاتووەکانی بەرقەرار بن.

دەستەی نووسەرانی »کوردستان«

ئاماژە  کە  لــەوەی  جگە  »کوردستان«  واتە  ڕۆژنامەکە  ناوی 
چوارچێوەیەکی  کردنی  دیــاری  و  سیاسییە  جوغرافیایەکی  بە 
مۆرکێکی  کاتیش دا  هەمان  لە  تایبەت،  شوێنێکی  بۆ  سنوورییە 
نــاوە  ــەم  ئ ــی  ــەت ڕوال پشت  لــە  واتـــە  ــارە.  ــێــوەدی پ ناسنامەییشی 
ئەم  ــەی  ــەوان ئ و  حــەشــارداوە  خــۆی  تایبەتی  جیهان بینییەکی 
ناوەیان بۆ ئۆرگانی ڕەسمی حیزبی دیموکراتی کوردستان وەک 
لە  ئاگایان  دامەزرێنەری کۆماری کوردستان هەڵبژاردووە، هەم 
ڕابردوو بووە و هەم چاویان بڕیوەتە داهاتوو و هەم بە دروستی 

درکی دۆخی هەنووکەییشیان کردوە.
کە دەڵێم ڕابردوو مەبەستم ئەوەیە ئاگاهیان هەبووە کە یەکەم 
ناوی  بە  بەدرخان  کوڕانی  دەستی  سەر  لە  کــوردی  ڕۆژنامەی 
)هەرچەند  دیزاین  لەباری  تەنانەت  و  بوەتەوە  باڵو  کوردستان 
زۆر  فۆرمەتەکەیان  یەکیان،  الپــەڕەی  تایبەتی  بە  ساکارە(  زۆە 
سەدە  نیو  بە  نیزیک  مەودایەکی  ئــەوەی  ســەرەڕای  لێک دەچێ. 
جیاوازی تەمەنیان هەیە - ڕۆژنامەی کوردستانی بەدرخانییەکان  
بەاڵم   -  1946 کۆمار  ســەردەمــی  کوردستانی  و   1٨9٨ ساڵی 
خاڵی هاوبەشی هەردووکیان ناوەکەیە کە بێ گومان مه به ستێکی 
ڕه نگدانه وه ی  لێنانه   ناو  ئه م جۆره   واتە   بووه .  له  پشت  سیاسی 
جۆرێک خه ون و خولیای گه لی کوردی پێوه  دیاره  و  پێداگرییە 
له  سه ر بوون و هۆوییه تی کوردستان و کورد و به خشینه وه ی 
سه رله نوێی پێناسه یه کی کوردی به  نه ته وه ی کورد. ده کرێ بڵێین 
تایبه تی  ده وری  ــه وه ی  ل بــه ر  کوردستان  ڕۆژنــامــه ی  دوو  هــەر 

ئانالیز، هه واڵ  ئه مڕۆیی یه که ی – واته  ڕاگه یاندن،  مانا  به   خۆیان – 
و... بگێڕێن، زۆرتر حه ولی سه لماندنی پێناسه یه کی نه ته وەییان داوه .

کە  ئەوەیە  پێبدەین  گرینگی  دەبــێ  من  ــاوەڕی  ب بە  کە  خاڵێکی تر 
زۆربەی هەرەزۆری ژیانی ئەم ڕۆژنامەیە لە تاراوگە بووە جگە لە 
قۆناغی سەردەمی لە دایکبوونی لە شاری مەهاباد و قۆناغێکی کورت 
تاراوگەش  کە  ئەوەی  پێی  بە  پاشایەتی.  دوای رووخانی دەسەاڵتی 
لەسەر  دەرکەوتەکانی  و  هەیە  بە خۆی  تایبەت  ژینگەیەکی سیاسی 
لەباری  هــەم  کوردستان  بۆیە  ــووە،  ب تایبەتتر  زۆر  کــورد  مرۆڤی 
ناوەرۆکەوە هەم لەباری بەردەوامی بڕێک ئاڵ وگۆڕی بەسەردا دێ 

کە هەندێ جیاوازە لەگەڵ ژینگەی سەرەکی خۆی.
ئەزموونێکی  کــوردســتــان  ــامــەی  ڕۆژن نەکەین  لەبیر  ئـــەوەش  بــا 
ڕابردووی  ئۆرگانی »ژێ.کــاف«ی وەک  نیشتیمان  کەم وێنەی وەک 
خۆی لەپشت بوو هەرچەند 10 ژمارە زیاتری لێ باڵونەببوەوە. بەاڵم 
ئەوانەی ئەندامی کارا و چاالکی ژێ.کاف بوون و لە نیشتیمان دا بابەت 

و وتاریان باڵو دەکردەوە، دواتر خۆیان لە کوردستان دا دیتەوە. 
***

دەرچوونی 700 ژمارە لە ڕۆژنامەی کوردستان زمانحاڵی حیزبی 
ڕوانگەی  لە  مێژوویی  گرینگی  ڕووداوێکی  وەک  دەکرێ  دیموکرات 
دامەزرانی  لەگەڵ  کە  ڕۆژنامەیەک  بکرێ.  سەیر  ڕۆژنامەگەرییەوە 
کۆماری کوردستان لە مەهاباد لە دایک بوو و پاش هەرەسی کۆمار، 
سەرەڕای دۆخێکی سەخت و دژوار لە شاخ و تاراوگە و هەندەران 

درێژەی بە ژیانی خۆی دا. 

ئەگەر بە شێوەیەکی زۆر خێرا و سەرپێیی بمەوێ لەسەر داتا 
بدوێم دەبێ ئاماژە بەم خاڵە بکەم کە لە ماوەی نیزیک بە 71 ساڵ 
و دوو مانگ لە دەرچوونی یەکەم ژمارەی کوردستان لە بەفرانباری 
1324 )ژانوییەی 1946( نیزیک بە 26000 ڕۆژ تێدەپەڕێ، بێتوو ئەم 
700 ژمارەی دەورەی دووهەمی کوردستان و 113 ژمارەی دەوری 
یەکەم بەسەر ئەم ڕۆژانەدا دابەش بکەین دەتوانین بڵێین هەر 32 
ئەوڕۆیی  دەرچوونی  شێوەی  وەک  ئەگەر  کە  ژمــارە،  یەک  ڕۆژ 
باڵڤۆکەکان چاوی لێبکەین دەکرێ بڵێین مانگێ جارێک کوردستان 
دەبێ  و جێگەی سرنج  ئەرێنی  خاڵێکی  ئەمە وەک  کە  دەرچــووە، 
لە  کوردستان  زەمانییەوە  لەباری  تر  واتایەکی  بە  لێکبدرێتەوە. 
مەتنی  بــەردەوام حزووری  بە شێوەیەکی  تەمەنی خۆی دا  ماوەی 
لە  دەق،  و وەک  داکشانەکانییەوە  و  هەڵکشان  هەموو  بە  هەبووە 

کۆمەڵگا بەگشتی و بەتایبەتی لە بژاردەکان دانەبڕاوە.
خاڵێکی گرینگتری کە دەبێ ئاماژەی پێبکەین ئەوەیە کە ئاستی هەر 
ڕۆژنامەیەک بە ئاستی توانایی و لێوەشاوەیی نووسەران و ستافی 
ڕۆژنامەیە  ئەم  وایە  الم  من  بۆیە  هەڵدەسەنگێندرێ،  ڕۆژنامەکە 
هەرگیز بە مانا ژورنالیستییەکەی دانەبەزی، دیارە ڕەنگە تووشی 
نزمی هاتبێ، کز و الواز بووبێ بەاڵم بە پێی سەردەمی دەرچوون و 
چاپ و باڵوبوونەوەی دەکرێ بڵێین جێگەی سەرنج بووە. بۆ وێنە 
سەیری هەندێ لەم ناوانە بکە کە لە ڕۆژنامەی کورستان دا وەک 
وەچەی یەکەم بابەتیان تێدا باڵو کردۆتەوە: نەمر سەیید محەممەد 
حەمیدی )سەرنووسەری ڕۆژنامەی کوردستان(، مامۆستا هەژار، 

یادی هاوکارێکی لەمێژینە

»کوردستان«، ڕۆژنامەیەک بۆ هەموو وەرزەکان!

)بە بۆنەی دەرچوونی ٧٠٠ەمین ژمارەی کوردستان(

نارس باباخانی

ئەگەر بە شێوەیەکی زۆر خێرا و سەرپێیی بمەوێ لەسەر داتا بدوێم دەبێ ئاماژە بەم خاڵە بکەم کە لە ماوەی نیزیک بە 71 ساڵ و دوو مانگ 
لە دەرچوونی یەکەم ژمارەی کوردستان لە بەفرانباری 1324 )ژانوییەی 1946( نیزیک بە 26000 ڕۆژ تێدەپەڕێ، بێتوو ئەم 700 ژمارەی 
دەورەی دووهەمی کوردستان و 113 ژمارەی دەورەی یەکەم بەسەر ئەم ڕۆژانەدا دابەش بکەین دەتوانین بڵێین هەر 32 ڕۆژ یەک ژمارە، کە 

ئەگەر وەک شێوەی دەرچوونی ئەوڕۆیی باڵڤۆکەکان چاوی لێبکەین دەکرێ بڵێین مانگێ جارێک کوردستان دەرچووە
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   رۆژنامه ی  »كوردستان« ئاوێنه ی  
ئــه نــدیــشــه ی  حیزبی   بــیــرو  بــااڵنــوێــنــی  
ــەرەڕای  دیــمــوكــراتــی  كــوردســتــان، ســ
ــگــای  ــەر رێ ــەکــانــی ســ هـــەمـــوو کــۆســپ
یەکەمین ساڵی  نایە حەفتاو  پێی  خۆی، 
تەمەنی خۆی و حەوسەدەمین ژمارەی 
قوواڵیی  لە  بۆنەیەوە  بەم  دەرچوونی.  
هەموو  لــە  دەکـــەم  پیرۆزبایی  دڵــمــەوە 
ــەو کــەســانــەی لــە بـــەردەوامـــبـــوون و  ئ
لە گــەشــانــەوەی ئــەو رۆژنــامــەیــەدا  لە 
سەرەتاوە تاکوو ئەمڕۆ ڕۆڵیان هەبووە. 
کارگێڕان  لە  ماندوونەبوونی  هەروەها 
ــەمــڕۆی کــوردســتــان  ــی ئ ــووســەران و ن
بوونیانم.   بــەردەوام  بەهیوای  و  دەکەم 
لەم  رۆژان  لە  رۆژێــک  ئەوانەی  دڵنیام 
کــردوە وەک من  کاریان  رۆژنــامــەیــەدا 
الپەڕەکانی  ــنــە  دەڕوان شانازییەوە  بە 
هەر  چونکە  رۆژنامەیە،  ئەم  مێژووی 
ئــەوەی زۆربەی  نەبێ، ســەرەڕای  هیچ 
تەمەنی خۆی لە تاراوگەو دوور لە زێد 
و نیشتمانی خۆی بووە، و خوێنەرەکانی 
رۆژنامەیە  ئەو  ئــازادی  بە  نەیانتوانیوە 
ــەگــەڵ هــەمــوو  ــەاڵم ل ــخــەن، بـ ــت ب دەسـ
بە  گــــەورەی  خزمەتێکی  ــەشــدا  ــەوان ئ
لە  ئەدەبیاتی سیاسی  زمانی کوردی و 
لێرەدا  کــردوە.  کوردستان  رۆژهەاڵتی 
الیەنەجۆراوجۆرەکانی  باسی  نامەوێ 
ئەو مێژووە دوور و درێژە بکەم، ئەوە 
دەهێڵمەوە بۆ شارەزایان و لێکۆڵەرانی 

خۆی. 
لە  سااڵنێک  کــە  ژنێک  وەک  لــێــرەدا 
نزیکەوە لەگەڵ رۆژنامەی »کوردستان« 
هــاودەم بــووم، حەز دەکــەم ئەزموونی 
چەند سالێک کارکردنم لەم سەنگەرەدا 
حیزب  چاپەمەنیی  لە  کــار  بکەم.  بــاس 
ــای  ــۆ مــن ســەرەت و »کـــوردســـتـــان« ب
و  خوێندنەوە  لــە  پــڕاوپــڕ  ئەزموونێک 
وەک  سەرەتا   بــوو.   خۆماندووکردن 
ــە کــومــیــســیــۆنــی  ــوومـ تــایــپــیــســتــێــک چـ
چاپەمەنی، دواتر بە هۆی حەز و خولیای 
ئۆرگانە  ــەو  ئ کـــەش وهـــەوای  و   خــۆم 
و هــانــدانــی هـــاوڕێ و هــاوژیــانــم قــادر 
بەتواناکانی  کــادرە  لە  یەکێک  کە  وریــا 
کاری  لەگەڵ  بــوو،  حیزب  راگەیاندنی 
تایپ و مۆنتاژ، دەستم بە وەرگێڕان و 
بە هۆی هاوژیان بوونم  نووسین کرد. 
لەگەڵ کەسێک کە ئەزموونی نووسینی 
ــان« دا  زۆر  ــامــەی »کــوردســت لــە رۆژن
لە  ناسیاو  و  هاوکار  کەسی  زۆر  بوو، 
کە  هەبوو  ــەوە  ل گومانیان  ســەرەتــاوە 
»کــوردســتــان«دا  لە  نووسینانەی  ئــەو 
بە نــاوی مــن  بــاڵو دەبــنــەوە هی خۆم 
بن، پێیان وابوو ئەم نووسینانە هی من 
ئەو  دەنووسرێن!  منەوە  بەناوی  و  نین 
بێ بڕواییە بە ژنان کە هەموو تان وپۆی 
ژنانی  ــبــوو،  داگــرت ئێمەی  کۆمەڵگەی 
رۆژنامەنووسیشی  و  راگــەیــەنــدنــکــار 
بێبەش نەدەکرد!  زۆر جار ئەو دەنگۆیانە 
و  داناوە  دەروونم  لەسەر  کاریگەرییان 
هەموو  لــەم  دەبــووم  بێزار  و  نیگەران 
بــەاڵم  ــان.   ژنـ بــە  بــەرانــبــەر  بێ بڕواییە 
ئەوەش نەبووە هۆی دڵسارد بوونەوەم 
هۆی  بووە  بەڵکوو  نووسین،  کاری  لە 
ئەوەی  بۆ  بم  بـــەردەوام  زیاتر  ئــەوەی 
ئەو بێ بڕواییە بەرامبەر ژنان کەمڕەنگ 
بــکــەمــەوە. لــە الیــەکــی دیــکــەش دەمــدی 
گــوتــاری یــەکــســانــیــخــوازیــی رەگـــەزی 
راگەیەنە  لە  گوتارە  پەراویزخراوترین 
هەوڵم  بۆیە  هەر  ئێمەدا،  کوردییەکانی 
بۆ  کە  کوردستان«ێک  لە«  النیکەم  دا 
لە  گوتارە  ئەم  دەکــەم  تێدا  کاری  خۆم 

پەراوێزخراوەیی بێنمە دەر. 
هێنانەبەرباسی کێشەو نەهامەتییەکان 
و  مــاف   لە  کۆمەڵگە  ئاگاکردنەوەی  و 
ئازادییە ئینسانییەکانی ژنی کورد خەمی 
تێکۆشانم  ماوەی  لە  بووە،  هەمیشەییم 
ــگــەری »کـــوردســـتـــان« دا بە  ــە ســەن ل
نۆرەی خۆم هەوڵم  دەدا لەم تریبونەوە 
دەنگی مافخوازی و یەکسانیخوازی منی 
»مرۆڤی ژن« زیاتر تێکەڵ سیاسەتەکانی 
بکەم.  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی 
ــەم تێیدا  ــاک ن ئـــەوە  ئــیــددیــعــای  ــارە  ــ دی
سەرکەوتوو بووم، چونکە ئەم پڕۆسەیە 
کارێکی کورتخایەن نیە و بەردەوامی  و 
پشوودرێژیی دەوێ.  دەتوانم بڵێم  ئەو 

»کوردستان«  رۆژنامەی  لە  کە   ماوە 
ماندووبوونەکان  هەموو  لەگەڵ  بــووم 
کــارەکــەم  بــەرانــبــەر  خۆشم  هەستێکی 

هەبوو.   
 تاقیکارییەکی قورستر

ئاسان نەبوو وەرگرتنی بەرپرسایەتیی 
رۆژێک  کە  »کوردستان«   رۆژنامەی 
عــەبــدوڵــالی  ــا  مــامــۆســت رۆژان   ــە  لـ
حــەســەنــزادەی کــوردیــزان، بــەرپــرس و 
سەرنووسەری بووە. بەتایبەتیش هاتنە 
ئەو بوارە بۆ ژنێک کە دایکایەتییش بکا، 

بوارێکی تا رادەیەک قورس بوو. زیاتر 
هێندەی  پێشداوەرییەکانیش!  لــەوەش 
دیکە کاریان دژوار کردبوو.  بەاڵم ئەوە 
بڕوای منە، ئێمەی ژن تا لەو بوارانەدا  
هێشتا  بکەین  خــزمــەت  و  کــار  زۆرتـــر 
مرۆڤ تەوەری  دەتوانین  چونکە  کەمە. 
لەم  و  بکەین  وشــەکــانــمــان  تــێــکــەاڵوی 
تاکەکان  لەسەر  کاریگەری  رێگەیەوە 
خولیا  و  حــەز  لە  جگە  ــارە  دی دابنێین. 
ــۆ نــووســیــن لە  و خــۆمــانــدووکــردن ب
و  هاوکاری  ژنــان دا،   لەگەڵ  پێوەندیی 
پشتیوانی زۆر لە هاوکارانم لەو ئورگانە 
»کوردستان«دا  لە  کارکردنم  لەماوەی 
ــی ئــەم  ــوان ــدەت ــەم ــە، هــەرگــیــز ن ــوای ــەب ن
بــەرم.   بەڕێوە  گرنگە  و  قــورس  ئەرکە 
بەتایبەتی هاوکاریی هاوڕێی ژیانم قادر 
وریا، هۆکارێک بوون بۆ ئەوەی بوێرم 
ــەو ئــەرکــە قــورســە  بـــدەم.  ......  خــۆ ل
بەرپرسی  ببێتە  ژنێک  بوو  جار  یەکەم 
ئەزموونێکی  »کوردستان«.  رۆژنامەی 
و  دژوار  و  دیموکرات  حیزبی  بۆ  نوێ 
پڕلە هەستکردن بەبەرپرسایەتی بۆ منی 
هەموو  ئەوکاتە   تا  کە  بەتایبەتی  ژن، 
رۆژنامەی  نووسەرەکانی  و  بەرپرس 
و  ئەزموون  بە  پیاوانی  »کوردستان« 
سیاسەت  و  نووسین  نێو  قاڵبووەوەی 

بوون. 
راگەیەنێک  و  ــامــە  رۆژن هــەر  ــارە  دیـ
سیاسەتی تایبەت بەخۆی هەیە، وەئەستۆ 
رۆژنــامــەی  لــە  بەرپرسایەتی   گرتنی 
»کوردستان«یش جگەلەوەی شارەزایی 
سەر  بە  زاڵبوون  دەوێ،  سیاسەتی  لە 
پێویستە.  ڕۆژنــامــەنــووســیــشــی   کـــاری 
دەبنە  کەسانێک  ئەمڕۆدا  رۆژگــاری  لە 
سەرنووسەری رۆژنامە و راگەیەنەکان 
ــدن دا خوێندنی  ــان ــەی ــواری راگ بـ لــە  کــە 
بوو  لــە حاڵێک دا  ــەوە  ئ هــەبــێ.  بــااڵیــان 
خوێندن  وەک  رۆژنامەنووسیم  من  کە 
نەخوێندبوو. هەموو ئەوانە ئەرکی سەر 

شانمی قورستر کردبوو. ئەم تاقیکارییە، 
هەم  تا  دەویست  بەهێزی  ئیرادەیەکی 
مودیرییەتەدا   و  ئەرک  لەو  ژنێک  وەک 
فرسەتێک  هەمیش  ــەکــەوم،  دەرن الواز 
ــدان  ــدان مــەی و   بینین  دەور  ــۆ  ب بـــوو 
ــە بــیــروبــاوەڕی یــەکــســانــیــخــوازانــەی  ب
رەگەزی لەو رۆژنامەیەدا. ئەو ئەدەبیاتە 
خــاوێــنــەی رۆژنــامــەی »کــوردســتــان« 
شانازییەوە  بە  دیموکراتێک  هەموو  کە 
باسی دەکا، ئەگەر تێکەڵ بە ئەدەبیاتێکی 
دڵنیاییەوە  بــە  بــێ،  یــەکــســانــیــخــوازانــە 

ئینسانی  و  ــوان  جــ هــاوســەنــگــیــیــەکــی 
دروست دەکا. ئەوە شانازییەکە بۆ من 
و بۆ هاوکارە دیموکراتەکانم کە دەتوانم 
بەو  گرنگی  زۆرترین  مــاوەدا  لەو  بڵێم 
لە  هاوڕێیانم  بە شاهیدی  درا.   باسانە 
دەســتــەی نــووســەرانــی »کــوردســتــان« 
کۆبوونەوەکانی دیاریکردنی سووژەکان 
بۆ رۆژنامە،  زۆرجار بەشێکی تەرخان 
دەکران بۆ باس لەوەی چ بکەین زیاتر 
بکەین  چ  بنووسن،  بــدەیــن  هــان  ــان  ژن
زۆرتر  »کوردستان«  نووسەرانی  کە 
ئەدەبیاتی  ئینسانیی   الیەنی  بە  گرنگی 
حیزبی و سیاسی  بدەن؟ زۆر جار کە 
الپەڕەی ژمارە کۆنەکانی »کوردستان« 
کاتێک  دەبینی  نموونە  بۆ  هەڵدەدەیەوە، 
یــان  پێشمەرگە  فــیــداکــاریــی  ــە  ل بـــاس 
هەست  وا  کــراوە،  سیاسی  زیندانیانی 
دەکەی مرۆڤی پێشمەرگە یان زیندانیی 
بزانە  وا  هــەر  و  پــیــاوە  تەنیا  سیاسی 
بەندیی  و  پێشمەرگە  دا  ژنــان  نیو  لــە  
لە  مەبەست  هەڵنەکەوتوون!!  سیاسیی 
کە  ئەوەیە  یەکسانیخوازانە  ئەدەبیاتی 
نووسینەکانمان دا  لە  تێڕوانینانە  ئــەو 
ــە  ــن ــی ــڕوان ب ئــیــنــســانــی  بــســڕیــنــەوە و 

مەسەلەکان، نەک پیاوانە و ژنانە! 
خۆش  پێیان  ــەس  ک هێندێک  رەنــگــە 
ئێستای  خــوێــنــەرانــی  ــیـــر  وەبـ نــەبــێ 
بوو  باو  وا  پێشوو  بێنمەوە کە سااڵنی 
ــان«دا تەنیا  ــامــەی »کــوردســت لــە رۆژن
کێشە  لە  باس  تایبەتییەکاندا  رۆژە  لە 
و ئازارەکانی ژنــان  دەکــرا. ئەم جۆرە 
بــاســکــردنــانــە نــەیــدەتــوانــی و نــاتــوانــێ 
حیزبی  ــەی  ــاســەت ســی لـــەو  ــگــە  کــۆمــەڵ
ــە مــەســەلــەی  ــەر ب ــب ــەران ــرات ب ــوک ــم دی
نــاڕەواکــانــی کۆمەڵگە   ــاردە  دیـ ــان و  ژن
هەیەتی، ئاگا بکاتەوە. حیزبی دیموکرات 
سیاسەتێکی  هەمیشە  سیاسەت  وەک 
پێشکەوتووانەی بەرانبەر بە ژنان بووە، 
کردەیی دا،  بــواری  و  پڕاکتیک  لە  بەاڵم 

بەپێی پێویست نەجوواڵوەتەوە، تەنانەت 
لــە راگــەیــەنــەکــانــیــشــی دا ئــەم پــەراوێــز 
مافەکانی  و  کێشە  نیسبەت  بە  خستنە 
هاوکارانی  جــار  زۆر  دەبینرێ.  ــان  ژن
ژنەکان  بە  زیاتر  باسانەیان  ئەو  پیاو 
ــی مــن و  ــارد، لــەحــاڵــێــکــدا هــەوڵ ــپـ دەسـ
بەشێک لە هاوکارانم، ئەوە بوو خەمی 
مــرۆڤ  خەمی  وەک  ــان  ژن کێشەکانی 
چاو لێ بکرێ نەک تەنیا خەمی ژن  و 

پیاوەکانیش بە خەمی خۆیانی بزانن.  
ــی  ــەرانـ ــە نـــووسـ ــن ئـــــەوە بــــــڕوای م

ــی  ــوژرانـ ــدە کـ ــەنـ ــان« چـ ــ ــت ــوردســ ــ »ک
هێزەکانی  دەستی  بە  کورد  کۆڵبەرێکی 
کـــۆمـــاری ئــیــســالمــیــیــان بــۆ گــرنــگــە و 
رێژیمی  هــێــزەکــانــی  جینایەتی  وەک 
بەهەمان  ــەن،  دەکـ مەحکوومی  ئــێــران 
ئەندازەش  پێویستە کوژرانی مرۆڤێکی 
ژن بە دەستی پیاوێک مەحکووم بکەن. 
سڕینەوەی  بۆ  قەڵەمەکانیان  ئەرکیانە  
دیاردە دژی ئینسانییەکان لە کۆمەڵگەدا 
کە هەڕەشە لە مرۆڤی ژن دەکەن، وەکار 
بخەن.  گرنگیدان بە کێشە کۆمەاڵیەتی 
کۆمەڵگەی  نــێــو  کــەلــتــووریــیــەکــانــی  و 
نیە  جیا  باسکردنیان   و  کــوردســتــان 
بەکۆماری  بەرامبەر  سیاسەتەی  لــەو 
ئیسالمی هەمانە.  ئەوەش نابێ دابەش 
بکرێ و تەنیا بە ژنانی بسپێرن، یان تەنیا 
لە رۆژە تایبەتییەکان دا ئاوڕ لەم کێشانە 
بدەنەوە. رۆژنامەی »کوردستان« ئەو 
کاریگەر  هۆیەکی  ببێتە  دەتوانێ  کاتە 
ــاردە  دی ســڕیــنــەوەی  بــۆ  شوێندانەر  و 
دزێوەکانی نێوکۆمەڵگە و دروستکردنی 
مرۆڤەکان،  نێوان  تەبایی  و  هاوسەنگی 
پیاوانە  و  ژنانە  دابەشکارییانە،  ئەم  کە 
دووبــارەی  دیسان  لێرەشەوە  نەکات.  
ــی رۆژنــامــەی  ــووســەران ــەوە ن ــەمـ دەکـ
ــەر دەیـــانـــەوێ  ــەگـ »کـــوردســـتـــان« ئـ
ــەوەدا بــێ،  ــەشــان ــە گ ــان« ل ــوردســت »ک
داهاتوو  نەسڵەکانی  دەیــانــەوێ  ئەگەر 
ــە  ــن ــڕوان ــە بــایــەخــێــکــی زیــــاتــــرەوە ب بـ
بەم  گرنگی  پێویستە  »کــوردســتــان«  
حیزبێک،  هــەر  ــدەن.   ــ ب هاوسەنگییە 
دەوڵەتێک، راگەیەنێک، ئەگەر ژن )بەمانا 
خواستەکانی(  و  ــاف  م گشتییەکەی، 
ناتوانێ  دڵنیایەوە  بە  بخا،  پەراوێز  لە 
دروست  کۆمەڵگەدا  لەنێو  هاوسەنگی 

بکا و  سەرکەوتوو بێ.

کێشە و مەینەتییەکانی ژنان و
پرس  و خەمی بەردەوامی »کوردستان« 

کوێستان فتوحی

رۆژنامەی »کوردستان« ئەو کاتە دەتوانێ ببێتە هۆیەکی کاریگەر و شوێندانەر بۆ 
سڕینەوەی دیاردە دزێوەکانی نێوکۆمەڵگە و دروستکردنی هاوسەنگی و تەبایی نێوان 

مرۆڤەکان، کە ئەم دابەشکارییانە، ژنانە و پیاوانە نەکات.

 / هـــــێـــــمـــــن،........................  مامۆستا 
درێژەی وتار: ل، ٥ .............. درێژەی 

بابەتی:
کوردستان، ڕۆژنامەیەک
بۆ هەموو وەرزەکان!

