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دامه زرانی کۆماری کوردستان له  چوارچێوه ی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا
ژمارە 800

عەلی بداغی

درێژە لە الپەڕەی ٢

بەڕێوە و هەر 
بەپێوەین

حیزبی  زمانحاڵی  “کوردستان”، 
ـــە ٧٦  ـــان ل ــی کـــوردســـت ــرات ــوک ــم دێ
ساڵەی تەمەنیدا مۆمی ژمارە ٨٠٠ی 

خۆی کوژاندەوە. 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
بۆ  ــی  ــاری ــادەک ــام ئ ــە  ک کاتێکدا  ــە  ل
ڕاگەیاندنی  و  ــەت  دەوڵ پێکهێنانی 
ــرد، لە  ــ ــان کـ ـ ــت ــوردسـ کـــۆمـــاری کـ
کوردستان  ١٣٢٤دا،  ــاری  ــب ــران ــەف ب
باڵو  ــۆی  خ زمانحاڵی  و  ــان  ــۆرگ ئ
کە  ــد  ــان ــای ــەخ ن زۆری  کـــــــردەوە. 
بوو  دێموکرات  حیزبی  زمانحاڵی 
کوردستان  کۆماری  زمانحاڵی  بە 
لە  پتر  تێپەڕینی  دوای  ئێستا  و 
کوردستان”   “ سەدە،  چارەگە  سێ 
مێژووی  و  خەبات  ئاوێنەی  وەک 
لە  کــورد  نەتەوەی  ڕزگاریخوازیی 
لێ  چــاوی  کوردستان  ــی  ڕۆژهــەاڵت

دەکرێ. 
ــی  ــان ــاوەی ژی ــ ــە م ــان ل ــت ــوردس ک
خۆیدا زۆر قۆناغی بڕیوە و بڕینی 

گەلێک ...

  سەروتار

»کوردستان« 
لە دەوڵەتداریی 
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خۆی بپارێزێ
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 درێژەی سەروتار

 ... ڕێگەی هەڵەمووتی ئەزموون کردووە. سەردەمانێک ئەرکی باڵوکردنەوە 
کۆماری  و  دێموکرات  حیزبی  پەسندکراوەکانی  و  بڕیار  گەیاندنی  و 
لە ئەستۆ بووە و سەردەمانێک شوێنی تۆماری حەماسەی  کوردستانی 
پێشمەرگەکان و مێژووی خوێناویی ساڵە سەختەکانی خەباتی کورد بووە. 
ئەدەبی  نەتەوەیەک،  نەبەردیی  و  داستان  لە  پڕە  سینگی  »کوردستان« 
بەرگری و خۆڕاگریی میللەتێک و پرۆژەی وشیاریی نەتەوەیی بۆ ڕابوون 

و هەستانەوە. 
بە  هەم  دەورەیــەیــدا  ئەم  ٨٠٠ی  ژمــارەی  دەرچوونی  لە  »کوردستان« 
لەو  داهاتوویە و  لە  ــردووی خۆی دەنــازێ و هەم سیلە چاوێکیشی  ڕاب
ئەرکانە دەڕوانێ کە لە قۆناغی سەختی خەباتی ئێستادا لەسەرشانیەتی. 
بۆ  گــەورەیــان  گەلێک  ئامانجی  و  خولیا  »کوردستان«  دامەزرێنەرانی 
دەبوا  »کوردستان«  کردبوو.  دەستنیشان  »کوردستان«  بۆ  و  خۆیان 
ببێتە مینبەری مافخوازیی نەتەوەیەک و ڕۆڵی سەرەکیی لە پێگەیاندن و 
بووی.  ئەم گەلەی هەبێ، کە  بردنەسەرێی ژیری و وشیاریی ڕۆڵەکانی 
دەبوا ببێتە قەاڵی پارێزگاری لە زمان و شوناسی نەتەوەیەک کە نەیارانی 
لەمێژ بوو بۆ سڕینەوەی کولتوور و مێژووی شمشێریان لە ڕوو بەستبوو، 
کە بوو. »کوردستان«ـیان لەو پێناوەدا زۆریان چێشت، زۆریان گەرمێن و 
کوێستان کرد، لە پێتەختی زۆر واڵتاندا شەکەت بوون و ئارەقیان ڕشت، 
لە زۆر ڕیز و مەتەرێزدا خوێنیان لەبەر ڕۆیشت و تەنانەت گیانیشیان دانا، 
بەاڵم ئەو سەنگەرە چۆڵ نەکرا و ئەم ڕێبازە دەستی لێ هەڵنەگیرا و ئەم 

کاروانە بێ ڕێبوار نەمایەوە.
پاشخانێکی  کــە  حیزبێکە  پــەیــامــی  و  بـــاوەڕ  هــەڵــگــری  ــان«  »کــوردســت
دەوڵەمەندی لە خەباتی شوناس خوازیی نەتەوەی کورد هەیە. حیزبێک کە 
کۆماری کوردستانی دامەزراندووە و بە دژی دوو ڕێژیمی سەرکوتکەر 
و داپڵۆسێنەر کە هیچ بایەخێکی بۆ مافە مەدەنی و سیاسییەکانی کورد 
دانەناوە خەباتی کــردووە. بۆیە دەکرێ مێژووی خەباتی ئەو حیزبە کە 
هاوکات مێژووی خەباتی ئەو نەتەوەیەشە لە الپەڕەکانی ئەم ڕۆژنامەیەدا 
بخوێندرێتەوە. هەر ڕۆژنامەیەکی هەر ساڵێکی دەرچوونی »کوردستان« 
هەڵدەیتەوە، چاوت بە ڕوانگەی ئەم حیزبە لە بارەی ئاڵوگۆڕە سیاسیەکانی 
کوردستان  دیکەی  بەشەکانی  و  ئێران  لە  کورد  نەتەوەی  بە  پێوەندیدار 
دەکەوێ و بەسەرهاتی گەل و ڕەفتاری ڕێژیمە ناوەندگەراکان دەرحەق 

بەو نەتەوەیەی تێدا بەدی دەکەی.
چارەنووسی »کوردستان« لە هەموو ماوەی تەمەنی دا بەشێک بووە لە 
چارەنووسی حیزبی دێموکراتی کوردستان کە زمانحاڵی ئەم حیزبە بووە. 
کاتێک ئەم حیزبە لە نێوخۆی واڵت حوکمی بەدەستە و کۆمار بەڕێوە دەبا، 
»کوردستان« بە ئیمکاناتی حکوومەت و بە ڕێکوپێکی و بە تایبەتمەندیی 
ڕۆژنامەیەک کە وەاڵمدەری حەوجێیەکانی کۆمەڵە باڵو دەبێتەوە. کاتێکیش 
حیزبەکەی لە مەتەرێزی شەڕی چەکداری و بەرگری لە مانی گەلەکەی 
 دایە، دەبێتە چەک و دەنگی پێشمەرگە. کە حیزبەکەی تێکۆشانی ئاشکرای 
هەبووە، بە ئاشکرا دەرچووە و باڵو بۆتەوە، ئەگەریش حیزب لە خەباتی 
سەختی پارتیزانی دا بووبێ، لە چیا و ئەشکەوت و بن  گاشەبەردەکانەوە 
گەیوەتەوە شار و دەستی خوێنەرانی. ئەگەر ڕۆژێک چاالکی و تێکۆشانی 
حیزبی دێموکرات لەکزی دابێ، ئەم الوازییە لە ڕۆژنامەش دا ڕەنگی داوەتەوە 
و هەرکاتێکیش هەلومەرج لە بەرژەوەندیی حیزب دا چووبێتە پێش، ئەوا 
»کوردستان« سوودی لە بارودۆخەکە وەرگرتووە و گەشەونەشەی پێوە 

دیارە.
لە کاتی  داسەپانی سیاسەتی سانسۆڕی دوو حکوومەتی  »کوردستان« 
بۆ  ئەم دوو ڕێژیمە  نەرمەکانی  پیالنە  ئیسالمی و  پاشایەتی و کۆماری 
دروست کردنی قەیرانی شوناس و تواندنەوەی نەتەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی 
لە  پارێزگاری  خــۆڕاگــری  قــەاڵی  بــااڵدەســت دا،  نــەتــەوەی  لە  کوردستان 

هۆوییەت و شوناس و زمانی کوردی بووە.
»کوردستان« دوای بڕینی هەموو ئەو کۆسپ و تەنگ و چەڵەمانەی لە 
زۆر قۆناغی ئەم ٧٦ ساڵە دا لەسەر ڕێی بووە، ئێستا سامانێکی دەوڵەمەند 
ڕزگاریخوازیی  خەباتی  و  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  ڕاگەیاندنی  بۆ 
کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستانە. »کوردستان« لە هەموو ماوەی تەمەنیدا 
کۆمەڵە ئەرکێکی نەگۆڕ و هەمیشەیی بۆ خۆی پێناسە کردووە کە بەشێکی 
چارەنووس،  دیاریکردنی  مافی  بۆ  بەدواداچوون  و  بانگەشە  لە:  بریتین 
بایەخمەندیی شۆڕشگێڕی و خەباتکاری و،  هەروەها  بەرجەستەکردنی 
رێزگرتن لە مافی مرۆڤ وەك پڕنسیپێكی ئەخالقی و ئینسانی و جیهانگیر. 
کۆمەاڵیەتییەکانی  پرسە  لە  ئــاوڕی  بارودۆخێکدا  هەر  لە  »کوردستان« 
کۆمەڵگە،  ژینگە و بەرگری لە مافە مەدەنی و سیاسییەکان داوەتەوە بە 
بایەخەوە بۆ پرسی ژنی ڕوانیوە و بەگژ هەاڵواردن و فەرق و جیاوازیدانان 
چۆتەوە، جا ئەمە چ سەرچاوەکەی کولتوور و نەریتی کۆمەڵ بووبێ یان 

ڕوانگە و سیاسەتی حکوومەتی زاڵ بەسەر کوردستان دا.
کە  ــەوەدا  ئ لەگەڵ  و  هەبووە  ئــازاد  بیروڕای  بە  ــاوەڕی  ب »کوردستان« 
بۆخۆی ئۆرگان و زمانحاڵی حیزبێکی سیاسی بووە، بەاڵم سینگ فراوان 
بووە و قەتی دەرگای ڕەخنە لە خۆی دانەخستووە. »کوردستان« هەروەها 
ئەگەر چەند ڕۆژ جارێک دەرچووبێ، یان مانگانە و دوو حەوتوو جارێک 
گەیشتبێتە دەستی خوێنەرانی، بەاڵم باس و هەڵوێست لەسەر نالێکییەکانی 
ناوەندی  حکوومەتی  سیاسەتەکانی  و  کاروکردەوە  لەقاودانی  و  کۆمەڵ 
و  ڕەسالەت  لە جەوهەری  بەشێک  بە  دیکەی  ــەوەری  ت و  مــژار  زۆر  و 
ئامانجی خۆی داناوە و لە هەموو ئەو ماوەیەدا بە ڕەچاو كردنی زمانی 
خاوێنی مێدیایی و بنەما ئەخالقییەكانی ڕۆژنامەنووسی هەوڵی بۆ داوە. 
»کوردستان« لە مێژووی ژیانی خۆیدا بە بایەخەوە لە پرسی پەروەردە 
و  ناسەردەمیانە  سیاسەتی  لــەالیــەک  ڕوانــیــوە.  مندااڵنی  پێگەیاندنی  و 
هەاڵواردنەکانی کۆماری ئیسالمی سەبارەت بە ماف و ڕەوشی مندااڵنی 
لەقاو داوە و لەالیەکی دیکەش بۆخۆی قۆڵی هەڵماڵیوە و بە دەرکردنی 
لە  بۆشاییەی  ئەم  زۆر  سااڵنێکی  بۆ  مندااڵن-  -دنیای  پاشکۆ  و  گۆڤار 

مێدیای کوردیدا پڕ کردووەتەوە.
»کوردستان« سەرەڕای ئەم پاشخان و مێژووە دەوڵەمەندە و، سەرەڕای 
ئەوەش کە کۆنترین و بەئەزموونترین باڵوکراوەی سیاسیی بەردەوام لە 
ڕۆژهەاڵتی کوردستانە، بەاڵم بێبەری لە ڕەخنە و کەم وکوڕییش نەبووە 
لە  بەرپرسایەتییەکانی دەبێ چاوی  ئەرک و  بەپێی  بەتایبەت کە  نییە.  و 
داهاتووش بێ. بۆوەی هەم لە دنیای ڕاگەیاندنی نوێدا و دەبێ جێگەوپێگەی 
خۆی بپارێزێ؛ هەم لە مەیدانی ئەسڵیی خەبات و تێکۆشانی خۆی  لەگەڵ 
و  ئیمکانات  مۆدیڕن ترین  بە  تەیار  ئیسالمی  کۆماری  تەبلیغیی  دەزگــای 

تێکنۆلۆژیی سەردەم ڕۆڵی خۆی بگێڕێ. 

لە  هاوسەنگەرانم  و  هاوڕێیان  و  بەڕێزان 
بەتایبەت  حیزب،  چاپەمەنیی  کۆمیسیۆنی 

ستافی ڕۆژنامەی کوردستان!
سەرەتا بە بۆنەی دەرچوونی ژمارەی ٨٠٠ی 
ئەم خولەی “کوردستان” بە گەرمی پیرۆزبایی لە 
حیزبی دێموکرات، ڕاگەیاندنی حیزب و بەتایبەت 
نووسەران و کارگێڕانی ڕۆژنامەی “کوردستان” 

دەکەم.
دەستپێکی  لــە  ــان”  ــتـ ــوردسـ “کـ ڕۆژنـــامـــەی 
و  کوردستان  کۆماری  لە  کــورد،  دەوڵەتداریی 
لەسەر دەستی حیزبی دێموکرات کار و تێکۆشانی 
کۆمەڵێک  ڕۆژنامەیە  ئەم  پێکرد.  دەســت  خۆی 
دەستنیشان  بۆخۆی  بەرپرسایەتیی  و  ــەرک  ئ
لە  ئێستا  لــە ٧٥ ســاڵ و  کــە دوای زیــاتــر  کــرد 

دەربەدەرییش پێیان دەروەست و وەفادارە.
ڕۆژنامه ی “كوردستان” و حیزبی دێموكراتی 
ــه ی لــێــك دانــــه بــــڕاون. به   ــ ــ كــوردســتــان دووان
هه ڵدانه وه ی الپه ڕه كانی ڕۆژنامه ی “كوردستان” 

ــامــەی “کــوردســتــان”  لە  ژمــارە ٨٠٠ی ڕۆژن
ئەم  بــەســەر  ســاڵ   ٥٠ کــە  دەردەچــــێ،  کاتێکدا 
تێپەڕیوە،  “کوردستان”دا  ڕۆژنامەی  دەورەیەی 
یەکەم  چونکە  زیــاتــر.  بڕێکیش  ســاڵ   ٥٠ ــازە  ت
ژمارەی ئەم دەورەیە لە ڕێبەندانی ساڵی ١٣٤٩ی 
هەتاوی دا )ژانویەی ١٩٧٠ی زایینی( درچووە و، 
ئێستا ساڵی ١٤٠٠ی هەتاوی ) ٢٠٢١ی زایینی(

یە. 
لەو  ئاڵوگۆڕێکی سیاسی  بزانین چ  بۆ ئەوەی 
تێدا  “کــوردســتــان”   ڕۆژنــامــەی  کە  ناوچەیەی 
دەرچووە، پێکهاتووە، )دەبێ لە بیرمان بێ( چوار 
لەو  دەسەاڵتدارێتی  و  سیاسی  سیستەمی  جۆر 
هەبووە  کاریگەرییان  کە  گـــۆڕاون  نــاوچــەیــەدا 
لەسەر ڕۆژنامەی “کوردستان”. لە ئێران ڕێژیمی 
ڕێژیمێکی  پاشان  الچووە،  ئەو  هەبوو،  شایەتی 
لە  و  کوردستان  لە  کــار.  سەر  هاتووەتە  دیکە 
ڕووخــاوە،  ئەو  هەبووە،  بەعس  ڕێژیمی  عێراق 
لە  پــاشــان  و،  هــاتــووەتــە جێگەی  دیــکــە  یــەکــی 
هەرێمی  حکوومەتی  کــوردســتــان،  ــاشــووری  ب
سیاسییەکانی”  “گۆڕانە  پێک هاتووە.  کوردستان 
ئەو سەردەمە دوور و درێژە کاریگەرییان لەسەر 
“کــوردســتــان”  ــەی  ــام ڕۆژن تێکۆشانی  و  ژیــان 

هەبووە. 
٥٠ ساڵ یانی هاتن و چوونی چەند نەسل، چەند 
“کوردستان”.  ڕۆژنامەی  نێو  هاتووەتە  نەسل 
ئێران  گەالنی  پێش شۆڕشی  هی  یەکەم  نەسلی 
نەسلێکی  شۆڕش،  سەرکەوتنی  دوای  لە  بووە، 
لەو  هــاتــووە،  نــووســەران  و  کارگێران  لە  دیکە 
دوو  النیکەم  نەسل،  سێ  نەڵێم  ئەگەر  کاتەوە 
نەسلێک  هــەر  ڕۆیــشــتــوون.  و  هــاتــوون  نەسل 
سەلیقەی  و  زەوق  هەیە،  خــۆی  تایبەتمەندیی 
لەگەڵ  هەیە.  خۆی  بیروبۆچوونی  هەیە،  خۆی 
حیزبی  هەموومان  بیری  ســەرچــاوەی  ــەوەی  ئ
بەهەرحاڵ  بەاڵم  بــووە،  کوردستان  دێموکراتی 
داهێنانی خۆی،  ئیبتیکاری خۆی،  نەسڵەش  هەر 
خۆی  کــاریــگــەریــی  خـــۆی،  سەلیقەی  و  زەوق 
وەک  “کوردستان”.  ڕۆژنامەی  لەسەر  هەبووە 

سەعدی دەڵێ:

حیزبی  خه باتی  جــۆربــه جــۆره كــانــی  قۆناغه   لــه  
ــه وێ  ــ دێــمــوكــراتــی كــوردســتــان، بــۆمــان ده رده ك
گه ل  ئامانجه كانی  له   ساتێك  بۆ  حیزبه   ئه م  كه  
بۆمان  دانه بڕاوه .  نیشتمان  پیرۆزه كانی  به ها  و 
ده رده كه وێ له گه ڵ ده رچوونی یه كه م ژماره ی له  
ساڵی ١٣٢٤ی هەتاوی هه تا ئێستا وه ك حیزبێكی 
مۆدێرن و به رپرس، مامەڵه ی له گه ڵ پرسه كانی 
ڕۆژنــامــەی  كـــردووه .  ــورده واری  ــ ك كۆمه ڵگەی 
و  بەڵگەنامە  گرینگترین  لە  یــەک  “کوردستان” 
دێکیۆمێنتەکانی مێژووی بزاڤی ڕزگاریخوازانەی 
دەتوانی  کە  کوردستانە  ڕۆژهــەاڵتــی  لە  کــورد 
بە  قۆناغ  سیاسییەکان،  گۆڕانکارییە  پێی  بە  پێ 

قۆناغی ئەم بزووتنەوەیەشی تێدا بخوێنیتەوە.
سه ره تا  “كوردستان”  ڕۆژنــامــه ی  ئه گه رچی 
لــه ســه ر ده ســتــی نــوخــبــه كــان و بــژارده كــانــی 
سه رده می خۆی ده رچــوو، به اڵم دواتــر بوو به  
په روه رده كردنی  و  ڕاهێنان  بۆ  قوتابخانه یه ك 
ــار  ــی نــیــشــتــمــانــپــه روه ری واڵت كــه  دواجـ ــ الوان

“هر کە آمد عمارتی نو ساخت
رفت و منزل بە دیگری پرداخت.”