مامۆستا زەبیحی، مامۆستا حەسەن 
نەمر  گڵۆاڵنی،  عەتری  نەمر  قزڵجی، 
و...  ڕەســووڵــی  )دڵــشــاد(  محەممەد 
یەکەم  وەچەی  قۆناغی  لە  کە  ئەوەی 
ــە کــە لە  ــەوەی بــۆمــان دەردەکـــــەوێ ئ
ــەردەوام هــەنــدێ سیمای  ــ قــۆنــاغــەدا ب
ئەدەبی )وەک شاعیر و چیرۆکنووس 
و فەرهنگ نووس و...( ئەرکی نووسین 
لەئەستۆ  ڕۆژنامەکەیان  ڕاپەڕاندنی  و 
ــە لــەم قــۆنــاغــەدا ئـــەدەب و  بـــووە، وات
سیاسەت و ڕۆژنامەگەری وەها تێکەڵ 
بە یەک دەبن کە دواتر دەبێتە میراتێک 
بۆ جیلی ئێستا و تەنانەت دەکرێ وەک 

پڕۆسەیەک لێکدانەوەمان بۆی هەبێ!
ڕەهـــــەنـــــدە  دووەم  وەچــــــــــەی 
هــەرچــەنــد  تــۆخــتــرە،  سیاسییەکانی 
ــان بــە سەر  ــەواوی شــارەزایــی یــەکــی ت
وەچەیە  ئەم  بەاڵم  هەیە،  ئەدەبیات دا 
بەرپرسیاریەتی  کــە  ئـــەوەی  پێی  بــە 
ئەستۆ  دەکەوێتە  حیزبییان  گــەورەی 
گشتیی  سکرتێری  پۆستی  وێنە  بــۆ 
حیزبی دیموکرات، تای تەرازووەکەیان 
ــەوە،  ــت ــێ ــۆ الی ســیــاســەت خــواردەب ب
بەرچاوترینی ئەم ناوانە لەم قۆناغەدا 
قاسملوو،  دوکتور  شەهید  لە:  بریتین 
نەمر  شەرەفکەندی،  دوکتور  شەهید 
ــم حــیــســامــی، نــەمــر کــاک  ــەری کـــاک ک
عەبدوڵاڵ  مامۆستا  کــاویــان،  فــەتــاح 
ئــەوەی لەم  حــەســەن زادە و... بە پێی 
شیعر  لێوەکرد،  باسم  وەچەیەی  دوو 
و ئەدەب بە بەژنیان دوورابوو، زمان 
تایبەتی  بــە  ڕۆژنــامــەکــە  ڕێــزمــانــی  و 
و  ڕێک وپێکتر  ئـــەوان دا  لەسەردەمی 
زۆربەی  لەچاو  تەنانەت  بوو،  وردتر 
باشوور  لە  وێنە  بۆ  باڵڤۆکانەی  ئەو 
سیاسی  دەســـەاڵتـــی  و  دەردەچــــــن 
ئێستاشی  پاڵپشتیانە  ئـــابـــووری  و 
ــەکــە خــۆمــاڵــیــتــر و  لــەگــەڵ دابــێ زمــان
ڕەســەنــتــر و کــەم هــەڵــەتــرە، کــەوابــوو 
جۆرێ  بە  کوردستان  بڵێین  دەکــرێ 

پارێزەری زمانەکەش بووە!
ئەمڕۆن،  جیلی  کە  سێهەم  وەچــەی 
ئەرکەکەیان چەند قات لەچاو وەچەکانی 
پێشتر قورستر بووە، بە هۆی ئەوەی 
ئەوان  لەگەڵ  ئێستا  ڕاگەیاندنی  دنیای 
ئینتێرنێت  سەردەمان جیاوازی زۆرە. 
و سۆشیال میدیا و کاناڵە ئاسمانییەکان 
هــەواڵــەکــان  چــرکــەســاتــێــک دا  ــە  ل و... 
ــە و ئــانــالــیــزی  ــەوە، شــرۆڤ ــ ــوازن ــ دەگ
تــەواوی  بۆ  ڕاستەوخۆ  ــان  ڕووداوەکـ
کاتیش دا  هــەمــان  لــە  و  دەنــێــرن  دنیا 
لەباری ئابوورییەوە زۆر بەهێزن و... 
هۆکاری سەرەکی  دەبنە  ئەمانە  کۆی 
کارێکی  ئێستا  جیلەی  ئەم  ئەوەی  بۆ 
دژوارتـــری لــەبــەردەم بێ و دەبــێ بە 
ئەم  لەبەرامبەر  داهێنەرانە  شێوەیەکی 
خــۆڕاگــرێ  مــیــدیــایــی یــەدا   هێژمونییە 
کــوردی  واتــە  خــۆی  بەردەنگەکەی  و 
بکا.  پەلکێش  خۆ  الی  بۆ  ڕۆژهـــەاڵت 
بەڕێوبەرانی  کە  ــەوەدا  ئ لەگەڵ  بۆیە 
ئێستای ڕۆژنامەی کوردستان کارێکی 
بەاڵم  لەپێشە  ئەستەمیان  و  سەخت 
ئەگەر وەبیر خۆیان بێننەوە کە لە جێی 
لەوەپێش  کــە  دانیشتوون  کەسانێک 
کــەلــالی نــووســیــن و ڕۆژنــامــەگــەری 
بوون، بێ گومان شێلگیرانەتر، جیددیتر 
ــن و  ــووسـ ــر دەنـ ــەت ــاران ــرســی ــەرپ و ب
ڕادەپەڕێنن.  کوردستان  ئەرکەکانی 
ــی  ــ ــەران ــووســ ــ ــەم ن ــ ــەرجـ ــ یـــــــادی سـ
بەخێر،  ــان  کــوردســت کــۆچــکــردووی 
بەردەوامی و ساڵمەتیش بۆ هاوڕێیانی 

ئێستا!
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پێناسەی مانشێت
ــەوە نــەبــوونــی   ــ ــت ــەدەســ ــ  بـــە هـــــۆی  ب
و  دەم  لەم  پێشوو  دەورەکانی  ژمارەکانی 
چۆنیەتیی  بــارەی   لە  نووسین  دا،  دەستە 
دەورەکانی  بەڕێوەبەرانی   هەڵسوکەوتی 
مانشێت،  گــەڵ  لە  پێشووی«کوردستان« 
ئەم  ژمــارەکــانــی  بــەاڵم   ناگونجێ.  من  بۆ 
دەورەی »کوردستان«کە ئەوە پێی ناوەتە 
چی  ئەگەر  نیە.  زەحــمــەت  بە  ــارە700،  ــ ژم
ژمارەکانی ساالنی بەر لە شۆڕشی ئێران، 
بۆ  منیش  و  ــەون  دەک دەســت  بە زەحمەت 
ئەم باسە  نەمتوانی موجلەدی ژمارە 69-1 
وەدەست بخەم. بەم پێیە باسەکەی منیش لە 
بارەی مانشێت لە  ڕۆژنامەی »کوردستان« 
لە ژمارە 70 بۆ دواوە )تا ئێستا(دەگرێتەوە.
بدەمە  زانیارییەش  ئەم  دا  لێرە  هەر  با   
لە ژمارە  بۆ خۆم  باسە کە  ئەم  خوێنەری 
مـــارس19٨٨(   ،1366 13٥ەوە)ڕەشـــەمـــەی 
ڕۆژنامەیە  ئەم  نزیکی  هاوکاری  بە  بــووم 
وکاری نووسین، وەرگێران، سەرنووسەری 
ساوە  لــەو  و  کــردوە  تێدا  بەڕێوەبەریم  و 
لە  ئــەگــەر  بــۆیــە  دانـــەبـــڕاوم.  لێی  تائێستا 
ڕۆژنامە  ژمارەکانی  الپەڕەکانی  الیەکەوە 
بۆ خۆیان بەڵگە و سەرچاوەن بۆ زانیاریی  
ــۆ خــۆشــم بە  ــاســە، ب ــۆ ئـــەم ب پــێــویــســت ب
بڕیارەکانی  و  ئاڵوگۆڕ  نێو  لە  بوونم  هۆی 
زانیاریی زۆرم  بەم ڕۆژنامەیە،  پێوەندیدار 
ال هەیە کە لەم باسە دا پشتم پێیان بەستوە.

دروشم لە جیاتی مانشێت
یەکەمی  الپەڕەکانی  لە  جــۆرەی  بەو     
ــەوێ،   ــ ژمــارەکــانــی »کــوردســتــان« دەردەک
وەک  شتێک  دا،  یــەکــەم  ژمـــارەی  لــەســەد 
نابیندرێ.  دا  یەکەم  الپــەڕەی  لە  مانشێت 
ــەدواوەش ، تــاک و تــەرا لە  ــەوەی لێرە بـ ئ
دەکـــەوێ،  پێی  چــاومــان  ــارەدا  ژمـ هێندێک 
ــە بــۆنــەیــەکــی  ــدار ب ــدی ــوەن ــێ دروشــمــێــکــی پ
حیزبییەوەیە کە ئەو ژمارەیەی ڕۆژنامەکە 
ــووە. دروشــم لە  لە دەوروبـــەری دا دەرچـ
دامەزرانی  گەالوێژ ساڵڕۆژی  بارەی 2٥ی 
پێک هاتنی  سالڕۆژی  ڕیبەندان  2ی  حیزب، 
ــاوەز  ــان، 26ی ســەرم ــاری کــوردســت ــۆم ک
و  کــراوە  ناودێر  پێشمەرگە  ڕۆژی  بە  کە 
حیزب.  کۆنگرەکانی  پێکهاتنی  وەهــا  هــەر 
ئــەم ڕستانەی لــەم بــارەیــەوە هــاتــوون، بە 
لە  بــاس  هــاتــوون و  زۆری وەک دروشــم 
پیرۆزبایی  زۆربــەیــان  نــاکــەن.  ــک  ڕووداوێـ
ــەم بــۆنــانــەوەیــان گــرتــووەتــە خــۆ، وەک:  ب
بــێ 2٥ی گـــەالوێـــژ ســاڵــڕۆژی  »پـــیـــرۆز 
ــی حـــیـــزب«، »پـــیـــرۆز بــێ 2ی  ــ ــەزران ــ دام
کۆماری  دامــەزرانــی  ســاڵــرۆژی  ڕیبەندان 
کوردستان«، »پیرۆز بێ 26ی سەرماوەز، 
هتد.  و  کوردستان«  پێشمەرگەی  ڕۆژی 
ــە لە مـــاوەی  یــەک ســاڵ دا کە  جــاری وای
ــوو، بۆ یەک  12 ژمـــارەی ڕۆژنــامــە دەرچـ
نابینی.  ــەم جـــۆرە دروشــمــەش  ئ جــاریــش 
دیارە دروشمی جیگیر بە زۆری لە الپەرەی 
دروشمی  وەک  هــەن  دا  کۆتایی  و  یەکەم 
ئێران  بۆ  »دیموکراسی  حیزب  ستراتیژیی 
و خــودمــوخــتــاری بـــۆ کـــوردســـتـــان« لە 
الپەرەی یەکەم و لە دەوروبــەری کلێشەی 
بڕووخێ  دروشمی  یا   ڕۆژنامەکە،  نــاوی 
لە خوارەوەی  ئیسالمی«  کۆماری  ڕێژیمی 
و  ڕستە  ئــەو  من  مەبەستی  دواالپــــەڕەدا. 
سەردێرەکانی  نێو  لە  کە  دەستەواژانەیە 
لە  و  گشتی  حاڵەتی  دا،  یــەکــەم  ــەرەی  الپـ

هەمووان سەرنجراکێشتریان هەیە.
لە نیو ئەو هەمووە تیترانە دا - کە من پێم 
دروستە ناویان بنێم دروشمی حیزبی- تەنیا 
ڕووداوێــک  لە  باسکردن  وەک  کە  تیترێک 
هی  مانشێت،  بڵێی  پێی  دەکــرێ  و  هاتووە 
ژمارە 110ی ڕۆژنامەی »کوردستان«ە کە 
بەفرانباری 1364)ژانویەی 19٨6( دەرچووە. 
حەوتەمی  »کــۆنــگــرەی  ئــەمــەیــە:  تیترەکە 
حیزب بە سەرکەوتنەوە تەواو بوو«. لە ژێر 
کۆمیتەی  راگــەیــەنــدراوی  مانشێتەش،  ئەم 
نــاوەنــدیــی حیزب بــە بــۆنــەی تــەواوبــوونــی 
کــۆنــگــرەوە هــاتــوە کــە ســەردێــڕی تایبەت 
لە دەقی  دایــە و بەشێک  لە گەڵ  بە خــۆی  
راگەیەندراوەکەش )2-3 پاراگراف( بەرچاو 
دروشمی  هاتنی  ــە-  ــ ڕەواڵ ئــەم  ــەوێ.  ــ دەک
حیزبی لە جیاتی مانشێت- بەردەوام دەبێ 

هەتا چەندین ساڵی دیکە. 
ئــەگــەر  ــیــکــەم   الن ــرا  ــ دەک جـــار  هێندێک 
ئەم  هــەر  نەهێندرێ،  کــار  بــە  مانشێتیش 
جۆرە دروشمە لە پێوەندی لە گەڵ رووداوە 

گرنگەکانی پێوەندیدار بە حیزب لە ڕۆژنامە 
»کوردستان«  وێنە  بۆ  ببنەوە.  دووپات  دا 
ڕاگەیەندراوی  کە  دا  خۆی  ژمارەیەی  لەو 
کۆمیتەی ناوەندی بە بۆنەی شەهید کرانی 
سکرتێری گشتیی حیزب، د.قاسملووی باڵو 
 ،136٨ پووشپەڕی  کردوەتەوە)ژمارە1٥1، 
ژوئیەی 19٨9(، نە مانشێتی بە کار هێناوە 
و نە دروشمێکی پێوەندیدار بە رووداوەکە. 
 ،1369 ــر)پــووشــپــەڕی  دوات ساڵێک  بـــەاڵم 
دا،  ژمارە 163ی خۆی  لە   )1990 ژوئیەی 
یەکساڵەی  ــادی  ی بــە  تایبەت  ــارەی  ژمـ کــە 
دروشمێکی  ڕێبەرەیە،  ئــەو  شەهیدکرانی 
ــە: »  ــەم جــۆرەی ــردوە بــە مانشێت کــە ب کـ
بەڕێز بێ یادی مامۆستای شەهید، دوکتور 
قــاســمــلــووی مــــەزن«. ئـــەم ڕەواڵــــە هەتا 
نێوەڕاستەکانی دەیەی 90ی زایینییش هەر 

الپەرەی  لە  ڕۆژنامە  بووە.واتە  ــەردەوام  ب
ــارو  وت ــڕی  ســەردێ لــە  بێجگە  دا  یەکەمی 
بەرچاوتر  و  گشتی  تیترێکی  یا  بابەتەکان، 
لەوانی نیە یا ئەگەر جارو بار تیترێک بە کار 
هاتوە بە شێوەی دروشم بووە. بۆ نموونە:

ــاوەڕی  ــروب ــی ــە ب »دوکـــتـــور قــاســمــلــوو ل
ــدووە!« )کــوردســتــان، ژمــارە 211،  ــن دا زی

پووشپەڕی 1373، ژوئیەی 1994(
ــی نــەمــر  ــدان ــادی شــەهــی ــ ــز بـــێ ی ــەڕێـ »بـ
دوکتور ›صادق شرفکندی‹ و هاوڕێکانی« 
)کوردستان، ژمارە 213، خەرمانانی 1373، 

سێپتامبری 1994(
لە نێوان دروشم و مانشێت دا

کە  »کـــوردســـتـــان«  221ی  ژمــــارە  ــە  ل
199٥(بـــــــاڵو  )مـــــای   1374 ــەڕی  ــەمـ ــانـ بـ
ــۆ بـــاس و  ــراوە ب ــ ــان ک ــەرخ بـــوەتـــەوە و ت
بابەتەکانی پیوەندیدار بە کۆنگرەی دەیەمی 
تەواوبوونی  هەواڵی  دیکە  حیزب،جاریکی 
هەمان  هاتوە.  مانشێت  بە شێوەی  کۆنگرە 
لە  »کــوردســتــان«  کــە  مانشێت  ــا  ی تیتر 
پێوەندی لە گەڵ کۆنگرەی حەوتەمیش دا بە 

کاری هێنابوو:
ــزب بــە  ــ ــی ــی حــ ــ ــەمـ ــ »کــــۆنــــگــــرەی دەیـ

سەرکەوتنەوە کۆتایی هات!«
ئەم  ــارە236ی  ــ ژم یەکەمی  ــەڕەی  الپـ لــە 
و  »کـــوردســـتـــان«  ــەی  ــامـ ڕۆژنـ دەورەی 
پاشکۆ36  یەکەمی  ــەرەی  الپ لە  وەهــا  هەر 
الپەڕەییەکەشی دا تیترێک هەیە کە دەکرێ 
پێیان بڵێین مانشێت، چونکە  ناوەرۆکەکەیان 
و  دەکــەن  هەڵوێست  و  ڕووداو  لە  تەعبیر 
ژمارەیە  ئەم  نین.  ڕووت  دروشمێکی  هەر 
و پاشکۆکەی تەرخان کراون بۆ بابەتەکانی 
ــی و  ــووشــەک ــدار بــە هــێــرشــی م ــدی ــوەن ــێ پ
کۆماری  پــاســدارانــی  ســوپــای  تۆپخانەیی 
ئیسالمی بۆ سەر  بنکەی دەفتەری سیاسیی 
کۆیە. شــاری  نزیک  لە  دیموکرات  حیزبی 
)مانگی گەالوێژی 137٥- ئاگۆستی 1996(. 

مانشێتەکان ئەمانەن:
بۆسەر  هێرش  لــە  ئیسالمی  »کــۆمــاری 
و  ناکامی  گــەڵ  لــە  دا  دیــمــوکــرات  حیزبی 

ڕسوایی تەواو بەرەوروو بوو«
ــارە236،  ــ ژم ــان«  »کــوردســت )مانشێتی 

گەالویژی 137٥،ئووتی 1996(
هیز  و  کوردستان  شەرەفی  بە  »خەڵکی 
و الیەنە ئازادیخوازو ئینساندۆستەکان ڕێگا 
کۆماری  پێی  بــەر  لە  حیزبەکەمان  ــادەن  ن

ئیسالمی دا بکرێتە قوربانی«
ــان«  ــوردســت )مــانــشــێــتــی  پــاشــکــۆی »ک
ژمارە236، گەالویژی 137٥، ئووتی 1996(

ــان« یا  ــ ــتـ ــ ــوردسـ ــ ــرە بـــە دواوەش«کـ ــێ ل
یا  دیــارتــر  هــەمــوان  لــە  شاتیتر)تیتری  بــێ 
و  دروشــم  یا  دەبێتەوە،  بــاڵو  سەرەکیتر( 
دان.  ملمالنێ  لە  یەکتر  گــەڵ  لە  مانشێت  
ــی پێشوو بە  ــ ــەر بــە رەواڵ جـــاری وایـــە ه
کــە ڕۆژنــامــەکــەی  بۆنەیەی  ئــەو  گــوێــرەی 
هەرە  الی  دروشمێک  دەبێتەوە،  باڵو  تێ دا 
ڕۆژنامەکەی  یەکەمی  الپــەڕەی  ســەرەوەی 
بە  ئــەوەی  جاریش  هێندێک  کــردوە،  داگیر 
لە  جــیــاواز  رەنگێکی  یا  درشتتر  فۆنتێکی 
دەبیندرێ  یەکەم  الپــەرەی  الی ســەرەوەی 
دیکە  تیترو سەردێڕەکانی  و وەســەرەوەی 
کەوتووە، دەتوانین بە مانشێت ناوی بەرین.

 ،)1996 137٥)سێپتامبری  خەرمانانی 
جیاتی  لــە  ــان«  »کــوردســت 237ی  ــارە  ژمـ
کوردستانی  دیموکراتی  حیزبی  وەرگیرانی 
ڕێکخراوی  چــاوەدێــری  ئەندامی  بە  ئێران 
ــســت کە  ــی ــال ــی ســۆســی ــال ــۆن ــاســی ــرن ــت ــەن ئ
نیسبەت  بە  گرنگە  سیاسیی  ــکــی  ڕووداوێ
نــاوەرۆکــێــکــی  بــە  ــەوە،  ــی ــوردی ک حیزبێکی 
فۆرمی  لــە  مانشێت،  بــە  بکا  هــەواڵــیــیــەوە، 
 « ــوە:  داڕشــت جـــۆرەی  بــەم  دا  دروشمێک 
کوردستانی  دیموکراتی  حیزبی  وەرگیرانی 
ــە ئـــەنـــدامـــی ئــەنــتــرنــاســیــۆنــاڵــی  ــران بـ ــێـ ئـ
تێکۆشەرانی حیزب، گەلی  لە  سۆسیالیست 
بێ«.  پیرۆز  واڵتەکەمان  خەڵکی  و  کــورد 
و  لە جیاتی ڕاست  ئەم دروشمەش  دیــارە 
چەپی سەرەوەی الپەرەی یەکەم  دابگرێ، 
تەنیا الی راستی ئەم الپەرەیە کە راپۆرتی 
تێدا  ئەنترناسیۆنالی  کۆنگرەی  بیستەمین 

باڵو بوەتەوە، داگیر کردوە!
کاتی  لە  ســـەرەوە  ڕووداوەی  ئــەم  هــەر 
ــەوەی ڕیــزەکــانــی  ــوون ــب ــەک ــی ی ــدن ــان ــەی ڕاگ
بوەتەوە.  دووپــات  دا  دیموکراتیش  حیزبی 
ــارەی 241ی خۆی  لــە ژمـ »کــوردســتــان« 
کە   )1997 ژانویەی   ،137٥ دا)بەفرانباری 
بەیاننامەی هاوبەش لە بارەی یەکبوونەوەی 
ڕیزەکانی حیزب و راپۆرت و وتاری تایبەت 
هەر  و  کردوونەوە  باڵو  پیوەندییەی دا  لەم 
پێویستی  گرنگیی  دا  یەکەمیش  الپەرەی  لە 
ڕووداوە  ئەم  جیاتی  لە  داوە،  بابەتانە  بەو 
بە ناوەرۆکێکی هەواڵییەوە، بکا بە مانشێت، 
بە شێوەی دروشم و بەم جۆرە هێناویەتی:
ڕیزەکانی  یــەکــبــوونــەوەی  بــی  پــیــرۆز   «

حیزبی دیموکراتی کورستانی ئێران«
ــەوە  ــوون ــەڕووب »کــوردســتــان« لــە ڕووب
ــی ســیــاســیــی گرنگی  ــ ــک ــ ــەڵ رووداوێ لــە گـ
دیموکرات  حیزبی  بە  پێوەندیدار  دیکەی 
دادگای  ئازایانەی  بڕیاری  دەرچوونی  کە 
بێرلین لە بارەی تیرۆری میکۆنووسەوەیە، 
ــە ژمــارە  ــا.ل ــاو دەک ــە ڕەچـ هــەر دوو رەویـ
خاکەلێوەی  کە  دا  »کــوردســتــان«  244ی 
1376)ئاوریلی 1997( باڵو بوەتەوە، وێڕای 
بەیاننامەی  ــە  ل بــەشــێــک  بـــاڵوکـــردنـــەوەی 
لە  پێوەندی  لە  حیزب  سیاسیی  دەفــتــەری 
بە  دا،  میکۆنووس  ــای  دادگـ حوکمی  گــەڵ 
سیغەی پیرۆزبایی، دەرچوونی ئەم بڕیارە 
یەکەمی  الپەرەی  گەورەی  هەرە  تیتری  لە 

خــۆی دا رادەگــەیــەنــێ و راســت و چەپی 
بەشی ســەرەوەی الپــەرەی یەکەمی خۆی 

بۆ تەرخان دەکا:
دادگای  ئازایانەی  بڕیاری  »دەرچوونی 

بێرلین پیرۆز بێ«.
)ژمــارە 24٥( دا  ژمــارەی دواتریشی  لە 

لە 36 الپەڕە  تایبەتە و  کە کە ژمارەیەکی 
کــراوە  تەرخان  هەمووشی  و  هاتوە  پێک 
بڕیارە  بەو  پێوەندیدار  بابەتی  و  باس  بۆ 
ــە بـــارەی  ــی ئــاڵــمــان ل ــەک ــای گــرنــگــەی دادگ
بە  دیموکرات  حیزبی  رێبەرانی  تــیــرۆری 
لە  مانشێتێکی  ئیسالمییەوە،  کۆماری  هۆی 
دوو دێڕ، دێڕی یەکەم بە فۆنتی بچووک و 
دێڕی دووهەم بە فۆنتی گەورە بەم جۆرە 

بە کار هێناوە:
دادگــای  بڕیاری  دەرچــوونــی  دوای  »بە 

بێرلین دا:
ئیسالمی  کۆماری  بەڕێوەبەرانی  دەبــێ 
موحاکەمە  دا  نیونەتەوەیی  دادگایەکی  لە 

بکرێن«
ــەوە  ــ ــمـ ــ ــن لــــە دروشـ ــی ــێ ــڵ  دەکــــــــرێ ب
ــەی  ــام ڕۆژن ــە  ل ــوون،  چــ مانشێت  ــەرەو  ــ ب
:کوردستان«دا ڕەوتێکی درێژخایەن بووە. 
»کوردستان«)بەفرانباری 2٥3ی  ژمــارە 
یەکەمی  الپــەڕەی   )199٨ ــەی  ــوی 1376،ژان
خۆی تەرخان کردوە بۆپێکهاتنی کۆنگرەی 
جیاتی  لە  ژمارەیە  ئەم  یازدەهەمی حیزب. 
کلیشەییەکانی  ــە  دروشــم دووپــاتــکــردنــی 
کۆنگرەکان،  بوونی  تەواو  بارەی  لە  خۆی 
کردوە  کۆنگرەکەی  دروشمی  ئەمجارەیان 
بە مانشێتی الپەرەی یەکەم کە ئەگەر چی 
ئەمیش خۆی دروشمێکە بەالم نوێگەرێیەکی 
تیتری  گەڵ  لە  ڕۆژنامە  هەڵسوکەوتی  لە 
پێوەندیدار بە هەواڵی کۆنگرەکانی حیزب لە 

الپەڕەی یەکەمی خۆی دا پێوە دیارە:
یەکیەتیی  پــتــەوکــردنــی  و  پــاراســتــن   «  
ئــامــادەکــردن بۆ  ڕیــزەکــانــی حیزب و خــۆ 
ئاڵوگۆڕەکانی  گەڵ  لە  بەرەورووبوونەوە 

قۆناغی دادێ«
ــان«)2ی  ــ ــت ــوردســ ــ »ک 2٥7ی  ــارە  ــ ــ ژم
 )199٨ ئــاوریــلــی  22ی  بــانــەمــەڕی1377، 
سالەی   100 یــادی  بۆ  کــراوە  تەرخان  کە 
ڕۆژنامەنوسیی کوردی و راست لە ڕۆژی 
ڕۆژنــامــەنــووســیــیــش دا بــاڵو بــووەتــەوە، 
کە  داوە  مانشێت  بــە  گرنگی  ئــەوەنــدەی 
کلێشەی  ــەرەوەی  سـ بــردووەتــە  مانشیتی 
ــەوەی  نــاوی ڕۆژنــامــەکــەش.بــەوحــالــەش ئ

وەک مانشێت هاتوە، دیسان دروشمێکە:
ــۆدار بـــێ یــــادی ســـەد ســاڵــەی  ــکـ » شـ

ڕۆژنامەنووسیی کوردی«
ئــەرک  دروشــمــی  دیــکــەی  نموونەکانی 

مانشێت لەم سااڵنە دا:
ــاری هــــەزاران  ــوشــت بـــەڕێـــوەبـــەرانـــی ک
موحاکەمە  دەبێ  ئێران  سیاسیی  زیندانیی 

بکرێن و سزا بدرێن.
خەرمانانی   ،262 ژمارە  )»کوردستان« 

1377، سێپتامبری 199٨(
»هەموو ئینسانەکان بە ئازادی لە دایک 
دەبن و لە گەڵ یەک مافی بەرابەریان هەیە«
) »کوردستان« ژمارە 26٥، سەرماوەزی 

1377، دیسامبری 199٨(
قاسملوو  ئامانجەکانی  وەدیهێنانی  »تا 

دەست لە خەبات و تیکۆشان هەڵ ناگرین«
)»کــوردســتــان«، ژمــارە 272،  ژمــارەی 
تایبەت بە 10 ساڵەی شەهید بوونی دوکتور 
پووشپەڕی  22ی  هاوڕێیانی،  و  قاسملوو 

137٨، 13ی ژوئیەی 1999(
ــی حــیــزبــی  ــ ــەمـ ــ » کـــۆنـــگـــرەی دوازدەهـ
ــانـــی ئـــێـــران بە  ــتـ ــراتـــی کـــوردسـ ــمـــوکـ دیـ

سەرکەوتنەوە کۆتایی هات«
29٨،1٥ی  ژمـــــارە  ــان«،  ــ ــت ــوردســ ــ )»ک
سەرماوەزی 1379، ٥ی دیسامبری 2000(

»ئااڵی ئامانجەکانی کۆماری کوردستان 
هــەتــا وەدی هــاتــنــیــان لــە کــوردســتــان هەر 

دەشەکێتەوە«
)ژمارە 302، 1٥ی ڕێبەندانی 1379، 3ی 

فێورییەی2001(
»جێژنی نەورۆز لە کوردستانی ئێران بە 

شکۆیەکی کەم وێنەوە بەڕیوە چوو«
)ژمارە 306، 10ی خاکەلێوەی 13٨0،30ی 

مارسی 2001(
بەختیاریی  و  کــوردســتــان  »ڕزگـــاریـــی 
کــاروانــی  ــەی  103ســال ئامانجی  ــوردان،  ــ ک

ڕۆژنامەنووسیی کوردی«
13٨0،1ی  بانەمەڕی  11ی  )ژمـــارە309، 

مای 2001(
»پیرۆز بێ ٥6 ساڵەی دامەزرانی حیزبی 

دیموکراتی کوردستانی ئێران«
)ژمارە 320،31ی گەالوێژی 13٨0، 22ی 

ئوتی2001( 
بایەخدران  و  ڕۆژنامە  گەورەبوونەوەی 

بە مانشێت
ــەی« کــوردســتــان«   لــە ژمــارە  ــام ڕۆژن
دیسامبری   ،13٨0 )سەرماوەزی  331ەوە، 
2001(حەجمەکەی گەورە بووە. دیارە هەر 
لەم دەورەیە دا، پێشتریش دوو جار،  پێش 
ئەو  ئێران  گەالنی  شۆڕشی  سەرکەوتنی 
کاتەی لە بەغدا دەرچووە و هەر وەها دوای 
سەرکەوتنی شۆڕش ئەو کاتەی لە مەهاباد 
دەردەچوو، بە حەجمی گەورە، »کوردستان 

» باڵو ببوەوە.
گەورەبوونەوەی الپەرەکان و دەرچوونی 
ڕۆژنامەکانی  فــۆڕمــی  لــە  »کــوردســتــان« 
ڕۆژنامەیەی  ئەم  بەڕێوەبەرانی  لە  دیکەدا، 
دەخواست کە  پتر بایەخ بە رواڵەتی رۆژنامە 
و چۆنیەتی بەکار هێنانی مانشێت و تیتر و 
وێنە بدەن. بۆیە دەتوانین گەورەبوونەوەی 
سەرەتای  وەک  »کوردستان«  الپەرەکانی 
مانا  ــە  ب مانشێت  بــەکــارهــێــنــانــی  قــۆنــاغــی 
ڕۆژنامەنووسییەکەی دابنێین. هەر چەند ئەم 
قۆناغەکانی  نەریتی  کاریگەریی  قۆناغەش 
دەتوانین  بــەاڵم  مــاوە،  پێوە  هەر  پێشووی 
دا  ڕۆژنامە  لە  مانشێت  وردە  وردە  بڵێێن 
ئەرکی خۆشی  بۆ  و  دەکاتەوە  جێی خۆی 
کە خۆ تەرخانکردنە بۆ راگەیاندنی رووداو 
و هەڵوێستی گرنگ، بە کار دەهێنرێ. ئەگەر 
ــە  دەورەیـ ــەو  ئ ژمــارەکــانــی  مانشێتەکانی 
و16  دەگــرێــتــەوە  3٥0ژمـــارە  لە  زیاتر  کە 
بــەراورد  یەک  گەڵ  لە  خایاندوە،  ساڵیشی 
چەشنی  لە  کە   ئەوانەی  ــارەی  ژم بکەین، 
دروشمەکانی پێشوو نین وبە الی مانشێت 
بە مانا رۆژنامەنووسییەکەی دا کەوتوون، 
زیاترە. لێرە دا هێندێک لە مانشێتەکانی ئەم 

دەورەیە بە نموونە دێنینەوە:

مانشێت لەم دەورەیەی رۆژنامەی »کوردستان« دا

قادر وریا
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دیپلۆماسیی میدیایی رۆژنامەی کوردستان

وەک  کــوردســتــان  دیــمــوکــراتــی  حیزبی 
ــڕن وســـەردەمـــیـــانـــە لە  ــودێـ حــیــزبــێــکــی مـ
شۆڕشە  کــە  هــات  پێک  هــەلــومــەرجــێــک دا 
کورد  نــەتــەوەی  یەکەکانی  دوای  لە  یــەک 
تووشی  پارچەی کوردستان  لە هەر چوار 
ــی  ــان ــن ــردن بــبــوون ودوژم ــپ کـ شــکــان وکـ
خۆیان  وکەیفی  مەیل  بە  کــورد  نــەتــەوەی 
ــرد   ــیــان دەکـ ــان دا حــوکــمــران ــتـ ــوردسـ لــە کـ
ژێر  وسامانی  دەچــەوســانــدەوە  وخەڵکیان 
زەوی وسەر زەوی کوردستانیان بە تااڵن 
خەباتگێڕ  رۆڵــە  هەلومەرجەدا  لەو  ــرد.  دەب
ــان بە  ونــیــشــتــمــانــپــەروەرەکــانــی کــوردســت
ئەزموون وەرگرتن لە شۆڕش وخەباتەکانی 
قۆستنەوەی  بۆ  خۆ  کەوتنە  خۆیان  پێش 
جیهانی  شــەڕی  هــۆی  بە  کە  بارودۆخێک 
لە  بریتانیا  و  رووس  هێزەکانی  بوونی  و 
هێزانە  ئەو  بوونی  خوڵقابوو.  دا  ناوچەکە 
ببوە هۆی ئەوە کە لەو بەشە لە کوردستان 
بەتااڵیی  مــوکــریــان  ــاوچــەی  ن تایبەتی  بــە 
دەســـەاڵت وبــەڕێــوەبــەری دروســت ببێ و 
دام ودەزگای حکوومەتی لە الیەن خەڵکەوە 
وبەڕێوەبەری  ودەســەاڵت  بپێچرێ  تێکەوە 
ــک. لــەو  ــی خــەڵ نــاوچــەکــە بــکــەوێــتــە دەســت
گەل  دڵسۆزانی  لە  کۆمەڵێک  هەلومەرجەدا 
بنەمای  سەر  لە  و  خۆ  کەوتنە  ونیشتمان 
کۆمەڵەی ژێ کاف رێکخراوێکیان بە ناوی 
حیزبی دیموکراتی کوردستان دامەزراند بۆ 
ئەوەی رێبەری جوواڵنەوەی خەڵکی کورد 
لە هەمان  و  بکا  لە رۆژهەاڵتی کوردستان 
کات دا پشتیوانێکی بەهێزبێ بۆ جوواڵنەوەی 

پارچەکانی دیکەی کوردستان. 
دیموکراتی  حیزبی  وجوودی  فەلسەفەی 
ــاف و  ــ کـــوردســـتـــان وەدەســت هــێــنــانــی م
رۆژهەاڵتی  لە  کــورد  گەلی  ئازادی یەکانی 
کـــوردســـتـــان بــــووە وهـــەیـــە ورێــبــەرانــی 
ــە ئـــەزمـــوون  وەرگـــرتـــن لە  ئـــەو حــیــزبــە ب
باشی  بــە  خــۆیــان  پێش  جــوواڵنــەوەکــانــی 

دیپلۆماسی  چــەمــکــی  پــێــنــاســەکــانــی  ــە  ل یــەکــێــک 
کەرەستەگەلی  لــە  کەڵک وەرگرتنە  و  بەکارهێنان 
جـــۆراوجـــۆری ئــابــووری، ســیــاســی، کــولــتــووری و 
نەتەوەیی  بەرژەوەندیی  دابینکردنی  بۆ  تەکنۆلۆژیا 
و  پەیوەندی گرتن  ڕەوتــی  دەرەوەدا.  سیاسەتی  لە 
ئاڵوگۆڕی زانیاریی بنەمایەکی سەرەکی دیپلۆماسییە 
و لە کۆمەڵگەی ئێستەدا کە دان و وەرگرتنی زانیاریی 
گەورەی  ئاڵوگۆڕیکی  دیپلۆماسیش  بووە،  خێرا  زۆر  تەکنۆلۆژیا  پێشکەوتنی  بەهۆی 
بەخۆوە دیتوە. لە سەرەتای سەدەی سێهەمدا دیپلۆماسی میدیایی ئەو لقەی دیپلۆماسییە 
کە لە دامودەزگەی دیپلۆماسی و سیاسەتی دەرەوەدا خوێندنەوەی تایبەتی بۆ دەکرێت 
هەموو  لە  کە  سەردەمیانە  تەکنۆلۆژییەکی  وەکو  میدیا  نێوەندەشدا  لەم  بێگومان  و 
بوارێکەوە بەردەوام ڕوو لە گەشە و فراوانبوونە، کەرەستەیەکی گرنگە کە لە بەشی 

دیپلۆماسیی گشتییدا جێگە و پێگە تایبەتییەکەی دیارە و هەرگیز نکوولی لێ ناکرێت.
لە »دیپلۆماسی ئاشکرا« دا هەموو هەوڵەکان لەسەر ئەوەیە کە بیروڕای گشتیی 
بتوانێت کاریگەریی خۆی لەسەر دەسەاڵت، حیزبەکان، کۆمەڵگەی نێوخۆ و هەروەها 
و  ڕۆڵــی سەرەکی  دەتوانێ  کە  میدیایە  ئــەوە  ــوارەدا  ب لەم  و  دابنێت  تریش  واڵتانی 
و  سیاسەتوان  بۆ  کارایە  کەرەستەیەکی  کە  شێوە  بەهەمان  میدیا  بگێڕێت.  کاریگەر 
دیپلۆمات بەاڵم نابێ فەرامۆشیش بکرێت هەر ئەم میدیایە دەتوانێت گرفتی گەورەی 
بۆ بنێتەوە؛ چونکە میدیا چاوی خەڵکە و لە ڕێی گەیاندنی دەنگی خەڵکەوە ناهێڵێت 
کە  واڵتێکدا  لە  بەتایبەت  بکات  جێبەجێ  پالنەکانی  خۆی  خواستی  بەپێی  دەســەاڵت 
خەباتێکی  ڕۆڵی  بەرهەڵستکار  حیزبێکی  میدیای  نییە  بوونی  دیموکرات  دەسەاڵتێکی 

دیپلۆماسییانە، بەرامبەر دەسەاڵت و نەتەوەکانی تر دەگێڕێت.
ئەگەر  تەنانەت  دامەزرانیەوە  سەرەتای  لە  هەر  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی 
بمانەوێ وردتریش بۆی بڕوانین هەر لە سەردەمی چاالکی نهێنی ژێکافەوە لە کاتێکدا 
ئەو سەردەمە، ئاستی خوێندەواری لە نیشتمانەکەماندا بەرچاو نەبووە؛ زۆر گرنگی بە 
کاری میدیایی داوە و بەگوێرەی توانای کۆمارێکی کەم تەمەن و حیزبێکی بەرهەڵستکار 
دەوڵەمەند،  فیکرییەوە  بواری  لە  بەاڵم  الواز  ئابوورییەوە  بواری  لە  ناوچەیەکی  لە 
هەوڵی داوە خواستە نەتەوەییەکەی بە زمانێکی سەردەمیانە و دیپلۆماسییانە بگەیەنێتە 
نەتەوەکانی تر و پێیان ڕابگەیەنێت کە خواستی نەتەوەیی کورد واتای ڕەشکردنەوەی 
نەتەوەکانی دراوسێی نییە و هەروەها لە درێژایی ئەو سااڵنەی ئەرکی ڕاگەیاندنیشیدا 
لە  زبر،  و  توند  زمانی  بەکارهێنانی  کە  گەیاندووە  تاران  دەسەاڵتی  بە  پەیڤەی  ئەو 

مرۆڤایەتی و کولتووری نەتەوەیەکی ئازادیخواز، بەدوورە .
بڕوانینە  کۆنستراکتیڤیزمەوە  و  ڕێئالیزم  تیۆری  چوارچێوەی  لە  بمانەوێت  ئەگەر 
گشتیی  بیروڕای  لەسەر  کاریگەرییدانان  ڕێئالیزمەکان  میدیایی؛  دیپلۆماسی  چەمکی 
کۆنستراکتیڤیزمەکان  و  دەزانن  دەوڵەت  ئەرکی  بە  میدیاییەوە  دیپلۆماسیی  ڕێی  لە 
پێداگریی لەسەر الیەنە مادییەکەی پەیوەندی نێودەوڵەتی دەکەنەوە و دەڵێن مادییەتی 
بیرکردنەوەی  بەڵکو  نییە  گرنگ  دەوڵەت،  توخمەکانی  لە  یەکێک  وەکو  سەرزەوینێک 
خەڵکی ئەو سەرزەوینەیە کە گرنگە. ئەوان ڕوانگەیەکی نۆرماتیڤیان بۆ ڕووداوەکان 
هەیە و دیپلۆماسیی میدیایی چوارچێوەیەک بۆ گۆڕینی بیرکردنەوەی مێشکی خەڵک، 

دەزانن. 
دەسەاڵتی ناوەندیی ئێران لە هەر دوو سەردەمی پەهلەوی و کۆماری ئیسالمیدا 
لە کەرەستەکانی ڕاگەیاندنی میدیایی وەکو ڕادیۆ، تەلەفزیۆن، ڕۆژنامە و... هەمیشە 
وەها سەرقاڵی  و  نەتەوەکانەوە  نێو  بخاتە  دوژمنی  و  ناتەبایی  داوە  ئەوەی  هەوڵی 
هەمیشە  تــاران  دەسەاڵتی  بچێت.  بەخەسار  ــان  وزەی کە  بکات  الوەکــی یــان  کێشەی 
ویستوویەتی کە نەتەوەکان بە دژایەتیکردن لەگەڵ یەکتر بخاڵفێندرێن و کەمتر بیر لە 
دوژمنی سەرەکی و پیالنەکانی داگیرکەر بکەنەوە. دەسەاڵتی ناوەند کە لە داهات و 
سامانی نەتەوەیی، پارە و هەزینەیەکی خەیاڵی بۆ ڕاگەیەندنە بێ ئەژمارەکەی کە بە 
دەیان زمان پەخش و باڵوکردنەوەی هەیە، سەرف دەکات؛ کاتێک دەڕوانیتە بیالنی 

کارمەندی  هەزار  دەیان  کە  دەوڵەتییە  زەبەالحە  ڕاگەیاندنە  دامودەزگە  ئەم 
هەیە، بۆت ئاشکرا دەبێت کە حکوومەتی ئێران، ڕاگەیاندنی وەکو ئامرازێک بۆ 
بەرەوپێشچوونی زیاتری تەمەنی ئاژاوە و تیرۆر و ستەمکاریی بەکار هێناوە 
و  نەریت  و  داب  و  فیکر  بە  ڕاگەیاندنەوە سووکایەتی  لە  کراوە  پێی  هەتا  و 
سیمبولەکانی نەتەوەیی و مەزهەبی و کۆمەاڵیەتی و ئەدیبانی نەتەوەکەمانی 
خەیاڵییەوە  بەتێچوویەکی  ئێران  دەسەاڵتی  ڕاگەیاندنی  هەروەها  کــردووە. 
لە  کۆکردوەتەوە  لەخۆ  جۆراوجۆرەکانی  بوارە  شارەزایانی  پسپۆڕترین  کە 
خەڵکی  بڕیاردانی  و  مێشک  و  بیرکردنەوە  بەهێمنی  جەنگێکی سۆفت وێرییدا 
کردووەتە  حکوومەتییانە  دەستەمۆکردنێکی  بەمەبەستی  خۆی،  ژێردەستەی 

ئامانج. 
پەهلەوی و کۆماری ئیسالمی، کوردفۆبیایەکی وەهای بەدژی نەتەوەکەمان 
جێبەجێ کردوە کە ڤایرۆسەکەی خۆی لە ڕاگەیەندنەکانی غەیرە کوردزمانی 
دەرەوەی واڵتیشدا دیتوەتەوە. ئەم کوردفۆبیایەی کە ڕاگەیاندنی حکوومەتیی 
ئێران ساڵەهایە هەمەجۆرە بانگەشەی بۆ دەکات: بە دەیان فیلمی سینەمایی، 
فیلمی تەلەفزیۆنی، ئەڵقەی تەلەفزیۆنی، شانۆگەریی و هەروەها بە سەدانیش 
ڕاستیدا  لە  و  کــردوە  دروســت  بۆ  وێبالگی  و  ماڵپەڕ  و  ڕۆژنــامــە  و  گۆڤار 
کەرستەی خاوی بەدەست بەشێک لە بەناو ئۆپۆزسیۆنیش داوە کە گوێ بە 
داواکاریی ڕەوای کورد نەدەن و لە هەندێ بواردا لێک جیاکردنەوەی داگیرکەر 
و بەناو ئۆپۆزسیۆنی دەرەوە بەرامبەر کێشەی کورد، گەلێک زەحمەتە. هەر 
لەمبارەوە جێی ئاماژەیە کە تەنانەت بەشی فارسی میدیای بیانی هەیە زۆر 
نێوەڕۆکی  کە  دەکات  ئینگلیزی  ڕاپۆرتێکی  وەرگێڕانی  دەسکاری  بەئاسانی 
ڕاپۆرتەکە بەجۆرێک باسێکی لە پشتگیری مافی ڕەوای کورد لە ئێران کردبێت. 
لە ڕاستیدا کاتێک بەوردی بەدواداچوون بۆ ئەو دەسکارییە نابەجێ و نەرێنی 
و دوور لە کاری پرۆفێشناڵیی میدیایی لە وەها دامودەزگەیەکی ستاندارد و 
نێودەوڵەتیدا دەکەیت، دەزانی کە دەسکاریی یاخود سانسۆرەکە لەبەر ئەوەیە 
الی ئێدیتۆر وەها کوردفۆبیا بووەتە بەشێک لە باوەڕی نەگۆڕی کە هەرچەند 
کۆماری  و  پەهلەوی  کوردفۆبیایەی  ئەو  بەاڵم  گۆڕیوە  میدیاکەشی  و  واڵت 
ئیسالمی سااڵنێکی درێژخایەن ستراتیژی کاری میدیاییان بووە، هەتا ئێستەش 
لەسەر  ڕۆژنامەگەریی  پرۆفێشناڵی  و  بێالیەن  کاری  بۆ  نەرێنی  کاریگەریی 

ئیدیتۆرێکی ئێرانی، لە دەرەوەی واڵتیش داناوە.
دیپلۆماسی میدیایی لقێکی سەرەکی دامودەزگەی دیپلۆماسی بۆ هەر حیزب و 
حکوومەت و دەسەاڵتێکە کە توانیویەتی وەکو باڵێکی کارای سیاسەتی دەرەوە 
هەنووکە  دابنێت.  خەڵک  گشتیی  بیروڕای  لەسەر  کاریگەریی  و  بنوێنێت  خۆ 
کەڵک وەرگرتن لە میدیا کەرستەیەکی گرنگە لە سیاسەت و پەیوەندیگرتن و 
کە  بۆیە  بیسەر.  و  خوێنەر  و  بینەر  هەستی  و  بیر  ڕاکیشانی  و  ڕازیکردن 
ڕۆژنامەی  بابەتەکانی  و  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  مێژووی  دەڕوانینە 
کە  دێنین  بەوە  باوەڕ  پتر  ئێستە  هەتا  ژمارەیەوە  یەکەم  لە  هەر  کوردستان 
ئەم حیزبە و میدیاکەی هەوڵێکی چڕوپڕیان داوە کە بتوانن لەم دەرفەتە بۆ 
کەڵک  نەتەوەکەیان  توانای  و  هەیبەت  نواندنی  و  ڕاگەیاندنی سیاسەتەکانیان 
ڕۆژهەاڵتی  خەباتی  ئۆگری  ئەدیبانی  و  سیاسەتوانان  هەروەها  وەربگرن. 
و  خەڵک  و  حیزب  نێوان  پــردی  ڕۆژنــامــەوە  لەم  داوە  هەوڵیان  کوردستان 
حکوومەتی ئێران بن و هەستیان بە قورسایی ئەم پێگە قایمە کردوە و هەوڵی 

گەشەکردن و زیاتر پێگەیاندنیان داوە.
خاڵی جێی شانازی کە پێویستە لە 700مین ژمارەی ڕۆژنامەی کوردستان 
فەرمی  ئۆرگانی  کە  ئــەوەی  لەبەر  ڕۆژنامەیە  ئەم  کە  ئەوەیە  بکرێت  باس 
مینبەری  نەبووەتە  هەرگیز  مێژوویدا  درێژایی  لە  حیزبەکەیەتی  ڕاگەیاندنی 
ئەگەریش  و  ئێران  جوغرافیای  نێو  نەتەوەکانی  نێوان  ئــاژاوەی  بۆ  بانگەشە 
شێواندنی  و  کورد  خەباتی  بەالڕێدابردنی  هەوڵی  دەســەاڵت  یاخود  حیزبێک 

ئەم  نووسەرانی  و  بڕیاردەران  و  سیاسەت  داڕێژەرانی  داوە،  ڕاستییەکانی 
ڕۆژنامە نەبوونەتە الیەنێکی گرفتەکە، بەڵکو بەباوەڕێکی دیموکراسیخوازانەوە، 
و  ئەدیبانە  و  سەردەمیانە  زمانێکی  بە  نەتەوەکەیان  و  حیزب  پرێستیژی 
دیپلۆماسییانە کە بە میرات لە ڕێبەرانی شەهیدیانەوە بۆیان ماوەتەوە، هێناوەتە 
ڕێگەچارەدا  بەدوای  و  کردوە  بۆ  بێالیەنیان  و  ورد  لێکۆڵینەوەی  و  بەرباس 
کوێرەڕێیەک  یاخود  و  گرێپووچکە  بکەنە  گرێکە  کە  ئــەوەی  نــەک  ــەڕاون  گ
پێشانی خوێنەریان بدەن. کاتێ دەڕوانیتە ژمارەکانی ئەم ڕۆژنامەیە بێگومان 
لە مێژووی ئەم ڕۆژنامەدا بۆت ڕوون دەبێتەوە کە هەمیشە بانگەشە بۆ ماف و 
ئازادییەکانی مرۆیی و جاڕنامەی مافی مرۆڤ و دیموکراسییەت و ژیانی تەبایی 
و یەکسانی و عەداڵەت بۆ کورد و نەتەوەکانی تر کراوە و ڕۆژنامە کوردستان 
سیاسەتی دەرەوەی حیزبەکەی بەرامبەر حیزبەکانی تری کوردستان و ئێران و 
واڵتانی تری بە زمانێکی دیپلۆماسییانە هێناوەتە بەرباس و بۆ هەموو الیەنێکی 

پەیوەندیداری بە شەفافی و بەبێ دەمارگرژیی ڕاگەیاندووە.  
توێژەکانی  و  چین  نێو  لــە  کــوردســتــان  ــەی  ــام ڕۆژن کاریگەریی  پێگەی 
نەتەوەکەیدا لە ئاستێکدایە کە هەمیشە وەکو دەربڕی هەڵوێست و سیاسەتی 
دەرەوەی حیزبەکەی سەیر کراوە و وتار و بابەت و هەڵوێستی ئەم ڕۆژنامەیە 
سەرنجی  بــەوردی  ئێران  و  کوردستان  پارتەکانی  و  خۆی  خەڵکی  لەالیەن 
ڕۆژنامەیەک  و  کــراوە  بۆ  چڕوپڕی  و  هەمەالیەنە  خوێندنەوەی  و  دراوەتــێ 
کەسایەتیگەلی سیاسی  و  جەماوەر  لەالیەن  هەڵوێستێکی  و  بابەت  کە  نەبوە 
بکرێت  بەسووکی سەیری  کــوردەوە،  ئەدیبانی  و  و شرۆڤەکارانی سیاسەت 
یاخود قورساییەکەی لەبەرچاو نەگیرێت. لە خاڵەکانی شانازی ئەم ڕۆژنامەیە 
ئەوەیە کە گوشاری حکوومەت و الیەنێکی سیاسی کە تەنانەت یەک وشەش 
هەرگیز  بنووسرێت،  تێدا  کوردستانی  پارچەیەکی  داگیرکەری  بەقازانجی 
شــارەزای  نــووســەری  و  ڕۆژنــامــەنــووس  کوچرا«  »کریس  نەهاتووەتەدی. 
دیار  کوردستانەوە  و  کورد  بــواری  لە  نووسینەکانی  و  کتێب  کە  فەڕەنسی 
و بەرچاوە و بێالیەنییەکی بۆ هەموو لێکۆڵەرێک سەلمێنراوە، لەم بارەوە لە 
کتێبی »بزووتنەوەی نەتەوەیی کورد« باسی گوشار بۆ سەر ڕێبەری شەهید 
دکتۆر قاسملوو لە سەردەمی حیزبی بەعسی عێراق دەکات کە حیزبی بەعس 
ڕازی بووە بەوەی کە بەس وشەی »خیانەت« لە ڕۆژنامەی کوردستان-ی 
حیزبی دیموکراتی کوردستان بۆ پارتێکی باشوور بنووسرێت و گوشارەکانی 
سەر حیزبی دیموکراتی کوردستان ئیتر نەمێنێت، بەاڵم ڕۆژنامەی کوردستان 
و حیزبەکەی زۆر سەربەخۆ تەعامولیان کردوە و وەاڵمی »نا«یان بەو داوا 
نابەجێیەی بەغدا داوەتەوە و دیارە باجی نەنووسینی ئەو وشەشیان لەالیەن 

حیزبی بەعسەوە بەسەردا سەپێنراوە. 
لە گۆڕەپانی ئەمڕۆی سیاسەتدا، دەوڵەتەکان و حیزبەکان بەدوای ئەوەوەن 
و  دابنێن  گشتیی دا  بیروڕای  بەسەر  خۆیان  کاریگەریی  میدیاوە  ڕێی  لە  کە 
و  ئینتەرنێت  هاتنی  بە  و  هەیە  نێوانیاندا  لە  بــارەوە  لەم  ڕکابەرییەک  جۆرە 
ماڵپەڕ و کارابوونی سۆشیال میدیا، هەر دەوڵەت و حیزبێک لە هەوڵی ئەوەدایە 
ئیمپراتۆرییەکی مەجازی دابنێت و لەم ڕێگەیەوە بگاتە بەرژەوەندییەکانی خۆی 
لە جیهانی واقعیدا. بێگومان لەم پەیوەندییەدا زۆر پێویستە بە دوای دەرچوونی 
چاالکتر  و  کاراتر  ڕۆژنامەش  ئەم  کوردستان،  ڕۆژنامەی  ژمارەی  700مین 
هەروەکو جاران لە بوارەکانی ڕێنووس و نێوەڕۆک و راستگۆیی و هەوڵدان 
بۆ ژیانێکی ئاشتییانە پتر سەرنج و باوەڕی خوێنەر بۆ الی خۆی ڕابکێشێت 
پێناو  لە  و مینبەرێکی سەرکەوتوو بێت بۆ ڕاگەیاندنی سیاسەتی حیزبەکەی 
ئازادی و دیموکراسی بۆ نەتەوەی ستەملێکراوی کورد بەگشتیی و ئێران و 

ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەتایبەتی. 