ــاتـــووە- بـــەو هــەمــوو  ــە هـ  هـــەر نــەســلــێــک ک
لە  سەلیقەمان،  لــە  ڕەنــگــە  جــیــاوازیــانــەشــەوە، 
یەک  بەاڵم  هەبووبێ-  جیاوازی  جیهان بینیمان دا 
ئەوەیە  ئەویش  بووە،  لەسەر شان  ڕەساڵەتمان 
حیزبی  زمانحاڵی  “کوردستان”،  ڕۆژنامەی  کە 
دێموکرات، باڵوکەرەوەی بیری حیزبی دێموکرات 
درێژە پێ بدەین. ئەسڵ بەردەوامییەکەیە و، ئەو 
“کوردستان”  ڕۆژنامەی  لەسەر  کە  ڕەساڵەتەیە 

بووە. 
زۆرجار هەوڵمان داوە لەم جۆرە دەرفەتانەدا 
ئەوانە کە لە ڕۆژنامە “کوردستان” دا زەحمەتیان 
کێشاوە و تێکۆشانیان هەبووە، واتە جێ پەنجەیان 
بە تێکۆشانی ڕۆژنامەی “کوردستان”ەوە دیارە، 
ڕۆژنامەی  لە  بکەین  وا  و،  کەینەوە  بەسەریان 
دەرفەتەدا  لەم  بکرێتەوە.  یادیان  “کوردستان” دا 
ــان بــێــنــیــن، بـــەاڵم لــەم  ــووی ــەم ــرێ نـــاوی ه ــاک ن
لەوانەی  ژمــارەیــەک  خۆشە  پێم  من  بۆنەیەدا 
ڕۆژنامەی  ــەی  دەورەی لەو  و  نەماون  ژیاندا  لە 
جارەکانی  لە   - هەبووە  ڕۆڵیان  “کوردستان” دا 
بە  بێنین.   ناویان  هێناون-  ناومان  پێشووشدا 
پێش  لــە  مــردنــیــان،  و  بـــوون  شەهید  تەرتیبی 
هەمووان دا، شەهید عوسمان یەزدان پەنا )جەالل 
قاسملوو،  دوکتور  هێمن،  مامۆستا  میراوەیی(، 
حیسامی،  کەریم  کــاک  شەڕەفکەندی،  دوکتور 
عەزیزی،  سەالم  کاک  شەریفی،  عەبدوڵاڵ  کاک 
کاک تاهیر ڕەسووڵ نژاد، کاک عوسمان ڕەحیمی 
لە  مرۆڤە  کۆمەڵە  ئــەو  ــازی،  ق ئەحمەد  کــاک  و 
بەشی جۆراوجۆردا  لە  “کوردستان”  ڕۆژنامەی 
کاریان کردوە. لەم سااڵنەی دواییش دا، بەتایبەت 
لەو یەک دوو ساڵەی دواییدا، لەوانە کە سااڵنێکی 
دوورودرێژ لە ڕۆژنامەی “کوردستان” دا کاریان 
کردووە، یان لە بڕگەیەک دا کاریان کردووە و، لە 
نێوماندا نەماون. کاک فەتاح کاویان، کاک ئەنوەر 
سوڵتان پەنا، کاک ڕەحمان پیرۆتی، کاک تەیفوور 
ســەالح  کــاک  و  گــادانــی  جەلیل  کــاک  بەتحایی، 

به رپرسیارەتیی گه وره یان له  حیزبی دێموكراتدا 
كه   گرینگه   زۆر  خاڵه   ئه م  بۆیه   ئەستۆ.  گرتە 
له   به تایبه تی  كوردستان  ڕۆژنــامــه ی  بیزانین 
هه موو  ســــه ره ڕای  ڕابـــــردوودا  ده یـــه ی  دوو 
ــه م حیزبه   زه خـــت و گــوشــاره كــان بــۆ ســه ر ئ
به رهه مهێنانی  و  بــیــردۆزی  مه كۆیه كی  بۆته  
بیروڕای نوێ و جیاواز. ده كرێ له  دوو خاڵدا 
دێموكراتی  حیزبی  مێدیاكانی  كارتێكه ریی 
كوردستان به  كوردكاناڵ و ڕادیۆ و ڕۆژنامه ی 
بزووتنه وه ی  ڕه وتی  سه ر  له   “كوردستان”ه وه  
ــورد لــه م ســااڵنــه ی دوایــیــدا باس  نــه تــه وه یــی ك

بكه ین:
ــروڕای  ــیـ ــه  بـ ــردن لـ ــ ــه م پـــێـــشـــوازی كـ ــه كـ یـ
فه زای  سازكردنی  بۆ  دژواز  ته نات  و  جیاواز 
و  پلۆرالیزم  به   بــاوه ڕ  بنه مای  له سه ر  دیالۆگ 
تابشت  و  كێشان  نه وی  دووهــه م  فره چه شنی. 
له م  له به رامبه ر ڕای جیاواز و ڕێزگرتن  هێنان 
هه مه جۆری و خاڵی سێهه م سینگفراوانی حیزبی 
بۆ  حیزب  مێدیاكانی  و  كوردستان  دێموكراتی 
گوێ شل كردن بۆ  ڕه خنه  و پێشنیار و ڕاوێژی 
ــســۆزان و ڕه خــنــه گــرانــی حیزب.  ســه رجــه م دڵ
دێموكراتی  حیزبی  سه ره كیی  سیاسه تی  ئه مه  
به   حیزبدا  مێدیاكانی  له   و  بــووه   كوردستان 

ته واوی ڕه نگی داوه ته وه .
بــۆیــه  هـــه ر لـــێـــره وه  ســـاڵو و ڕێـــز ده نــێــرم 
ــامــه ی “كــوردســتــان”  بــۆ دامــه زرێــنــه رانــی ڕۆژن
ــه م ڕۆژنــامــه یــه دا  ــه و كــه ســانــه ی ل ــه واوی ئ و تـ
بابه تیان باڵو كردۆته وه  له  سه ره تاوه  تا ئێستا. 
هاوڕێیانی  له   پیرۆزبایی  جارێکیتر  هه روه ها 
حیزبی  مــێــدیــاكــانــی  لـــه   ــاســم  ــه ن ــی ن ــدووی ــان م
ڕۆژنامه ی  به تایبه تی  كوردستان  دێموكراتی 
“كوردستان” دەکەم و پێیان دەڵێم به رده وام بن 

له  ئاوه دان كردنه وه ی “كوردستان”دا.

خالید عەزیزی
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات

ــەو کۆمەڵەش  ــەو کــەســانــەن. ئ ل مــێــهــرپــەروەر 
یادی  هێشتین،  بەجێیان  دواییدا  سااڵنەی  لەو 

هەموویان بەڕێز بێ. 
“کوردستان”  ١٣٥ی  ژمــارە  لە  خۆم  بۆ  من 
کە  ەوە   ١٣٦٦ ســاڵــی  ڕەشــەمــمــەی  ــە  ل یــانــی 
دەکاتە ماڕسی ١٩٨٨ هاتوومەتە نێو بنەماڵەی 
بە   ٢٠١٨ ساڵی  هەتا  “کوردستان”،  ڕۆژنامەی 
لە  کــردووە،  کارم  ڕۆژنامە  لەگەڵ  بەردەوامی 
دەستەی  ئەندامی  وەکــوو  جــۆراوجــۆردا  پلەی 
وەک  چاپەمەنی،  بەرپرسی  وەک  نــووســەران، 
جێگری بەرپرس، وەک سەرنووسەر و ئەوانە. 
یانی ٣٠ ساڵێک بە بەردەوامی لە ڕۆژنامەدا کارم 
کردووە. لە ساڵی ٢٠١٨ ەشەوە هەتا ئێستا، ناو 
پێم  ناو هاوکاریی “کوردستان” م کردووە.  بە 
خۆشە سوپاس و قەدرزانی بکەم لە هەموو ئەو 
کەسانەی کە هاوکارم بوون، هاوکاریان بووم، 
لێیان فێر بووم و، بە هاوکاریی ئەوان توانیومانە 
ئەو  نــاوی  پێم خۆشە  بەتایبەتی  بین.  ــەردوام  ب
لە  ڕۆژنامەیان  بەرپرسایەتیی  کە  بێنم  کەسانە 
ئەگەر  تەرتیب  بە  بووە،  ئەستۆ  لە  دوای خۆم 
خاتوو  )ئــاالن(،  بەهرامی  عەبدوڵاڵ  کاک  بڵێم، 
کوێستان فتووحی، کاک سیامەک قەوی پەنجە، 
بداغی،  عەلی  کــاک  و  شێخانی  حەسەن  کــاک 
ڕۆژنــامــەی  بەرپرسایەتیی  کە  کەسانەن  لــەو 
“کوردستان” یان لەسەر بووە. ئەو قەدرزانییە 
بە تایبەتی لەو بارەوەیە کە خۆشحاڵم لە دوای 
خۆشم، “کوردستان”  هەر بەردەوامە. هیوادارم 

هەر بەردەوام بێ و، بەرەو پێش بچێ.

***

»کوردستان« لە دەوڵەتداریی کوردەوە هەتا دەربەدەری 
ئاوێنەی خەباتی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بووە

وتەیەکی پێویست بۆ  ژمارە ٨٠٠ی ئەم دەورەیەی »کوردستان«

 )پەیامی سکرتێری گشتیی حیزب بەبۆنەی دەرچوونی ژمارە ٨٠٠ی »کوردستان«(

بەڕێوە و هەر بەپێوەین

قادر وریا
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لەسەر ئیزنتان، قسەکانم بە ئیجازە و سپاس لە 
کە  دەکــەم،  پێ  دەست  نێوماندا  لە  کەسێک  بوونی 
زۆرترین ماندووبوونی بە ڕۆژنامەی »کوردستان« 
بە تایبەت لە دەورەی سێهەمی دەرچوونیدا لەسەر 
لە  تایبەت  بە  کاریگەری  زۆرتــریــن  و  بــووە  شــان 
ئەویش  هەبووە،  لەسەری  کوردییەوە  زمانی  باری 

مامۆستا عەبدوڵاڵ حەسەن زادەیە.
هەوڵ دەدەم قسەکانم کورت بکەمەوە بۆ ئەوەی 
کاتێکی زیاتر بۆ هاوڕێمان قادر وریا بمێنێتەوە کە 
وەک  چ  و  پڕبایەخەکانی  نووسینە  بە  چ  سااڵنێک 
لە ڕۆژنامەی  بەڕێوەبەری سەرەکی ڕۆڵی چاالکی 
لە  زیاتر  سوودی  بێگومان  و  هەبووە  کوردستاندا 
قسەکانی وەردەگرین. بەخێرهاتنی هەموو الیەکتان 
دەکەم کە لەو سمینارەدا ئامادە بوون بۆ ڕێزلێنان 
دەرچــوونــی  بۆ  کە  تێکۆشەرانەی  ئــەو  هەموو  لە 
لە  بەشێک  بەردەوامی ڕۆژنامەی کوردستان وەک 
ڕاگەیاندن و زمانحاڵی حیزبی دێموکرات، لە کاری 
ئامادەکردنی  ــڕان،  ــێ وەرگ نووسین،  لــە  جیاجیادا 
بابەتە جۆراوجۆرەکان هەتا دەگاتە دیزاین و چاپ 
ماندوو  خۆیان  وەخۆگرانە  ئەرک  باڵوکردنەوە  و 

کردووە.
ڕاگەیاندن بە مانای گەیاندنی بیر و زانیاریی نوێ 
بووەتە  کۆنەوە  لە  زۆر  مرۆڤایەتی  کۆمەڵگەی  بە 
مەبەستە  بــۆ  و  خەڵک  تێگەیاندنی  بــۆ  ئــامــرازێــک 
کۆمەڵە  ڕێکخستنی  بۆ  بووە  هۆکارێک  تایبەتەکان 
جیاوازەکان. ئەگەر سەردەمانێک تەنیا دەسنووس و 
دواتر چاپ و باڵوکردنەوەی نووسراوەکان هەبوو، 
بووەتە  تێکنۆلوژی  پێشکەوتنی  نوێدا  لە سەردەمی 
هۆی پەرەگرتنی دەزگا جۆراوجۆرەکانی ڕاگەیاندن 
بە حاسانی  بین  لە هەر شوێنێک  ئێستا  دەبینین  و 
دەستمان دەگاتە نوێترین زانیارییەکان. بەاڵم لەگەڵ 
ئەو هەموو پێشکەوتنە لە کاتێکدا لەوانەیە بە دەیان 
هەزار کاناڵی تلویزیۆنی و ئێنترنێتی هەبێ، لە کاری 
ڕاگەیاندندا دیسان ڕۆژنامە چ بە شێوەی چاپ و چ 
ئێنترنێتی لە هەموو جیهاندا پێگەی خۆی پاراستووە. 
بۆیە دەبێ لەو جۆرە ڕوانینەوە سەیری ڕۆژنامەی 
ڕۆژنامەکەمان  پێگەی  بکەین،  »کوردستان«یش 
بە  پەرەپێدان  بە  بدەین  یارمەتی  و  هەڵسەنگێنین 

تواناکانی وەک یەکێک لە ئامرازەکانی ڕاگەیاندن.
 هەموو دەزانین باڵوبوونەوەی »کوردستان«ێکی 
قاچاخ کە لە تەمەنی ٧٥ ساڵەی خۆیدا تەنیا کەمتر لە 
دوو ساڵ لە زێدی لە دایکبوونی چاپ بووە و باقی 
تەمەنی لە قۆناغی جیاجیادا لە ئاوارەییدا و زۆرجار 
لــە چاپخانە  بــە دزی و بــە خــۆشــاردنــەوە ســەری 
بەاڵم  بووە.  بەزەحمەت  وەدەرناوە، کارێکی گەلێک 
ڕۆژنامەگەریی  ئەرکی  و  مایەوە  ژیاندا  لە  دیسان 

خۆی بەجێ گەیاندووە. 
ــە هــەمــوو  ــە ل ــە ک ــەک ــەی ــام ــان ڕۆژن ــوردســت _ ک

“کوردستان” دەوری سێهەمی کە لە ٥١ ساڵەی 
تەمەنی دایە و ژمارەی ٨٠٠ی خۆی باڵو دەکاتەوە، 
داوە.  لەدەست   خۆی  کارگێڕی  و  نووسەر  زۆر 
بەشێک لەوان جەالل میراوەیی، وەک د. قاسملوو، 
تاهیر  و  شەریفی  عەبدوڵال  ــدی،  ــکــەن شــەرەف د. 
حوسێن پوور بەهۆی کۆماری ئیسالمیی ئێرانەوە 
ئێعدام و تێرۆر کراون؛ یان کەسایەتییەکانی وەک 
سەالم  سەید  حیسامی،  کەریم  هێمن،  مامۆستا 
ئاوایی لە  عەزیزی و عوسمان ڕەحیمی و... بە ماڵ
ژیان کۆڕی یارانی “کوردستان”یان جێ هێشتووە. 
کاک “فەتاح کاویان”یش یەک لەو کەسایەتییانەیە 
کە دوو مانگ پێش دەرچوونی ڕۆژنامەی ٧٠٠ی 
سێبەری  ــەاڵم  ب هێشتین،  بەجێی  ــان”  “کــوردســت
بەسەر  و  سەرمانەوەیە  بەسەر  ــەروا  ه سووکی 

سەرمانەوە دەمێنێ.
شاعیر،  وەرگێڕ،  نووسەر،  کاویان  فەتاح  کاک 
زمانزان و بە هەموو مانای وشە فازیل و لێزان 
بۆ  ــان«و  ــوردســت »ک ــەی  ــام ڕۆژن پێڕسۆنێلی  بــۆ 
تەنیا  لە هاوڕێ و هاوئامانجەکانی  دیکە  زۆری 
هاوکارێکی سادە نەبوو. ئەو کە تەمەنێکی درێژی 
خەباتی  لە  و  مامۆستایەتی  و  ئیداری  کاری  لە 
بردبوو  بەسەر  ــان دا  ــوارەک ب هەموو  لە  سیاسی 
وەسەر  زۆری  ئەزموونێکی  ڕێگایەشەوە  لەو  و 
سەرمەشق  بوو،  مامۆستا  بەڕاستی  نابوو  یەک 
ــاوەر و غەمخۆری  ــواردا یار و ی بوو و لە زۆر ب
بڵێین  ئەگەر  نەگرتوە  خاترمان  بوو.  هاوڕێیانی 
بێجگە لە هونەری نووسین و شێعر و وەرگێڕان 

لە زۆر بواری دیکەش دا بۆ لێ فێربوون دەبوو. 