دەیانزانی کە بەڕێوەبردنی جوواڵنەوەیەکی 
ــەو  ــگـــی ئ نـــەتـــەوایـــەتـــی وگـــەیـــانـــدنـــی دەنـ
جوواڵنەوەیە بە گوێی  خەڵکی کوردستان 
وگەالنی دەوروبەر ودەوڵەتان پێویستی بە 
وبە  هەیە  وتەبلیغات  راگەیاندن  کەرەسەی 
پێی هەلومەرجی ئەو کات رۆژنامە یەکیک 
لە کەرەسە گرینگەکانی سەردەم بوو. هەر 
بۆیە حیزبی دیموکرات لە ماوەیەکی کورتی 
کار  بە  ودەســت  پێک هاتن  دوای  زەمــەنــی 
بوونی یەکەم کاری کە کردی ئەوە بووکە 
سیاست وبۆچوونەکانی خۆی لە دووتوێی 

الپەڕەکانی رۆژنامەیەک دا باڵو کردەوە .
لە رێکەوتی  یەکەم ژمارەی رۆژنامە کە 
20-10-1324بە ناوی کوردستان زمانحاڵی 
ــاپ و  کــوردســتــان چ دیــمــوکــراتــی  حیزبی 
ئەرتەشی  هێرشی  هەتا  کــە  بــاڵوبــووەوە 
کۆمار  پێتەختی  مەهاباد  ســەر  بــۆ  ئــێــران 
بەداخەوە  و  بــاڵوبــوەوە،  لێ  ــارەی  113ژمـ
رۆژنــامــەی  کۆمار  تەمەنی  کۆتایی  دوای 
ــە چـــاپ وبــاڵوبــوونــەوە  کــوردســتــانــێــش ل
حیزبی  خەباتکارەکانی  رۆڵە  بەاڵم  کەوت. 
ــەڵ هەموو  دیــمــوکــراتــی کــوردســتــان لــە گ
لە الیەن  کە  وتۆقاندن  وتیژی وترس  توند 
دەزگای  ئەمنییەتی پاشایەتیەوە لە سەریان 
بوو بە چەند جارێک هەوڵیان دا بۆ جارێکی 
وباڵوبکەنەوە  چــاپ  کــوردســتــان  دیــکــەش 
هەبووە  ئیدامەی  پچرپچر  هەواڵنە  ئەو  و 
دیکە  جارێکی  بۆ  1349کــە  رێبەندانی  هەتا 
یەکەم رۆژنامەی کوردستان وەک ئۆرگانی  
دیموکراتی  حیزبی  نــاوەنــدی  کۆمیتەی 
هەتا  کە  وباڵوبووەتەوە  چاپ  کوردستان 
ئیستا کە ژمارەی حەوت سەدی چاپ وباڵو 
دەبێتەوە، درێژی هەیە. هەر وەک لە سەرەوە 
کــوردســتــان  رۆژنـــامـــەی  پێکرا  ئــیــشــارەی 
و  هەورازونشێو  لە  پڕ  مــێــژووی  گــەڵ  لە 
سەرکەوتن و شکانی حیزبی دیموکرات دا 
هاتووە و گەڵێک جاران بە پێی هەلومەرجی 
ژیانی خەباتگێڕانی حیزب بۆ ماوەیەک هەر 
بارودۆخەکە  کە  بــەاڵم هەر   ، دەرنــەچــووە 

ــدا دروســــت بــووبــێ  ــێ تــەنــیــا فــەراغــێــکــی ت
دڵسۆزانی حیزب و جوواڵنەوە کەوتوونەتە 
خۆ بۆ ئامادە کردن وچاپ وباڵوکردەنەوەی 
کوردستان و لە هەر کام لەو قۆناغانەش دا 
بە  دەستی  کوردستان  رۆژنامەی  هەرکات 
خۆی  ریسالەتی  پێی  بە  کــردوەتــەوە  کــار 
کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  زمانحاڵی 
کە  ماوەتەوە  وفــادار  ئامانجە  بەو  و  بووە 
وەک ئەرک خستوویەتە سەر شانی خۆی 
. بۆ باشتر روون کردنەوەی ئەو مەسەلەیە 
ساڵەکانی  ژمارەکانی  یەکەم  لە  دووبابەت 
بــاس  نــمــونــە  وەک  ــرەدا  ــ ــێ ــ و1349ل  1324

دەکەین .
لە یەکەم ژمارەی رۆژنامەی کوردستان 
ــک دا لــە ژێــر نــاوی  ــارێ ــە وت ســالــی  1324لـ
ــاوا دەنــووســێ کە  »ئــامــانــجــی ئــێــمــە«دا ئـ
).....ئیمە  پێدەکەین،  ئیشارە  لێرەدا  بەشێکی 
نەدەهات خاوەنی چاپخانە  دا  بە دڵمان  کە 
خوا  یارمەتی  بــە  ،ئـــەوا  بین  وئینتشارات 
داندرا وهەوەڵ ژمارەی  نامەی کوردستان 
لە الیەن حیزبی  نامەیە کە  ،ئەم  باڵوکراوە 
دەبێتەوە،  باڵو  کوردستانەوە  دیموکراتی 
و  ئیتحاد  لــە  ئاسنین  قــەاڵیــەکــی  دەیـــەوی 
بە  بناخەکەی  کە  بەرهەم  بێنێتە  برایەتی 
ــەش ساغی دانــدرابــێ  زانــســت وهــونــەر ول
وبێ  دووبەرەکی  سێاڵوی  دەگەڵ  وبتوانێ 
دیــنــی وهــەمــوو جـــۆرە رەوشــتــێــک کــە بۆ 
بکا. بەربەرەکانی  زەرەربێت،  سەربەستی 
خەریکین  کە  قــەاڵیــەی  ئــەم  وایــە  هیوامان 
کە  بەهێزبێت  و  قائیم  ،وەهــا  بکەین  قایمی 
گەاڵ  لە  بەربەرەکانی  نەتوانێ  هێزێک  هیچ 
بکا.( ولە یەکەم ژمارەی دەوری دووهەم کە 
لە رێبەندانی 1349دا دەرچووە لە بابەتێکی 
ــســان  کـــــورت دا لـــە ژێـــر ســـەردێـــڕی »دی
ــە ئـــەرک وئــامــانــجــی  کــوردســتــان«بــاس ل
بەشێکی  کە  دەکــا  کوردستان  رۆژنــامــەی 
دەنوسینەوە،  خۆی  وەک  لیرەدا  بابەتەکە 
ئاگادارە  ).....کوردستان ئەرکی زۆر گرانە، 
رێنوێنی  تینووی  چــەنــدە  گەلەکەمان  کــە 

ــۆن چـــاوەڕوانـــی  ســیــاســی وفــکــری یــە وچـ
ــە کـــە کـــوردســـتـــان رێـــی خــەبــاتــی  ــەوەیـ ئـ
رۆژنامەی  ... کوردستان  بکاتەوە  رووناک 
کرێکار  ــامــەی  رۆژن ــوردە،  کـ هەمووگەلی 
و  شۆڕشگێر  رووناکبیرانی  و  جووتیار  و 
وعەشیرەتەکانی  بازاڕیان  و  پێشەسازان 
نموونەی  دوو  ئــەو  نیشتمانپەروەرە...(. 
دابنێین  یەکتر  تەنیشت  لە  ئەگەر  ســەرەوە 
لە  2٥سال  مەودای  بە  زەمەنی  وجیاوازی 
ــارەی هــەر کــام لە  دەرچــوونــی یــەکــەم ژمـ
کوردستان  رۆژنامەی  ژیانی  قۆناغەکانی 
بۆ  راســتــیــیــەمــان  ــەو  ئ بگرین  وەبـــەرچـــاو 
رۆژنامەی  بەڕێوەبەرانی  کە  دەردەکــەوێ 
کـــوردســـتـــان چـــەنـــدە پـــابـــەنـــدبـــوون بــەو 
سەر  لــە  دیموکراتی  حیزبی  ئامانجانەی 
دامەزراوە . ئەوەتا لە ژمارەی 1ی قۆناغی 
پێک هێنانی  بۆ  هــەوڵــدان  لە  بــاس  یــەکــەم دا 
سەر  لە  بناخەکەی  کە  دەکا  کۆمەڵگەیەک 
»ئیتحاد وبرایەتی« دامەزرابێ و ئەو بناخەیە 
بە زانست و هونەر و لەش ساغی دارێژرابێ 
دووهــەمــی دا  قۆناغی  1ی  ژمـــارەی  لــە  و 
ئامانجە دووپات دەکاتەوە، بەاڵم  هەر ئەو 
»کوردستان  ــێ  دەڵ کە  دیکە  زمانێکی  بە 
گواستنەوەی  لە  واتــا  زۆرگــرانــە«  ئەرکی 
کۆمەاڵنی  نێو  بــۆ  حیزب  سیاسەتەکانی 
خەڵک بەرپرسایەتی گرینگی لە ئەستۆیە و 
بابەتە  شی کردنەوەی  و  روون کردنەوە  بە 
رێی  ــەوە  ئ بۆ  وکۆمەاڵیەتیەکان  سیاسی 
کۆمەڵگەی  توێژەکانی  و  چین  بۆ  خەبات 
کــــــوردەواری روونــــاک بــکــاتــەوە و هــەر 
لەوبابەتەدا پێداگری لە سەر ئەوە دەکاتەوە 
گەلی  »هەموو  رۆژنامەی  کوردستان  کە 
وەک  کوردستان  رۆژنامەی  واتا  کــوردە« 
بابەتانەی  ئەو  هەموو  سەریەتی  لە  ئەرک 
کوردەوە  چارەنووسی  بە  پێوەندی یان  کە 
ورێنوێنی  هەڵویست  خاوەنی  دەبێ  هەیە، 
بێت. لەو دوو نموونەی سەرەوە ئەوەمان 
کە رۆژنامەی کوردستان  دەردەکــەوی  بۆ 
دیموکراتی  حیزبی  بــااڵنــوێــنــی  ئــاوێــنــەی 

ــادارە  بەو  ــ کــوردســتــانــە و پــابــەنــد و وەفـ
ئەساسەی لە سەری  دامەزراوە.

مێژووی  بــاس کــرا  پێشترش  وەک  هــەر 
ــە رۆژهــەاڵتــی  ــان ل ــوردســت ــەی ک ــامـ رۆژنـ
کــوردســتــان بــەســتــراوەتــەوە بــە مــێــژووی 
لە  کورد  گەلی  ئازادیخوازی  جوواڵنەوەی 
حیزبی  رێبەری  بە  کوردستان  رۆژهەاڵتی 
دیموکراتی کوردستان، واتا ژیان وحەیاتی 
بارودۆخی  پێی  بە  کوردستان  رۆژنامەی 
لە  دیموکرات  حیزبی  خەباتگێڕانەی  ژیانی 
ئاڵوگۆر دابووە. بەو واتا هەر کاتێک حیزب 
ئــازادی  بە  کە  هەبووبێ  ودەرفــەتــی  مجال 
کار وتێکۆشان بکا رۆژنامەی کوردستانیش 
چاپ  بــەڕێــوەبــەرانــی  هیمەتی  و  هــەوڵ  بە 
هــەوڵــی داوە رۆژنامەی  و  بــاڵوبــوەتــەوە  و 

هەمووچین وتوێژەکانی نێوکۆمەڵگە بێت .
خاڵێکی دیکەی جێگەی سرنج کە پێویستە 
کە  ئــەوەیــە  بکەین  باسی  بێ  کورتیش  بە 
رۆژنامەی  رابـــردوودا  71ساڵی  مــاوەی  لە 
هەموو  لە  چاپیی  میدیای  وەک  کوردستان 
سیاسەتەکانی  نوێنی  بااڵ  ئاوێنەی  کاتێک دا 
حیزبی دیموکراتی کوردستان  و کۆماری 
بابەتەکانی  داوە  وهەوڵی  بووە  کوردستان 
ژیانی  نێو  رەهەندەکانی  هەموو  هەڵگری 
هەمان  لــە  و  بــێ  کــوردســتــان  کۆمەلگەی 
کات دا وەک سەرچاوەیەکی گرینگ وجێگای 
کۆماری  سەردەمی  لە  چ  متمانە  و  بــاوەڕ 
کوردستان دا کە زانیارییەکانی نێو دەزگای 
حــکــوومــەت وحــیــزبــی دیــمــوکــراتــی وەک 
بەڕێوەبەری  و  دانان  قانوون  سەرچاوەی 
لە  ــاوی خـــەڵـــک و چ  ــ چـ ــەر  ــ ب دەخــســتــە 
خەباتکارانەی  ژیانی  دیکەی  قۆناغەکانی 
حیزب دا، کە چاالکی سیاسی و تەشکیالتی 
و پێشمەرگانەی بۆ نێو خەڵک دەگواستەوە، 
هەمووکات هەڵگری ئەو پرنسیپە راستگۆیانە 
بووە کە ببێتە جیگای متمانەی خەڵک وهەر 
ئەوە وای کردوە کە رۆژنامەی کوردستان 
رۆڵی ئاڵقەیەکی گرینگ لە ئاڵقەکانی پێوەندی 

نێوان خەڵک وحیزبی دیموکرات بگێرێ .

»کوردستان«، هەردەم زمانحاڵی حیزبی دیموکراتی کوردستان
مێژووی رۆژنامەی کوردستان لە رۆژهەاڵتی کوردستان بەستراوەتەوە بە مێژووی جوواڵنەوەی ئازادیخوازی گەلی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان 
بە رێبەری حیزبی دیموکراتی کوردستان، واتا ژیان وحەیاتی رۆژنامەی کوردستان بە پێی بارودۆخی ژیانی خەباتگێڕانەی حیزبی دیموکرات لە ئاڵوگۆر 

دابووە.

عومەر باڵەکی

ئازاد مستۆفی
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حەسەن حاتەمی

حەسەن حاتەمی                                 )بەشی هەژدەیەم(

 رەوتی ئیسالمی سیاسی
و رێکخراوە گرینگەکانی لە ئێران دا

بەشێک لە کرده وەکانی شووڕای ئینقالب 
له  یه که مین رۆژی هاتنه وه ی ئا. خومه ینی لە 26 ی بەفرانباری13٥7 )1979( بۆ ئێران-  دوای پتر لە 
14 ساڵ دوورخراوەیی-  باسه  گرینگەکانی وه ک: پێکهاتنی ده وڵه ت، دامه زرانی مه جلیسی دامه زرێنه ران 

)موئه سیسان( و خێبره گانی یاسای بنەڕەتی، له  شووڕا هاتنه  ئاراوه.  
هه نگاوەی یەکەمی شووڕا، پێش سەرکەوتنی راپەڕین، پێشنیاری مێهدی بازرگان- رێبەری نێهزەتی 
ئازادی- وه ک سه رۆک وه زیری ده وڵه تی کاتی بوو، که  خومه ینی په سندی کرد. دوای سه رکه وتنی 
شۆڕشی گەالنی ئێران له  22 ی ڕێبه ندانی 13٥7 دا، شووڕای ئینقالب و ده وڵه تی کاتی له ژێر ڕێبه ری 

ئا. خومه ینی که  پشتیوانی میلیۆنی خه ڵک مه شرووعییه تی پێدابوو، ده سه اڵتیان به ده ست گرت. 
له  شۆڕش  به رگری  بۆ  بوو،  ئیسالمی«  کاتی شۆڕشی  »کۆمیته ی  دامه زرانی  دوویه م،  هه نگاوی 
ناوه ندی  کۆمیته ی  وه ک:«سه رپه رستی  که نی  مه هده وی  دا.  شاره کان  له   شۆڕش  دژی  به رانبه ر  له  

کۆمیته کانی شۆڕشی ئیسالمی« به  حوکمی ئا. خومه ینی دیاری کرا. 
پاشان  ئه و شووڕایه ، میللی کردنی بانکه کان و سه نعه ته  گه وره کان، رێک وپێک کردنی دادگاکانی 
شۆڕشی ئیسالمی، به ڕێوه بردنی راپرسی له  پێوه ندی له گه ڵ نیزامی کۆماری ئیسالمی، پێداچوونه وه  
یاسای شووڕاکانی محه للی،  په سندی  دا،  له  رۆژنامه کان  بنه ڕه تی نوێ و باڵوکردنه وه ی  یاسای  به  
په سندی پێڕه و )اساسنامه ( ی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسالمی - له  2 ی بانه مه ڕی 13٥٨ دا-، 
په سندی ئایین نامه ی مه جلیسی خیبره گان ]یاسای بنه ڕيتی[، به ڕێوه به ری هه ڵبژاردنی سه رکۆماری و 

مه جلیسی شووڕای ئیسالمی و...ی ئه نجام دا. )1(  
 »عزت اللە سحابی« سەبارەت بەو شووڕایە دەڵێ:«شووڕای ئینقالب ئاوێنەی تەواو دیمەنی میللەتی 
ئێران و شۆڕشی گەورە و بەرپانییەکەی نەبوو. الیەنگرانی شەریعەتی نوێنەرانی حیزبە  سیاسیی 
نەبوو، چەپ و  نوێنەرانی الوان و خوێندکاران هیچ کەس  لە  نەبوو.  تێدا  بەڕابردووی  میللییەکانی  و 
شووڕای  رووحانییەکانی  بەاڵم  نەبوو،  نوێنەریان  موجاهیدین  نەبوو.  نوێنەریان  مارکسیستەکانیش 
ئینقالب لە ساڵی ٥٨ هەتا ٥9  منیان بە، نوێنەری موجاهیدین و کەسانی وەک مەرحوومی شەریعەتی 

دەزانی، میللی گەراکانیش نوێنەریان نەبوو.« )2(
داگیرکردنی  باڵیۆزخانه ی ئەمریکا و شووڕای ئینقالب

و  تــاران،  له   ئه مریکا  باڵوێزخانه ی  به   نێوده وڵه تی  شکێنانه ی  په یمان  و  نادروست  هێرشی  دوای 
داگیرکردنی و بە بارمتەگرتنی دیپلۆمات و کارمەندەکانی، له  الیه ن خوێندکارانی بناژۆخوازی ئیسالمی 
- که  پاشان ناوی خوێندکارانی خه تی ئیمامیان له خۆیان نا-، له 13 ی گه اڵڕێزانی 13٥٨ دا، ده وڵه تی 
کاتی و به تایبه تی مێهدی  بازرگان هه وڵی زۆر به جێیان دا، ئه وکاره  دزێوه  هه رچی زووتر چاره سه ر 
بکرێ. به اڵم ئا. خومه ینی بێ گوێ دان به  یاسا و پرێنسیپه  نێونه ته وییەکان، ئه و کردوه  دژی یاسایییەی 
– که  وه ک هێرش بۆ سه ر خاکی واڵتێک حیسێبی بۆ ده کرێ-،  به  »شۆڕشی دووهه م« و گه وره تر 
له  شۆڕشی یه که م )ڕاپه ڕینی گه النی به رایی ئێران( پێناسه  کرد!؟ ئەو کردەوە  کاره که ی زۆر دژوارتر 

کرد. دەوڵەتی کاتی بە ناچاری- وەک ناڕەزایەتی- دەستی لەکار کێشایەوە. 
هه رچه ند دژکرده وه که ی بازرگان و کابینه که ی هه ڵوێستێکی ئه رێنی بوو؛ به اڵم ژماره یه ک له  ئه ندامانی 
ئه و ده وڵه ته  - که  ئه ندامی شووڕای شۆڕش بوون-، بۆ ماوه یه ک ده وڵه تیان به ڕێوه  برد. له و کابینه یه  
دا، عه لی خامنه یی- به رگری و سپا-، هاشمی ره فسه نجانی – نێوخۆ-، محه ممه د جه وادی باهونه ر 
ماوه یه کیش  و  ده ره وه    - به نی سه در  دادگوسته ری-،   - که نی  مه هده وی  بارهێنان-،  و  فێرکردن   -
دارایی-، موعین فه ر- نه وت-، حه بیبی - ئامووزشی به رز-، عیزه توڵال سه حابی -  به رنامه  و بوودجه- ، 
میناچی- ئیرشاد-، شەیبانی- کشت وکاڵ-، که تیرایی -خانوو )مسکن(-، قوتبزاده  - ماوه یه ک ده ره وه- . 
ئه و شوێنانه ی ئاماژه یان پێکرا له و وزاره تخانانه  بوون که  شووڕای ئینقالب سه رپه رستی ده کردن. 

هه روه ها حوجه تولئیسالم قودووسی ش سه رۆکی دادگای شۆڕش ئیسالمی بوو. 
ی   ٥  - سه رکۆماری  هه ڵبژاردنی   ،-13٥٨ سه رماوه زی  ی   12 بنه ڕه تی-  یاسای  راپرسی  دوای 
ڕێبه ندانی 13٥٨ )19٨0( و دامه زرانی مه جلیسی شووڕای میللی- له  7 ی جۆزه ردانی 13٥9 )19٨0(- 
ئەنجام دران. - ئەو مەجلیسە، پاشان بە پێچەوانەی یاسای نووسراو بە ئیسالمی کرا-!؟  شووڕای 
شۆڕش له  22 ی پووشپه ڕی  13٥9 دا، دوایین کۆبوونه وه ی خۆی گرت. د. حه سه ن حه بیبی- وته بێژی 
شووڕا- کوتی: به دامه زرانی مه جلیسی شووڕا و ته کمیلی شووڕای نیگابان، ئه رکی شووڕای ئینقالب 

ته واو بوو. 
یه که م سه رۆکی شووڕای ئینقالب، ئا. مورته زا موته هه ری، بوو. پاش تێرۆرکردنی لە 11ی گواڵنی 
13٥٨، ئا. تاڵقانی - که  له  19ی خەرمانانی  13٥٨دا-، به  شێوه یه کی گوماناوی مرد، سه رۆکی دووهه م 

و به نی سه در سێیه مین و دوایین سه رۆکی ئه و شووڕایه  بوون. 
دواین که سانی شووڕا بریتی بوون له » بهشتی، علی خامنه ای، موسوی اردبیلی، باهنر، رفسنجانی، 
حبیبی، بازرگان، شیبانی، عزت الله  سحابی، قطب زاده ، علی اکبر معین فر و ابوالحسن بنی صدر.« )3( 

نێهزه تی ئازادی دوای ڕاپه ڕی
له دوای هاتنه وه ی خومه ینی- له  نۆفل لوشاتۆوه  بۆ تاران-، له  12 ی رێبه ندانی 13٥7)1979( دا، 
دوای 10 رۆژ )22 ی رێبه ندان(، ده سه اڵتی شا)پەهلەوی دووهەم( نه ما. ٥7 ساڵ  دەسەاڵتی رەزا 
خان- چوار ساڵ- و سه لته نه تی په هله ویه کان ٥3 ساڵ، کە دوو کوودێتای لە کارنامەکەی دابوو- بە  

 مێژوو سپێردرا. 
شووڕای ئینقالب -  پێشتر له  ٥ ئاخوند )مطهری، بهشتی، رفسنجانی، موسوی اردبیلی ومحمد جواد 
باهنر( پێکهاتبوو. دواتر ئەندامەکانی ئەو شووڕایە زیاد کران و که سانێکی وه ک »مهدی بازرگان، ئا. 
طالقانی، یدالله  سحابی،  احمد صدر حاج سید جوادی، مهندس عزت الله  سحابی« - کوڕی د. یەدوڵاڵ  

سەحابی-  له  ئه ندامانی نیهزه تی ئازادی چوونه  نێو ئه و شووڕایه.   
نێهزه تی ئازادی بۆ ماوه یه کی کورت زۆرترین پۆسته کانی به رێوه به ری ده وڵه تی کاتی به ده سته وه  
بوو. مێهدی بازرگان - سکرتێر و سه رۆک وه زیر.-، د. یه زدی - وه زیری ده ره وه-، م. عه بباس ی 
ئه میر ئینتزام - وته  بێژی ده وڵه ت و جێگری سه رۆک وه زیر.-*  هاشم سه باغیان- وه زیری نێوخۆ-، 
عه لی ئه کبه ر مو عینفه ر- وەزاره تی نه وت-، ئه حمه دی سه دری حاج سه ید جه وادی - وه زیری نێوخۆ-،  

مستەفا چه مران - وه زیری به رگری، دوای مه ده نی-  محه ممه د ته وه سولی- شاره داری تاران.-
ده وڵه تی کاتی به  فەرمی هه تا 13 ی گه اڵڕێزانی 13٥7 )1979( له سه ر کار بوو. پاش هێرش و داگیر 
کردنی باڵوێزخانه ی ئه مریکا، بازرگان  به  ناڕه زایه تی له وکاره  دژی یاسایی یه ، دوای 9 مانگ ده ستی 
له کار کێشایه وه  و ئا. خۆمه ینی ده ستبه جێ لێی قبووڵ کرد . ئه و حیزبه  بۆ یه که مین و دوایین جار 
ئه وه نده  ماوه یه  کاربه ده ست بووه . هه روه ها م. بازرگان، یەدوڵاڵ سه حابی،  حاج سه ید جه وادی و 

موعینفه ر نوێنه رانی هەڵبژێردراوی خولی یه که می مه جلیسی شووڕا بوون.
دوای ئه وه ی به نی سه در به  یه که مین سه رۆک کۆماری مێژووی ئێران هه ڵبژێردرا -٥ ی رێبه دان 
13٥٨- . ساڵی تێوه رنه سووڕا، شه ڕی ئێران و عێراق دەستی پێکرد.  نێهزه تی ئازادی الیه نگری شه ڕی 
به رگری بوو.  مسته فا چه مران، له و شه ڕه  دا،  نه خشێکی گرینگی هه بوو. ] چەمران ئەندامی رێبەری 
نێهزەتی ئازادی، له  دژی گه لی کورد له  رۆژهه التی کوردستان له  کاتی شه ڕی سێ مانگه دا، یه کێک 
له  31 ی جۆزه ردانی 1360 کوژرا.   بوو.[ چەمران  به ڕێوه به رانی دەستووری شەڕی خومه ینی   له  

نێهزه تی ئازادی به شێوه ی نافه رمی درێژه ی به  تێکۆشان دا. )4( 
* عەباسی ئەمیر ئینتیزام، له 27 ی سه رماوه زی ساڵی 13٥٨ گیرا و وه ک: قه دیمیترین زیندانی سیاسیی 

دژی رێژیمی کۆماری ئیسالمی، بە ناوبانگە.- 
سەرچاوەکان 

1-  ویکی پدیا، دانشنامە آزاد- 
2- انتخاب های انجام شدە در نظام والیی- محمد ملکی:- روز آنالین  

 3- ویکی پدیا دانشنامەی آزاد- 

»کوردستان«،
ژیان و تێکۆشانێکی پێشمەرگانە

پنج  سەر  لە  رسکاو  رۆژنامەیەکە  »کوردستان«    
یەکەم  پەیامی  هەڵگری  و  ساڵە  حەفتا  ریشەیەکی  و 
کە  رۆژنامەیەکە  »کــوردســتــان«  کـــوردی.  رۆژنــامــەی 
ساڵێک  لە  کەمتر  واتــە  کـــورت دا  زۆر  بڕگەی  دوو  لە 
ــان دا و مــاوەیــەکــی  ــوردســت لــە ســەردەمــی کــۆمــاری ک
لە سەر   )٥7 ســاڵــە)دوای شۆڕشی  چــوار  کورتی سێ 
راستەقینەی  مەیدانی  کە  کوردستان  رۆژهەاڵتی  خاکی 
بۆ  بەرتەسکی  تێکۆشانێکی  دەرفەتی  ئەوە،  تێکۆشانی 
رەخساوە. ئەم رۆژنامەیە بەم پێیە کە ئۆرگانی حیزبی 
لەم  بێ  لەگەڵ دا  ئێستاشی  تا  کوردستانە  دیموکراتی 
جوگرافیایەدا کە دەبێ لە گۆشەو قوژبنی دا  ئۆفیس و 
قەدەغەیە.  تێکۆشانیان هەبێ،  ئازادی  بە  هەواڵنێرەکانی 
رۆژنامەی  یەکەم  لە  خــۆی  نــاوی  کە  رۆژنامەیە  ئــەم 
کوردییەوە )»کوردستان«ی میقدات مەدحەت بەدرخان(
پێشمەرگانە  تەمەنی  زۆری  هەرە  زۆربەی  وەرگرتوە، 
لێڕەوارکانی  و  دۆڵ  نێو  لە  چیاو  و  کــەژ  ســەر  لە  و 
کردوە.  تێپەڕ  تاراوگەدا  لە  یان  کوردستان  رۆژهەاڵتی 
کــات  دژوارەدا،  لە هەمان  درێــژ و  مــاوە دوورو  لــەم 
بەشی بەرچاوی قەڵەمبەدەستان و هەڵسوڕێنەرانی ئەم 
کە  بوون،  رۆژنامەنووس  لە  دیکە  جۆرێکی  رۆژنامەیە 

من وەک  پێشمەرگەی رۆژنامەنووس ناویان دەهێنم.
 پێم وابێ ئەم چەند رستەیە بەس بن بۆ ئەوەی بە 
کورتی نیشان درابێ ئەم رۆژنامەیە ئێستاشی لەگەڵ بێ 

لە چ هەلومەرجێک دا درێژە بە تێکۆشان دەدا.
رۆژنامەنووسیی  قوتابخانەیەکی   »کــوردســتــان«  

کوردی و کوردی نووسین
ــی  ــ ــەی »کـــوردســـتـــان« ســـــەرەڕای دژواری ــامـ رۆژنـ
مەکۆی  هەمیشە  تێکۆشان،  هەلومەرجی  هەمەالیەنەی  
ژمارەیەک قەڵەمی بەبڕشت و هەرماوی گۆڕەپانی زمان 
و وێژەی کوردی بووە. ئەم تایبەتمەندییە لە پەنا نەریتی 
چوارچێوەی  لە  نوێیەکان)هەرچەند  بەهرە  دۆزینەوەی 
سنوورداری ریزەکانی حیزبی دیموکرات دا(و هەوڵدان 
دەرکــەوتــەی  دوو  قــەڵــەمــەکــان  نــوێ  پێگەیاندنی  بــۆ 
شیاویان لێکەوتوەتەوە. یەکەم ئەوە کە لەم سااڵنەدا کە 
نیشتەجێبوون  باری شوێنی  لە  تێکۆشەرانی دیموکرات 
و پێوەندیی ئۆرگانیکی یەوە لە ئاستێکی لەبارتردا بوون 
، کۆمەڵێکی بەرچاو لە الوانی بەبەهرە توانیویانە لە پەنا 
لە  ببیننەوەو  خۆیان  دا  بەئەزموونەکان  قەڵەمە  خاوەن 
کەڵک  ئەوان  رۆژنامەنووسیی  و  زمانەوانی  ئەزموونی 
وەرگرن و بەم شێوەیە ئەزموونی بەرە جۆراوجۆرەکان 

دەستاودەست بکرێ.
لە  بێ  بریتی  دەتوانێ  دەرکــەوتــەی شیاو  دووهــەم  
مەیداندان بە هەڵکشانی الوەکان تا ئاستی سەرنووسەری 
و بەرپرسایەتیی بەشە جۆراوجۆرەکان. هەر ئەوانەش 
بوونەتە هۆی ئەوە کە النیکەم لە دوو دەیەی رابردوودا 
لە  بەرچاو  ژمارەیەکی  درەوشــانــەوەی  شایەدی  هەم 
»کوردستان«دا  ئاستی  لە  تەنیا  نەک  الوەکــان  بەهرە 
بەڵکوو لە ئاستی میدیاکانی دیکەی حیزبی دیموکرات و 
تەنانەت لە باشووری کوردستانیش دا بین. ناکرێ لەم 
پێوەندییەدا ئاماژە بەم خاڵەش نەکەین کە لە قوتابخانەی 
زمانەوانی و رۆژنامەنووسیی »کوردستان«دا کۆمەڵێک 
درەوشاونەتەوە  و  دیتوەتەوە  خۆیان  گەورە  بەهرەی 
و لەبواری دیکەش دا وەک وەرگێڕان، چیرۆکنووسی و 

لێکۆڵینەوەدا خۆیان دیتوەتەوەو خزمەت دەکەن.
رۆژنامەیەکی دوو زمانە

کوردی  زمانی  دوو  بە  »کوردستان«  کە  پێیە  بەم 
و  زمانە  دوو  بــەم  نووسین  دبێتەوە،  بــاڵو  فارسی  و 
بابەتە جــۆراوجــۆرەکــان  وەرگــێــڕانــی وتـــار، هـــەواڵ و 
گرنگییەکی تایبەتی هەیە. ئەم تایبەتمەندییەش بەستێنێکی 
هاوکارانی  لە  بەشە  ئەو  ئەوەی  بۆ  خوڵقاندوە  لەباری 
بتوانن  الوازە  کوردییان  داڕشتنی  توانای  کە  رۆژنامە 
هەم بابەتەکانیان بە فارسی داڕێژن و لە الیەن وەرگێڕە 
بەپێچەوانە  هەم  و  کــوردی  بکرێنە  کوردی زانەکانەوە 
کەسانی فارسیزان بتوانن توانایی زمانەوانیی خۆیان بۆ 
وەرگێڕانی بابەتە کوردییەکان تەرخان بکەن. لەراستیی 
دا دوو زمانە بوونی »کوردستان« بوەتە هۆی ئەوە کە 
نێو دەستەی  لە  باش  تاڕادەیەکی  ئەزموونی وەرگێران 
نووسەران و هاوکارانی رۆژنامەدا گەشە بکا. ئەمە لە 
خۆیدا یارمەتیدەرێکی باش بووە بۆ ئەوەی کەسانێک لە 
نێو ستافی ئەم رۆژنامەیەدا هەڵکەون کە بتوانن هاوکات 

بتوانن بە هەر دووک زمانەکە قەلەم بگێڕن.
»کوردستان« فێرگەیەکی زمانەوانی

رەنگە زێدەڕۆیی تێدا نەبێ ئەگەر بگوترێ رۆژنامەی 
زمانەوانی  فێرگەیەکی  بەتەنیا  بۆخۆی  »کوردستان« 
دەدا.  خــۆی  ــازەی  ــب رێ ــەم  ب ــژە  درێـ ئێستاش  و  بـــووە 
ســـەرەڕای  »کــوردســتــان«)  زمانەوانیی  کارتێکەریی 
بەتایبەت  بەردەم باڵوبوونەوەی  بەربەستەکانی  هەموو 
لە رۆژهەاڵتی کوردستان( و  قەڵەمە دیارەکانی دوێنێ 
و ئێستای ئەم رۆژنامەیە بەسەر گۆڤارو باڵوکراوەکانی 
پێدەکرێ.   هەست  بەروونی  کوردستانەوە  رۆژهەاڵتی 
ئەوەندە  دەورێکی  توانیویەتی  رۆژنامەیە  ئەم  کە  ئەوە 
گرنگ لە نێو میدیای کوردی و تەنانەت لە بەستێی زمانی 
و  نەخشی سەرەکی  بۆ  دەگەڕێتەوە  بگێڕێ،  کــوردی دا 
بناخەداڕێژەرانەی ژمارەیەک کەسایەتیی بەرزی بواری 
ــان و وێــژەی کــوردی لە ســەروویــانــەوە مامۆستا  زم
عەبدوڵال حەسەنزادە، مامۆستا هێمن و ...  دەگەرێتەوە 
دا  کاتێک  لە  دا،  زایینی  حەفتای  دەیــەی  سااڵنی  لە  کە 
دەست  تاراوگە  لە  »کوردستان«یان  نوێی  دەورێکی 
پێکردەوە، هەوڵیان دا ئەم رۆژنامەیە لەباری رێنووس و 
رێزمانەوە بخەنە سەر چوارچێوە و رێڕەوێکی داڕێژراو 
. ئەم رێبازە لە سااڵنی دوورودرێــژی سەرنووسەریی 
مامۆستا عەبدوڵاڵ حەسەنزادە و دواتر کاک قادر وریادا 

زیاتر گەشەی کرد و چەسپی. 
پرنسیپ و ئەتیکێتی جیهانیی رۆژنامەنووسی

بوارەکانی  لە  داوە  هەوڵی  هاتوە  تا  »کوردستان« 
دیکەش دا ستانداردەکانی کاری رۆژنامەنووسی لەخۆی 
و  نووسەران  هەوڵدراوە  پێوەندییەدا  لەم  بکا.  پتەو  دا 
کارگێڕانی بەشە جۆراوجۆرەکانی رۆژنامە بە پرنسیپ 
بکرێن.  ئاشنا  ئەتیکێتە جیهانییەکانی رۆژنامەنووسی  و 
لەگەڵ  »کــوردســتــان«   رۆژنامەنووسانی  ناسیاویی 
و  لەالیەک  رۆژنامەنووسی  کــاری  ئاکاری  و  پرنسیپ 
لەالیەکی  دیموکرات  حیزبی  رێبەریی  رێنوێنییەکانی 
ــژی و  ــەبــاری راســت وێ ــەم رۆژنــامــەیــەیــان ل دیــکــەوە ئ
تەنانەت  کە  ئەوتۆ  ئاستێکی  گەیاندوەتە  چەندایەتییەوە 

نەیارەکانیش بابەت و زانیارییەکانی بکەنە سەرچاوە.
بەهرە  وەرگرتن لە زانست و ئەزموونی مامۆستایانی 

زانکۆ
سااڵنی  لەم  تایبەت  بە  »کوردستان«  بەڕێوەبەرانی 
دوایی دا دەرەتانی کەڵک وەرگرتن لە ئەزموونی زانستی 
رۆژنامەنووسییش بەتایبەت لەبواری شێوازە نوێیەکانی 
داڕشتنی وتار، هەواڵ، راپۆرت، دیزاین و... بۆ دەستەی 
هێناوە.  پێک  رۆژنامە  دیکەی  بەشەکانی  و  نووسەران 
ژمارەیەک  کە  کراوە  رێگە خۆش  هەم  پێوەندییەدا  لەم 
خولی  کوردستان  هەرێمی  زانکۆکانی  مامۆستایانی  لە 
تایبەت و کۆڕ و سمینار بۆ کارگێڕانی »کوردستان« پێک 
بێنن و هەم دەرفەتی ئەوەشیان پێک هێناوە کارگێڕانی 
رۆژنامە لە رێگای بەشداری لەو کۆڕو سمینارانەی لە 
بەشداری  دێن،  پێک  دا  میدیایی  کاری  لەگەڵ  پێوەندی 
بکەن و لە ئەزموونی  کەسانی دیکەش کەڵک وەرگرن.

دوایین وتە
نەبوە  ئــەوەی  دەرفەتی  کە  پێیە  بەم  »کوردستان« 
کۆماری  تێکچوونی  دوای  لە  ئاسایی دا  کەشێکی  لە 
بێ  بێگومان  بدا،  خۆی  کاری  بە  درێــژە  کوردستانەوە 
کەموکوڕی نیە. ئەم رۆژنامەیە ئەگەر بیهەوێ بۆ وێنە 
کەموکووڕیی رۆژانەی باڵوبوونەوەی قەرەبوو بکاتەوە 
بە  پێویستی  باڵوبێتەوە  بەرینتردا  رووبەرێکی  لە  یان 
هەیە.  زیاتر  زۆر  مرۆیی  هێزی  و  دارایــی  سەرچاوەی 
بەشێوەی  النیکەم  ــێ  ــوان دەت ســـەردەمـــەدا  ــەم  ل بـــەاڵم 
دەیــان و ســەدان هەزار  بە  بگاتە دەســت و  ئیلکترۆنی 

کەس  یان هێزی مرۆیی زیاتر لەخۆی کۆبکاتەوە.
هاوکاری  زۆر  ژمارەیەکی  »کوردستان«  رۆژنامەی 
لە درێژەی سااڵنی دوورو درێژی تێکۆشان دا لەدەست 
ئــەم  ــی  مــرۆی بــەهــێــزی  زۆری  ــی  ــان زی ــەمــەش  ئ داوە. 
دەکرێ  سەردەمەدا  لەم  بێگومان  گەیاندوە.  رۆژنامەیە 
بەبێ لەبەرچاوگرتنی دووریی جوگرافیایی، بەگرتنەبەری 
هەم  مرۆیی  هێزی  رێکخستنی  نوێتری  رێ وشوێنێکی 
لە توانا و بەهرە دابڕاوەکان و هەمیش لە هێزی نوێی 
خاوەن بەهرەی رۆژنامەنووسی بەتایبەت لە نێو خۆی 

رۆژهەاڵتی کوردستان کەڵک وەرگیرێ.
لە کۆتایی دا هیوادارم »کوردستان« بەبڕشتر لە هەر 
کات درێژە بە تێکۆشانی خۆی بداو بە ئازادی لەسەر 
کوردی  خوێنەری  چاوی  ژمــارەی  یەکەم  خاکەی،  ئەم 
گەشاندوەتەوە جارێکی دیکە و بۆ هەمیشە بچێتەوە سەر 
پێشخانی رۆژنامەفرۆشییەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان.

»کوردستان« ئاوا دەبینم
وەک یەکێک لەو کەسانە کە سااڵنێک لە رۆژنامەی  »کوردستان« لە بوارە 
جۆراوجۆرەکان دا تێکۆشانم هەبوە و لە راستی دا یەکەم هەنگاوەکانم لە بواری 
لەم  دەدەم  بەخۆم  رێگا  هەڵێناوەتەوە،  باڵوکراوەیەدا  لەم  رۆژنامەنووسی 
دەرفەتە کورتەدا باس لەم تایبەتمەندییانەی ئەم رۆژنامەیە بکەم کە لە ماوەی 

کارو تێکۆشانم  لەم باڵوکراوەیەدا لە نزیکەوە هەستم پێکردوون. ئاالن بەهرامی
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ــە رۆژنـــامـــەی  ــەڵ ئـــــــەوەی دا کـ ــ ــە گ لـ
رەسمیی  ئۆرگانێکی  وەک  کــوردســتــان 
هەموو  لە  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی 
قۆناغەکانی ژیانی ئەم حیزبەو، لە هەموو 
دەورەکانی دەرچوونی خۆی دا، زمانحاڵی 
ئەم  سیاسەتەکانی  بــیــرو  و  هەڵوێست 
حیزبە بووە، بەاڵم چ لە ناوەرۆک و چ لە 
ئەرک دا دەبێ گەورەتر لە »باڵوکراوەیەکی 

حیزبی« خوێندنەوەی بۆ بکرێ.
ــارەی  ــان« کــە یــەکــەم ژمـ ــوردســت  »ک
راگەیاندنی  لە  پێش  رۆژ  دوازدە  راســت 
بەفرانباری  )20ی  کوردستان  کۆماری 
دەبــێــتــەوە، هەر  بــاڵو  هــەتــاوی(  1324ی 
لــە ســەرەتــای چــاپ و بــاڵوبــوونــیــەوە لە 
ناوەرۆک دا وەک باڵوکراوەیەکی نەتەوەیی 
بــاڵوکــردنــەوەی  بــۆ  تریبوونێک  دەبێتە 
ــڕای  وێ و  نیشتمان  سەربەستی  بــیــری 
ــســە کــردن لــە هــۆڤــیــیــەت و شــونــاســی  ق
نەتەوەیەک)کورد( لە گەڵ پاراستنی بەهاو 
باوەڕەکانی کۆمەڵگا، هەوڵی گواستنەوەی 
ئەزموونی شۆڕشی واڵتانی دوور دەدات. 
ژمارەکانی  یەکەم  لە  هەر  »کوردستان« 
ناچار  خوێنەرانی  دەدات  هــەوڵ  خــۆی دا 
بــەرفــراوان  خوێندنەوەیەکی  و  دیتن  بە 
ــی دەورووبـــــەری بکات  ــانـ لــە رووداوەکـ
تەنیا لەو شەش ژمــارەیــەی دا کە  و هەر 
کوردستان  کۆماری  راگەیاندنی  لە  پێش 
دەرچووە، لە گەڵ ئەوەی بە پشت بەستن 
بە دەقی ئایینی)ئایەی قورئانی( دەیهەوێ 
و  خوێنەرانی  باوەڕەکانی  بەهاو  لە  رێز 
هەمان   لە  بگرێ،  کوردستان  کۆمەڵگای 
ئەقڵییەتی  لۆمەکانی  لە  بــێ پــەروا  کــات دا 
»عەداڵەت«  لە  قسە  دواکەوتوو،  چینێکی 

و »دیموکراسی« دەکات.

کوردستان  کۆماری  راگەیاندنی  دوای 
لە الیەن حیزبی دیموکراتی کوردستانەوە 
لە 2ی رێبەندانی 1324، لە گەڵ ئەوەیکە 
ــەی کـــوردســـتـــان ،  ــ ــام ــ دیــســانــیــش رۆژن
دیموکراتی  حیزبی  بیری  »باڵوکەرەوەی 
کوردستان«ە، بەاڵم تەنیا باڵوکراوەیەکی 
رەسمیشە کە دەبێتە زمانحاڵی سیستەمی 
ــی کـــۆمـــاری کــوردســتــان  ــداریـ ــەاڵتـ دەسـ
هێزی  ســتــادی  و  ــران  ــ وەزی کابینەی  و 
ســەرجــەم  و،  کــوردســتــان  پێشمەرگەی 
بە  کوردستان.  کۆماری  دام ودەزگاکانی 
هەمان  لە  »کوردستان«  دیکە  واتایەکی 
بیری حیزبی  بــاڵوکــەرەوەی  کــە  کـــات دا 
بە کردەوەیش زمانحاڵی  بوو،  دیموکرات 

حکوومەتی کۆماری کوردستانیش بووە.
کوردستان  رۆژنــامــەی  دا  راستی  لە   
زیاتر لە رۆژنامەیەکی بەس حیزبی، ئەرکی 
»کوردستان«  خۆی.  ئەستۆی  خستوەتە 
ژمــارە 10ی خۆیەوە کە سێزدە رۆژ  لە 
کوردستان  کــۆمــاری  راگەیاندنی  دوای 
باڵو دەبێتەوە، تا رووخانی کۆمار دەبێتە 
زمانحاڵی کۆماری کوردستان کە پێویستە 
ــی  ــان دەورەک لــە  جــیــاواتــر  مەجالێکی  لــە 
لە  خوێندنەوەی  باڵوبوونەوەی دا  دیکەی 

سەر بکرێ.
ــرێ لــە پــێــوەنــدی لــە گەڵ  ــەوەی دەکـ ئـ
ئامانجی ئەم نووسینەدا ئاماژە بە الیەنێکی 
»کــوردســتــان«ی  ژمــارەکــانــی  تایبەتیی 
بدەین،  کوردستان  کــۆمــاری  ســەردەمــی 
و  نووسین  لە  فرەچەشنی یە  ئەو  بوونی 
ئێستایش  تا  و  دواتــر  کە  بیرکردنەوەیە 
تایبەتمەندیی  پێناسەو  لە  بەشێک  بوەتە 

رۆژنامەی کوردستان.
بــاســکــردن لــە »حــەقــی ژیــانــی هەموو 
ــار« ،  ــی قــەومــێــک«، »ســکــااڵکــانــی جــوت
نەنگ  »رۆژی  ســیــاســەت«،  و  »جــەنــگ 
»میللەتی  فــارس«،  دەوڵەتی  رسوایی  و 
گـــەورە  پــێــشــەوای  و  رووس  ــەورەی  ــ گ

لێنین«، »کورد مافی خۆیەتی چۆن بژیت« 
و دەیان سەردێری دیکە کە ناوەرۆکیان 
لە  تێفکرین  جیاوازیی  بوونی  لە  تەعبیر 
نەتەوەیی«  و  نیشتمانی  »بــەرژەوەنــدی 
ــات، دەریــدەخــات کە  لــەو ســـەردەم دا دەک
رۆژنامەی کوردستان، باڵوکراوەیەکی لە 

ناوەرۆک دا پلۆڕاڵ  و فرەچەشنە.
بزووتنەوەی  دیموکراتیکی  ماهییەتی 
بە  کــورســتــان  رۆژهــەاڵتــی  لــە  سیاسیی 
ئاشکرا  بە  دیموکرات،  حیزبی  رێبەریی 
ــامــەی  بــە نــووســیــن و نـــاوەرۆکـــی رۆژن
بە  خۆنەبەستنەوە  دیــارە.  کوردستانەوە 
ئایدیا و ئیدئۆلۆژی یەکی تایبەت لە حیزبی 
لە  شوێنەواری  کوردستان،  دیموکراتی 
سەر جۆراوجۆریی نووسین و قەڵەمەکانی 

»کوردستان« داناوە.
نەتەوەیی و میللیی بوونی جوواڵنەوەیەک 
ــە زمــانــحــاڵ و  کــە »کــوردســتــان« بــوەت
کە  گشتگیرەکەی  مانا  بە  بــاڵوکــەرەوەی، 
کۆمەڵگای  توێژەکانی  و  چین  سەرجەم 
تــوانــیــویــانــە خــۆیــانــی تێدا  ــان  ــوردســت ک
رووی  لــە  ــامــەیــەی  رۆژن ــەم  ئ ببیننەوە، 
جۆراوجۆری و فرەچەشنی لە نووسین و 

دەربڕین دا دەوڵەمەند کردوە.
 بە چاوخشاندنێکی خێرا بەسەر ناوی 
ئەوانەی  و  »کــوردســتــان«  قەڵەمەکانی 
دیموکراتیکە دا  و  میللی  ئــۆرگــانــە  لــەم 
لە  تێفکرین  هــەروەهــا  ــردوەو  کـ کــاریــان 
کە  دەبینی  چینایەتی یان،  پێگەی  جێگەو 
ئەم رۆژنامەیە تایبەت بە قەڵەمی چینێکی 
هەر  نیە.  کوردستان  کۆمەڵگای  تایبەتی 
ئەمە وای کردوە کە وێڕای پاراستنی خەتە 
هەمان  کە  فکری یەکە  گشتی یە سیاسی یە 
کوردستان«  دیموکراتی  حیزبی  »بیری 
ــە نــووســیــن و  بــێــت، فــرەچــەشــنــی یــەک ل
نووسینەکانی  بــە  دەربــڕیــن دا  شــێــوازی 

»کوردستان«ەوە دیار بێت.
ــەی  ــامـ ــمــەنــدی یــەی رۆژنـ ــەت ــب ــای ئـــەم ت

ــۆی ئــــەوەی کە  کــوردســتــان بــوەتــە هـ
نەتەنیا  خــوێــنــدنــەوەی دا  لــە  خوێنەرانی 
نەکەن،  نامۆیی  و  ماندوویی  بە  هەست 
ــەم ســاتــەکــانــی  ــەکـ ــە یـ ــەر لـ ــ بــەڵــکــوو ه
ــەوەدا هــەســت بــە هــاوڕێــیــەتــی و  ــدن خــوێ
بە  بکەن و »کوردستان«  خۆمانە بوون 

هی خۆیان بزانن.
ساڵە  دە  لە  زیاتر  کە  خــۆم  وەک  من 
شانازی ئەوەم پێ دراوە کە ناوەناوە بۆ 
 1٥ لە  زیاتر  و،  بنووسم  »کوردستان« 
ساڵیشە خۆم بە خوێنەرێکی جیدیی ئەم 
رۆژنامەیە  دەزانم، بەردەوام هەستم بەوە 
کردوە کە رۆژ بە رۆژ لێی نزیک تر دەبم 

و هەتادێ زیاترم خۆش دەوێ.
ــەڵ ئــەوەیــکــە بــەڕێــوەبــەرانــی، بە  لــە گ
بە  هەمیشە  ئیدیتۆرەوە  سەرنووسەرو 
تایبەتەوە  هەستیاری یەکی  و  وردبینی 
چاودێریی رێنووس و رێزمان و ناوەرۆکی 
کــردوەو  »کــوردســتــان«یــان  بابەتەکانی 
ئەوەندەی  بــەاڵم  هــەروایــە،  ئێستایش  تا 
لەم  و  بووبێتم  ئــاگــادار  نزیکەوە  لە  من 
پێشووتری  نووسەرانی  لە  پێوەندی یەدا 
بۆ  نووسین  بیستبێ،  رۆژنــامــەیــەم  ئــەم 
تایبەت  هەستێکی  کوردستان  رۆژنامەی 
لە شێوازی نووسین دا  بەخۆی هەیە کە، 
هەست بــە جــۆرێــک لــە ئـــازادی دەکــەی 
ناوە  لێ  ناوم  »کوردستان«،  بۆ  من  کە 

»پلۆڕاڵ« بوون.
نــاوەرۆک دا  و  فۆڕم  لە  »کوردستان« 
دوورە لە داخراوبوون و، چوارچێوەیەکی 
ــراوان و کــــراوەی هــەیــە کــە هــەم  ــەرفـ بـ
نووسەر و هەم خوێنەریش هەست دەکات 
بــاڵوکــراوەیــەکــی  خەریکە  بــەڕاســتــی  کــە 
ــێــتــەوە. خــوێــنــەری  ــن ــرات دەخــوێ ــوک ــم دی
»کوردستان« لە هەمانكات دا کە خەریکە 
چەکدارانە  بەرەنگاریی  سەر  لە  بابەتێک 
شۆڕشگێڕانە  و  ئینقالبی  زمانێکی  بــە 
دەخوێنێتەوە، بە بێ هیچ مەحدوودیەتێک 

بابەتێکی  ــارەدا،  ــ لــە هــەمــان ژم دەتــوانــێ 
تەواو جیاواز لە سەر  رەهەندی مەدەنیی 
مەدەنی  و  هێمن  بەزمانێکی  کە  خەبات 
چۆن  هــەروەک  بخوێنێتەوە.  نووسراوە، 
هەتاوی دا  دەیەی شەستی  ژمارەکانی  لە 
خوێنەری »کوردستان« لە هەمانکات دا کە 
وتاری »پێشمەرگە رۆڵەی رزگاریدەر«ی 
ــاری »لــە  ــ ــی وت ــوان ــت ــنـــدەوە، دەی دەخـــوێـ
و  دیــالــۆگ  بە  هــەر  کێشەکان  کۆتایی دا 
وتووێژ چارەسەر دەکرێن«، بخوێنێتەوە.

ــان« لە  ــوردســت دیــمــوکــرات بــوونــی »ک
و  نووسین  لە  پلۆڕاڵبوونی  و،  نــاوەرۆک 
دەربڕین  دا، دەگەڕێتەوە بۆ ئەو حیزبەی 
ئۆرگانی باڵوکەرەوەی  بە  بووە  بۆی  کە 
ــی  ــمــوکــرات ــی دی ــزب ــە حــی ــەی.  لـ ــرەکـ ــیـ بـ
کوردستان دا نووسەر ئامراز نیە. بەڵکوو 
کەسێکی خاوەن فکری قەڵەم بەدەستە کە، 
ئەوەی  توانای خۆی سەاڵحیەتی  پێی  بە 
میللەتەکەی  بۆ  دیموکراتیانە  دراوە  پێ 
تا  کە  کوردستان  رۆژنــامــەی  بنووسێ. 
ناوەندیی  کۆمیتەی  ئۆرگانی  ئێستایش 
تێروانینە  ژێــر  لــە  دیــمــوکــراتــە،  حیزبی 
نەتەوەیی و دیموکراتیکەکانی ئەم حیزبەدا 
ژمارەیەی خۆی دا،   700 ئەو  تــەواوی  لە 
ــەردەوام زمــانــحــاڵــی بــزووتــنــەوەیــەکــی  ــ بـ

فرەرەهەندی دیموکرات بووە.
 لــە کــۆتــایــی دا بــە بــۆنــەی دەرچــوونــی 
ــان«ەوە  ــوردســت ژمـــارە حــەوســەدی »ک
و  خوێنەرانی  لــە  پیرۆزبایی  دڵ  بــە  پــڕ 
دەستەی نووسەرانی دەکەم و، هەر بەم 
ئەو  تــەواوی  بۆ  بۆنەوە ســەری کڕنۆش 
شەهیدانە دادەنوێنم کە بەم رۆژنامەیەوە 
پێزانین  و  ســپــاس  و،  ــوون  ــ ب مـــانـــدوو 
لــە سەنگەری  ئــەو کــەســانــەیــش کــە  بــۆ 
و  گــەل  بــە  خزمەتیان  ــان«دا  »کــوردســت

نیشتمان کرد.

»کوردستان«ی پلۆڕاڵ
»کوردستان« لە فۆڕم و ناوەرۆک دا دوورە لە داخراوبوون و، چوارچێوەیەکی بەرفراوان و کراوەی هەیە کە هەم نووسەر و هەم خوێنەریش 

هەست دەکات کە بەڕاستی خەریکە باڵوکراوەیەکی دیموکرات دەخوێنێتەوە.