بە  داوە  ــی  ــەوڵـ هـ ــدا  ــ ــی ــ ــوون دەرچــ ــی  ــ ــانـ ــ دەورەکـ
خۆبەدوورگرتن لە باس لەسەر کێشە الوەکییەکان 
زانــیــاری  گەیاندنی  پێویستیی  بــە  ســەرنــجــدان  و 
ئەدەبی  کۆمەاڵیەتی،  سیاسی،  ــواری  ب لە  بەکەڵک 
خۆی  ڕۆژنــامــەگــەری  ڕەســالــەتــی  زانستییەوە،  و 
بپارێزێ و لەپێناو گەیاندنی زانیاری بە خوێنەرانی 
و یارمەتیدان بە چوونەسەری ئاستی تێگەیشتوویی 
لەالیەکی  و  لەالیەک  نەتەوەیی  وشیاری  و  خەڵک 
دیکەش لەپێناو خزمەت بە زمان و ئەدەبی کوردیدا، 

خزمەت بکا. 
بە  کوردستانە  ڕۆژنامەی  ئەم  باسکرا  وەک    _
بەردەوامی خەباتی  ئێران و  هۆی وەزعی سیاسی 
خۆڕاگرانەی خەڵک بە ڕێبەریی حیزبی دێموکرات لە 
چەند قۆناغی جیاوازدا و دواکەوتنی باڵوبوونەوەی 
لەوانەیە  ســـاڵ،  چەندین  ــاوەی  مـ بــۆ  بـــەردەوامـــی 
بەپێی  دەرچوونی  ژمــارەی  کە  نەبێ  ڕۆژنامەیەک 
تەمەنی ٧٥ ساڵەی بێ. بەاڵم ئەگەر ئەو هەلومەرجەی 
ــەو دەیـــان ســاڵــەدا بــۆ کــوردســتــان و حیزبی  کــە ل
دێموکرات هاتووەتەپێش وەبیر بێنینەوە بە جۆرێک 
ڕازیمان دەکا لەوەی کە لە یادی دەرچوونی ژمارە 
٨٠٠یدا شانازی بە ماندووبوونی دەیان تێکۆشەری 
خەمخۆری ئەم ڕۆژنامەوە بکەین کە لە هەموو ئەو 
سااڵنەدا خۆیان ماندوو کردوە هەتا ئەم کوردستانە 
لە کاروانی ڕۆژنامەگەریی کوردی وەپاش نەکەوێ 
و پێگەی خۆی بەم ڕادە ژمارە کەمەشەوە بە قایمی 

بهێڵێتەوە.
لە دەرچــوونــی  بــاس  ئــەم ڕۆژنــامــەیــە کە ئیستا 
ژمارانەن  ئەو  تەنیا  ئەمە  و  دەکەین  ٨٠٠ی  ژمارە 
کــوردســتــانــەوە  سێهەمی  دەورەی  ــاوی  نـ بــە  کــە 
ناوە  بەن  هەر  و  قۆناغدا  چەند  لە  باڵوکراونەوە، 
چەند سەت ژمارەیەکی دیکەی لێ باڵو بوەتەوە کە 

ــۆری و  ــوورخ ــش ــاح م ــەت کــاک ف
شێلگیر بوو. ئەو کاتانەی کارێکی 
بەبایەخی بەئەستۆوە دەبوو ئارام 
ــی لێ  ــۆراک ــەو و خ ــرە و خ ــۆق و ئ
وەختە  ــەو  ئ تەنیا  و  ــرا  ــی ــەڵ دەگ ه
دەحەسایەوە و ئۆقرەی دەگرت کە 
بە  و  دەگەیاند  بەجێ  ئەرکەکەی 

ئەرخەیانی پاڵی لێ دەدایەوە.
نەمر کاویان ئۆگری خوێندنەوە 
ئەو  ــوو.  ب وفێرکردن  فێربوون  و 
ــی  ــوون ــرب ــێ ــە ف ــز ل ــی ــەرگ ــە ه مــرۆڤ
هیچ،  کە  نەدەبوو  تێر  تازە  شتی 
ــەس و  ــە هــەمــوو ک ــی دەدا ل هــەوڵ
تەنانەت لە هەموو شتێکیش فێر 

دەزانن  باش  بوون  لێ نزیک  پتری  ئەوانەی  بێ. 
لە  بەنرخی  فەتاحی کاویان چ-گەنجینەیەکی  کە 
زانیاریی گشتی و بەتایبەتی لە بواری ئەدەبیات دا 

وەسەریەک نابوو. 
کاک فەتاح بەفەرهەنگ  بوو. هەڵسوکەوت، ئاکار 
گەورەتر،  لەخۆی  کەسانی  دەگەڵ  قسەکردنی  و 
کەسانی  تەنانەت  و  هاوتەمەنەکانی  و  هــاواڵ 
ــی  ــدااڵن ــن ــە م ــشــت ــەی ــا دەگ ــەت ــر ه ــت ــۆی چــووک ــەخ ل
کەم تەمەن جێگای سەرنج و شیاوی لێ فێربوون 

بوو. ئەو بەخشندە و دڵفڕاوان بوو.
ـــی  خـــۆش مـــەشـــرەف و  ــســـی  ـ ــی ـ ــل ــەجـ خـــۆش مـ
تایبەتمەندییەکی دیکەی کاک فەتاح بوو. کەمتر 
فەتاح  نزیکەکانی  و  دوور  ــاوڕێ  ه لە  کەسێک 
هەبووە  بێگانەش  خەڵکی  تەنانەت  و  ــان  ــاوی ک

دەکرێ ئاماژە بە هێندێکیان بکەین.

یەکەم  دەورەی  »کوردستان«  ڕۆژنامەی   _١
کە دوای مانگێک لە دامەزرانی حیزبی دێموکراتی 
کە سەرجەم  دەرچوو  ژمارەی  یەکەم  کوردستان 

١١٣ ژمارەی باڵوکرایەوە. 
شەخسیی  هیممەتی  بە  کە  »کوردستان«   -٢
لە  حێسامی  کــەریــم  ــاک  ک و  قاسملوو  ــور  دوکــت
دەرەوەی واڵت دەردەچــوو، کە چەند ژمارەیەکی 

لێ باڵو بووەتەوە.
یەکەم  ٣_ دەورەی سێهەمی »کوردستان« کە 
هەتا  و  بـــووەوە  ــاڵو  ب  ١٣٤٩ ساڵی  لــە  ژمـــارەی 
ئێستاش بەردەوامە و ئەمڕۆ بە بۆنەی دەرچوونی 

ژمارە ٨٠٠ی لێرە کۆ بووینەوە.
٤_ هاوکات لەگەڵ باڵوبوونەوەی ڕۆژنامەکانی 
ئەم دەورەیەی »کوردستان« لە ساڵەکانی ١٣٦٧ 
هەتا ١٣٧٥ بە هەمان ناو ڕۆژنامەی »کوردستان« 
ئێران_ کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی  الیەن  لە 
ڕێبەرایەتی شۆڕشگێڕ چاپ دەکرا کە ئەویش نزیک 
بە ٨٠ ژمارەی باڵو بووەوە و دوای تێکەڵبوونەوە 
لە  ئێران  کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی  لەگەڵ 
بەفرانباری ١٣٧٥ کۆتایی بە چاپ و باڵوبوونەوەی 

هات. 
ڕۆژنامەوانیی  خەباتی  بــەردەوامــی  هیوای  بە 
ئەو  هەموو  بۆ  سپاس  دیسان  و  »کوردستان« 
قەڵەمەکانیان  بە  فکر و  بە  تێکۆشەرانەی  دڵسۆزە 
ڕۆژنامەیەکی  وەک  »کوردستان«  داوە  هەوڵیان 
خوێنەرانی  دەستی  بچێتە  سیاسی  موعتەبەری 
و سپاس بــۆ هــەمــوو ئــێــوەش کــە بــوونــتــان لێرە 

دڵگەرمییەکە بۆ بەڕێوەبەرانی ئەم ڕۆژنامەیە.

کۆ  دەگەڵی  دۆستانەدا  مەجلیسێکی  لە  جارێک 
ماوە  لەو  بیرەوەری یەکی شیرینی  و  بووبێتەوە 
کورتە هاونشینی یە لە مێشکی دا تۆمار نەکردبێ.
و  ئەخالقی  ــەرزی  ب زۆر سروشتی  و  ئەمانە 
فەتاحی  کاک  یادگارەکانی  لە  بەشێک  ئینسانی 
ــەی  ــت ــەی دەس ــاڵ ــژس ــێ ــەم ــان هـــاوکـــاری ل ـ ــاوی کـ
وەک  کە  »کوردستان«ن  ڕۆژنامەی  نووسەرانی 
ــی  ــان ــارەک ــاوڕێ و هــاوک ــە الی هـ ــەک ل ــگــووی ــۆل ئ

دەمێننەوە. 
ــوارەی ڕۆژی چوار  ــێ ئ فەتاح  ــاک  ک ــەداخــەوە  ب
شەممە ٢٩ی بەفرانباری ١٣٩٥ بە یەکجاری کۆڕی 
تا  بەو حاڵەش  بەاڵم  بەجێ هێشت.  هاوڕێیانی 
دانەبڕا  لە »کوردستان«  ژیانی  دواهەناسەکانی 

و هەرچی لەدەستی هات بۆی کرد. 
یاد و ناوی هەمیشە زیندوو.

»کوردستان« بەردەوام توانیویەتی
ــەوە ژمــــــارەی ڕۆژنـــامـــەی  ڕەسالەتی ڕۆژنامەگەری خۆی بپارێزێ ــی ــه خــۆشــی بـ

دێموکراتی  حیزبی  زمانحاڵی  »کوردستان« 
و  هەڵسەنگاندن   .٨٠٠ گەیشتۆتە  کوردستان 
ڕۆژنامەی  به سەرهاتی  و  میژوو  نووسینی 
کارێکی  ئێستا  تا  لەسەرەتاوە  »کوردستان« 
کارێکی  ــه  ب پێویستی  و  نـــەبـــووە  ــار  ســاک
پسپۆڕانه لەالیەن کۆمەڵێک زانای ئەم بوارەوە 
بووە. وێرای ئەوەش لە نەبوونی ئارشیوێکی 

دەوڵەمەند توێژینەوەی زانستیی ئەم تەوەرە و شیکردنەوەی خاڵه 
کار و چاالکی »کوردستان«،  دەیە  له ٧  پتر  بەهێز و الوازەکانی 

کارێکی هاسان نییه.
سەردەمی  »کوردستان«ی  کۆی  باڵوبوونەوەی  و  چاپ  وێرای 
ژین  بنکەی  الیەن  لە  هەتاوی(   ١٣٢٥-١٣٢٤( کوردستان  کۆماری 
بە  لە ساڵی ٢٠١١،  ئاراس  دەزگــای  و، چاپخانەی  لە ساڵی ٢٠٠٧ 
ئی  باکۆ،  چاپی  ەکانی   – »کــوردســتــان«  لە  ئارشیوێک  داخـــەوە 
٥٧ی  ڕێبەندانی  شۆڕشی  پێش  کوردستان  باشووری  و  ئورووپا 
هەتاوی لەبەردەستدا نییه و دابڕانەکانی نێو حیزب و باڵوبوونەوەی 
کاری  دێموکراتیش  باڵی  چەندین  ئۆڕگانی  وەکــو  »کوردستان« 

لێکۆڵینەوەکه هەتا ڕادەیەک ئاڵۆزتر دەکا.
لێرەدا ناچمه نێو قوواڵیی بەسەرهات و چارەنووسی »کوردستان« 
و نووسەرەکانی که بەهۆی زەحمەت و چاالکیی ئەوان چرای ژیانی 
ڕۆژنامەی »کوردستان« پتر لە ٧ دەیە ڕۆشن ڕاگیراوە، تەنیا پێم 
خۆشه به کورتی ئاوڕێک له ئەزمونی هاوکاریی خۆم بە درێژایی 
نزیک به ١٢ ساڵ لەگەڵ ڕۆژنامەی »کوردستان« و هاندەری من 

بەرەو ئەو کارە بدەمەوە.
هەرچەند پێش دابڕانەکەی ساڵی ٢٠٠٦ یەک دوو وەرگێڕدراوێ 
مێدیا«دا  »کوردستان  له  کوردستان  مێژووی  به  سەبارەت  خۆم 
باڵوکردبۆوە، بەاڵم هاوکاریی جیددی من لەگەڵ حیزبی دێموکراتی 
کوردستان دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی ٢٠٠٩. من بابەتێکی مامۆستای نەمر 
ناوی »هەست کردن قەدەغەیە« وەرگێڕایە  به  حەسەن قزڵجی -م 
سەر زمانی فارسی و لەگەڵ پێشەکییەکی کورت سەبارەت به ژیان 
و بەسەرهاتی مامۆستادا ناردم بۆ ڕۆژنامەی« کوردستان«. ئەو 
بابەتە له ژمارەی ٥٠٨ی »کوردستان« ڕێکەوتی ٢٠ ئاوریلی ٢٠٠٩ 
بەاڵم  زۆر  و  کەم  ئێستا  تا  ساڵەوە  لەو  ئیتر  بــۆوە.  باڵو  و  چاپ 
بەردەوام هاوکاریی »کوردستان«م کردووە. هاندەری من بۆ ئەم 
هاوکارییە وەکو دۆستی حیزب، پێوەندی به دوو خاڵی سەرەکییەوە 

هەیە:
- یەکەم، زۆر جار نێوەڕۆکی بابەتەکانی من لە بواری سیاسەت، 
ڕۆژهەاڵتی  کوردی  نەتەوەیی  تەنانەت ستراتیژیی خەباتی  مێژوو، 
کوردستان تەبایی لەگەڵ سیاسەتەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان 
له  کەم وزیادکردنێک  و  شرۆڤه  بێ  ئــەوەش،  ســـەرەڕای  نــەبــووە، 
»کوردستان« دا باڵو بوونەتەوە. من ئەو چەشنه هەڵسوکەوته بەرز 
دەنرخێنم و هیوادارم بەرپرسانی ئەو ڕۆژنامەیە درێژە به م سیاسەتە 
بیروهزری  ڕەنگدانەوەی  بتوانێ شوێنی  هەتا »کوردستان«  بدەن 
جیاواز و ڕەنگاوڕەنگ بێ. ڕێزگرتن و ڕێ پێدان به باڵوبوونەوەی 
بیروڕای جیاواز یاریدەدەری گەشەسەندنی بیر دێموکراسیخوازی 

و تەمرینی دێموکراسی له حیزب و کۆمەڵگە دەبێت.
ــامـــەی  ــەدا ســـەرنـــووســـەرانـــی ڕۆژنـ ــ ــاوەی ــ ــەو م ــەم، لـ ــ - دووه
»کوردستان«یش به چەشنێک هاندەرم بوون بەرەو هاوکاری کردن 
کوێستانی  خاتوو  وریا،  قادر  کاک  بەڕێزان  »کوردستان«.  لەگەڵ 
توانیویانه  خۆیان  هەڵسوکەوتی  به  بداغی  عەلی  کاک  و  فتووحی 
ڕۆڵی ئەرێنییان لە ڕاکێشانی کەسانی ناحیزبی بۆ هاوکاری لەگەڵ 
چاالکێکی  وەک  هەر  نەک  وریــا  قــادر  کاک  هەبێ.  »کوردستان« 
تەنانەت  و  توانا  به  نووسەرێکی  و  بیرمەند  وەک  بەڵکوو  حیزبی، 
وەک دۆستێکی خۆشەویست ڕۆڵێکی باشی لەم پێوەندییەدا گێراوە. 
»کوردستان«  لەگەڵ  من  جیددی  کــاری  ســەرەتــای  حاڵەش  بــەم 
دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمێک کە خاتوو کوێستان فتووحی بەرپرسی 
کەسێکی  ڕۆژنامەوانیدا  کــاری  له  کوێستان  بــوو.  »کوردستان« 
جیددی، بەرپرس، گەلێک هەستیار و ووردبینە، تەنانەت بۆخۆیشی 
قەڵەمێکی تیژ و بەهێز، به هەستێکی قووڵی ژنانەوە هەیە. بۆ من 
گەلێک جێی خۆشحاڵی بوو که ژنێکی ئاوا »قائم به ذات« بەرپرسی 
ساتی  و  کــات  هــەمــوو  و  دێموکراته  حیزبی  ــاوەنــدی  ن ئۆرگانی 
لەسەر  پێداگری  ــێ.  دادەن نەتەوەکەی  و  حیزب  خزمەتی  له  خۆی 
ماڤی  لە  بەرگری  دێموکراسی خوازانه،  و  بۆچوونی سێکوالر  بیرو 
کار و چاالکی سیاسی  له  ژنان  به شداری  له  ژنان و سووربوون 
حیزبەکانی  که   - »پیاوساالر«دا  کۆمەڵگایەکی  له  کۆمەاڵیەتی  و 
له خاڵه سەرنجڕاکێشەکانی  به چەشنیک دەگرێتەوە،  ڕۆژهەاڵتیش 
کەسایەتیی کوێستان بۆ هاوکاری کردن لەگەڵ ئەو وەکوو بەرپرسی 

ئەم ڕۆژنامەیە بوو.
ڕۆژنامەی  بەرپرسی  بۆتە  بداغی  عەلی  کاک  کە  کاتەوەش  لەو 
ــەدی چــاالکــی و مــانــدوویــی نــەنــاســی و  »کــوردســتــان«، مــن شــای
کەسایەتییە  لەگەڵ  گرتن  پێوەندی  بۆ  ئەو  زۆری  بەرپرسیاتییەکی 
و  جــیــاواز  بیری  بــاڵوکــردنــەوەی  به  درێــژە پــێــدان  و  ناحیزبیەکان 
ئامادە و چاپ کردنی  ڕاکێشانی سەرنجی خه ڵکی دیکەم. بێ گومان 
جارێک،  حــەوتــوو  دوو  هــەر  ئەویش  حیزب،  ناوەندیی  ئۆرگانی 
هەڵسوورانێکی  و  ئــەرک  بــه  پێویستی  و  نییە  هــاســان  کارێکی 
تەنانەت زۆربەی حیزبه  بــەردەوام هەیە، کارێک کە  بەرپرسانه و 
سەرتاسەرییەکانی ئێران بە گەلێک ئیدیعاوە بۆیان جێ به جێ نابێ. 
به داخەوە چەندین دەیەیە ڕۆژنامەی«کوردستان« لە دەرەوەی 
ــاڵو دەبــێــتــەوە.  ــی کــوردســتــان چــاپ و ب ــەاڵت ســنــوورەکــانــی ڕۆژه
هیوادارم لە داهاتوویەکی نزیکدا ئێمه شایەدی کۆتایی هاتن به ژیان 
ئێران و چاپ و باڵوبوونەوەی  و دەسەاڵتی حکوومەتی ئیسالمی 
ڕۆژهــەاڵتــی  لــه  یەکگرتوو  دێموکراتی  حیزبی  »کــوردســتــان«ی 

کوردستانی ئازادکراو بین.