سامیل شەڕەفی

بە  »کــوردســتــان«  خزمەتەکانی 
نەبووە  ئەوە  تەمەنی هەر  درێژایی 
هــاواری خەباتی شاخ  و  دەنگ  کە 
ــەوەی کـــورد لە  ــن ــزووت ــاری ب و شـ
رۆژهەاڵت بووە، یان مەتەرێزی پاراستنی زمانی کوردی و هاوکات 
بەشەکانی  هەموو  لە  فێڕخوازانی  بۆ  دەاللە  زمانە  ئەو  فێرگەی 
کوردستان بووە، بگرە ئەوەندەی توانیویەتی لە بوارەکانی دیکەی 
ئەدەبی و رۆژنامەنووسی دا هەنگاوی ناوە، کە باوەش گرتنەوە بۆ 

»دنیای مندااڵن« یەک لەوانە. 
قۆناغی  لە  کە  »کوردستان«  بۆ  گەورەیە  شانازییەکی  ئەوە 
لە  نەکردوە،  لەبیر  کوردستانی  مندااڵنی  سەختی خەباتی شاخ دا 
خەمی پەروەردە و پێگەیاندنی نەوەی داهاتووی نیشتمان دا بووە 

و ئەوەی لەو پێناوەش دا لە دەستی هاتووە بۆی کردوە.
و  چین  هەموو  وابــوو  پێی  لەبنی ڕا  هــەر  کە  »کــوردســتــان« 
توێژێکی کۆمەڵگەی کوردەواری بەش و مافیان بەسەریەوە هەیە، 
ئەو بەشەی بۆ مندااڵن بەخاوەن کرد و لە ژمارەی 342ی خۆی دا 
وەک دیاریی رۆژی جیهانیی مندااڵن، بە ناوی »دنیای مندااڵن« 
بەوانی بەخشی. بەاڵم ئەوە هەمووی نەبوو. »کوردستان« لێبڕابوو 
کە باوەشی خۆی بۆ مندااڵن ئاواڵە بێڵێتەوە و هەموو مانگێک بەو 
دیارییە خنجیالنەیە مندااڵنی کوردستان بەسەر کاتەوە. »دنیای 
مندااڵن« کە ئێستا ببووە دڵخۆشی یەکی گەورە بۆ مندااڵن، ماوەی 
6 ساڵ و 71 ژمارە دیاریی مانگانەی »کوردستان« بوو کە ئێستا 
بەڵکوو  رۆژنامە،  الپەڕەیی   ٨ پاشکۆیەکی  وەک  ئیدی  هەر  نەک 
بەرنامەی  و  دەکرد و چاالکی  کاری  مندااڵن  رێکخراوێکی  وەک 
رێک  مندااڵن  بۆ  کات بەسەربەردنی  و  فێرکاری  پــەروەردەیــی، 
دەخست، فستیڤاڵی بەڕێوە دەبرد و بەشداریی کۆڕ و کۆبوونەوەی 

مندااڵن لە شار و ناوچە جۆراوجۆرەکانی کوردستانی دەکرد.
خۆی  ماڵی  گرتبوو،  پێی  ئیدی  ئێستا  کە  مــنــدااڵن«  »دنیای 
ماڵە  لە  ئەزموونەی  لە زانست و  پڕ  بەو هەگبە  کــردەوە و  جیا 
»ناوەندی  لە  یــەک،  سەر  خستبوویە  »کوردستان«  لە  باوانی 
منداڵپارێزیی رۆژهەاڵتی کوردستان«دا کە ئەویش هەر بەشێک 
کار و  بە وەشان و  بوو، درێژەی  لە خەرمانلۆغەی کوردستان 

تێکۆشان بۆ خزمەتکردنی زیاتری مندااڵن دا.
»دنیای مندااڵن« و »کوردستان« لە بیرۆکەوە هەتا بەردەوامی 
لــەگــەڵ  ــات  ــاوکـ هـ ــاوی  ــەتـ هـ 13٨1ی  ــی  ــ ــۆزەردان ــ ج مــانــگــی 
کاک  کوردستان دا  رۆژنامە  342ی  ژمارە  بۆ  ئامادەکاری یەکان 
مندااڵن،  جیهانیی  رۆژی  بەبۆنەی  کــرد  پێشنیاری  وریــا  قــادر 

پاشکۆی  با  دیاری یەش  ئەو  و  بدا  مندااڵن  بە  دیاری یەک  »کوردستان« 
بێ.  مــنــدااڵن«  »دنــیــای  ــاوی  ن بــە  مندااڵنە  تایبەت نامەیەکی  و  رۆژنــامــە 
باڵوبوونەوەی ئەو پاشکۆیە لەگەڵ پێشوازیی گەرمی مندااڵن و خوێنەرانی 
چاپەمەنیی  کۆمیسیۆنی  وایکرد  ئەوەش  بوەوە.  بــەرەوڕوو  »کوردستان« 
هەموو  »کوردستان«  رۆژنامەی  بدا  بڕیار  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی 

مانگێک »دنیای مندااڵن«ی لەگەڵ بێ.
خوێنەرانی دنیای مندااڵن تەنیا مندااڵنی نێو بنکەکانی حیزبی دیموکراتی 
کوردستان نەبوون کە بە جیا پاشکۆی دنیای مندااڵن یان بەسەردا دابەش 
رۆژنامە  کەسانەی  ئــەو  هەموو  هــەروەهــا  گەورەکانیش  بەڵکوو  دەکـــرا، 
لــە ماڵپەڕی  ئــەو کەسانەی  یــان هــەمــوو  بــۆ دەچـــوو،  »کــوردســتــان«یــان 
»کوردستان میدیا« و دواتر لە »کوردستان و کورد«دا سەیریان دەکرد 
یان دایان دەگرت؛ لە خوێنەرانی دنیای مندااڵن بوون و بابەتیان بۆ دەنارد و 

لەگەڵی بەردەوام بوون.
»دنیای مندااڵن« لە بەردەوامیی کاری خۆیدا توانی کۆمەڵێک نوێ قەڵەم و 
کەسانی هۆگر بە نووسین و دنیای ئەدەب هەر لەنێو مندااڵن دا بدۆزێتەوە کە 
دوای چەند ساڵ ژمارەیەکی زۆر لەوان خۆیان لە دەستەی نووسەرانی دنیای 
مندااڵن دا دیتەوە،  هەروەها توانی سنوورە تەسکەکانی پاشکۆیەتیی رۆژنامە 
و  بکا  منداڵپارێزی هەڵس وکەوت  ناوەندێکی  و  ببەزێنێ و وەک رێکخراوە 
بەرنامە و پالنی پەروەردەیی و فێرکاری بۆ مندااڵن دابنێ. »دنیای مندااڵن« 
هەر لەو ماوەیەدا کە پاشکۆی »کوردستان« بوو، توانی لە نێوان ساڵەکانی 
13٨2 هەتا 13٨6ی هەتاوی دا چوار فستیڤاڵی هاوینە بەڕێوە ببا کە هەر کام 
لەو فستیڤااڵنە دەیان بڕگەی ئەدەبی، هونەری، وەرزشی، شانۆ و گۆرانی 
و سروود و چاالکیی مندااڵنی تێدا جێ کرابوونەوە. بەڕێوەبردنی بۆنەکانی 
بەڕێوەبردنی  جۆراوجۆر  پیشانگای  کردنەوەی  و  مندااڵن  جیهانیی  رۆژی 
پێشبڕکێ و فستیڤاڵە وەرزشی یەکان بەشێکی دیکە لە چاالکی یەکانی دنیای 
مندااڵن بوو کە دواتریش، ئەو کاتەی »دنیای مندااڵن« نەک وەک پاشکۆی 
بەڵکوو وەک گۆڤارێکی سەربەخۆ کاری دەکرد، درێژەیان  »کوردستان«، 

پێدرا.
مــنــدااڵن« هــەر تەنیا جێژنانە و  بــە وەشــانــی »دنــیــای  »کــوردســتــان« 
دیارییەکی بە مندااڵن نەدا، بەڵکوو توانی بیانهێنێتە نێو کارێکی بەکۆمەڵ و 
ڕێکخراوەیی و، هەستی متمانەبەخۆبوونیان تێدا بەهێزتر بکا. کاتێک کە چاو 
بە الپەڕەکانی دنیای مندااڵن دا دەخشێنین  و، بەرهەمی نووسراو، وەرگێڕان 
و شێوەکاریی مندااڵن دەبینین و سەیری ئەو چاالکییە هونەرییانەی وەک 
شانۆ و هەڵپەرکێ و پێشبڕکێ یەکانیان دەکەین و دەبینین کە چۆن دنیای 
مندااڵن توانیویەتی ببێتە چەترێک و مندااڵن لە دەوری خۆی کۆبکاتەوە؛ ئەو 
کات بە بایەخی ئەو کارە گەورەیەی »کوردستان« دەزانین کە کردوویەتی.
بۆ  دەکــەیــنــەوە،  کوردستان  ڕۆژنــامــەی  700ی  ــارە  ژم ــادی  ی کە  ئێستا 

ناوێک  چەند  بە  ئاماژە  خۆیەتی  جێی  بێ  یــادکــردنــەوەش 
بکەین کە وەک سەرنووسەری دنیای مندااڵن و پاشان وەک 
بەرپرسی منداڵپارێزی کە سەرپەرستیی باڵوبوونەوەی ئەو 
گۆڤارەی دەکرد، کاریان کردوە و بەپرسایەتیی ئەو کارەیان 
بداغی،  عەلی  جەهانگیری،  بــرایــم  وەک  بـــووە؛  ئەستۆ  لــە 
ناسر فەتحی، عوسمان بێورانی، فەڕشید محەممەدی، ئازاد 

عەباسیان و شیالن قوربانی فەڕ.
بە  »کــوردســتــان«  رۆژنــامــەی  خزمەتەی  ئــەو  بێ گومان 
کردی،  مندااڵن  ئەدەبی  و  مندااڵن  رۆژنامەنووسیی  دنیای 
شایانی  کە  خزمەتێک  بــوو،  بەبایەخ  و  شایان  خزمەتێکی 

ئەوەیە بە تایبەت، کاری توێژینەوەیی لەسەر بکرێ.

»دنیای مندااڵن«
لە باوەشی دایکی دڵسۆزی »کوردستان«دا

عەلی بداغی
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وەزارەتــی   ،139٥ پاییزی  خەزەڵوەری   
ئیتالعاتی کۆماری ئیسالمیی ئێران نوسخەی 
دۆکیۆمێنتیی  رواڵــەت  بە  فیلمێکی  تــەواوی 
خۆی لە دژی حیزبی دیموکراتی کوردستان 
لــە ڕێــگــای شەبەکەی »پــرێــس تــی ڤــی« و 
خۆی  بە  بەستراوە  دیکەی  راگەیەنەکانی 
باڵو کردەوە.  بابەتی سەرەکیی ئەو بە ناو 
بەڵگەنامەیە، کوژرانی مۆرەیەکی ناسراوی 
نــاوی  بــە  »گامێشگۆلی«  ــی  دێ لــە  ڕێــژیــم 
کردنی حیزبی  تاوانبار  زەیناڵی« و  »هاشم 
دیموکراتی کوردستان بە کوشتنی ناوبراوە. 
خەرمانانی   ، سەربەڕێژیم  مۆرەیەی  ئەو 
1393 لە نزیک گامێشگۆلی  کوژرا و، هەر 
ئەو کاتیش هەواڵی کوژرانەکەی لە ڕاگەیەنە 

کوردییەکان  باڵو بۆوە.
ــی خەڵکی   بــوونــی ژمــارەیــەک لــە الوانـ
پێشمەرگەی  هێزی  ــزی  ڕێ لە  گوندە  ئــەو 
الیەک  لە  کوردستان دا  دیموکراتی  حیزبی 
کـــوژرانـــی  ــی  ــەواڵـ هـ بـــاڵوبـــوونـــەوەی  و، 
کــوردکــانــاڵ،  تەلەڤیزیۆنی  لــە  کەسە  ــەو  ئ
ــی  ئــەوەی وەزارەت بۆ  هاندەرێک  بە  دەبــن 
دروســتــکــردنــی  بــیــری  بکەوێتە  ئیتالعات 
ژێر  لە  حیزبە  ئەو  دژی  لە  موستەنەدێک 
ناوی« دیموکراتی تیرۆریست«دا! ئامانجی 
وەزارەتی  کە  سناریۆنووس  سناریۆساز و 
کۆماری  تیرۆریستی  ڕێژیمی  ئیتالعاتی 
تاوانبارکردنی  هۆی  بە  ئەوەیە  ئیسالمییە، 
ــەی خــەڵــکــی  ــەرگ ــشــم ــێ چـــەنـــد الوێـــکـــی پ
گامێشگۆلی بە داڕشتنی نەخشەی کوشتنی 
دووبــەرەکــی  کێشە و  هــەم  زەیناڵی،  هاشم 
بخەنە نێو خەڵکی ئاواییەکە و لەم ڕێگایەوە 
جێ پێیەک بۆ خۆیان و ڕێژیمەکەیان لە نێو 
خەڵکی ئەو گوندە دا بدۆزنەوە، هەم حیزبی 

ئامادەی  تڕامپ  بەڕێوەبەرایەتیی  وێــدەچــێ  ئاکامەکەی،  بێ  هەوڵە  دوای 
دەرکردنی بڕیارێکی سەرۆکایەتیی، پاش لێکدانەوەی الیەنە جیاجیاکانی یاسایی، 

بێ کە جاری یەکەم بەسەریان دا تێپەڕ ببوو.
واڵت   7 هەمان  ئەوجاریش  بڕیارەکە  کە  بێ  شۆکە  لــەوە  مــرۆڤ  نابێ     
دەگرێتەوە، واتە: ئێران، عێراق، سوریا، یەمەن، سومالی، سودان و لیبی. جیاوازیی 
سەرەکیی ئەوەیە کە ئەو کەسانەی کە کارتی سەوز )گرین کارت(یان هەیە یا 
خود هاوواڵتیی دووانەی ئامریکایی و یەکێک لەو واڵتانەیان هەیە بۆیان هەیە کە 
بە ئازادیی سەفەر بۆ ناو و دەرەوەی ویالیەتە یەکگرتووەکان بکەن. جگە لەوە 
دام ودەزگاکانی ئەمریکایی چیتر پەنابەرانی سوریایی لەو بڕیارە هەڵناوێرن. لە 
کاتی پێداچوونەوە بە داوای ڤیزا و پەناخوازانێک کە بە هۆی ئایینییەەوە قەاڵچۆ 
دەکرێن هیچ پێداچوونەوەیەکی تایبەتیی بۆ کەیسەکەیان ناکرێ. سەرەڕای ئەوە، 
بە  ڤیزا  دانی  کاتیی  بە شێوەیەکی  کە  بڕیارەدا دێ  ئەو  بە دوای  نوێ  بڕیاری 

هاوواڵتیانی هەندێک واڵتی خاوەن موشکیلەی راگرت.
   لە کاتێک دا کە واڵتان و رێکخراوەکانی پشتیوانی تێرۆریزم کە بە هیوای 
زیان گەیاندن بە ئەمریکان بە شێوەیەکی بەرچاو لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستن، ئەوان 
ناوچەیە  ئەو  لە دەرەوەی  یا کاربەدەستانی گەندەڵ  بە واڵتان  زۆر جار پشت 
نایاسایی،  ئاکاری  زنجیرەیەک  رێگای  لە  دارایــی  توانایی  وەدەست هێنانی  بۆ 
دەبەستن. ئەوەی کە لە مشتومڕە سیاسییەکان لە بارەی ئەو کٶچبەرانە دا ون 
رایەڵەی  و  حیزبوڵاڵ،  و  ئێران  وەک  ئامریکا،  دوژمنانی  نێوان  پیوەندیی  دەبێ 
ئەو  جیهانە.  سەرانسەری  لە  تێرۆریستان  ــی  دارای پشتیوانیی  بۆ  شــاراوەیــان 
باسکە داراییانە دەگەنە ئەمریکای باشوور و تەنانەت ویالیەتە یەکگرتووەکانیش، 
ئاماژە بە پێویستیی بەرگریی ئێمە بۆ پێش گرتن بە دزە کردنی تێرۆریستان بۆ 
لە  زەرەرلێدان  رێگای  لە  بەرهەڵستکارەکانمان  کردنی  جڵەو  و  ئێمە  واڵتی  ناو 

کیسە  باخەڵەکانیانە. 
بــارەی  لە  بــەرچــاوڕوونــی  لەوانەیە  نــوێ  راپــۆرتــی  چەند  پەیوەندییەدا،  لــەو 
هەوڵەکانی بەڕێوەبەرایەتیی نوێ لە دژی تێرۆریسم بدەن. هەرچەند کە زۆربەی 
هەواڵەکان جەختیان لەسەر جێبەجێ کردنە ناسەرکەوتووەکەی پالنی سەرەتایی 
کردەوە، ناوەرۆکی سیاسەتی نوێ بە بێ پەیوەندیی بە رووداوی ترەوە نەهاتە 
کایە. لەراستی دا وێدەچێ کە ئەوە بەشێک بێ لە هەوڵەکانی سەرکۆمار ترامپ بۆ 
بەرپەرچدانەوەی ئێران و نوێنەرە تێرۆریستەکەی، حیزبوڵاڵ و هەروەها داعیش 

و گروپە تێرۆریستییە سوننییەکانی تر. 
جگە لە بڕیاری سەرۆکایەتیی، وەزارەتی دارایی ئابلۆقەی نوێی خستتە سەر 13 
کەس و 12 کۆمپانیا کە پەیوەندییان بە بەرنامەی مووشەکی بالیستیکیی ئێران و 
پشتیوانیی لە سوپای قودسی سەر بە سوپای پاسدارانەوە هەیە. کاربەدەستانی 
کۆشکی سپی ئەوە وەک هەنگاوی »دەستپێک« باس دەکەن و ئاماژە بەوە دەکەن 
کە نەخشەیەکی تۆکمەتر بۆ رووبەڕوو بوونەوە لەگەڵ چاالکییە گێرەشێوێنەکانی 
کۆماری ئیسالمی کە لە رێککەوتنی ناوەکیی بە چارەسەرنەکراوی مابوونەوە، 

بەڕیوەیە.
ئەو 7 واڵتەی کە لە بڕیاری سەرۆکایەتیی ترامپ دا ئاماژەیان پێدەکرێ هۆی 
چوونەسەری پێوەری ئەو هەەڕەشانەن کە ویالیەتە یەکگرتووەکان لەدەرەوە ڕا 
بەرچاو  بە شێوەی  داعیش  لەوێ  ئەوانە واڵتانێکن کە  دەبێتەوە.  بەرەوڕوویان 
چاالکە یا واڵتی ناسەرکەوتوون کە وەک شوێنی پەروەردە کردنی تێرۆریزمی 

ناودەوڵەتیی کەڵکیان لێوەردەگیرێت.
جێگای ئاماژەیە کە ئێران لە هەرکام لەو شەش واڵتانەی تر بەشێوەی سیاسیی 
یا لەشکەریی چاالک بووە، لەشەڕی ناوخۆی عێراق، سوریا و یەمەن را بگرە تا 
سومالی و سودان و تەنانەت لیبی، ئەو شوێنەی کە تێوەگالنی سوپای قودس لە 
هێرشی بێنغازی لە 2012 لە الیەن راوێژکاری ئاسایشی نەتەوەیی پێشوو مایکێل 
فلین، کە ئەو کات وەک بەڕێوەبەری ئاژانسی هەواڵگریی هێزی بەرگریی کاری 

دەکرد، ئاشکرا کرا.
جێگای ئاماژەیە کە بڕیاری یەکەم لە بارەی کۆچبەرانەوە بە شێوەیەکی کاتیی 

پێشی بە داهاتی ئێران و حیزبوڵاڵ گرت. بە گوێرەی هەواڵێک ئەوە کاردانەوەکەی لە 
باشووری کالیفۆرنیا، شوێنی ژیانی 300 تا ٥00 هەزار ئێرانی-ئەمریکایی، هەستی 

پێکرا.
فەرهاد بەشارەتی، کە ئاژانسێکی سەفەری لە وێستوود، گەڕەکێکی لۆس ئانجێلێس 
کە بە »تێهرانجێلێس« بە ناوبانگە، گوتی کە سەرەڕای تووڕەیی لە بڕیاری تڕامپ، 
سنووردارکردنی سەفەر دەتوانێ رایەڵەی دارایی حیزبوڵاڵ تێکدا. لە ماڵپەڕی لوبنانی 
بە  کە  هەن  ئێرانی  دەوڵەمەندی  خەڵکی  »هەندێک  گوتی  بەشارەتی  دا  نەهارنێت 
بۆ کارتێکی  ئەوان ٥00 هەزار دۆالر  میلیارد دۆاڵریان هەیە و  بە  یاخود  میلیۆن 
سەوز سەرف دەکەن. ئەوانە خەڵکی ئاسایی نین کە بۆ خوێندن یاخود کار دێن. 

ئەوانە کەسانێکن کە پشتگیریی لە سوریا و حیزبوڵاڵ دەکەن«.
لە کاتێکدا کە کڕینی کارتی سەوز لە ناوخۆی ویالیەتە یەکگرتووەکان نرخێکی 
بەرزی هەیە، رێگای هەرزانتر بۆ کڕینی بەڵگەی وەها هەن کە رێگا بە تێپەڕ کردنی 

سنوورەکان دەدەن.
بۆ وێنە بڕواننە کەیسی ڤێنێزوئێال و جێگری سەرکۆمارەکەی، تاریق ئەلئەیسامی، 
کە یەکێکە لەو کەسانەی کە بە هۆی قاچاخی ماددەی سڕکەر بەر ئابلۆقە نوێکەی 
بەڕێوەبەرایەتیی تڕامپ کەوتووە. بە گوێرەی لێکۆڵینەویەکی سی ئێن ئێن کە ساڵێکی 
خەڵکانی  بۆ  کە  ڤێنێزوئێالیی  پاسپۆرتی   173 و  تاریق  نێوان  پەیوەندی  پێچووە، 
سەلماوە.  هەبووە،  حیزبوڵاڵوە  بە  پەیوەندییان  هەندێکیان  کە  ناوین،  خۆرهەاڵتی 
کەوتووە،  ئێن  ئێن  سی  دەســت  کە   2013 لە  هەواڵگریی  راپۆرتێکی  گوێرەی  بە 
ئەلئەیسامی بەرپرسی »دانی ڤیزا و مافی هاوواڵتیی بوون بە خەڵکی واڵتانی تر 
بووە، بەتایبەتی سوریایی، لوبنانی، ئۆردونی، ئێرانی و عێراقی«. ئەو چاالکییانە لە 
نێوان ساڵەکانی 200٨ تا 2012 بەڕێوەچوون، کاتێک کە ناوبراو وەزیری کۆچبەریی 

و فەرماندار بووە.  
لەناو  تەنیا  تــەزویــر  بەڵگەی  لــەگــەڵ  پەیوەندیی  لــە  سیستەماتیک  گەندەڵیی 
سنوورەکانی ڤێنێزوئێال دا بەڕیوەناچێ. لێکۆڵینەویەک دەریخستووە کە النی کەم تا 
کۆتایی 2014، پاسپۆرت، ڤیزا، بەڵگەی لەدایکبوون و دۆکومێنتی تری ڤێنێزوئێالیی 
بە هەزاران دۆالر لە باڵویزخانەی ئەو واڵتە لە بەغدا فرۆشراون. لە هەمان کاتدا، 
غازی نەسرەدین دیپلۆماتی ڤێنێزوئێالیی کە لە باڵوێزخانەی ئەو واڵتە لە سوریا 
بۆ  کۆکردنەوە«  »پــارە  بە هۆی  ئای  بی  ئێف  الیــەن  لە  ئێستاش  ــرد،  دەک کــاری 
ڤێنێزوئێال و لەوێڕا،  حیزبووڵاڵ و ئاسانکاری بۆ سەفەری ئەندامانی حیزبوڵاڵ بۆ 

داواکراوە. 
لە کاتێکدا بۆ سەفەر لە ڤێنێزوئێال ڕا بۆ ویالیەتە یەکگرتووەکان پێویست بە ڤیزا 
دەکا، پاسپۆرتی ئەو واڵتە بۆ سەفەر بۆ 130 واڵت، لەناویاندا 26 واڵتی یەکیەتیی 

ئوروپا، پێویستی بە ڤیزا نیە.
لە 13ی فێوریە، بەرپرسانی وەزارەتی دارایی ئەمریکا، تاریق ئەلئەیسەمییان پاش 
هەناردەکردنی  بە  ناوبراو  پەیوەندییەکانی  بارەی  لە  درێژخایەن  لێکۆڵینەوەیەکیی 
بە  ئابڵۆقەکانیانەوە.  لیستەی  ناو  خستە  تووندڕەو  ئیسالمیی  و  سڕکەر  مــاددەی 
کۆنترۆڵی  بۆ  یەکگرتووەکان  ویالیەتە  دارایــی  وەزارەتــی  کاربەدەستانی  گوێرەی 
ناوبراو  دەستڕاگەیشتنی  بە  پێش  کردەویە  ئەو   ،)OFAC( بیانیی  خەڵکی  دارایی 
بە سامانە 3 میلیاردییەکەی دەگرێ. بە وتەی بەڕێوەبەری ئۆفاک، جان ئی. سمیت 
مــاددەی سڕ  هەناردەکەرانی  لە سەر  کردنە  نێشانەی جەخت  پەروەندەیە  ئەو   «
کەر و ئەو کەسانەی کە یارمەتییان دەکەن کە داهاتە نایاساییەکانیان لە ویالیەتە 

یەکگرتووەکان بشۆنەوە«.
چەند رۆژ دوای باڵوکردنەوەی لێکۆڵینەوکەی سی ئێن ئێن، ڤێنێزوئێال پەخشی 
کاناڵی سی ئێن ئێن ئیسپانۆلی راگرت. بە گوێرەی لێدوانێکی کۆمیسیۆنی پەیوەندیی 
تەلەفۆنیی نەتەوەیی، هەواڵنێریی ناوبراو » دەستدرێژیی راستەوخۆ دەکاتە سەر 
ئاشتی و سەقامگیریی دیموکراتیک« لەو واڵتە و » کەش وهەوای پێکەوە هەڵنەکردن 

دروست دەکا«.  
هەموو ئەوانە نیشاندەری هەڵسوکەوتێکی جێگرتوون. بە وتەی راپۆرتێکی تازەی 
کارناسێکی دژە سیخوڕیی، ماتییو لێڤیت، جموجۆڵێکی بەرچاو لە بەڕیوەبەرایەتیی 
پەیوەندیی دەرەوەی حیزبوڵاڵ، » کە ئەندامەکانی بەفەرمیی وەک ئاڵقەی پەیوەندیی 
لە ناو تاراوگەنشینە شیعەکانی سەرانسەری جیهان کار دەکەن، بەاڵم بە شێوەیەکی 
پەرەگرتوو خەریکی کاری نایاسایی و تێرۆریستیین، هاتوەتە ئاراوە«. کاربەدەستانی 

هەواڵگریی کاناداش باسی چاالکیی هاوشێوەیان کردوە.
بێگومان کۆمپانیا تاوانکارەکانی حیزبوڵاڵ هەموو جیهانیان تەنیوەتەوە. بە وتەی 
لێڤیت »کاربەدەستانی ویالیەتە یەکگرتووەکان لەسەر ئەو بڕوایەن کە ›بەشێکی 
بەرچاو‹ لە داهاتی رێکخراوە تێرۆریستییەکانی خۆرهەاڵتی ناوین بەگشتیی لەو 
لە  یەکگرتووەکان  ویالیەتە  لە  تەنیا  بە  کە  دێ  دۆاڵرانـــەوە  میلیارد   30 تا   20
رێگای نایاسایی وەدەست دێ«. جا ئەوە ماددەی سڕکەر، ماشێنی دەستی دوو، 
کۆمپانیای شۆردنەوەی پارە دەگرێتەوە. پۆلیسی ئامریکا پێی وایە کە دەست و 

پێوەندەکانی حیزبوڵاڵ پشکی شێریان لەو پەیوەندییەدا پێ بڕاوە.
لەناو جەرگەی رایەڵەی ئێرانی-حیزبوڵاڵی باشووری ئامریکا و کۆمپانیاکانی 
حیزبوڵاڵی تێرۆریست، سوپای مەالکان، سوپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسالمییە. 
ئەوان گرنگترین دامەزراوەی ئاسایشیی، سەربازیی و سیاسیین کە بەرژەوەندیی 
ئابووری یان لە زۆربەی کەرتە ئابووری یەکانی دەوڵەت دا هەیە. سوپای قودسی 
الیەن  لە   2007 لە  فەرمیی  بە  جیهانییەکانە،  ئۆپەراسیۆنە  بەرپرسی  کە  ئەوان، 
وەزارەتی دارایی ویالیەتە یەکگرتووەکان، وەک تێرۆریست ناسێندرا. حیزبوڵاڵ 
لە 1997 وەک تێرۆریست ناسێندرا. بەڕێوەبەرایەتیی تڕامپ وێدەچێ هەست بکا 

کە کاری زۆرتری لەپێشە.
راگەیاندنی ئەو دواییانەی ئابڵۆقەی نوێ لە سەر تاکی ئێرانیی و ڤێنێزوئێالیی 
و چەند کۆمپانیای تر، دەستپێکێکی باشە. لە کاتی خستنەسەری زەختی زۆرتر، 
بە سەدان ئەنجامدەر و یەکەی سەر بە سوپای پاسداران هەن کە دەتوانن ببنە 
ئامانج. بە لەبەرچاوە گرتنی ئەو راستییە کە هەڵگرتنی ئابڵۆقەکان ]پاش رێکەوتنی 
ئەتۆمی[ میلیاردها دۆالری خستە ناو خەزانەی ئێران ، سنووردار کردنی دابین 
کردنی دارایی شەڕەکانی ناوخۆ، تێرۆریزم و چاالکیی نایاسایی سوپای پاسداران 
و حیزبوڵاڵ هەنگاوێکی هەستیارە بۆ کۆنترۆڵ کردنی بڵندخوازییە جیهانییەکانی 

ئەوان.  
بڕیاری تڕامپ لە بارەی کۆچبەرانەوە واڵتە ناسەرکەوتووەکان دەکاتە ئامانج 
کە شوێنی پەروەردە کردنی تێرۆریزمن یا واڵتانێکن کە لەوێ تێرۆریستان بە 
ئازادی چاالکن یاخود لە ژێر فەرمانی دەسەاڵتداران دان. لەهەمان کاتدا ئابڵۆقەکانی 
ئەو  و  گەندەڵەکان  واڵتە  پەرەئەستێن  شێوەیەکی  بە  یەکگرتووەکان  ویالیەتە 
کاربەدەستانە دەکەنە ئامانج کە بە شێوەی نایاسایی سوود لە چاالکییەکانیان لە 

ئاستی جیهانیی دا وەردەگرن.   
لە دونیای دژەتێرۆر دا، هەموو ئەو شتانە بەیەکەوە پەیوەندییان هەیە. ئاخۆ 
بڕیاری نوێ لەبارەی كٶچبەرانەوە ئەو ئامانجە دەپێکێ یا نا، یەک شت مسۆگەرە: 
تێکەاڵوی هۆشیاریی لەسەر سنوور، پشکنینی تۆکمە لەکاتی دانی ڤیزا و ئابڵۆقەی 
ئامرازێکن کە  یەکگرتووەکانەوە،  دارایی ویالیەتە  لە الیەن وەزارەتی  ئامانجدار 
بەڕێوەبەرایەتیی تڕامپ بۆ پاشەکشە بە ئێران و داعش، بۆ بەربەرەکانی لە گەڵ 
لەوێدا  کە  لماوەیە  ئەو  کردنی  بۆ وشک  و  تێرۆریزم  بۆ  دارایــی  کردنی  دابین 
ئەوانەی کە هەڕەشە لە ئەمریکا دەکەن خەریکی ئەنجامدانی بازرگانیی نایاسایین.    

  

ڕێکخراوێکی  وەک  کوردستان  دیموکراتی 
هیچ  چونکە  بــەاڵم  بناسێنن.  تیرۆریست 
تا  نیە  دەستەوە  بە  ئەوتۆیان  بەڵگەیەکی 
ئەم تاوانبارکردنەی پێ بسەلمێنن، بە ناچار 
چەند الوێکی خەڵکی گامێشگۆلییان گرتوە و 
مانگیدا  چەندین  ئەشکەنجەیەکی  ژێــر  لە 
مەجبووریان کردوون، دان بەو ئیددیعایانە دا 
بنێن کە سناریۆنووسان و ئەشکەنجەگەرانی 
وەزارەتی ئیتالعات بۆیان دیاریی کردوون.

فیلمە  نــــاو  بـــە  ئــــەو  ــی  ــ ــاران ــ ــادەک ــ ــام ــ ئ
بە  دڵ  ئـــەوەنـــدەشـــیـــان  دۆکــیــۆمــێــنــتــیــیــە، 
ساختەکاری  و درۆ و دەلەسە تێکخستنەوەی 
خــۆیــان خــۆشــە کــە بــە شــایــانــی ئــەوەیــان 
ئینگلیزیی بکەن و  تێهەڵکێشی زمانی  زانیوە 
سەرنجی  بــەر  بیخەنە  خۆیان  خەیاڵی  بە 
لە  نــێــودەوڵــەتــی( و،  »ئەنترپۆل«)پۆلیسی 
کۆڕ و کۆمەڵی نیودەوڵەتی دا، وەک بەڵگەی 
تــیــرۆریــســتــبــوونــی حــیــزبــی دیــمــوکــراتــی 
کوردستان بە کاری بێنن!! ئەوە لە حاڵێک 
دایە کە هەر فیلمەکە بۆ خۆی دەری دەخا 
ئەشکەنجەو   ئــازار و  ژێر  لە  گیراوەکان  کە 
ــەو تـــرســـانـــدن دا،  ــەڕەشـ کـــەشـــوهـــەوای هـ
قسەیان پێ دەکرێ. ئەو درۆ و ئیددیعایانەی 
ئەو  ڕێــگــای  لــە  ئیتالعات  ــی  ــ وەزارەتـ کــە 
گۆڕێ،  هێناونیە  بەڵگەنامەییە  فیلمە  بەناو 
بەڵگەی  هاسانە و  زۆر  وەدرۆخستنەوەیان 
بۆ  هەیە.  ڕەتکردنەوەیان  بۆ  حاشالێنەکراو 
وێنە حیزبی دیموکراتی کوردستان دەتوانێ 
بیسەلمێنێ دوو کەس لەوانەی لە فیلمەکەدا 
وەک کەسی بەشدار لە کوشتنەکە دا ناویان 
هاشم  کوژرانی  کاتی  هەرلە  نەک  هاتوە، 
زەیناڵی دا، لە شوێنی ڕووداوەکــە نەبوون 
بەڵکوو هەر لەنێو خاکی ئێرانیش دا نەبوون. 

کوردستانیش  دیموکراتی  حیزبی  کادرێکی 
وەک  ئیتالعات  وەزارەتــی  موستەنەدی  کە 
کۆمیسیۆنی  ــوان  ــێ ن ســەرەکــیــی  ئــەڵــقــەی 
تەشکیالتی حیزبی دیموکراتی کوردستان و 
کوشتنی »هاشم  بە  تاوانبارکراو  گیراوانی 
ــەو کـــات و نە  ــا، نــە ئ زەیــنــاڵــی« نـــاوی دەبـ
لەو  بەرپرسایەتییەکی  ــار و  ک هیچ  دواتـــر 
کــۆمــیــســیــۆنــەدا نــەبــووە بــەڵــکــوو کـــادری 
دەلیلی  تەنیا  بـــووە.  حــیــزب  ڕاگــەیــانــدنــی 
دوو  ناوهێنانی  بــۆ  مــوســتــەنــەدســازەکــان 
پێشمەرگەی حیزبی دیموکراتی کوردستان 
لە پێوەندی لە گەڵ ئەو ڕووداوەدا، ئەوەیە 
کە هەر دوویان خەڵکی گامێشگۆلین و ئەو 
دا  حیزب  پێشمەرگەکانی  ڕیــزی  لە  کــات، 

بوون.
کـــە  دیــــــکــــــە  ئـــــیـــــددیـــــعـــــایـــــەکـــــی   
ئیتالعات،  ــی  وەزارەت موستەنەدسازەکانی 
بە یارمەتیی ئەشکەنجە و هەڕەشە لە زمانی 
کە  ئەوەیە  دەکەنەوە  باڵوی  گیراوەکانەوە 
بۆ  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  گوایە 
بووە  ئامادە  زەیناڵی  هاشم  نێوبردنی  لە 
کەسە  کۆمەڵە  بەو  تمەن  میلیۆن  چەندین 
بدا کە کوشتنی ناوبراو ئەنجام دەدەن! ئەم 
ئیددیعایە زۆر لەوە بێ بنەماترە کە تەنانەت 
ئەو  نە  چونکە  بێ.  ڕەتکردنەوەش  شایانی 
ئیتالعات   ئیدارەی  کارکەوتووەی  لە  مۆرە 
بۆ حیزبی دیموکراتی کوردستان ئەو نرخ و 
ئەو  دارایی  سامان و  نە  هەبووە،  گرنگیەی 
ئەم  بۆ  کە  بەالشە  زۆر و  ئەوەندە  حیزبە 

جۆرە شتانەی بە کار بێنێ. 
وەزارەتـــــی  دا،  پــێ  ئـــامـــاژەمـــان  وەک 
ئیتالعات لە ڕێگای ئەو جۆرە فیلمە بە ناو 
ئامانجەوەیە.  دوو  دوای  بە  موستەنەدانە 

ئــامــانــجــی یــەکــەمــی ئــەوەیــە گــێــچــەڵ بــەو 
بنەمااڵنە بفرۆشێ کە کەسانێکیان لە ڕیزی 
دیموکرات  حیزبی  ئەندامانی  تێکۆشەران و 
یەکێکیان  بنەماالنەی  ئــەو  گــەڵ  لــە  دان و 
لە گەڵ  ڕابــردووی هاوکاری  بە  سەبارەت 
لێ  ــم  ــژی ڕێ جــاســووســیــی  دەزگــــای  دام و 
کوژراوە، لە بەرامبەر یەکیان دا رابگرێ و، 
خۆی  بەرنامەکانی  نیاز و  دا  نێوەش  لــەم 
بباتە پێش. تەنانەت - وەک لە پێشووش دا  
نیە  دوور  هــەبــووە-   وا  نــمــوونــەی  زۆر 
لە سیناریۆیەکی سیاسی و  بۆ خۆیان  هەر 
کەلک  لە  سووتاو و  مۆرەیەکی  ئەمنیەتی دا 
کەوتووی خۆیان لە نێو بردبێ  و بە ئەستۆی 
دابڕیبێ.  کوردستانیان  دیموکراتی  حیزبی 
ڕوخسار و  ئەوەیە،  ئامانجیشیان  دووهــەم 
کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  ئیعتیباری 
هەم لە نێوخۆی واڵت، هەم لە کۆڕ و کۆمەڵی 
نێودەوڵەتی دا بشێوێنن و ببەنە ژێر پرسیار. 
ئەو حیزبە  دا کە  لە هەلومەرجێک  ئەویش 
سەر  لە  تەئکیدی  کاتێک  هەموو  لە  زیاتر 
هێمنانە و  خەباتی  وەڕێخستنی  پێویستیی 
مەدەنی لە الیەن خەڵکەوە لە نێوخۆی واڵت 

دا کردوەتەوە و پشتیوانیی لێ کردوە.
 دیارە هەر وەک لە نێوخۆی ئێران و بە 
خەڵک  کــوردســتــان دا،  ڕۆژهــەاڵتــی  تایبەتی 
گەلیی  دژی  جینایەتکارانەو  نــێــوەرۆکــی 
جۆرە  بەم  باوەڕ  ناسیوە و  ڕێژیمەیان  ئەو 
ساختەکاری و سیناریۆیانەی ناکەن، لە نێو 
کۆماری  نێودەوڵەتیش دا،  کۆمەڵی  کــۆڕ  و 
خاوێنی  ئەوەندە  پەروەندەیەکی  ئیسالمی 
حاشاهەڵنەگر،  بــەڵــگــەی  بــە  لــەمــێــژە  نــیــە. 
تێرۆریستبوونی ئەو ڕێژیمە و دەستهەبوونی 
لە   کاربەدەستانی  ڕێبەران و  پلەبەرزترین 

دژی  جینایەت  تاوان و  تیرۆرو  ئەنجامدانی 
سەلمێندراوە.  ــان دا،  خــۆی هاونیشتمانانی 
ــە پــایــەبــەرزەکــانــی  ــەدەســت ــارب ــرو ک ــ وەزیـ
وەزارەتی ئیتالعات و فەرماندەرانی سوپای 
ــە جیاتی  ــودس، ل ــ ــای ق پـــاســـداران و ســوپ
خۆماندوو کردنی بێسوودیان بە ناساندنی 
حیزبی دیموکراتی کوردستان وەک هێزێکی 
لە حاڵی خۆیان  با مشوورێک  تیرۆریست، 
بخۆن کە بە بۆنەی پێشینەی دەیان و سەدان 
ئینسانکوژی و تاوانی تیرۆریستی لە نێوخۆ و 
ناوەندە  دادگا و  لە الیەن   دەرەوەی واڵت، 
قەزاییەکانی واڵتانی جیهان، داواکراون و لە 
ژێر تەعقیب دان. با لە بیریشیان نەچێتەوە 
کە یەک لە تاوانە سەلمێنراوەکانیان، تیرۆری 
لە  ڕیبەرانی حیزبی دیموکراتی کوردستان 

پێتەختەکانی ئورووپایە.
هەر  ــان،  کــوردســت دیــمــوکــراتــی  حیزبی 
دامەزراوەکان و  تێدابوونی  دەست  چەشنە 
هاشم  کوشتنی  ــە  ل خـــۆی  تــێــکــۆشــەرانــی 
کاتە دا  لەو  هەر  دەکاتەوە.  ڕەت  زەیناڵی دا، 
ژمــارەیــەک  ئەشکەنجەی  ئـــازار و  گــرتــن و 
ئێعتراف  گامێشگۆلی و  خەڵکی  ــی  الوان لە 
وەرگــرتــنــی زۆرەمــلــی لـــەوان بــۆ ئــەوەی 
کوشتنەکە بخەنە ئەستۆی خۆیان و حیزبی 
دیموکراتی کوردستان، بە توندی مەحکووم 
ئەو  کوردستان،  دیموکراتی  حیزبی  دەکــا. 
حوکم و سزایانەی دەزگای قەزایی کۆماری 
دانپێدانانی  بناغەی  سەر  لە  کە  ئیسالمی، 
دا،  ئەشکەنجە  ئــازار و  ژێر  لە  ملی و  زۆرە 
ــدوون بە  ــان بــە ســەرگــیــراوەکــانــی دا ســەپ
ــێ.  دەزانـ ئیعتیبار  بــێ  زاڵــمــانــە و  ــاڕەواو  ــ ن
کــوژراوەکــە و  کــەســوکــاری  خۆیەتی  جێی 
دانیشتوانی ناوچەکەش  لە نیاز و مەبەستە 
و  دام  ئیتالعات و  وەزارەتـــی  شوومەکانی 
ڕێژیم  دیــکــەی  سەرکوتکەرەکانی  دەزگـــا 
غافڵ نەبن و بە وشیاریی خۆیان پووچەڵیان 

بکەنەوە.

حیزبی دیموکراتی کوردستان
کۆمیسیۆنی تەشکیالت
2ی ڕەشەمەی139٥
20ی فێورییەی 2017

بەرپەرچدانەوەی سیناریۆی ئەم دواییانەی وەزارەتی ئیتالعات
لە دژی حیزبی دیموکراتی کوردستان

حیزبی دیموکراتی کوردستان، هەر چەشنە دەست تێدابوونی دامەزراوەکان و تێکۆشەرانی خۆی لە کوشتنی هاشم زەیناڵی دا، ڕەت دەکاتەوە. هەر لەو 
کاتە دا گرتن و ئازار و ئەشکەنجەی ژمارەیەک لە الوانی خەڵکی گامێشگۆلی و ئێعتراف وەرگرتنی زۆرەملی لەوان بۆ ئەوەی کوشتنەکە بخەنە ئەستۆی 

خۆیان و حیزبی دیموکراتی کوردستان، بە توندی مەحکووم دەکا. 

تڕامپ زەخت دەخاتە سەر کردارە تێرۆریستییە نێونەتەوەییەکانی ئێران
دەیلی بیست – ماتییو ر.ج. برۆدسکی
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رۆژنامه ی کوردستان
و ئه ده بیاتی به ره نگاری

ئهدهبی 

مرۆڤ وه ختێک مێژووی رزگاریخوازیی 
ئــه وانــه ی  به تایبه ت  ده خوێنێته وه ،  ــه الن  گ
فیلمێک  هه ست ده کا  گه یشتوون،  به ئاکام 
سرنجڕاکێشه .  رێئالی  رۆمانێکی  یا  ده بینێ 
نوخته یه ک  له   و  ده ست پێده کا  له  خاڵێکه وه  
ــوه ،  ــه ڕی راپ کۆمه ڵگەیه ک  پــێــدێ.  کــۆتــایــی 
بینیوه ،  رێبه ریی  رۆڵــی  سه رکردایه تییه ک 
سه رکه وتن  له خۆشی  خه ڵک  کۆتاییشدا  له  
هه ڵپه ڕیوه . مێژووی کورد به اڵم، رۆمانێکی 
بێ  و  ده ستپێک  له   پڕ  بێ ئاکام،  تــراژیــک، 
خاڵی کۆتایی! له و رۆمانه دا، گشت رۆژێک 
ده ستپێکه ، کۆتاییش له  به سه رهاتێکی نامۆ 
ده چێ و ره هایه  و خوێنه ر خۆی ده بێ خاڵی 

کۆتایی بدۆزێته وه ، که ی و له کوێیه . 
له  خزمه ت  توانایه وه   به هه موو  ئه ده بیات 
بــووه . چی وشه  و هه ستی  ئه و رۆمــانــه دا 
پێشکه شی  شک بردووه ،  خۆیدا  هه ناوی  له  
ــردوه . لــه ســه ر یه کگرتن  ئــه و مــێــژووه ی کـ
کوردیدا  قاموسی   له   وشه   شیست  له   پتر 
ــیــوه ی شێستی  ــۆ جــیــایــی ن ــراوه ، ب ــووسـ نـ
چی  په خشانه ،  و  دانـــدراوه . چی شێعر  بۆ 
و  په یام  وه رگێڕانه ،  و  توێژینه وه   بابه تی 
بۆ  هــاواریــان  گشتیان  مرۆڤه کانه ،  نامه ی 
و  رێــبــه ری  نــه تــه وه  ،  بــه اڵم،  یه کگرتن دێ. 
جوواڵنه وه وه ک گاڵتە یان به و وشه یه  بێ، یا 
نه داوه   هه وڵیان  قه ت  هه ڵه بێ.  تێگه یشتنیان 
کۆتاییی  خــاوه ن  رزگاریخوازیی  رۆمانی 
له   مه به ستم  کۆتایی،  ده ڵێم  که   بێ.  جــوان 
شۆڕشه کانی  هه موو  ئه گینا  سه ربه ستی یه ، 
کۆتاییه ک  مه خابن  کۆتاییه ،  کورد ساحێبی 
ژاراویــیــه  . سه یرکه ن،  و  بــووه   بێ ئاکام  که  
جیهانیی  ــی  ــه ره کــان خــه ب ــوو  ــه م ه بـــه قـــه را 
هه واڵی  ئێمه   راگــه یــانــدنــدا،  ده زگــاکــانــی  له  
وه ک  ده بیستین.  کــۆبــوونــه وه   و  دانیشتن 

گوتراوه   زۆرجـــار  ته نزیشه وه   زمانی  به  
کــۆبــوونــه وه ی  هــه بــێ،  مــۆز  و  پرته قاڵ  تــا 
ــه واو نــابــێ. راســتــی یــه کــی تاڵه ،  ــوردی تـ کـ
له   مه حاڵه .  ــاره   وادیـ لێ گێل کردنیشی  خۆ 
هه رهه مووی ئه و دانیشتن و کۆبوونه وانه ، 
ــه ســه ر زمــانــه .  ــواو ل ــه کــی سـ ــژه ی چــه نــد وێ
دانیشتن.  یه ک دوو  بۆ  رێککه وتن  گه یشتینه  
بۆ  ئه نجامه کانیش  تاوتوێ کران،  گرفته کان 
له وه ش  هه ڵپه سێردران.  دوایــی  دانیشتنی 
پتربن،  میکرۆفۆنه کان  تا ژماره ی  سه یرتر، 
میکرۆفۆن  لــه ســێ  تــامــه زرۆتــر،  وتــه بــێــژ 

تێپه ڕین، کابرا لووت به رزتر!!!! 
باسه که م هه رته نیا ڕووی له  وشه ڕیزکردن 
و  که ی  ئینسانییه .  هه ستێکی  له   باس  نییه ، 
ده بێته   و  ده خوڵقێ  مرۆڤدا  منی  له   چــۆن 
به اڵم  بۆچووه ،  کازانجاکیس جوانی  باوه ڕ. 
کـــردووه ،  له بیرمان  بــه عــام  ئێمه ین  ئــه وه  
ــه رزداری  ــێ: ›‹مــن ته نیا خــۆم به  ق که  ده ڵ
نه بووین،  رزگــار  ئه گه ر  ــم،  ده زان رزگاریی 
هه نگاوێکیش  ئه و   . تاوانبارم‹‹  خۆم  هه ر 
واوه تر ده چێ و هۆی گرفته که ی دیوه ته وه : 
›‹باشترین باوه ڕی سیاسی ئه وه یه  نه فره تت 
له  هیچکه س نه بێ، له جیات ئه و باوه ڕت به  
رزگاری و سه ربه ستی هه بێ. تۆ نابێ ته نیا 
ــاوه ڕت بــه  دروشــمــه کــان هــه بــێ، به ڵکوو  بـ
مرۆڤه کانی  بــه   ــاوه ڕت  ــ ب ــه   ــه وه ی ئ گرینگ 

هه ڵگری ئه و دروشمانه  هه بێ.‹‹ 
پێشکه وتووی  کۆمه ڵگەی  ســه یــری     
ــا بــا ئـــه وه  بڵێم  ــه م. ســه ره ت ــ ــاوا ده ک خــۆرئ
ئه گه ریش له  ئێمه ی کورد پتر باوه ڕیان به  
به قه را  هێشتا  پلۆرالیزمه ،  و  دیموکراسی 
حیزب  ــاوه ن  خ کوردستان  له   پارچه یه ک 
خاوه ن  گرینگتر،  لــه وه ش  نین.  سازمان  و 
و  فکری  ــاوه ڕه   ب نین.  خۆکوژ یش  و  شه ڕ 

تۆی  و  مــن  هــی  ــوو  وه کـ سیاسییه کانیان 
په روه رده   له   ئه وان  به اڵم  جیاوازن،  کورد 
شــازن.  مرۆڤه کانیاندا  که سایه تی  کردنی 
ــه  بانگی  ــۆ پـــڕن ل دروشــمــه کــانــی مــن و ت
ئێمه ی  بـــه اڵم  ئینسانی،  مــافــی  یه کسانی، 
هه ڵگری ئه و دروشمانه  خاوه ن بناخه یه کی 
ئه وان  نوقستانی.  له   پڕه   که   په رورده یین 
له نێوان خۆیاندا رۆژگارێک له باری فکرییه وه  
ئه وه نده  جیاوازبوون که  دیواری بێرلین یان 
ئه وه نده   که سایه تییان  په روه رده ی  ڕاکێشا. 
ئه و  البــردنــی  و  ــوو، رووخـــان  ب هاوشێوه  
دیواره  ته نیا چه ند ساڵێکی کێشا. به اڵم من 
کاته ی کۆچه ر  ئه و  ئەوه تی هه ین، چ  تۆ  و 
ئێستای  چ  ئاغاوه تی،  چ سه رده می  بووین، 
هــاوارمــان  فکرییه وه   لــه بــاری  حیزبایه تی، 
ــه روه رده ی  ــ پ بـــه اڵم  نیشتمانه ،  ــی  ــاری رزگ
بــه رده وام  بۆیه   و  نوقستانه   که سایه تیمان 

شه ڕمانه . 
با لێره دا رووی قسه م له گه ڵ تۆ بێ، تۆ 
گه وره م، سه رکرده م، ده بینی چی پێنووسی 
یه کگرتن  باسی  و  وه گــه ڕکــه وتــوون  هــه ن 
ده نووسن. نووسین به قه یاسی بااڵی مێژوو 
و به قورسایی ده ریایه ک خوێن. ئه وه تا هه ر 
و  ده دوێ  یه کبوون  له   ده بینی  نووسه رێک 
تاکه ی هه ر  له  جوتبوون. که وابوو،  شاعیر 
خۆت و خۆت بوون. وادیــاره  جێناوه کانت 
تیتۆس  گرفته   به و  سه باره ت  لێ تێکچووه . 

پاتریکیۆس جوانی بۆچووه :
ده ڵێین ئێمه  و مه به ستمان منه . 

ده ڵێین تۆ و دووباره  مه به ستمان منه . 
له راستیدا ته نیا به  من، 

ده توانین پێناسه ی که سێکی تر بکه ین. ›‹
باڵنده یه   ئه گه ر  سه یرکه ،  نیشتمانه دا  له و 
ئه گه ر  ــا.  ده ک یه کگرتن  هـــاواری  به چریکه  

ده ریایه ، یه کگرتن بۆ ئه و وه کوو رووباری 
ــاژی. ئه گه ر  ــه . بــێ رووبـــار نـ خــوڕێــن وایـ
کانیاوه ، دڵی خاکی ده وێ، ئه گه ر سه وزه یه  
ئه و  تینووشه ،  رێبواری  ئه گه ر  خۆره تاوێ، 
ئــاوێ.  چــۆره   وه کــوو  گه ره که   یه کگرتنه ی 
به هاربێ،  ده سپێکی  ده توانێ  گوڵ  دڵنیابه  
له دایکبوونی  ــای  ســه ره ت تنۆک  هـــه روه ک 
ده ریایه ، بۆیه  قه ت مه ڵێ به  گوڵێک به هار نایه . 
ده ستی  هاونیشتمانت،  ده ستی  بده   ده ست 
وه کــوو  چــۆن  بزانه   په یمانت،  و  یه کگرتن 
بزه  ده ستپێک و سه ره تایه .  له دۆستایه تیدا، 
و  به رناده م  کازانجاکیس  یه خه ی  دووبــاره  
گوته یه کی ئه و بۆ تۆ ، بۆ من، بۆ سه دانی 
وه ک من و تۆ دێنمه  گۆڕێ: ›‹ خراپه کاری 
ته نیا له  سه ره تادا سه رکه وتوویه ، دڵنیابه  له  
ژیان  سه یری  گه ر  دۆڕاندوویه ›‹.  کۆتاییدا 
باپێکه وه   چرکه یه که ،  ته نیا  ــان  ژی بــکــه ی، 
و  من  ببه خشین.  چرکه یه   به و  ئه به دییه ت 
چونکه   ئاسمانین.  له   و  هه ورین  بۆیه   تۆ 
ــیــن و هـــه م بۆ  ــاران ــۆ ب ــارده  ب ــپـ هـــه م راسـ

ئێمه   بارانی  سایه وانین.  هاوڕه گه زه کانمان 
نه ته وه که مان  ئـــه وه ی  خــۆزگــه یــه ،  و  هیوا 
ئه ویش  ده دا،  بۆ  مێژوو خوێنی  به درێژایی 
رزگاری و سه ربه ستی ئه و گه له یه . وه ره  با 
ئازادی  له   بجه نگین،  بێ هیواییدا  له  جیهانی 
بۆ  هونه ر  کاریگه رترین  وه کــوو  رۆحمان 
وه رگــریــن  .  که ڵک  هیوا  ده ســتــه بــه رکــردنــی 
نه که ین ،  به خته وه ری  راوی  چیتر  با  وه ره  
و  ئاسمانه   له   جار  و   باڵنده یه   پێمان وابێ 
جار له نێو زه ین و خه یاڵمان، نه خێر ئه وه تا 
لێره یه ، له نێو هێالنه ی رۆحمان . ته نیا خۆمان 
ئه و هێالنه یه  نابینین. چونکه  گیرۆده ی ئه م 
کۆنه   و  خــۆبــه زلــزانــی  خولیای  ئــه ویــن،  و 
و  ئامانج  پیرۆزترین  دڵنیابه  !  کینین.  و  ڕق 
تیئۆری، مانه وه مان و پێکه وه بوونه  . راکردن 
له  ده ست یه کگرتن سه رکه وتنی بۆ نییه  و 
باوه ڕ  ئه گه ر  تێداچوونه .  و  فه وتان  ئاکامی 

ناکه ی، له  مێژوو بپرسه . 