من و ڕۆژنامەی »کوردستان«

)دەقی قسەکانی کەماڵ کەریمی، بەرپرسی ناوەندی ڕاگەیاندنی حیزبی دێموکرات
د. کامران ئەمین ئاوە لە سمیناری یادی دەرچوونی ژمارە ٨٠٠ی »کوردستان«دا(

ناو و یادی هەمیشە زیندووی کاک فەتاح کاویان 
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)وتەکانی قادر وریا لە سمیناری گەیشتنی ڕۆژنامەی »کوردستان« بە ژمارە ٨٠٠( 

»کوردستان« وەک ئاوێنەی مێژوویەک

بە  گرنگیدان  “کوردستان”و  ڕۆژنامەی 
مێژوو:

ڕۆژنــامــەی  تایبەتمەندییەکانی  لە  یەکێک 
داوە  گرینگیی  هەمیشە  ئەوەیە  “کوردستان”، 
ئێستادا.  لەو دەورەیەی  بەتایبەتی  بە مێژوو، 
دیارە هەر ڕۆژنامەیەک بەتایبەتی ڕۆژنامەی 
پێشەنگی  کە  خەباتکار،  سیاسیی  حیزبێکی 
بزووتنەوەیەکە، دەتوانێ بایەخی دێکیۆمێنتی، 
کە  کەسانیک  بــۆ  هــەبــێ  مــێــژوویــی  بایەخی 
و،  حیزبە  ئــەو  خەباتی  لــەبــارەی  دەیــانــەوێ 
ڕێبەڕایەتیی  حیزبە  ئەو  کە  بزووتنەوەیەک 

دەکا، توێژینەوە بکەن.
دێکیۆمێنتیی  بایەخی  بزانین  ئـــەوەی  بــۆ 
مێژوویی  ســەرچــاوەیــەکــی  وەک  ڕۆژنــامــە، 
توێژینەوە  کەم  و  بابەت  کەم  گرینگە،  چەندە 
لەسەر کۆماری کوردستان نووسرابێ  هەیە، 
“کــوردســتــان”ی  ــەی  ــامـ ڕۆژنـ ــە  ب پشتی  و، 
نەبەستبێ.  کوردستان  کۆماری  ســەردەمــی 
هەموو  لە  و  دیکە  بابەتێکی  هەموو  لە  واتــە 
ڕۆژنامەی  ئەوە  زیاتر،  دیکە  سەرچاوەیەکی 
و  مێژوونووسان  فریای  کە  “کوردستان”ە 
توێژەران کەوتووە، بۆ باس لەبارەی کۆماری 

کوردستان. 
ــە لە  ــ ــەو دەورەی ــاس ل بــە بـــڕوای مــن بــۆ ب
ــات و تــێــکــۆشــانــی حــیــزبــی دێــمــوکــرات  خــەب
ــی  ــەاڵتـ لـــە ڕۆژهـ بـــزووتـــنـــەوەی کــــورد  و، 
کوردستان، ڕۆژنامەی “کوردستان” یەکێک لە 
دەوڵەمەندترین سەرچاوەکانە. ئەو ڕۆژنامەیە 
وەک کوتم لە سەرەتاوە بۆ خۆی گرینگی داوە 
بە مێژوو. ئێوە چاو لێ کەن لە ژمارە ٧١ تا 
ژمارە ٩١ یانی لە ساڵی ١٣٥٩ەوە تا دەگەینە 
ساڵی ١٣٦١، زنجیرە باسێکی هەیە، بە ناوی 
گەلی  جوواڵنەوەکانی  لە  مێژوویەک  “کورتە 
کورد” کە ئامادەکار و نووسەرەکەی دوکتور 
سەعید )د.سادق شەڕەفکەندی( بووە. ئەو بە 
تێگەیشتنەوە ئەوەی کردوە. پێم خۆشە ئاماژە 
ئەو  بۆ  سەعید  د.  کە  بکەم  پێشەکییەک  بە 

باسەی نووسیویەتی:
“یەکێک لە هۆنراوەکانی سروودی  ئەی 
سوور  ڕەنگی  ڕۆڵەی  “ئێمە  دەڵێ:  رەقیب 
خوێناوییە  کــە  ســەیــری  شــۆڕشــیــن-  و 
دەدەن  نیشان  بەڵگانە  ئەو  ڕابردوومان”. 
کە گەلی کورد تا چ ڕادەیەک بە ڕابردووی 
خۆیەوە شانازی دەکا و بۆ هەوڵ و کۆششی 
قارەمانی  نەسلەکانی  شۆڕشگێڕانەی 
ــێ. بــەاڵم  ــ ــرخ دادەن ــردووی خــۆی، ن ــ ڕاب
ورد  ئاگادارییەکی  کە  ئەوەیە  ڕاستییەکەی 
و قووڵی لە سەر ئەو ڕابردووە پڕ ڕووداوە 
ناوی  کە  کەسانەی  ئەو  هەرچەند  نییە. 
زۆربەی قارەمانانی نەتەوایەتی و ڕێبەرانی 
کورد  خەڵکی  جۆربەجۆرەکانی  ڕاپەڕینە 
بێجگە  داخــەوە  بە  بەاڵم  زۆرن،  ــن،  دەزان
لە ژمارەیەکی کەم لەوان، زانیارییان لەو 
ڕادەیە تێپەڕ ناکا و لە تایبەتمەندییەکانی 
کاتەی  ئەو  هەلومەرجی  و  ڕاپەڕینەکان 
ڕاپەڕینەکە تێیدا ڕووی داوە، هێندە ئاگادار 

نین.
جا لە بەر ئەوە، ڕۆژنامەی “کوردستان” 
لەم ژمارەیە بە دواوە، تێ دەکۆشێ کە بە 
بە  توانا،  بەپێی  و  ڕێکوپێک  شێوەیەکی 
تەرتیبی مێژوویی، کورتەیەک لە گرنگترین 
ڕاپەڕینەکانی خەڵکی کورد بخاتە بەر چاوی 
خوێنەرانی خۆشەویست. بە هیوای ئەوە کە 
ئەو زنجیرە وتارانە هەر ئەو بەرهەمە بدەن 
چاوەڕوان  ڕاستەقینە  مێژووی  یەک  لە  کە 
دەکرێ. واتا ئاگاداری بە سەر ڕووداوەکانی 
و  لێکدانەوە  مەبەستی  بە  و  ڕابـــردوودا 

ئەزموون بە دەست هێنان.”
دیارە ئەو زنجیرە باسە دوایە وەکو کتێب بە 
ناوی کورتە مێژووی جوواڵنەوەکانی کورد” 
چاپ بووە، بەاڵم بۆ ئاشنا کردنی خوێنەرانی 
مێژووی  لــەگــەڵ  “کوردستان”،  ــەی  ــام ڕۆژن

بزووتنەوەکان، بایەخی خۆی هەبووە.

کردنی  بەدۆکیۆمێنت  و  تــۆمــارکــردن 
ڕووداوەکانی شەڕی کوردستان:

 هەر ئەو وەختی لە ساڵی ١٣٥٩ و هەر لە 
ڕۆژنامەی  دیکەی  ئیبتکارێکی  ٧١ەوە،  ژمارە 
“کوردستان” دەست پێ دەکا و یەکەم ئەڵقەی 
باڵو دەبێتەوە کە من بۆ خۆم بەپێی شناختێک 
کە لە دوکتور سادق شەڕەفکەندیم هەیە، هەر 
بە ئیبتیکاری ئەوی دەزانم. ئەوەیش کردنەوەی 
زنجیرە باسێکە بە ناوی “شەڕی کوردستان”. 
ئیبتیکاری ئەوە، دوکتور سەعید  بۆیە دەڵێم  
ساڵێک دوو ساڵ پێش شەهیدبوونی جارێک 
ڕێبەندانی  دووی  باسی  نــووســی،  وتارێکی 
١٣٢٤ دەکا. لەو وتارەیدا دەڵێ: “ئەو ژمارەیەی 

دووی  دوای  بە  کە  “کوردستان”  ڕۆژنامەی 
ڕێبەندان دا دەرچووە باسی ڕاگەیاندنی کۆمار 
ئەو ڕووداوە  ڕاگەیاندراوە،  یانی کۆمار  ناکا! 
ژمـــارەی  لــە  کــەچــی  داوە،  ڕووی  ــە  گــەورەی
دوای ئەودا، باسی ڕاگەیاندنی کۆمار ناکرێ! 
دەبێ  ڕۆژنــامــە  بڵێ  ئــەوەیــە  مەبەستی  یانی 
ســەردەمــی  گرینگەکانی  ڕووداوە  ئاوێنەی 
بەو  ــوو. جــا  داهــات نەسڵەکانی  بــۆ  بــێ  خــۆی 
ئەو  پێشەکیی  لــە  ــوو  -وەکـ تێگەیشتنەوەیە 
زنجیرە  ــەوێ-  دەردەکـ بابەتەشەوە  زنجیرە 
ــە هــەمــوو  بــاســی “شــەڕ لە کــوردســتــان”، ل
دەکــاتــەوە.  بــاڵو  “کــوردســتــان”دا  ژمارەیەکی 
کاتەی  ئەو  هەتا  زنجیرەیە،  ئەو  بڵێم  دەکرێ 
مەیدانی  لە  پێشمەرگە  تێکۆشانی  و  خەبات 
ڕێژیم  هێزەکانی  لەگەڵ  تێکهەڵچوون  و  شەڕ 
درێژەی هەبوو، لە ڕۆژنامەی “کوردستان”دا 
ــەدا، هەموو  ــەی ــام ــەو ڕۆژن بــــەردەوام بــوو. ل
بــەرامــبــەر  ئیسالمی  کــۆمــاری  تــاوانــەکــانــی 
ــێــعــدامــەکــانــی،  ــان، ئ ــتـ ــوردسـ ــکــی کـ ــە خــەڵ بـ
ئــەشــکــەنــجــەکــانــی، لــەشــکــرکــێــشــیــەکــانــی و، 
زۆر  پێشمەرگەو  قارەمانەتییەکانی  هەروەها 
ڕۆژانە  شــەڕە،  بەو  پێوەندیدار  دیکەی  شتی 
ــرا. یانی لــە هــەمــوو ژمــارەیــەکــدا  تــۆمــار دەکـ
ڕووداوەکانی مانگێک تۆمار دەکرا. )د.سەعید( 

لە پێشەکییەکەیدا دەڵێ:
دواوە،  بە  لەمە  دەکۆشێ  تێ  “کوردستان” 
گرنگترین کارەکانی نیزامی و تێکهەڵچوونەکانی 
هێزەکانی  گــەڵ  لە  قارەمانەکان  پێشمەرگە 
بەینی  مــاوەی  لە  کە  دەوڵەتیدا،  هێرشکەری 
بە  دەدەن،  ڕوو  ژمارەدا  دوو  باڵوبوونەوەی 

شێوەیەکی زۆر کورت ئیشارە پێ بکا:
هەوەڵین  بۆ  کارە  ئەو  ئەوەی  بەر  “لە 
بێگومان  بکرێ،  پێ  دەســت  خەریکە  جار 
بێ شک  و  ــێ  دەب کەموکوڕیشی  هێندێک 
قارەمان  هێزە  ڕەنگینەکانی  کارە  لە  زۆر 
بیر  لە  ئێمە  لەشکان نەهاتووەکانی  و 
قارەمانی  هاوڕێیانی  کە  هیوادارین  دەچن. 
بە  و  بکەن  قــەبــوڵ  ــە  ــارەی ژم ــەو  ئ ئێمە 
کە  بکۆشن  تێ  برایانەی خۆیان  هاوکاریی 
ڕۆژنامەی  لە  بەشە  ئەو  داهــاتــوودا،  لە 
لە  کە  جێگایەی  ئــەو  تا  “کــوردســتــان”، 
بێ.  کەموکووڕی  بێ  و  تەواو  توانادایە، 
ســەرەڕای  کارە  ئەو  کە  نییە  شک  چونکە 
توندی  تێنویەتیی  ڕادەیەک  تا  کە  ئەوەی 
ئێران  سەرتاسەری  و  کوردستان  خەڵکی 
شەڕی  بەرەکانی  ســەر  لە  ئــاگــاداری  بۆ 
حەماسەیی پێشمەرگەکان لە نێو دەبا، لە 
دواڕۆژیشدا لە الیەنی مێژوویەوە گرنگیەکی 

بێ وێنە پەیدا دەکا.” 
ئەم  چاپەمەنی  کۆمیسیۆنی  خــودی  دواتــر 
چەندین  نامیلکە،  بە  کرد  بابەتانەی  زنجیرە 
نامیلکەی لێ ساز کردن. ئێستا دەتوانم بڵێم ئەو 
نامیلکانە بوون بە یەکێک لە بەڵگە باشەکان بۆ 
ئەوانەی لەسەر ڕهەندی جۆراوجۆری شەڕی 
خەڵکی  لــەگــەڵ  ئیسالمی  کــۆمــاری  ڕێژیمی 

کوردستان، دەکۆڵنەوە. 

مێژوویەک لە ئاوێنەی “کوردستان”دا:
ئەگەر بمانەوێ وەکوو ئاوێنەی مێژوویەک 
بە  بڵێم  دەکـــڕێ  بــڕوانــیــن،  “کوردستان”  لــە 

کە  هەن  گرینگ  میژوویی  ڕووداوی  ســەدان 
لە ماوەی سااڵنی دەرچوونی ئەو دەورەیەی 
و  داوە  ڕوویــان  “کوردستان”دا  ڕۆژنــامــەی 
کــردوون.  لەگەڵ  بــەرخــوردی  “کوردستان” 
بە  ئاماژە  تەنیا  دەدم  هەوڵ  لێرەدا  من  بەاڵم 
هێندێکیان بکەم. یانی ئەگەر کەسێک بیهەوێ 
نیو  مێژووی  لە  “کوردستان”ەوە  دەالقەی  لە 
بیهەوێ  وێنە  بۆ  بکۆڵێتەوە،  ڕابــردوو  سەدی 
ــرات و هــەڵــوێــســتــەکــانــی و،  ــوک ــم حــیــزبــی دێ
جیهان بینییەکەی لە سەردەمی پێش شۆڕشی 
“کوردستان”  ڕۆژنـــامـــەی  بــنــاســێ،  ئــێــرانــدا 
پرسی  باسی  وێنە  بۆ  چونکە  ســەرچــاوەیــە. 
ــێــوان  ــەن ــەڕ ل ــراق، بــاســی شــ ــێـ کــــورد لـــە عـ
ــا، باسی  ــەزی و کـــورد دەکـ ــەرک ــی م ــەت دەوڵ
بزووتنەوە  و  ئیمپریالیستییەکان  دژی  هێزە 
و  بــووژانــەوە  باسی   دەکــا،  نەتەوایەتییەکان 
دێموکرات  حیزبی  پێوەندییەکانی  پەرەگرتنی 
بۆ  دەکــا.  جۆراوجۆرەکان  ڕێکخراوە  لەگەڵ 
توێژینەوە لە بارەی ئەو شتانە لەو دەورەیەدا، 
چۆن  حیزبە  ئــەو  بزانین  بمانەوێ  ئەگەر  یا 
ڕاپەڕین و خۆپیشاندانانە کە  ئەو  ڕوانیویەتە 
ئەوکات لە ئێران دروست بوون و، هەڵوێستی 
“کوردستان”  بـــووە،  چــۆن  بــەرامــبــەریــان  لــە 

دەتوانێ سەرەچاوەیەکی گرینگ بێ. 
دوایە ئەگەر بێینە  قۆناغی دوای سەرکەوتنی 
ــەم دا،  ــەکـ یـ ــی  یـــەک دوو ســاڵ لـــە  ــۆڕش،  ــ شـ
بەداخەوە  ئەوەیە  بیڵێم  دەبێ  کە  تێبینییەکی 
بە  “کوردستان”  ــەدا ڕۆژنــامــەی  دەورەیـ لــەو 
ڕێکوپێکی دەرنەچووە، هێندێک جار بە چەند 
ــووە بۆ  ــووە، جـــاری وا هــەب ــەچـ مــانــگ دەرنـ
وێنە لە هاوینی ساڵی ١٣٥٨ کە شارەکان بە 
دەستی خۆمان بوون، بە الپەڕەی گەورە و بە 
ڕێکوپێکی و بە ماوەی زوو زوو دەرچووە. بۆ 
چی وا بووە؟ هۆیەکەی ئەوە بووە کە کادری 
تێکۆشانێکی  و  کار  تووشی  حیزب،  ڕێبەریی 
یەکجار زۆر بووە، پێویستی بە سازمان دانی 
سەر  پڕژاونەتە  کەمتر  یانی  هەبووە،  خەڵک 
کەموکۆڕییەکانە.  لە  یەکێک  ئــەوە  ڕۆژنــامــە. 
لەوانەیە زۆر هەڵوێست و بەیاننامەی گرینگی 
حیزبی هەبن  کە ئەوکات چونکە “کوردستان” 
بە ڕێکوپێکی دەرنەچووە، لەوێدا نەهاتبێ. بەو 
حاڵەش دیسان ڕۆژنامەی “کوردستان”ی ئەو 
و  ورد  زۆر  بەڵگەنامەیەکی  دەتوانێ  وەختە 
بە سوود بێ بۆ ئەو کەسانەی کە دەیانەوێ 
دێموکرات  حیزبی  مــێــژووی  لە  بڕگەیە  لــەو 

بکۆڵنەوە.

سیاسەت کردنی  جــۆری  ڕەنــگــدانــەوەی 
حیزبی دیموکرات لە”کوردستان”دا:

لەنێوان  دێموکرات  حیزبی  قۆناغەدا(  )لەو 
دوو بەرداشدا بووە، بەرداشی شەڕی ئێران و 
عێراق و، بەرداشی شەڕی کۆماری ئیسالمی 
کــوردســتــان.  خەڵکی  و  حیزبە  ــەو  ئ گــەڵ  لــە 
دەبینین  جــار  زۆر  ئێستاش  تــەنــانــەت  ئێمە 
لە  پێوەندی  -لە  دێموکرات  حیزبی  نەیارانی 
بە  ئەو حیزبە  داســەپــاوەدا-  ئەو شەڕە  گەڵ 
شتی جۆراوجۆر تاوانبار دەکەن. بەاڵم ئەگەر 
سەردەمەی  ئەو  ژمارەکانی  بۆ  بگەڕێینەوە 
حیزبە  ئەو  دەبینین  “کوردستان”،  ڕۆژنامەی 
ڕاشکاو  چەندە  بــووە،  بوێر  چەندە  کات  ئەو 

کە  ڕێژیمێکدا  بەرامبەر  لە  الیــەک  لە  ــووە.  ب
ئامادە نەبووە دان بە مافەکانی کورد دابنێ و 
هەر داوای تەسلیم بوونی لە حیزبی دێموکرات 
ــاوە،  ڕاوســت ــردوە،  ــ ک کــوردســتــان  خەڵکی  و 
ــووشــی  ــوە ت ــســت ــوی ــەی ــە، ن ــکـ ــەکـــی دیـ ــە الیـ لـ
و  حیزب  زۆر  بێ.  بــەدرۆ  نیشتمانپەروەریی 
ئەوەی  بۆ  وەختی  ئەو  ئێران  ڕێکخراوەکانی 
سبەینێ، بەوە تاوانبار نەکرێن کە دیفاعیان لە 
خاکی نیشتمان نەکردوە، لەژێر ئااڵی کۆماری 
ئیسالمی و لەژێر سازماندەهیی ئەو ڕێژیمەدا 
دەچن بۆ دیفاع لە سنوورەکان. بەاڵم کۆماری 
ئیسالمی نەک ئەوەی لە چاودا نەبوو بەڵکوو 

دەیگرتن و لێی ئێعدام دەکردن.
دێموکرات  حیزبی  ئــەوان،  پێچەوانەی  بە   
بە  دان  “تــا  ــێ:  ــ دەڵ ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک ــە  ب
وا  شتی  ئامادەی  نەنێی،  مافەکانماندا 
کورد  گەلی  مافەکانی  ئەگەر  بەاڵم  نیم، 
شانبەشانی  ئامادەم  بناسی،  بەڕەسمی 
هیزە چەکدارەکانی ئێران بەرامبەر هێرشی 
حیزبی  وەختی،  هەرئەو  ڕاوەستم.”  دەرەکی 
دۆست  بە  پێویستیی  کاتێکدا  لە  دیموکرات 
هەیە،  جەبهە  پشتی  بــە  پێویستیی  هــەیــە، 
لە  دێموکرات  حیزبی  بەیاننامەی  بچن  بەاڵم 
دۆڵەتوو،  زیندانی  بۆمبارانی  لەگەڵ  پێوەندی 
-فــڕۆکــەکــانــی عــێــراق زیــنــدانــی دۆڵــەتــوویــان 
لەحنی  لە  چــاو  بخوێننەوە.  کــرد-  بۆمباران 
بیاننامەی حیزبی دێموکرات کەن. یا کاتێک کە 
خەڵکی شاری بانە لە الیەن ڕێژیمی عێراقەوە 
حیزبی  بیاننامەی  لە  چاو  دەکرێن،  بۆمباران 
بە  بوێرییەک،  چ  بە  ببینن  و  کەن  دێموکرات 
چ ڕاشکاوییەک، ئەو تاوانانە مەحکووم دەکا، 
پێویستە  ئـــەوەی  لــێ دەگـــرێ و،  ڕەخــنــەیــان 

ئازایانە بە ڕێژیمی عێراقی ڕادەگەیەنێ. 
مەبەستم لەو نموونانە ئەوەیە کە خوێنەر لە 
ڕێگای الپەڕەکانی ڕۆژنامەی “کوردستان”ەوە 
حیزبی  سیاسەتکردنی  گەورەیی  لە  دەتوانێ 

دێموکرات لەو سەردەمەدا تێ بگا. 

و  بەڵگە  لە  پڕ  هەگبەیەکی  “کوردستان” 
زانیاریی پێوەندیدار بە شەڕی کوردستان:

بـــتـــهـــەوێ ڕەهـــەنـــدەکـــانـــی ئــــەو شـــەڕە 
نابەرامبەری کۆماری ئیسالمی بەسەر خەڵکی 
بــکــەی،  دەرک  ســەپــانــدووە،  کــوردســتــانــیــدا 
چاکە.  سەرچاوەی  “کوردستان”  ڕۆژنامەی 
کوردستان  لــە  دێ  دەیـــان  بــە  دانیشتووانی 
قەاڵچۆ کراون. بەکرێگیراوانی سەر بە کۆماری 
پەنجا،  گــونــدانــەیــان  ئــەو  خەڵکی  ئیسالمی 
ڕۆژنامەی  لە  کوشتوون.  چل  چل،  و،  پەنجا 
ــان،  ڕووداوەک تاریخی  کە  دایە  “کوردستان” 
دەبینییەوە.  تاوانانە  ئەو  قوربانییەکانی  ناوی 
بۆمباران و تۆپبارانێک کە کۆماری ئیسالمی 
کردوویەتی،  کوردستان  خەڵکی  بە  بەرامبەر 
خەڵکی  بە  بەرامبەر  داگیرکەرەکان  ڕێژیمە 
دەتوانی  چۆن  دەکــەن.  ئەوەی  هەر  بێگانەش 
تاوانانە  ئەو  ڕەهەندەکانی  بارەی  لە  زانیاری 
بدۆزێەوە، بە هۆی ڕۆژنامەی”کوردستان”ەوە. 
ڕووداوەکــان،  ڕێکەوتی  “کوردستان”  چونکە 
ــنــی ڕووداوەکــــــــــان، ژمـــــارە و نـــاوی  شــوێ

قوربانییەکانی تێدایە. 
ئاماژە بە شتێک نەکەم ئەویش  پێم حەیفە 

حیزبی دێموکرات و تەعامول لەگەڵ دیلەکانی 
ــامـــەی  ــەڕە. هـــەر لـــە الپـــەڕەکـــانـــی ڕۆژنـ ــ شـ
هەیە  ڕاگەیاندراو  جار  چەند  “کوردستان”دا 
جۆراوجۆر  بۆنەی  بە  سیاسی  دەفتەری  کە 
ئەو ئەرتەشیانەی بە دیلی گرتوون و زیندانیی 
کردوون ئازاد دەکا. لەو ڕاگەیەندراوانەدا شتی 
زۆر جوان هەیە، بۆ وێنە لە یەکێکیاندا کە لە 
)١٣٥٩ )ڕێبەندانی  “کوردستان”  ٧٣ی  ژمارە 

دا هاتووە: ئەرتەش کاری ئەوەیە بەرگریی لە 
ئەرتەشیانە  ئەو  بۆیە  ئێمە  بکا.  سنوورەکان 
شەڕ  ئێوە  کــاری  بڵێن  پێیان  دەکــەیــن  ئــازاد 
هێزێکی  کە  ئێستا  نییە،  کوردستان  لەگەڵ 
واڵت،  خاکی  ســەر  هێناوەتە  هێرشی  بێگانە 

فەرموون بچن شەڕی لەگەڵ بکەن. 
ــتــەری  ــکــەی دەف ــکــی دی ــدراوێ ــەن ــە ڕاگــەی  ل
 ٤٩ ــی  ــردن ــازادک ئ بــە  تایبەتە  کــە  ســیــاســی دا 
ڕەمەزانی  جێژنی  بۆنەی  بە  زیندانی  و  دیل 
بوو  پێمان خۆش  “ئێمە  هاتووە:   ،٦٠ ساڵی 
جیاتی  لە  خۆشەویستمان  کوردستانی  لە 
ڕاگرتنی ئەسیرانی  و  زیندان  دروست کردنی 
شەڕ، مەدرەسەمان ساز کردبا و کالسەکانی 
کردبا.  پڕ  الوان  و  مندااڵن  لە  دەرسمان 
کە  ــەوەی  ئ لەباتی  بــوو  ــەوە  ئ ئاواتمان 
لەگەڵ هاونیشمانەکان، لە زیندان دا ئاشنا 
و  دانیشتباین  لەگەڵیان  زانستگە  لە  باین 
واڵتەمان  ئەو  کردنەوەی  ئاوەدان  گەاڵڵەی 
داڕشتبا. بەاڵم بەداخەوە کۆنەپەرستی ئەو 
ئیمکانەی لە هەمووان ستاندوە و ئەوەی بۆ 
ئێمەی بە دیاری هێناوە، کوشتار، وێرانی، 
ئێعدامە”.   و  زیندان  هەژاری،  دەربەدەری، 
 ،١٩٨١ ئووتی  “کوردستان،  ٧٨ی  )ژمــارە 

گەالوێژی ١٣٦٠(

کوردستان  بــەڕێــوەبــردنــی  ئــەزمــوونــی 
گــەمــارۆی  و  نیزامی  شـــەڕی  ــەرەڕای  ــ س

ئابووری:
ئەو  لــەگــەڵ  هــاوکــات  کــوردســتــان  خەڵکی 
شەڕە نابەرامبەرەی ڕێژیمی تازە بە سەریدا 
دەسەپێنێ، بەرەوڕووی گەمارۆی ئابوورییش 
بەرپرسایەتیی  دێموکرات  حیزبی  دەبێتەوە. 
بەڕێوەبردنی ئەو ناوچانەی لە ئەستۆیە کە بە 
دەست ئەو حیزبە و هێزەکانی پێشمەرگەوەن. 
ئەرکی دروست کردن و نوێکردنەوەی ڕێگاوبان 
بەرپرسایەتیی  سەرشان.  دەکەوێتە  پردی  و 
مل.  دەکەوێتە  کوردستانی  ژینگەی  پاراستنی 
دەبێ نەخۆشخانە و بنکە دەرمانی و دوکتور 
ئەو  بکا.  دابین  ناوچانە  ئــەو  بۆ  دەرمـــان  و 
ڕێژیم  قوتابخانانەی  و  قوتابی  و  مامۆستا 
خۆی لێ بێ خاوەن کردوون، پێویستە بگرێتە 
کــوردی  زمانی  بە  خوێندن  خــۆی.  باڵی  ژێــر 
بە زمانی کوردی  کتێبی دەرسی  بخا،  وەڕێ 
خوێندن  بەڕێوەبردنی  بۆ  مامۆستا  بکا،  چاپ 

بە زمانی کوردی پەروەردە بکا.
بۆ  ئەمنییەت  دابینکردنی  گەڵ  لە  هاوکات   
لەوان  بەرگری  و  ناوچانە  ئەو  دانیشتووانی 
لە بەرامبەر هێرشی ڕێژیمدا، دەبێ واش بکا 
دیموکراسی  و  ــازادی  ئ بە  هەست  خەڵک  کە 
بکەن. لە سەرخۆی دەکا بە ئەرک هاوکار و 
بە  خۆیان  کاروباری  کە  بێ  خەڵک  ڕێنوێنی 
بەڕێوە  خۆیان  هەڵبژێردراوی  شوڕای  هۆی 
ــە  زارل و  زەوی  خاوەنەتیی  بــە  چــاو  بـــەرن. 
ژمارەیەکی  و  دەخشێنێتەوە  کــوردســتــان دا 
خــاوەن  بە  دەکرێن  دێنشینەکان  لە  بەرچاو 
زەوی، تا کار لە سەر زەویی خۆیان بکەن و 
خۆیانی پێ بژیەنن. بۆ هەمووی ئەو بوار و 
دامــەزراوەی  ناوەند و  ئەرکانە کۆمیسیۆن و 
خەڵکی  هاوبەشیی  بە  و  دێنێ  پێک  تایبەت 
شارەزا و بە ئەزموون، قانوون و ڕێوشوێنیان 
گەشتی  ســزادانــی  قانوونی  ــا.  دەک ــاری  دی بۆ 
قانوونی  ئامادە و پەسند دەکا بۆ ئەوەی بێ 
و هەر کەس هەر کەسی لە کوردستان ڕوو 
نەدا و ژیان و پێوەندی و کێشەکانی خەڵک بە 

هۆی قانوونەوە بەڕێوە بچێ. 
  بۆیە ئاماژەم بەو ڕووداوانە کرد تا وەبیر 
بێنمەوە لەڕۆژنامەی “کوردستان “دا دەتوانین 
کارانەی  ئەو  باری  لە  بەنرخ  زانیاریی  دەیان 
لەو بوارانەدا لە کوردستان کراون، بە دەست 
بێنین. کەسێک لەو ڕۆژگارەدا نەژیابێ ڕەنگە 
دیموکرات  حیزبی  وەک  ئێمە  کە  نەکا  بــاوەڕ 
جاری وا هەبووە لە ماوەی کەمتر لە شەش 
یا  ــردوون.  ک ئــازاد  ئەسیرمان   ٢٥٠٠ مانگ دا 
مانگ دا دووسەد،  لە شەش  کەمتر  ماوەی  لە 
بــووە،  شەهید  لێ  پێشمەرگەمان  ســەد  سێ 
ــەس لە  ــد هــــەزار کـ ــش دا چــەن ــەری ــب ــەرام ــەب ل
هێزەکانی ڕێژیم کوژراون. بتەوێ لەوبڕگەیە 
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»کوردستان«
ئەستووندەکێکی قایمی ژێر ڕەشماڵی زمانی کوردی

ــرە بــە گــــۆڕدراوی لە  ــەردێ ــەم س * ئ
هێمنەوە  مامۆستا  شێعرێکی  پــارچــە 

خواستراوەتەوە

ــڕەی  ــەم چەند دێ ئ بــە نێو  بــۆ ڕۆچـــوون 
خوارەوەدا و زیاتر وردبوونەوە لە سەردێڕ، 
لەسەر  باسێک  کورتی  بە  سەرەتا  پێویستە 
بتوانین  باشتر  و  بکەین  تاوڵ  یان  ڕەشماڵ 
بەکورتی بچینە نێو بنج و بناوانی کاریگەریی 
ــەی “کــوردســتــان” لــە ســەر زمانی  ــام ڕۆژن

کوردی.

تاوڵ یان ڕەشماڵ
ــەری چنراوی وەک  لە چەند ڕووب تــاوڵ 
ــراوە. ئــەم  ــ ــان جــاجــم دروســــت کـ ــەڕە یـ ــ ب
ڕوبەرە چنراوانە کە کوێنیان پێ دەگوترێ، 
چەند  ڕێسراوە.  بزن  مووی  لە  تان وپۆیان 
ــە یەکتر  ل لــەبــەریــنــایــیــەوە  تــەخــتــە کــوێــن 
دەدروێن و ڕووبەری گەورەی ڕەشماڵ یان 
سەردەمی  لە  کۆچەران  پێک دەهێنن.  تاوڵ 
کوێستان کردندا  و  گەرمێن  و  کــوچــەری 
تاوڵیان هەڵ دەدا و وەک ماڵ کەڵکیان لێ ی 

وەردەگرت.
گوێرەی  بــە  وەســتــانــی،  بەپێوە  و  ــاوڵ  ت
ئەستوندکی  چەند  بچووکیی  و  گــەورەیــی 
ستوون  وەک  ئەستوندەک  دەدرێ.  وەبــەر 
بەر  ــە  دەدەن شان  نێوەندەوە  لە  کۆڵەکە  و 
تاوڵ وەک سێبەر و ئەنوا بەسەر زەویەوە 
گوریس  بە  تاوڵ  دەوری  چوار  ڕایدەگرن. 
قایم  سینگانە  لـــەو  پــیــویــســت  پــێــی  ــە  ب و 
دەکرێت کە بە مەودای دیاریکراو لە زەوی 
کوتراون. جەمسەری نێوان ڕستە و دامێنی 
لە  لە ئەستوندەک کورتتر و  تاوڵیش داری 
ئەوانیش  و  بەر  دەدرێتە  درێژتریان  سینگ 
ئەو  دەگوترێ.  پێ  چەڵەکەیان  یان  “چەڵە” 
شوێنانەی تاوڵ کە دەکەونە نێوان چەڵە و 
ئەستووندەک و کەمێک پان و کۆم دەبنەوە، 
شی کردنەوەیەی  ئــەم  پێ دەڵێن.  الپانکیان 
تــاوڵ بۆ ئــەوە بــوو زمانی کــوردی و ئەو 
ئەستوندەک و کۆڵەکانەی پێ بشوبهێنم کە 
بەپێوەوەستانی  قورسایی  وەبــەر  شانیان 
داوە. دیارە ڕاڤە و شی کردنەوەی تاوڵ بۆ 
ئەو کەسانەی خاوەن تەمەنن و شارەزاییان 
هەیە،  ــان دا  هــەوارچــی کۆچبەریی  کــۆچ  لــە 
شتێکی زیادیە، بەاڵم بۆ الوان و کچانی ئەم 

سەردەمە پێویست بوو.
ئەم تاوڵە گەورەیەی زمانی کوردی نەک 
هه ر ماڵبات و خێزانێک، بەڵکوو نەتەوەیەکی 
گەورەی خستووەتە ژێر سێبەری خۆیەوە. 
و  پان  و  گەورە  ئەوا  ڕەشماڵێکی  بێگومان 
و  سینگ  بێ ئەژمار  کۆمەڵێکی  بە  بەرین 
ڕستەی قایم شاقەلی لە زەوی گیر کردووە 
وەبــەر  زۆری  چەڵەی  و  ئەستووندەک  و 
ڕۆچــوو  سینگی  و  گــوریــس  بــە  و  دراون 
گۆ  ئــەم  بەشێکی  چەنگی  زەویـــدا  بەناخی 

خۆڵ و ئاو و بەردینە قایم کردووە.
تاکە  هەرچەندە  کوردستان  ڕۆژنــامــەی 
نییە،  زمانە  تاوڵی  ئەم  ژێر  ئەستووندەکی 
بەاڵم  لە بڕگەیەکی بەرچاوی مێژوودا یەکێک 
لە ئەستووندەکە قایم و سەرەکییەکانی ئەم 

ڕەشماڵە گەورەیە.
ئــەرکــی زمـــان لە  ــێــرەدا چونکە زیــاتــر  ل
دەخرێ،  بەرچاو  “کوردستان”  ڕۆژنامەی 
چاو لە نێوەرۆکی سیاسی و کۆمەاڵیەتیی و 
کوردستان  جیاوازی  ژمارەی  ئامادەکردنی 
تەنانەت  و  جیاواز  بیروباوەڕی  الیــەن  لە 
لە  دەنووقینم.  بەیەکیش  دژ  هەندێک جار 
“کوردستان”  ڕۆژنامەی  ئاگەدارین  کاتێکدا 
دووالیــەنــی  لــەالیــەن  هــاوکــات  هەندێک جار 
جوداش دەرکراوە، بەاڵم هەردوو الیەنەکە لە 
بواری زمان و ڕێنووسەوە لەم مەبەستەی 
ــان نـــەداوە. لــەم بـــوارەوە دەکــرێ  ئێمە الی
چەند  دەرچــوونــی  بە  ئاماژە  نموونە  وەک 
ژمارەیەکی “کوردستان” لەالیەن پەیڕەوانی 
زیاتر  ژمارەیەکی  چەند  و  چوار  کۆنگرەی 
کوردستانی  دیموکراتی  “حێزبی  الیــەن  لە 
بکەین  شۆڕشگێر”  ڕێبەرایەتیی   – ئێران 
بە  ــە  ــامــەی ڕۆژن ــەم  ئ دەبینین  ئێستاش  و 
“حیزبی  دووالیــەنــی  هاوکات  و  ڕێکوپێکی 
“حیزبی  و  ئێران”  کوردستانی  دیموکراتی 

دیموکراتی کوردستان” دەری دەکەن.