له ڕاستیدا ته نیا به  من، 
ده توانین پێناسه ی که سێکی تر بکه ین

عەلی فەتحی

پرخزمه تی  و  به نرخ  ده سکه وته کانی  له   یه کێک 
ــه  بـــواری  ــان گــریــنــگــی دان ب ــۆردســت کـــۆمـــاری ک
مه به ستی  به   باڵوکراوه یه   دەرکردنی  و  فه رهه نگی 
و  کۆمه ڵگه   تاکی  به   تــاک  به   به خشین  وشــیــاری 
فیکرییه ،  و  فه رهه نگی  هه وڵدانێکی  کۆنکرێتی  به  
که   رابهێنرێ  کۆمه ڵگه   سونگه یه وه   له و  ئەوەی  بۆ 
ژیانی  به   ــژه   درێ هــاوبــه ش  قه باریه کی  له   بتوانن 
سیاسی و فه رهه نگی خۆی بدا و پاڵپشتێک بێ بۆ 
دامه زراندنی ده وڵه ت و دام وده زگا حکوومی یه کان.

یه کێک لەو  باڵوکراوانه ی که   له  یه که مین ده وڵه تی 
کوردستان به یادگاری ماوه تەوە و ناوێکی ناسراوه  
بێ  کــورده کــان،  ژۆرنالیسته   له   زۆر  به شێکی  بۆ 
گــومــان رۆژنــامــه ی »کــوردســتــان«ه ، راســتــه  به  
و  رۆژنــامــه نــیــه   پێناسه ی  هه ڵگری  هۆکارگه لێک 
و  ده رچــوون  کاتی  و  رێژه   له   هه ڵسه نگاندنێک  به  
له سه ر  کات نامه ی  نــاوی  ده توانین  باڵوکردنیەوە 

دابنرێ.
خستنه ڕووی  ده قــه یــه   ئــه م  مه به ستی  که   ــەوه   ئ
رۆژنــامــه ی  جیاجیاکانی  ره هــه نــده   و  کاریگه ریی 
ئه مرۆ  بــه   بــڕیــوه  و  ته مه نێکی  کــه   کــوردســتــانــه  

گه یشتووه .
که   سیاسییانه ی  وحــیــزبــه   ــه ن  الیـ ئـــه و  زۆرن 
خۆیان  به   تایبه ت  باڵوکراوه یه کی  به   گرینگییان 
بۆ  کورد  له  شۆڕشه کانی  به شێک  ته نانه ت   ، داوه  
گه یاندنی ده نگی خۆی که م وزۆر باڵوکراوه یه کیان 

هه بووه .
ــه ی  ــام ــژووی رۆژن ــێ ــه  م ــاوڕدانـــه وه یـــه ک ل ــه  ئـ ب
هه ربه وشێوه   که   ده گه ین  ئاکامه   به م  کوردستان 
خۆی باسی خۆی ده کا زمانحاڵی حیزبی دیموکراتی 

کوردستانه .
باگراوندی  که   کوردستان  دیموکراتی  حیزبی 
په ره پێدان  بــۆ  دەگــەڕێــتــەوە  وفیکری  فه رهه نگی 
کورد  گه لی  ژیاندنه وه ی  و  نه ته وه یی  هه ستی  به  
به تایبه تی له  رۆژهه اڵتی کوردستان و له  کۆماره وه  
ســه ره ڕای  بڕیوه ،  جــۆراوجــۆری  قوناخی  تائێستا 
به سه رهاتی،  مــێــژووی  زۆری  نشێوی  ــه ورازو  هـ
تــوانــای  و  هـــه ل ومـــه رج  پێی  بــه   بڵێین  ده تــوانــیــن 
بنه ڕه تییه کانی  پڕنسیپه   له   کات  هیچ  سیاسییه که ی 

خۆی الی نه داوه .
ــی  حیزبی  ــان ــەک ــه ری ــه وه ــی ج یــه کــێــک لــه  خــاڵ
تێکۆشانه که ی  و  خه بات  و  کوردستان  دیموکراتی 
شووناس  بێ  گه لێکی   ژیــانــدنــه وه ی  ڕاســتــای  له  
ئه مه ش  که   بوو  داگیرکه ران  فیکریه تی  وکۆیله ی 

کارێکی سووک وئاسان نیه و نه بووه  و نیە.
ناسراوترین باڵوکراوه ی ئه وحیزبه  که  رۆژنامه ی 
خۆی  تــوانــای  و  ئیمکان  پێی  به   بــێ،  کوردستان 
به  و چه مکه  گرینگه  که   به نرخی کردوه   خزمه تێکی 

پێی ده گوترێ ئه ده بی به رگری.
له   گرینگه   هــه رە  ژانرێکی  که   به رگری  ئه ده بی 

هونه ری ده روه ست و به ره نگاریی، له  ئاستی جیهاندا ناسراوە و کاریگه ریی و شوێندانه ری هه بووە به سه ر 
به شێکی زۆر  له  بزاڤ و خه باته  جه ماوه ری یه کان دا.

به  له  به رچاوگرتنی شکڵ گرتنی ئه ده بی به رگریی )مقاومت ( له  کوردستان به  شێوه ی رێک وپێک و ئامانجدار 
ده توانین سه روبه ندی کۆماری کوردستان به  خاڵێکی وه رچه رخان بزانین و ستارت لێدانی ئه و بزاڤه  هونه ریی 

و ئه ده بی یه  که  نه  ته نیا رۆژهه اڵت به ڵکوو له سه ر ئه ده بیاتی باشووری کوردستانیش کاریگه ریی دانا.
رۆژنامه ی کوردستان له  ده سپێکه وه  ته نیاوته نیا زمانحاڵی سیاسی و مانیفیستێکی یه ک الیه نه  نه بووه   بۆ 

بانگه شه ی حیزبی به ڵکوو سه کۆیه ک بووه  له  خزمه تی به رزکردنه وه ی ده نگی  ئه ده بیاتی به ره نگاریی. 
ئه وگرینگی یەی  رۆژنامه ی کوردستان به  زمان و رێنووسی کوردی داوه  که  بایه خێکی فیکری و به رچاوه  
بۆ شووناسی نه ته وه یی و هه رچه شنه  هه وڵ وته قەالی هاوشێوه  ده چێته  خانه ی ئه ده بی به رگرییه وه . چون 
لە  مێژووی داگیرکاری کورد و واڵته که ی، یه کێک له  پیالن و پالنه  سیاسی یه کانی داگیرکه ران تواندنه وه ی 
بنه مای شووناس و رۆچنه ی هه ر گرینگی  دایک  که    زامانی  قه ده غه  کردنی  له  ڕێگه ی  بووه   فه رهه نگی 
نه ته وه ییه   تا جێگه یه ک که  ئه و چه شنه  پالنه  ته نانه ت ده سکه وتیشی بۆ داگیرکه ران زیاتر بووه  تا  سڕینه وه و 

پاکتاوی فیزیکی.
یه که م  دایه .  له وێ  بایه خی رۆژنامه ی کوردستان  به   ئه و خااڵنه   رۆڵ و نه خشی  له  به رچاو گرتنی  به  
هه م له  رێگه ی زمان و وشه ی کوردییه وه   خزمه تی کردوه   له  پانتایی جوغرافیای سیاسی خۆی، هه میش  
به ستێنێکی وه ها له باری پێک هێناوه  بۆ ده رکه وتن و دره وشانه ی  که سانێک وه کوو هێمن موکریانی و ده یان 
که سی دیکه   که  درێــژه ده ری رێبازی خه باتێکی فه رهه نگی بوون هاوته ریب له  گه ڵ خه باتێکی سیاسی و 

شۆڕشگێرانه .
رۆژنامه ی کوردستان، نامه ی ویست و به سه رهاتی کوردستانه  به تایبه تی له  دوای شۆڕشی گه النی ئێران 
تا چه ند ده یه  دوای ئه و  شۆڕشه   چ له بن به ردی سه نگه ر چ له  تاراوگه   هه موو کات هه وڵی ئه وه ی داوه  که  
له  ته نیشت ده یان شرۆڤه و بابه تی به رۆژی سیاسی  به شی فه رهه نگ و ئه ده بی کوردی به تایبه تی له  بواری 
ئه ده بی به رگری  فه رامۆش نه کا، ته رخان کردنی الپه ڕه یه ک له  چه ندالپه ڕه  به  هونه رو ئه ده ب باس له وه ده کا 

که  ئه و ڕاگه یاندنه  هه وڵی خۆی دا وه  که  ده رکراوێکی پرۆفشناڵی حیزبێکی به  سیای و به  مه سئولیه ت بێ.
به ره ی  مه به ست  رۆژهه اڵتی  الوی  قه ڵه مبه ده ستانی  له   به رچاو  به شێکی  خێرای  هه ڵسه نگاندنێکی  به  

چواره م و سێیه می دوای  کۆماری کوردستان له   رۆژنامه ی 
کوردستان جێگه ی په نجه ی قه ڵه میان دیاره  ئه میش پرسیارێک 
ده خوڵقێنێ،، که  بۆ حیزبی دیموکراتی کوردستان؟ بۆ رۆژنامه ی 
کوردستان؟ وه اڵمه که شی ئه وه یه   حیزبێک کە بیرکردنەوەی له  
چوارچێوه یەکی نه ته وه خوازی دا بێ، بێ گومان راگه یانده که شی 

هه ر به ره و ئه و ئاقاره  ده چێ.
رۆژنامه ی کوردستان به  خوڵقاندنی به ستێنێک بۆ نووسراوه و 
بابه تی ئه ده بی و هونه ری به  پێی توانای توانیویه تی هه ڵگری 

به شێک له  بارگرانی ئه ده ب و وێژه ی  به رگری بێ.
ئه ده بی  بۆ  وه فــادر  ئێستا  تا  هاورێیانی  له   یه کێک  ده توانی 
به رگری به تایبه تی له  رۆژهه اڵتی کوردستان ، ناوی رۆژنامه ی 
ســه ره ڕا  که   باڵوکراوه یه   ئــه و  هه وڵه کانی  و  بێ  کوردستان 
به ربه ست و گرفته کانی له  بواری له چاپ دان و ده رچوون به اڵم 
قه ت به رانبه ر به  ئه رکی خۆی وه کوو زمانحاڵی  حیزبێک که  
خه ونێکی فره  ره هه ند وگه وره ی هه یه   که مته رخه م و خه مسارد 

نه بووه .
وه بیری  کە  گرینگه   خاڵێکی   ئــه وه   و   ئاماژه یه   جێی  لێره دا 
به   خــۆی  کــات  هیچ  کــوردســتــان  رۆژنـــامـــه ی  کــه   بهێنمه وه  
به ڵکوو  نه به ستووته وه ،   سیاسی  توخ  و  سرف  ده رکراوێکی 
پانتایی  گرتنی  له به رچاو  به   رۆژنامه یه   ئــه و   به ڕێوه به رانی 
وخــه مــخــۆری  مــه شــوور  بــه   حیزبی  سیاسی  هـــزری  فیکرو 
ئاوه ڵه   ده روه چــه یــان  و  که لێن  ئــه وه   کوردستان  دیموکراتی 
له   به   بکا،  فه رهه نگ و هونه ریش گه شه   بواری  که   هیشتووه  
به رچاو گرتنی ئه م واقعیەته  سیاسی یه   که  هه ر بیرۆکه یه کی 
که   کۆمه ڵگه وه   ناخی  بچێته   رێگای خۆیه وه   له   ده بێ  سیاسی 
یه کێک له  ویسته  سیاسی یه کانی گه لی کورد پرسی مافخوازنه و 
،بۆ  نه ته وه یی  هه ستی  به   گــرێــدراوه   که   شووناسخوازنه یه  
بووژاندنه وه ی هه ستی نه ته وه ییش پیوێستی به هونه رو ئه ده بی 

نه ته وه یی یه  که  به رچاوترینی ئه ده بی به رگرییه .
ئه ده بی به رگریش به  پێی ئه و پێناسانه  که  بۆی کراوه   شێوه  
به رهه ق  مافی  کۆمه ڵێک  له   باس  که   مافخوازانه یه   هونه رێکی 
لە   کوردستانیش  رۆژنامەی   و  ده کــا  مرۆڤه کان  وسه ره تایی 

مێژووی خۆی دا ڕاست له و بواره دا هه وڵی داوه .
کــۆتــا قسه  بــه  ئـــاوڕدانـــه وه یـــه ک لــه  مــێــژووی ده ســپــێــک و 
و  له مپه ر  به هه موو  کوردستان  رۆژنامه ی  چاپی   و  وه شــان 
کوسپه کانیه وه  ده توانین به  راگه یاندنێکی فره چه شن و جێگه ی 
پشبه ستنی بزانین له  زۆر بواره وه   ، له  قوناخه  سیاسی یه کانی 
حیزبی  میژوویی یه کانی  هه ڵوێسته   تا  بگره   کوردستانه وه  
دیموکراتی کوردستان و له  هه موو گرینگ تر ئه و گرینگی وبایه خ 
دانه یه  که  رۆژنامه ی کوردستان به  قه د توانای خۆی به  ئه ده بی 
و  زمان  زیندووهیشتنه وه ی  له   نه بی  هیچ  هه ر  داوه   به رگری 
ئه ویش   داوه    بۆ  هه وڵی  ماندوویی نه ناسانه   کــوردی  وێــژه ی 
هه ر  به شێکی  پێ دا  ئاماژه مان  سه ره وه   له دێڕه کانی  هه روه ک 
گرینگه  له  ئه ده بی به ره نگاری واته  زیندوو هێشتنه وه ی زمان 
و ئه ده بی نه ته وه یی و به  کار هێنانی له  ره هه ندی یه کخستنی 
چین وتوێژه کانی کۆمه ڵگه  بۆ خه بات و تێکۆشانی سیاسی و 

فه رهه نگی.

عەلیرەزا رەحیمی
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ساڵیادی دامەزرانی یەکیەتی ژنان
لە بنکەی دەفتەری سیاسیی حدک بەرز ڕاگیرا

سالۆنەکانی  لە  یەکێک  لە  رەشەمە  24ی  رۆژی  پاشنیوەرۆی 
دەفتەری سیاسیی حیزبی دیموکراتی کوردستان، لە رێورەسمێکدا 
بەرز  کوردستان  دیموکراتی  ژنان  یەکیەتیی  دامەزرانی  ساڵیادی 

ڕاگیرا.
لەو ڕێوڕەسمەدا پەیامی یەکیەتیی ژنانی دیموکراتی کوردستان 
قــادری  سۆهەیال  خاتوو  ڕێکخراوەیە  ئــەو  سکرتێری   الیــەن  لە 
خوێندرایەوە و دواتر دکتور ئاسۆ حەسەن زادە، جێگری سکرتێری 
دەفتەری  و  خۆی  پەیامی  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  گشتیی 
سیاسیی حیزبی  بە بۆنەی 24ی رەشەمە  پێشکەش بە ئامادەبووان  

کرد.
رۆژهەاڵتی  دیموکراتی  الوانی  یەکیەتیی  پەیامی  خوێندنەوەی 
لە الیەن خاتوو شەونم هەمزەیی، پەخشانە شێعرێک  کوردستان 
لەالیەن خاتوو تریفە فاتحی، پێشکێشکردنی چەند سروود و گۆرانی 
پێشمەرگەی  و  ژنــان  یەکیەتیی  ژنانی  و  کچان  کۆرسی  لەالیەن 
ئەو  هاوکارانی  بە  رێزنامە  پێدانی  کەریمی و  هێمن  دەنگخۆش 

یەکیەتییە چەند بڕگەیەکی دیکەی رێوڕەسمەکە بوون.
و  حسێنی  رێبوار  پێشمەرگە  گۆرانییەکانی  بە  رێورەسمە  ئەو 

هەڵپەرکێی گشتی کۆتایی پێ هات.

پانۆڕامای نەورۆزی جامانەکان لە رۆژهەاڵتی کوردستان
رێبەڕیی  هەیئەتی  دوو 
ــی  ــ ــڕات ــ ــوک ــ ــم ــ ــی دی ــ ــزب ــ ــی ــ ح
کــۆمــەڵــە،  و  کـــوردســـتـــان 
ــخــراوی کــوردســتــانــیــی  ــک رێ
ئێران  کۆمۆنیستی  حیزبی 
لـــە ســـکـــرتـــاریـــای حــیــزبــی 

دیموکڕات کۆبوونەوە.
ــەو  بـــاســـی ســـەرەکـــیـــی ئ
ــەوە بــوو  ــ کــۆبــوونــەوەیــە ئ
ــرێ خـــەبـــات و  ــک کـــە چـــی ب
تــێــکــۆشــان لــە ڕۆژهـــەاڵتـــی 
و  بــێ  بەتینتر  کــوردســتــان 
هاوکێشە  لــە  کـــورد  پــرســی 

سیاسییەکانی ئێران دا ببێتە فاکتەر و بەڕۆژەڤ بکرێ.
حیزبی  کوردستانیی  رێکخراوی  کۆمەڵە،  هەیئەتێکی  ڕەشەممە  26ی  پێنجشەممە،  ڕۆژی 
کۆمۆنیستی ئێران بە سەرپەرستیی  سەید ئیبراهیم عەلیزادە، دەبیر ئەوەڵی کۆمەڵە سەردانی 
سکرتاریای حیزبی دیموکراتی کوردستانی کرد و لەالیەن هەیئەتێکی رێبەریی حیزبەوە بە 

سەرپەرستیی مستەفا مەولوودی، سکرتێری گشتیی حیزبەوە پێشوازیی لێکرا.
لە  کورد  پرسی  بە  پێوەندیدار  سیاسیی  بابەتێکی  کۆمەڵە  کۆبوونەوەیەدا  و  دیــدار  لەو 
پرسی  ئێران،  کوردستانی  لە  تێکۆشانی سیاسی  و  خەبات  ڕەوشی  وەک،  ناوچە  و  ئێران 
هەڵبژاردنەکانی سەرۆک کۆماری و شووڕاکانی شار و الدێ لە ئێران لە ساڵی دادێ، گوتار 
کۆماری  ڕەفتاری  و  سیاسەت  لەسەر  کاریگەریی  و  ئەمریکا  نوێی  کابینەی  سیاسەتی  و 
و  داعش  شەڕی  کوردستان،  ڕۆژهەاڵتی  سیاسی یەکانی  هێزە  پێوەندیی  پرسی  ئیسالمی، 
باسی ئاڵۆزییەکانی ئەم دواییانە لە هەرێمی کوردستان لە نێوان هێزە کوردییەکان دا تەوەری 
بیروڕایان  ئاڵوگۆری  لەو کۆبوونەوەیەدا هاتنە بەرباس و  سەرەکیی ئەو باسانە بوون کە 

لەسەر کرا.

الوانــی  یەکیەتیی  بــەشــداری  راپــۆرتــی 
ــان لە  ــوردســت ــی ک ــەاڵتـ دیــمــوکــراتــی رۆژهـ
الوانـــی  یەکیەتیی  ــەی  ســااڵن کــۆنــفــڕانــســی 
ئــیــنــتــێــرنــاســیــۆنــاڵ ســوســیــالــیــســت کـــە لە 
ناوەندی قێبرێس و لەژێر چاودێری نەتەوە 

یەکگرتوەکان دا بەڕێوەچوو.
یەکیەتیی  سکرتاریای  بانگهێشتی  لەسەر 
سوسیالیست،  ئــیــنــتــێــرنــاســیــۆنــاڵ  الوانــــی 
دیــمــوکــراتــی  ــی  ــ الوان یەکیەتیی  شــانــدێــکــی 
سەرپەرەستی  بە  کوردستان  رۆژهــەاڵتــی 
ئەو  گشتیی  سکرتێری  پوور  عەلی  پێشەوا 
کۆنفڕانسی  لە  کرد  بەشداری  رێکخراوەیە 

سااڵنەی IUSY لە واڵتی قێبرێس.
11ی  شەممە  رۆژی  کە  کۆنفڕانسە  ئەم 
لەژێر چاودێری  و  نیکۆزیا  لەشاری  مارس 
نەتەوەیەکگرتوەکان دا بەڕێوەچوو، بە وتاری 
سکرتێری گشتی ئێنترناسیۆناڵ ئەلێساندرۆ 
رێکخراوەکانی  پاشان  و  کرایەوە  پیرێسی 
سەرنجەکانیان  و  را  کۆنفڕانس  لە  بەشدار 
ــوەڕاســت،  ــێ ــارەت بــە رۆژهـــەاڵتـــی ن ــەبـ سـ
قێبرێسی  فەلەستین،  و  ئیسڕائیل  کێشەکانی 
کوردستان  هەروەها  و  جنوبی  و  شومالی 
و تێرۆریزمی سپای پاسداران خستە روو. 

له پێنجه مین دیداری سلێمانی دا که له 
لهژێر  2017 مارسی ی و 9 رۆژهکانی ٨
رێگاچارهی  داعـــش:  “دوای  ســهردێــری 
پایهدار بۆ کۆتایی هێنان به شهڕ و کێشه 
د.  چوو،  بهڕێوه یهكهكان”  لهدوای  یهك
بانگهێشتی  لهسهر  زاده  حهسهن  ئاسۆ 
سلێمانی  لــه  عــیــراق  ئهمریکیی  زانــکــۆی 

به شدار بوو.
دیداره دا  ئه م  پانێله کانی  پهراوێزی  له 
د. ئاسۆ حهسهن زاده لهگهڵ ژمارهیهکی 
به رچاو له که سانی ئه کادیمی و مێدیایی و به رپرسانی سیاسیی کورد و عیراق و دیپڵۆماته 
خهباتی حیزبی  بیانییهکانی بهشدار لهم گردبوونهوهیهدا دیدار و گفتگۆی ههبوو و سهبارهت به
دیموکرات و پێویستیی ئاوڕدانهوهی زیاتر له پرسی کوردی رۆژههاڵت قسهی لهگهڵ کردن. 
کوردهکانی پارلمانی عیراق سهبارهت  ناوبراو ههروهها لهگهڵ بهرپرسانی عیراقی و ئهندامه
یاسایهك بهدژی پارته سیاسییهكانی  به پیالنی کۆماری ئیسالمی بۆ پهسندکردنی پرۆژه

کوردی رۆژهه اڵت قسه ی کرد و داوای لێ کردن رێگا نه ده ن وه ها نیازێک تێپه ڕێ.
ههر له پهڕاوێزی دیداری سلێمانیدا کۆبوونهوهیهک لهگهڵ ژمارهیهک راوێژکاری ئیداره ی 
نوێی ئهمریکا بۆ د. ئاسۆ حهسهن زاده رێکخرا و ناوبراو بانگهێشتی کۆبوونهوهی کۆمهڵێک 
جیاوازهکانی  شرۆڤهکار و ئهکادیمیی کورد و بیانییش سهبارهت به پرسی کورد له پارچه 

کوردستان کرا. 

ــە بـــەیـــانـــی  ــ ــەرلـ ــ سـ
شەممە  چـــوار  رۆژی 
2017ی  مــارســی  ٨ی 
ــی  ــەت ــی ــەک زایـــیـــنـــی  ی
ژنـــانـــی دێــمــوکــراتــی 
کوردستان سمینارێکی 
بــە بــۆنــەی ٨ی مــارس 
ژنــان  جیهانی  رۆژی 

بەڕێوەبرد.
ــنـــارەدا  ــیـ ــمـ لـــــەو سـ

خاتوو  الیــەن  لە  کوردستان  دیموکراتی  ژنانی  یەکیەتیی  پەیامی 
نستانی،  عیسمەت  خاتوو  پاشان  و  خوێندرایەوە  چووکەڵی  تامان 
کوردستان  دێموکراتی  ژنانی  یەکیەتی  چاالکی  و  دیار  کەسایەتی 
یاساییەکانی کۆمەڵگەی نێو  و هەوڵە باسێکی لەژێر ناوی« جەنگ

دەوڵەتی بۆ پاراستنی ژنان » پێشکێش کرد.
باسەکەیدا پەڕژایە سەر ئاسەواری  خاتوو عسمەت نستانی لە
جۆراوجۆری شەڕەکان، بەسەر کۆمەڵگای مرۆڤایەتی و بەتایبەتی 
قورسایی شەڕو جەنگەکان  گوتی؛ هەمووکات ژنان و ، لەوبارەوە 
زیانیان  ــدەوە  ــەن رەه لەچەندین  و  ــان  ژن شانی  ســەر  کــەوتــوەتــە 
وێڕای  نێونەتەوەییەکان  رێککەوتنە هەروەها  و  وەبــەرکــەوتــووە 
پێداگریی کردن لەسەر پاراستنی خەڵکی مەدەنی و بەتایبەتی ژنان 
داواکارن کە تەنانەت لە کاتی دانوستانەکانیشدا دەبێ ژنان بەشدار 

بن.
دوایین بڕگەی کاری ئەو سمینارە دەستخۆشی بوو لە ئەندامێکی 
ئەو یەکیەتییە بە ناوی نەسرین یوسفزادە کە لەم دواییانەدا کتێبێکی 

لە ژێر ناوی کۆاڵنەکەمان نووسیبوو.

دیموکراتی  الوانی  یەکیەتیی  باسە  شایەنی 
رێکخراوی  تــاقــە  کــوردســتــان  رۆژهــەاڵتــی 
ــورد بــوو کــە بــەشــداری ئــەم کۆنفڕانسە  ک
کونفڕانسەدا،  ئــەم  ــاری  ک مـــاوەی  لــە  ــوو.  ب
تایبەتدا سەبارەت بە رۆژهەاڵتی  لەپانێلێکی 
پوور سکرتێری  عەلی  پێشەوا   ، نێوەڕاست 
گشتیی یەکیەتیی الوانی دیموکرات پەیامێکی 

پێشکەش کرد
الوان دا،  گشتیی  سکرتێری  پەیامی  لــە 
باسەکانی هەموو بەشەکان بە پێی دەرفەت 
لـــەو کــۆنــفــڕانــســە هــاتــنــە گـــۆڕێ و باسی 
لە  کــورد  پاڕلەمانتارانی  دەستبەسەکرانی 
ئیسالمی  کۆماری  تێرۆریزمی  و   تورکیە 
سیاسی  زیندانیانی  و  سنوور  کۆڵبەرانی  و 
ــی مــحــەمــەد ســەدیــقــی  ــ و هـــەروەهـــا دۆخ
کەبودوەند، باوکی مافی مرۆڤی کوردستان 
عەلی  پێشەوا  کە  بوون  گرنگانە  بابەتە  لەو 

پوور لەو کۆنفڕانسە تیشکی خستنەسەر. 
لە پەراوێزی کاروباری کۆنفڕانسدا شاندی 
یەکیەتیی الوان لەگەڵ الوانی واڵتانی سەحرا، 
لوبنان، ئیسڕائیل و فەلەستین چاوپێکەوتنیان 
سیاسی  دۆخی  هەموویان  لەگەڵ  و  هەبوو 
و کۆمەاڵیەتی ئێران و ئاژاوەگێڕی دەوڵەتی 

ئێران لە ناوچەدا باسکرا.
ــڕانــس بە  ــف ــی کــۆن ــای ــۆت بــڕیــارنــامــەی ک
داکۆکی کردن لە زنیدانیانی سیاسی لە ئێران 
لە  کــردن  پشتگیری  هەروەها  و  تورکیە  و 
خەاڵتی  بــۆ  کــەبــودوەنــد  سەدیقی  محەمەد 
ئاشتی نۆبێل لەالیەن الوانی ئینتێرناسیۆناڵ 

سوسیالیست کۆتایی پێهات.
شایەنی باسە یەکیەتیی الوانی دیموکراتی 
رێکخراوی  تــاقــە  کــوردســتــان  رۆژهــەاڵتــی 

کوردیی بەشدار لەم کۆنفڕانسە بوو.

دوو هەیئەتی رێبەریی کۆمەڵە و
حیزبی دیموکراتی کوردستان کۆبوونەوە

بەشداری یەکیەتیی الوانی دیموکراتی
رۆژهەاڵتی کوردستان لە کۆنفڕانسی سااڵنەی 
یەکیەتیی الوانی ئینتێرناسیۆناڵ سوسیالیست

به شداریی د. ئاسۆ حه سه ن زاده
له دیداری سااڵنه ی زانکۆی ئه مریکی له سلێمانی

8 ی مارس لە الیەن یەکیەتی ژنانی 
دیموکراتی کوردستانەوە بەرز راگیرا
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