تاوڵی  بۆ  چۆن  کوردستان  رۆژنامەی 
زمانی کوردی دەبێ بە ئەستووندەک؟

ــەســت، کــاتــی  ــەب بـــۆ زیـــاتـــر شـــرۆڤـــەی م
بەسەر  “کوردستان”  ڕۆژنامەی  دەرچوونی 
سێ قۆناخی جــودادا دابــەش دەکــەم. لێرەدا 
مەبەستی  بە  دیسانیش  دابــەش کــردنــە  ئــەم 
دابەش کردنی قۆناخی سیاسیی ژیانی حیزبی 
نییە  ڕۆژنامە  بەردەوام بوونی  و  دیموکرات 
دەستنیشان کردنی  مەبەستی  بــە  تەنیا  و 
ــەی “کـــوردســـتـــان”  ــ ــام ــ ــی ڕۆژن ــەری ــگ ــاری ک
بۆ  کــوردیــیــە.  زمــانــی  گەشەکردنی  لــەســەر 
دەرچوونی  جــودای  قۆناخی  مەبەستە  ئەم 
“کۆماری  سەردەمی  بەسەر سێ   ڕۆژنامە 
دیموکراتی کوردستان” و “ڕووخانی کۆمار 
هەتا ڕووخانی ڕژێمی پاشایەتی” و قۆناخی 
دەستەاڵتی  ــی  ڕووخــان د”وای  سێهەمیش 

پاشایەتی” دەگرێتەوە.

کوردستان لە سەردەمی کۆمار:
دیموکراتی  کۆماری  دامەزرانی  هاوکاتی 
کــوردســتــان لــە ڕۆژهـــەاڵتـــی کــوردســتــان 
بــە نــێــوەنــدیــیــەتــیــی مــەهــابــاد، ڕۆژنـــامـــەی 
ــان” وەک ڕۆژنــامــەی کــۆمــار و  “کــوردســت
کوردستان  دێــمــوکــراتــی  حیزبی  ئــۆرگــانــی 
ــە لـــەمـــاوەی  ــەیـ ــامـ دەردەچـــــــێ. ئـــەم ڕۆژنـ
تەنیا  کوردستان  کۆماری  دەستەاڵتدارێتیی 

١١٣ ژمارەی لێ باڵو دەکرێتەوە.
ــەو کــوردیــزانــانــەی  حــاشــای لــێ نــاکــرێ ئ
ــارچــەی دیــکــەی کــوردســتــان  ــات لــە پ ــەوک ئ
لــە بــاشــووی کــوردســتــانــەوە بۆ  بــە تایبەت 
لەکاتی  مــەهــابــادن،  لە  کۆمار  یارمەتیدانی 
“کـــوردســـتـــان”  ــەی  ــ ــام ــ ڕۆژن دارەدارەی 
ئەگەر  دەدەن.  یارمەتیی  و  دەگــرن  دەستی 
بــێ  قــووڵ بــوونــەوە لــە نــێــوەرۆکــی سیاسی 
ــە ئــەو  ــە ئــاوڕێــک ل ــی، ســووک ــەت وکــۆمــەاڵی
ژمارانەی کوردستان بدەینەوە، پێیانەوە دیارە 
بە ڕێنووس و زمانێکی ئاوێتەی ڕێنووس و 
سەردەمە  ئــەم  نــووســراون.  فارسی  زمانی 
دیار  دواتر  نووسەرانی  سەرهەڵدانی  لەگەڵ 
و بەرچاوی وەک ماموستایان عەبدوڕەحمان 
زەبیحی، هێمن و هەژار، حەسەن قزڵجی و 
نووسەری  و  و چەند شاعیر  قانع  و  ئاوات 
جوانەمەرگ بوونی  لــەگــەڵ  هــاوکــاتــە.  دیکە 
کۆماری دیموکراتی کوردستان و کپ بوونی 
ــدا، ئەم  ــارەی کــوردســتــان لــە ١١٤هــەمــیــن ژم
بەشێکیان  شاعیرەش  و  نــووســەر  کۆمەڵە 
هەڵوەدا دەبن و بەشێکشیان لە زێدی خۆیان 
دەمێننەوە.  گونجاودا  دەرفەتی  بۆسەی  لە 

لــە ژمـــارەی دیــکــەی “کــوردســتــان”ی دوای 
پیش  و  کۆمار  دوای  قۆناخی  لە  کــۆمــاردا 
بەم  کوردستان  پاشایەتی  ڕژێمی  ڕووخانی 
کۆمەڵە نووسەرە و بە نووسەرانی نوێترەوە 

پێ دەنێتە قۆناخێکی دیکە.

بن  باخچەی  پـــاراوی  ئەستوندەکی 
زاراوەی دەوڵەمەندی موکریانی

کۆمار  دوای  لــە  “کـــوردســـتـــان”ەی  ئــەو 
لە  قایمە  دارچنارێکی  سەرهەڵدەاتەوە، وەک 
شیوەزارێکی  پاراوی  بــن زاراوەی  بێشەاڵنی 
واتــە  نــێــوەڕاســت  کرمانجیی  دەوڵــەمــەنــدی 
ــاراو بـــووە.  ــ ــوەزاری مــوکــریــانــەوە پـ ــ ــێ شــ
لە  نــووســەرانــەی  ــەو  ئ بــەرچــاوی  بەشێکی 
سەردەمی کۆمار بە ئەزموونێکی کەمترەوە 
ئێستا زۆر  بوون،  بە دەوری کوردستانەوە 
“کــوردســتــان”،  ــەمــەودوا  ل پێگەیشتووترن. 
نییە،  کــۆمــار  “کـــوردســـتـــان”ی ســـەردەمـــی 
هـــەرچـــەنـــدە بـــە ڕێــکــوپــێــکــی دەرنـــاچـــێ و 
ساڵیان  و  مانگ  جــار  هەندێک  ژمــارەکــانــی 
زمان  و  ڕێنووس  بەاڵم  نێوانەوە،  دەکەوێتە 
ــن. لــەو  ــ ــر دەچ ــات ــەرەو ســەربــەخــۆیــی زی ــ ب
“کوردستان”  ڕستەی  و  پەیڤ  ســەردمــەدا 
ــەڵ نــووســەران و ڕۆژنــامــە و گۆڤاری  دەگ
دانوستان.  دەکەونە  کوردستان  باشووری 
زاراوەی  شێوە  گەنجینەی  بە  نووسەرانی 
بەکۆمەڵ  ڕەشەبادا  لەبەرانبەر  موکریانیەوە 
باوەشیان بەم ئەستووندەکەی زمانی کوردی 
کۆڕی  ئەندامانی  لە  باشوور  لە  داگــرتــووە. 
نــووســەرانــی  یەکیەتیی  و  کــورد  زانــیــاریــی 
ئـــەوێ  ــاری  ــۆڤـ بـــاشـــور و ڕۆژنـــامـــە و گـ
دەدەنەوە.  پێیان  زیاتر  لەوانیش  وەردەگــرن 
ژمارەی تاک و تەرای بە ناڕێکی دەرچووی 
لەنێو  و  ــااڵن  ــ م ــە  ــەونـ دەکـ “کـــوردســـتـــان” 
کوردی  زمانزانی  دەستەبژێری  خوێنەرانی 
کەسانی  دەکــەن.  دەستاودەست  خۆرهەاڵت 
وەک عەبدوڵاڵ حەسەن زادە، کەریم حیسامی 
و دکتور قاسملوو و کوردی زانانی دیکە دێنە 
پاڵ ئەو نووسەرانەی ئێستا خاوەن ئەزموون 
ئەوکاتەی  نووسەرانی  پێگەیشتووترن.  و 
عەبدوڕەحمان  وەک  کەسانی  کوردستان 
زەبیحی، کەریم حیسامی و عەبدوڵاڵ حەسەن 
زادن و لەم قۆناخەدا بە نووسین وەرگێرانی 
لە  کتێب و فەرهەنگی زمان و چاپ کردنیان 
کوردستانی عێراقی ئەوکات، ڕستەی دەوری 
بۆ  چەڵەکان  ڕادەکێشن.  زیاتر  زمان  تاوڵی 
الپانکی  سێبەری  و  دەگــوازنــەوە  ــر  دوورتـ

بەسەر کورداندا فراوانتر دەکەن.

دەســەاڵتــی  ڕووخــانــی  دوای  قۆناخی 
پاشایەتی:

ــامـــادەبـــوونـــی زیــاتــری  ــە ئـ ــاخ ــۆن ــەم ق ــ ئ
“کوردستان” لە نێو خەڵکە. لەم سەردەمەدا، 
دوای کــۆمــاری کــوردســتــان یــەکــەم جــارە 
زمانی کوردی لە خۆرهەاڵتی کوردستان لە 
پشوو  بە سییەکانی  پڕ  تــەواودا  ئازادییەکی 
هەڵدەکێشێ و دەیداتەوە. ئەم هەناسەکێشانە  
زۆر  “کودستان”  ڕۆژنــامــەی  بۆ  ئەگەرچی 
ژمارەیەکی  چەند  تەنیا  و  بــوو  ســنــووردار 
لەشاردا  ڕۆژانــەی  ڕۆژنــامــەی  قەبارەی  بە 
ــوردی  ــەاڵم بــۆ زمــانــی کـ ــ لــێ دەرچـــــوو، ب
کوردستان  پارچەیەی  لــەم  ئێستاش  هەتا 
“کوردستان”  کاتەدا  لــەو  هــەر  بــەردەوامــە. 
ــچــووک بــچــووکــەوە، چەند  ــە الپــــەڕەی ب ل
ژمارەیەکی وەک ڕۆژنامەی نەتەوەی ئازاد و 
ڕزگاربوو دەرچوون. ئامو شووی کوردستان 
بۆ پارچەکانی دیکەی نیشتمان و گەڕانەوەی 
زیاتری نووسەرانی بۆسەر بنچینەی زمانی 
ئاخێزگە  دەوروبەری  الدێکانی  دەوڵەمەندی 
و زێدی سەرەکیی ڕۆژنامەکە و وەرگرتنی 
یارمەتیی زیاتر لە بن زاراوەی دیکەی کوردی 
یان لەنگەر وەرگرتن لە ئەستوندەکی دیکەی 
ژێر تاوڵی زمانی کوردی کارێکی وای کرد 

کوردستان زۆر لەجاران دەوڵەمەندتر بێت.

کوردستان و ڕادیۆ دەنگی کوردستان:
گۆڕانی  و  ئێران  خەڵکی  ڕاپەڕینی  دوای 
کە  دێموکرات  حیزبی  واڵتە،  ئەم  دەسەاڵتی 
کوردستانە،  ڕۆژنامەی  سەرەکیی  خاوەنی 
ڕادیــۆی  ڕاگەیاندن  کــاری  بە  پەرەپێدان  بۆ 
دەنگی کوردستانی ئێران دەکاتەوە. ڕادیۆی 
مااڵنی  هەموو  بە  خۆی  کوردستان  دەنگی 
تۆێژی  و  چین  هەموو  دەکــات.  کوردستاندا 
ــۆرەوە گوێ  ــۆرارجـ خــەڵــک بــە هــۆکــاری جـ
ــۆ دەنــگــی کــوردســتــان. نــاوی  ــە ڕادیـ ــ دەدەن
ــۆ “دەنــگــی  ــکــەوە ب ڕادیـــۆکـــە لــەالیــەن خــەڵ
کــوردســتــان” کــورت دەکــرێــتــەوە. ئــەو کات 
ڕادیۆ  تەنیا  و  نین  ماهوارە  و  ئینترنێت  کە 
هەواڵن،  ســەرچــاوەی  ئێران  تەلەفزیۆنی  و 
ــەمـــوو خــەڵــکــی  ــان” هـ ــتـ ــوردسـ “دەنـــگـــی کـ
لە  زۆر  بەشێکی  و  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی 
خەڵکی  بــەردەنــگ.  دەکاتە  باشوور  خەڵکی 
ــەوەی  ئ بــۆ  ئێرانیش  بــە دەســتــەاڵتــی  ســەر 
بــارودۆخــی شــەڕ و سەالمەتیی  ئــاگــەداری 
دووالیــەنــی شەڕی  نێو  لە  کەسیان  و  خزم 
ــەت دابـــن، هــەمــوو ڕۆژان  ــوردان و دەوڵـ کـ
بەڕێوەبەرانی  کوردستانن.  دەنگی  بیسەری 

ــار و بابەتی ڕادیــۆ  ــەی وت ڕادیـــۆ بــۆ زۆربـ
بە ڕۆژنامەی “کوردستان” دەبەستن.  پشت 
ئەمجارە کوردستان تەنیا ئەو کاغەزە نییە کە 
بە نهێنی ئەم دەست و ئەودەستی پێ  بکرێ. 
بە  کوردستانەوە  دەنگی  لەڕێی  بابەتەکانی 
تەنانەت  بیسەرانی  گوێی  بەر  دەچنە  دەنگ 
ــی خــوێــنــدەوار کە  نــەخــوێــنــدەواریــش. الوانـ
دەمێک نییە لە دەست دەستەاڵتی پاشایەتی 
خوێندنەوە  پرۆڤەی  لەگەڵ  بووە،  ڕزگاریان 
ڕۆژنامەی  یان  دایکیان  زمانی  نووسینی  و 
بابەتی  یـــان  و  ــەوخــۆ  ڕاســت کــوردســتــانــی 

ڕۆژنامەیان بەهۆی ڕادیووە پێدەگات.

“کوردستان” و “سروە”:
ئینتشاراتی  نێوەندی  مانگێک  چەند  دوای 
دادەمــەزرێ  ورمێ  لە  ئەیووبی  سەالحەدین 
ماموستا  ــێ.  دەردەچــ ــروە”  “سـ گــۆڤــاری  و 
لەو  کۆمەڵیك  و  قـــازی  ئــەحــمــەدی  هێمن، 
نووسەرانەی ماوەیەک بە دەوری ڕۆژنامەی 
و  دەمڕاست  دەبنە  بوون،  “کوردستان”ەوە 
جارێکی  و  “ســروە”  سەرەکیی  نــووســەری 
ــان”  دیــکــە پــشــووی ڕۆژنـــامـــەی “کــوردســت
بە  کوردستان  دەنگی  ڕادیۆ  لەگەڵ  هاوکات 
هەناسەی  ــەڵ  دەگ شێوەکان  لە  شێوەیەک 

“سروە”دا تێکەڵ دەبێت.
ئەوەندە نابات گۆڤاری مانگانەی مەهابادیش 
دەردەچێ و ئەویش هەر دەبێتە درێژەدەری 
کۆمەڵێکی  نووسین.  و  زمان  لە  ڕێبازە  ئەم 
بـــاڵوکـــراوەی  و  ــار  گــۆڤ و  ڕۆژنـــامـــە  زۆر 
خوێندکارانیش دەست بە وەشان دەکەن کە 
ڕێنووسیان  و  زمان  بڵێین شێوازی  دەکرێ 
“کوردستان”ە.  ڕۆژنامەی  شێوازی  هەمان 
شێوەی  بە  خوێندن  هەرچەندە  دوا  لەمەو 
ــی نــاوەنــدیــیــەوە  ڕەســمــی لــەالیــەن دەســەاڵت
کوردستان  ــی  الوان بــەاڵم  پێنەدراوە  ئێزنی 
ئەنجومەنی  دامــەزارنــدنــی  بــە  دەستیان  لــە 
زمانی  خۆبەخشانەی  فێرگەی  و  ئــەدەبــی 
ــردووە. ئیدی لەمەو دوا  کــوردی کــوردی ک
زمانی کوردی لەم پارچەیەی کوردستان لە 
تەنانەت لە باشووری ئازادایشی بردووەتەوە 
و  ڕەخنەگر  نــووســەر  و  شاعیر  ســەدان  و 
سیاسەتوان و لێکۆڵەری باش هاوکات لەگەڵ 
فێربوونی زانستی جۆراو جۆر، ئێستا خۆیان 
کوردین  زمانی  ماموستایەکی  و  یەکە  هەر 
کوێن  نوێ کردنەوەی  خەریکی  بــەردەوام  و 
الپانکیی   و  و چەڵە  ئەستوندەک و ڕستە  و 
ــا  ــە ڕەشــەب ــگ ــە ڕەن ــی زمــانــێــکــن ک ــاڵ ڕەشــم
هیچ  بــە  دیــکــە  ــوازاروی  ــەخـ نـ ڕووداوی  و 
شێوەیەک دەرەقەتی هەڵوەشانەوەی نەیەن.

بەردوامیی “کوردستان”:
باڵوبوونەوەی  سەروبەندی  لە  کە  ئێستا 
٨٠٠مین ژمارەی کوردستان داین. لە کاتیکدا 
نەتەوەیەکی  ئەگەر  دەکــەیــەنــەوە  لەمە  بیر 
خــاوەن دەوڵـــەت باین ئــازادیــی دەرکــردنــی 
ڕۆژنامەمان هەبوایە و حیزبی دێموکراتیش 
خۆشبەختەکان  نەتەوە  حیزبێکی  هەر  وەک 
ــی دیــمــوکــراتــدا ژیــابــا،  ــە واڵتـ ــە ئــــازادی ل ب
و  پــشــوودان  ــی  ڕۆژانـ لەبەرچاوگرتنی  بــە 
ڕۆژنامە  ــدا  ڕۆژانـ ــەوان  ل کە  جەژنەکانیش 
دەرناچن، ئێستا ڕۆژنامەی کوردستان زیاتر 
لە ٢٢ هەزار ژمارەی لێ دەرچووبوو. بەڵم 
“کوردستان”  ڕۆژنامەی  ئەوەیە  ڕاستییەکە 
ئێستا پاش ئەم هەموو خزمەتەی کردوویەتی، 
لەالیەن دوو بەشی حزبی دێموکرات لەسەر 
هەمان ڕێبازی زمان و ڕێنووس دەردەچێت.
بەشی  و  ئەلیکترۆنیەکان  پێگە  ئێستاش 
ڕۆژنامەی  حیزبە  ئــەم  ڕاگەیاندنی  دیکەی 
ــێــت بـــۆ بـــابـــەت و  ــەب ــان ن ــان”یـ ــتـ ــوردسـ “کـ

نووسراوی بەپێز لە کەمی دەدەن.
بەم هیوایە ڕۆژنامەی کوردستان جارێکی 
قەڵەمەکانی  ــامــە.  ڕۆژن یــەک  ببێتەوە  دیکە 
ــە یــارمــەتــیــی  ــەوە ســـەریـــەک و بـ ــەونـ ــکـ بـ
بەتوانای  و  ئەزموون  خــاوەن  نووسەرانی 
وێــڕای  لــەمــەودوا  کوردستان   خۆرهەاڵتی 
ببێتە خــاوەنــی  کــاغــەز  لــەســەر  ــوون  ــ دەرچ
پێگەیەکی تایبەتیی ئینترنێتی پتەوتر لە جاران 
شان بداتە بەر ڕەشماڵی بەرینتر لە جارانی 

زمانی کوردی.
***

دوای چەند مانگێک نێوەندی ئینتشاراتی سەالحەدین ئەیووبی لە ورمێ دادەمەزرێ و گۆڤاری 
“سروە” دەردەچێ. ماموستا هێمن، ئەحمەدی قازی و کۆمەڵیك لەو نووسەرانەی ماوەیەک بە دەوری 
دیکە  جارێکی  و  “سروە”  سەرەکیی  نووسەری  و  دەمڕاست  دەبنە  بوون،  “کوردستان”ەوە  ڕۆژنامەی 
پشووی ڕۆژنامەی “کوردستان” هاوکات لەگەڵ ڕادیۆ دەنگی کوردستان بە شێوەیەک لە شێوەکان دەگەڵ 

هەناسەی “سروە”دا تێکەڵ دەبێت

مستەفا شێخە
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ژمارە ٨٠٠ی »کوردستان«
»کوردستان«تان  ی   )٨٠٠( ژمارە  ئەوە 
 )٨٠٠( ژمـــــــارەی  ــــە.  ــــەر دەســــت دای ــــەب ل
سوننەتی  لە  کە  ژمارانەیە  ــەو  ل یەکێک 
ڕۆژنامەنووسی دا بە سەرفەسڵی ژیان و 
دەژمێردرێن.  باڵوکراوەیەک  هەر  تەمەنی 
لە سێ  کەمتر  ــە  بۆ ڕۆژنامەیەکی ڕۆژان
جێژنی  ئەوەی  بۆ  پێویستە  وەخت  ساڵ 
بگرێ.  )٨٠٠(ی خــۆی  ــارە  ــی ژم دەرچــوون
ــەکــی حــەوتــوویــی دەوری  ــاڵوکــراوەی بــۆ ب
نیومانگی  باڵوکراوەیەکی  بۆ  و  ساڵ   ١٦
تا  پێویستە  ســاڵ   ٣٣ لە  زیاتر  کەمێک 
دەستی  بگاتە  و  ــێ  دەرچ )٨٠٠(ی  ــارە  ژم
خوێنەرانی. کەچی کوردستانی ئێمە زۆر 
لە هەمووی ئەوانە زیاتری پێ چووە بۆ 
یەکەم  ــێ.  ــچ دەرب )٨٠٠(ی  ژمـــارە  ـــەوەی  ئ
لە  “کوردستان”  ــەی  دەورەی ئەم  ــارەی  ژم
باڵو  ١٣٤٩دا  ساڵی  ڕێبەندانی  مانگی 
ساڵی   ٥٠ لە  پتر  پێیە  ــەو  ب ــەوە.  ــراوەت ک
ــارە  ــان”ی ژم ــت ــوردس ــا “ک ــووە هــەت ــســت وی
ئێوەی  بێتە بەردەستی  )٨٠٠( دەربچێ و 
کە  دەدا  ــشــان  ــی ن ـــەوە  ئ ــســت.  ــەوی ــۆش خ
کەندوکۆسپی  زۆر  لەگەڵ  “کوردستان” 
بــووە و  ــەڕوو  چاپ و باڵوکردنەوە ڕووب
کە  دێنێ  پێک  گومانەش  ــەو  ئ تەنانەت 
بۆ  جار  چەند  یان  جارێک  “کوردستان” 
ــەوەی  ــوون ــاڵوب ـــێ” و ب ــەک “داخـــراب ــاوەی م
ــان«ی ئەم  ــوردســت ــێ. »ک ــراب ــە” ک ــەدەغ “ق
مانگانە  لە جێدا باڵوکراوەیەکی  دەورەیە 
ــی ١٣٧٩ی  )ســاڵ ــارە ٢٨٩  ــە ژمـ ل بـــووە و 

هەتاوی(یشەوە بۆتە نیومانگی. 
“کوردستان”ە  بۆ  کە  بڵێین  ئەوەش  با 
ــات  ــچ ک ــی ــە ه ــم ــێ ــەی ئ ــەک ــت ــس ــەوی ــۆش خ
ــوون و داخـــــران لە  ــ ــازادب ــ ــەی ئ ــەل ــەس م
گــۆڕێ دا نەبووە و جگە لە چەند مانگی 
پاش ڕووخانی ڕێژیمی شا کە وەک زۆر 
خۆی  ئازادیی  زۆر  بە  دیکە  باڵوکراوەی 
بووە  قەدەغە  کاتێک  هەموو  وەرگرتبوو، 
و بە نهێنی دەرچووە. بەاڵم بزانین بۆچی 
دەرچوونی ڕۆژنامەی “کوردستان” وا بە 
پێش،لە  چووەتە  لەسەرەخۆ  و  ئەسپایی 
ئەو  ــاوەی  مـ ــە  ل ــن  ــی دەزان وەک  حاڵێکدا 
ــان لە  ــەدا هیچ وەخــت کــوردســت ٥٠ ســاڵ

باڵوبوونەوە نەوێستاوە. 

لە  ــی  ــ ــان ــ ــارەک ــ ژم ــەم  ــ ــەک ــ ]ی
لەگەڵ  ــوون.  دەرچ غەریبایەتی 
ــا،  دەژی واڵت  دوورە  لە  ئــەوەی 
بااڵنوێنی  ئاوێنەی  بەحەق  بەاڵم 
کۆمەاڵنی  داخوازەکانی  و  ویست 
خەڵکی کوردستان بوو. دەتوانین 
بە  زۆر  ــی  ــەک ــاوەی م ــا  ت بڵێین 
لە  بــەاڵم  دەرچـــوو.  ڕێکوپێکی 
شێوا  لێ  هێالنەی  کورد  بەختی 
تووشی  ــشــدا  ــی ــەدەری دەرب لــە  و 
دەربەدەری بوو. ڕەنگە زۆر سەیر 
ژمـــارەی  بـــەاڵم  ــاو،  ــەرچ ب بێتە 
ــان پێ  ــان”م ــت ــوردس ــۆی “ک ــەوت ئ
شک دێ کە سێ چوار پایتەختی 
ــون هــەتــا  ــی ــن ــشــک ــەی پ ــان ــگ ــێ ب
لێی  کەوتووە  دەست  جێگایەکی 

چاپ بکرێ[

چارەنووسی “کوردستان” وەک ئۆرگان 
)١٣٢٤ی  ـــەوە  ـــی دەرچـــوون ـــای  ســـەرەت ــە  ل
ــی  ــزب ـــووســـی حــی ــە چـــارەن ـ ــاوی( ب ــ ــەت ــ ه
ــراوە.  ــەســت ــەوە ب ــان ــت ــوردس ــی ک ــرات ــمــوک دێ
مێژووی  هەموو  وەسەر  ئاوڕێک  ئەگەر 
“کوردستان” بدەینەوە دەبینین ئەو کاتە 
گەشەکردن  لە  حیزبەکەمان  خەباتی  کە 
“کوردستان”یش  بەرەوپێش چوون دایە،  و 
تەمەنی “کۆماری  لە ماوەی چەند مانگ 
دەردەچێ.  لێ  ژمارەی   ١١٣ کوردستان “دا 
پاشان کە کۆماری کوردستان بە پیالنی 
کۆنەپەرستی  و  ئیمپریالیزم  هاوبەشی 
ــان بۆ  ــەم ــەک ــزب ــی ــک دەڕووخــــــێ و ح ــێ ت
نامێنێ،  سیاسیی  تێکۆشانی  ماوەیەک 
“کوردستان”یش بە ناچار لە باڵوبوونەوە 
دێموکراتی  حیزبی  کاتێک  ــێ.  ــســت دەوێ
کادرەکانی  و  ــەوە  ــت دەبــووژێ کوردستان 
کاری  دەربەدەریدا  و  ئاوارەیی  لە  حیزب 

ــەوە،  ــێ دەکــەن پ ــت  دەس خۆیان  سیاسیی 
لە  حیزب  ــامــەی  ڕۆژن وەک  “کوردستان” 
غەریبایەتیدا باڵو دەکرێتەوە و لە ماوەی 
ــارەی لێ  نیزیک بە ١٤ ساڵدا ســەدان ژم
چارەنووسی  کورتی  بە  دەبێتەوە.  باڵو 
حیزبی  چارەنووسی  لەگەڵ  “کوردستان” 
دێموکڕات لێک گرێ دراوە و “کوردستان” 
ــی  ــان ژی ــی  ــن ــوێ ــااڵن ب ــەی  ــن ــاوێ ئ هەمیشە 

سیاسیی حیزبەکەمان بووە. 
ــەی  ــ ـ ـــەم دەورەی ــی ئ ــەک ــاشــای ــەم هـــەر ت
ــارە  ژم ئێستا  ــە  ک بکەین  ــان”  ــت ــوردس “ک
)٨٠٠(ی باڵو دەبێتەوە، شکڵ و فۆڕمەکەی 
تێپەڕیوە  قۆناخدا  چەند  بە  دەڵێ  پێمان 
کەندولەند  و  ــدوکــۆســپ  کــەن ــدی  ــەن چ و 
ژمارە  هەرچەند  ــوە.  دی هەورازونشێو  و 
ــەورەی چاپی،  ـــەوارەی گ ــەک، ق ــەوارەی و ق
ئۆفسێت،  ــە  ب ــی  ــی چــاپ ــووک ــــەوارەی چ ق
جارێک  پۆڵی کوپی؛  بە  ــەورە  گ ـــەوارەی  ق
ــەش، جارێک  ــک شـ ــارێ ــەڕە، ج ــ ــوار الپ چـ
ــەرە،  الپ شەست  جارێک...هەتا  و  بیست 
هێندێک بە کوردی و هێندێک بە کوردی 

و فارسی و زۆر جیاوازیی دیکەش. 
خەباتی  مــێــژووی  هەموویان  ئەمانە 
و  “کوردستان”ەکەمان  و  حیزبەکەمان 
بەڵگەی زیندووی کۆسپ و تەگەرەکانی 
ــەاڵم  ــن. ب ــان ــەم ــەک ــان ــۆرگ ــای ئ ــگ ــەر ڕێ سـ
ــاوڕازی  ــ ه هــــاودەم و  ــمــەش وەک  ــێ ئ ــا  ب
ــوان  ــی ــەت ــەســەر ه ــەڕە ل ــ ـــان” ب “کـــوردســـت
ژیانی  ــی  ــەن الی هێندێک  و  ــەوە  ــن ــدەی هــەڵ
خۆێنەرانی  ــۆ  ب حیزبەکەمان  ئۆرگانی 

ڕوون بکەینەوە: 
غەریبایەتی  ــە  ل ــی  ــان ــارەک ژم ــەم  ــەک ی
دەرچــوون. لەگەڵ ئەوەی لە دوورە واڵت 
بااڵنوێنی  ئاوێنەی  بەحەق  بەاڵم  ــا،  دەژی
کۆمەاڵنی خەڵکی  داخوازەکانی  و  ویست 
تا  بڵێین  ــن  ــی ــوان دەت ـــوو.  ب ــان  ــت ــوردس ک
دەرچــوو.  ڕێکوپێکی  بە  زۆر  ماوەیەکی 
بەاڵم لە بەختی کورد هێالنەی لێ شێوا 
و لە دەربەدەرییشدا تووشی دەربەدەری 
بوو. ڕەنگە زۆر سەیر بێتە بەرچاو، بەاڵم 
ژمارەی ئەوتۆی “کوردستان”مان پێ شک 
بێگانەی  پایتەختی  ــوار  چ ســێ  کــە  دێ 
ــی دەســـت  ــەک ــای ــگ ــا جــێ ــەت ــون ه ــی ــن ــشــک پ

کەوتووە لێی چاپ بکرێ. 
ــا  ــی ش ــ ــم ــ ــژی ــ ــــــی ڕێ ــــــاش ڕووخــــــان پ
حیزبەکەمان بۆ چەند مانگ لەو ئازادییە 
کە بە قیمەتی خوێن و فرمێسک وەدەست 
ئاشکرا  ــە  ب و  وەرگـــرت  کەلکی  هاتبوو 
دەستی بە خەباتی سیاسیی خۆی کرد. 
“کوردستان”یش هەر لەو دەرفەتە کەلکی 
ــە چاپی  ب ــی  ــەک ــارەی وەرگـــرت و چەند ژم
هــەزار  ــان  دەی لە  ئاشکرا  بە  و  ئۆفسێت 
نوسخەدا باڵو کردەوە. بەاڵم کە هێرشی 

سەر  بۆ  خومەینی  ڕێژیمی  ــەردەی  پ بێ 
هەموو ماف و ئازادییەکانی خەڵکی ئێران 
پێ کرا،  دەستی  کوردستان  بەتایبەتی  و 
ناچار  بە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
دەستی دایە چەک و »لەو چیا و بەندەنانە 
سەنگەری گرت« و “کوردستان”یش وەک 
و  شــاخ  کەوتە  حیزب  ــای  ــەوەف ب یارێکی 
ئەشکەوتی  و  قـــوڕمـــاوی  خــانــووی  ــە  ل
کرد.  باڵوبوونەوە  بە  دەستی  برشاویدا 
لەوساوەش تا ئێستا ژیانی لەگەڵ ژیانی 
حیزبەکەمان تێکەڵە و لە تاڵی و شیرینی 

و سەرکەوتن و تێشکانیدا شەریکە. 
ئەوەی گرینگە “ کوردستان” ڕۆژنامەی 
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ڕاستیدا 
ئێرانە.  کوردستانی  خەڵکی  زمانحاڵی 
ــەی  ـ ــارەی ژمـ  )٨٠٠( ـــەو  ئ ــان”  ـ ــت ــوردسـ “کـ
ــد شکڵی  ــەن ــە چ ــن ســـاڵ و ل ــدی ــەن ــە چ ب
ــەاڵم بە  ــ ــووە. ب ــ ــێ دەرچ ــ ــۆردا ل ــ ــۆراوج ــ ج
بەتایبەتی  و  دوژمــن  و  دۆست  شاهیدی 
ــوو کاتێک  ــەم ــی ه ــان ــزەک ــەڕێ ب ــەرە  ــن خــوێ
کوردستانی  خەڵکی  ــازادی  ـ ئ مینبەری 
بە  ــی  ــەوان ئ ویستەکانی  و  بـــووە  ــران  ــێ ئ

ڕوونی هێناوەتە گۆڕێ. 

حیزبی  ڕۆژنامەی  “کوردستان” 
دێموکراتی کوردستان لە ڕاستیدا 
کوردستانی  خەڵکی  زمانحاڵی 
 )٨٠٠( ئەو  “کوردستان”  ئێرانە. 
و  ــاڵ  س چەندین  بــە  ــەی  ــارەی ژم
ــۆردا  ــۆراوج ج شکڵی  چەند  ــە  ل
شاهیدی  بە  بــەاڵم  ــێ دەرچــووە.  ل
بەتایبەتی  و  دوژمــن  و  ــت  دۆس
هەموو  بەڕێزەکانی  خوێنەرە 
خەڵکی  ئازادی  مینبەری  کاتێک 
ــووە و  ــ ــی ئــێــران ب ــان ــت ــوردس ک
ڕوونی  بە  ئەوانی  ویستەکانی 

هێناوەتە گۆڕێ

وەک  شتێکی  ــوو  ــەم ه ــان”  “کــوردســت
و  دەچێ  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
شتێکی زۆریش سروشتییە. ئەو ئۆرگانی 
ــەرک  ــە و ئ ــزب ــی حــی ــدی ــاوەن ــەی ن ــت ــی کــۆم
ئاوێنەی  ــە  ک خۆیەتی  سەاڵحییەتی  و 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  سیاسیی 
بێ.  بڕیاردانیدا  ئۆرگانی  بەرزترین  لە 

“کوردستان”یش هەروەک حیزبەکەمان:
- سەربەخۆیە. لە سیاسەت و ڕێباز و 
بۆچوون و لێکدانەوەدا، تەنیا شتێک کە 
قازانج  دادەنێ  “کوردستان”  بۆ  دارولەلە 
و ئامانجی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستانە. 
و  ــا  ــاک ن دیکتە  ــێ  پ شتی  هێزێک  هیچ 

الپەرەکانی  نادا.  نیشان  ڕێبازی  و  خەت 
شاهیدێکی  “کوردستان”  ژمارەی  )٨٠٠(ی 
ئۆرگانی  کــە  ڕاستییەن  ــەو  ئ ــدووی  ــن زی
حیزبەکەمان هەرگیز لە کێشە و ناکۆکیی 
ــە  ــودرەت ق و  سیاسییەکان  ــزە  هــێ ــوان  ــێ ن
بە هیچ  نەبووە و  جیهانییەکاندا دەرگیر 
لە  خــۆی  ــازی  ــب ڕێ سەربەخۆیی  نرخێک 

دەست نەداوە. 
جـــار  زۆر  ــە  ــ ــگ ــ ڕەن ــە.  ـ ــوی ــگـ ـ ــت ڕاسـ  -
“کوردستان” بە سەاڵحی نەزانیبێ هەموو 
حەقیقەتێک بخاتە پێش چاوی کۆمەاڵنی 
لە  شتی  هێندێ  ــەک  ــاوەی م بۆ  و  خەڵک 
کاتێک  هیچ  ــەاڵم  ب ڕاگرتبێ،  خۆیدا  ــی  دڵ
شتی  و  ــردووە  ــەک ن خەڵک  لەگەڵ  درۆی 
نەگوتوون.  پێ  حەقیقەتی  پێچەوانەی 
هەربۆیەش “کوردستان” جێگای متمانەی 
خەڵکی کوردستانە و ئەوان نووسراوەکانی 
و  سیاسی  مەسەلەیەکی  هــەر  ــارەی  ــەب ل
بەڵگە  و  ــەد  ســەن ــە  ب و...وە  کۆمەاڵیەتی 

دادەنێن. 

بەینانە  ــەم  ئ کە  خۆشە  زۆر 
ـــی بــــــــــەردەوام بــۆ  ـــک هـــەوڵـــێ
ریزەکانی حیزبی  یەکخستنەوەی 
هەموو  و  لەئارادایە  دێموکڕات 
سەرکەوتنی  ــارەزووی  ئ دڵسۆزان 
ــە کە  ــی ــی ــەن. ســروشــت ــ بــۆ دەکـ
ــەوەی  ــن ــەوت ــەک ک ــەری ــە »وەس ب
حیزبی  ــەورەی  ــ گـ ــەی  ــاڵ ــەم ــن ب
»کوردستان«یش  ــڕات«،  ــوک ــم دێ
ال  ــەردووک  هـ و  ــەک  ی دەبێتەوە 
دەبنەوە خۆشەویستە تاقانەکەی 

ساڵی سااڵن

هــەمــوو  دژی  ـــە.  ـــێـــشـــکـــەوتـــووی پ  -
سیاسی  دواکەوتووانەی  بیروباوەڕێکی 
خەبات دەکا. بۆ بەرپابوونی ئاڵوگۆڕێکی 
هەوڵ  و  تێدەکۆشێ  کۆمەاڵیەتی  قووڵی 
ــی  دەســت ــە  ل ــاســی  ـــی ســی ــەاڵت دەسـ دەدا 
کۆمەڵگەی  توێژەکانی  کۆنەپەرست ترین 
ئەو  دەستی  بدرێتە  و  دەرێ  بێتە  ئێران 
و  ــازادی  ئ الیەنگری  کە  توێژانە  و  چین 
بەرامبەری و دادەپەروەریی کۆمەاڵیەتین. 
ــەی ســـەرەوەش  ــەوان ــەر ئ ــە ب - هــەر ل
خۆشەویستە. “کوردستان” جێگای خۆی 
ــەوە.  ــردووەت ک ــوردا  ک خوێنەرانی  ــی  دڵ لە 
ڕاستگۆ  سەربەخۆ،  باڵوکراوەیەکی  وەک 
خوێنەرانی  و  ناسراوە  پێشکەوتنخواز  و 
هەموو کاتێک چاوەڕوانی ژمارە تازەکانی 

دەکەن.
ــووی  ــەم ــە ه ــە ل ـــە جــگ ـــەوەی ــۆش ئ ــ -خ

ئەمانە لە شتێکی دیکەش دا چارەنووسی 
حیزبی  چارەنووسی  وەک  “کوردستان” 
دێموکراتی کوردستانە. هەر وەک دەزانین 
ــات و  ــەب ــە مــێــژووی خ ــان ل ــەم ــەک ــزب حــی
لەتبوون  تێکۆشانیدا چەند جار تووشی 
قوتابیانی یەک  و دوودەستەیی هاتوە و 
ــاز لە  ــب ــەک ڕێ ــی ی ــواران ــب ــە و ڕێ ــەدرەس م
لە  )بەداخەوە(  تەنانەت  و  دووسەنگەردا 

سەنگەری دژ بەیەکیشدا تێکۆشاون.

بۆ “کوردستان”یش ڕێ کەوتوە کە بۆ 
ماوەی چەند ساڵ بە دوو جێگا و کەم-
وزۆر بە دوو زمانی سیاسی )و دیسان 
بەداخەوە( تەنانەت دژ بەیەک باڵو بۆتەوە 
و زۆرجار داخ وکەسەر و تەنانەت تووڕەیی 
ــی  ــان ــکــی کــوردســت ــی خــەڵ ــی ــەت ــاڕەزای و ن
بۆالی خۆی ڕاکێشاوە. لەوەش گەڕێ کە 
بڕێک جار لە خۆشەویستیی ئەم ناوە بۆ 
شیرین کردنی باڵوکراوەی ناحیزبی کەلک 
)٨٠٠(ی  ژمارە  کە  ئێستا  هەر  وەرگیراوە. 
»کوردستان« باڵو دەبێتەوە بۆ ١٥ ساڵ 
دوو  دێموکڕات  حیزبی  ــەم  ه کە  ــێ  دەچ
بە  ناسراوەکەی  ئۆرگانە  هەم  و  حیزبە 
دوو جێگا دەردەچێ، شتێک کە هیچ کات 
ــەروەری  ــپ ــمــوکــڕات ــی دێ ــک ــەڵ ـــی خ ـــە دڵ ب
زۆر  نابێ.  و  نییە  و  نەبووە  کوردستان 
خۆشە کە ئەم بەینانە هەوڵێکی بەردەوام 
حیزبی  ــی  ــان ــزەک ری یەکخستنەوەی  ــۆ  ب
دڵسۆزان  هەموو  و  لەئارادایە  دێموکڕات 
ــەن.  ــ ــی بــۆ دەک ــن ــەوت ــەرک ــــــارەزووی س ئ
سروشتییە کە بە »وەسەریەک کەوتنەوەی 
دێموکڕات«،  حیزبی  ــەورەی  گ بنەماڵەی 
ــەک و  ـ ــەوە ی ــت ــێ ـــان«یـــش دەب »کـــوردســـت
خۆشەویستە  ــەوە  ـ ــن ـ دەب ال  هـــــەردووک 

تاقانەکەی ساڵی سااڵن. 
حیزبەکەمان  و  ــان  ــەم ــەک ــەل گ ئێستا 
یەکێک لە ناسکترین قۆناخەکانی خەبات 
خۆیان  ــەی  ــخــوازان ــاری ڕزگ تێکۆشانی  و 
ــان”یــش وەک  ــەڕێ دەکـــەن و “کــوردســت ب
زمانی حاڵی حیزبی دێموکرات و ئاوێنەی 
ویست و داخوازەکانی خەڵکی کوردستان 
لە سەنگەری دیفاع لە ئازادیدا دەردەچێ، 
هەروا خۆشەویستە، هەروا سەربەخۆیە، 
هەروا ڕاستگۆیە و هەروا جێگای بڕوای 

خەڵکی حەقخوازی کوردستانە. 

ــان” ســەربــەخــۆیــە،  ــت ــوردس “ک
دیکتە  ــێ  پ شتی  هێزێک  هیچ 
نیشان  ڕێبازی  و  خەت  و  ناکا 
ژمارەی  )٨٠٠(ی  الپەرەکانی  نادا. 
زیندووی  “کوردستان” شاهیدێکی 
ئۆرگانی  ــە  ک ــیــەن  ــی ڕاســت ئــەو 
حیزبەکەمان هەرگیز لە کێشە و 
ناکۆکیی نێوان هێزە سیاسییەکان 
و قودرەتە جیهانییەکاندا دەرگیر 
نرخێک  ــچ  ــی ه ــە  ب و  نـــەبـــووە 
لە  خــۆی  ڕێبازی  سەربەخۆیی 

دەست نەداوە

داهاتووشدا  لە  “کوردستان  هیوادارین 
بە  ــژە  درێ جارانیش  لە  باشتر  و  ــەروا  ه
تێکۆشانی خۆی بدا و هەروەک هەمیشە 
ڕزگاریخوازانەی  خەباتی  ڕێگای  چــرای 
خەڵکی کوردستانی ئێران بێ. ئارەزوومان 
کۆماری  نیزیک دا  دواڕۆژێکی  لە  ئەوەیە 
بە  ــدا  ب ــۆی  خ جێگای  ــران  ــێ ئ ئیسالمیی 
حیزبی  گەلی،  و  دێموکراتی  ڕێژیمێکی 
تێکۆشانی  ــزی  ــڕی ــەک ی ــە  ب ــمــوکــرات  دێ
و  ــدڕاڵ  ــی ف ئێرانێکی  لە  خــۆی  ئاشکرای 
پێ  دەست  خودموختاردا  کوردستانێکی 
فەزایەکی  لە  “کوردستان”یش  و  بکاتەوە 
لە  ــە  ڕۆژان باڵوکراوەیەکی  وەک  ـــازاددا  ئ

دەیان هەزار نوسخەدا باڵو بێتەوە. 

***
تێبینی:

ــارە کاتی خۆی بۆ ژمــارە )١٠٠( ئەم وت
ی »کوردستان« نووسراوە و بە هێندێک 
»بروز«  گوتەنی:  فارسی  دەسکارییەوە 

کرا.

عەبدوڵاڵ حەسەن زادە
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»٨٠٠«ـەمین مۆمی داگیرساوی نیشتمان

»کوردستان« وەک ئاوێنەی مێژوویەک

ــی  ــحــاڵ ــان ـــان، زم ـــامـــه ی كـــوردســـت ڕۆژن
ـــان كه   ــت ــی كـــوردسـ ــمــوكــڕات ــی دێ ــزب ــی ح
ژماره كه ی گه یشته  هه شت سه د ژماره  و 
یه كێك  ســاڵ،   ٧٥ گەیاندۆتە  ته مه نیشی 
نه ته وه ییه كانی  باڵوكراوه   گرینگترین  له  
 ٧٥ ئه و  به درێژایی  “کوردستان”  ــورده .  ك
مۆمی  داگیرساندنی  ــه   ل هه رگیز  ساڵه  
نه وه ستاوه   نیشتمان  ـــاك كـــه ره وه ی  ڕوون
ڕووناكی به خشی  مۆمی   ٨٠٠ ئێستا  تا  و 
باڵو كردۆ ته وه . دیاره  پێش له دایك بوونی 
زمانحاڵی  ـــان”ی  “كـــوردســـت ـــامـــه ی  ڕۆژن
هه ر  كوردستانیش،  دێموكراتی  حیزبی 
بووه ته وه   باڵو  دیكه   ناوه  ڕۆژنامه ی  به و 
كه  جێگا په نجه ی له سه ر ڕۆژنامه گه ریی 
ــردن و  ــاس ك ب ـــاره  و جێگای  ــدا دی ــوردی ك
شڕۆڤه كردنێكی جیاوازە كه  له م نووسینه دا 
بدرێ،  پێ  ــه واوی خۆی  ت مافی  ناتوانرێ 
بۆیه  لێره دا باسه كه ی من ته نیا په یوه ندیی 
زمانحاڵی  “كوردستان”ی  ــامــه ی  ڕۆژن به  

حیزبی دێموكراتی كوردستانەوە هه یه .
ژماره   له   هه ر  “كوردستان”  ڕۆژنامه ی 
٢٠ی  پێنج شه ممە  ڕۆژی  ــه   ك ــه وه   ــه ك ی ی
 )١٩٤٦ ــه ی  ــوی ژان ١٣٢٤)١١ی  بەفرانباری 
ڕیساله تی  ــه وه ،  ــووه ت ب ــاڵو  ب مەهاباد  له  
ــه وه ی  ــه ت ــان و ن ــه  كــوردســت ــاری ل ــزگ ــارێ پ
كوردی به  پانتایی هه موو نرخه  نه ته وه یی 
و نیشتمانییه كان وه ئەستۆه  گرتووه  و تا 
ئه مڕۆش ئه و ڕیساله ته ی هه ر له  باوه ش 
گرتووه . سه روتاری ژماره  یه كی ڕۆژنامه ی 
ڕاستییە یه   ئه و  نیشانده ری  “كوردستان” 
ئه و خه ته   پاراو و ساكار  به  زمانێكی  و 
نه ته وه یی و نیشتمانییه ی بۆخۆی دیاری 
ــه م ژمـــاره  به   ــه ك ـــاری ی كــــردووه . ســـه روت
“به م  حەمیدی  محەممەد  “سید  قه ڵه می 

جۆره  ده ست پێ ده كا:
“له م كاته دا كه  خاكی كوردوستان له  
به   پێویستیی  زیاتر  وه ختێك  هه موو 
فیداكاریی كوڕه كانیه تی بۆ ڕاگرتن، بۆ 
ئازادیی  و  سه ربه ستی  وه ده ستهێنانی 
خۆیان و بۆ وه ده ست خستنی وسائیلی 
ده   هاونیشتمانییه كان  پێشكه وتنی 
هه موو  كه   وه خته دا  له م  دان.  ته قه ال 
نه ته وه كانی عاله م غه یرەز سه ربه ستی 
ــان  ــه ی ــه ك ــان ــم ــشــت ــی ن ــی  ــ ــه وره ی ــ گ و 
به   و  شه و   به   و  نییه   ئامانجێكیان 
ڕۆژ بۆ گه یشتن به م ئامانجانه  هه وڵ 
ده ده ن؛ ئێمه خه ریكی چین و ئامانجمان 

چییه ؟”

كورت  لێكدانه وه یه كی  دوای  نووسەر 
به م  كوردستان  ئه وكاتی  وه زعی  له  سه ر 

جۆره  كۆتایی پێ دێنێ:
ــات  ــه ده ه ن ــا  ــان ــم دڵ ــه   ب ــه   ك “ئێمه  
ئینتیشارات  و  چاپخانه   ــی  ــاوه ن خ
نامه ی  خودا  یارمه تیی  به   ئه وا  بین؛ 

خەڵکی  و  دیــمــوکــرات  حیزبی  ــژووی  ــێ م لــە 
کوردستان تێ بگەی، ڕۆژنامەی “کوردستان” 
پڕە لە زانیاری و بەڵگەی بەنرخ. لە خۆڕا نییە 

من وەکوو ئاوێنەی مێژوویەک ناوی دەبەم.
مێژووی  چاکەکانی  شتە  بــۆ  کــە  وا  هــەر 
ــەوەی حــەقــخــوازانــەی  ــوواڵنـ حــیــزبــمــان و جـ
“کوردستان”،  ڕۆژنامەی  کوردستان،  خەڵکی 
و  نــاخــۆش  شتە  بــۆ  ئاوێنەیە،  و  ســەرچــاوە 
ــەو حیزبەش  ئ ــژووی  ــێ م ــی  ــان ــەخــوازراوەک ن
دەتوانێ بەڵگە و سەرچاوە بێ. ئێمە بە داخەوە 
شتی ناخۆشیشمان لە مێژووی خۆمان دا هەیە، 
لە  لەتبوونانەی  و  دابەشبوون  ئەو  وێنە  بۆ 
مێژووی حیزب دا ڕوویان داوە، ئەو شەڕانەی 
و  ســەپــاون  دێــمــوکــرات دا  حیزبی  بەسەر  کە 
نەخوازراو بوون، یا ئەو تێکهەڵچوون و شەڕە 
و  بووە،  تووشیان  ئەو حیزبە  نێوخۆییانەی  

هتد. 

“کوردستان”یش ناچار بووە بۆ گۆڕان مل 
بدا:

ڕۆژنــامــەی  بڵێم  دەمـــەوێ  خــاڵ  دوا  وەک 
بە  و،  خـــۆی دا  تەمەنی  لــە  “کوردستان”یش 
-بەڕێوەبەرییەکەی،  سەردەمەکان  گوێرەی 

ژمــاره ی  ــه وه ڵ  ه و  ــدرا  دان “كوردستان” 
ــه ن  الی ــه   ل نامه یه   ــه م  ئ ــراوه .  كـ ــاڵو  ب
باڵو  كوردستانه وه   دێموكراتی  حیزبی 
ئاسنین  قه اڵیه كی  ده یه وێ  ده بێته وه . 
له  ئیتیحاد و برایه تی بێنێته  به رهه م 
و  هونه ر  و  زانست  به   بناغه كه ی  كه  
ده گه ڵ  بتوانێ  و  داندرابێ  له شساغی 
هه مو  و  بێدینی  و  دوبه ره كی  سێاڵوی 
سه ربه ستی  بۆ  كه   ڕه وشتێك  ــۆره   ج
هیوامان  بكا،  به ربه ره كانی  بێت  زه ره ر 
قایمی  كه  خه ریكین  قه اڵیه ی  ئه م  وایه  
كه   بێت  به هێز  و  قایم  وه هــا  بكه ین؛ 
هیچ هێزێك نه توانێ به ربه ره كانی له  

گه اڵ بكا.”

ڕۆژنامه ی كوردستان له  ته واوی ته مه نی 
خۆیدا ئه و ئامانجه  سه ره كییه ی كردووه ته  
ــێــوه رۆكــی  ــه  و ن ــام ــه رن ــاغــه ی ب ــن ــه ردی ب ـ ب
ڕاستگۆیی،  میكانیزمی  به   و  بابه ته كانی 
پاراوی له  شێوه  زمانی كوردیدا و وه فاداری 
خۆی  کاری  لە  نه ته وه ییه كه  مه سه له   به  
له   سروشتییە  ـــاره   دی ـــووە .  ب ــەردەوام  ــ ـ ب
ڕه نگه   “کوردستان”  جیاوازه كاندا  قۆناغه  
ــوون  ــا الوازبـ ــــه ره وڕووی گــه شــه كــردن ی ب
له   نه گۆڕیوه  و  خه تی  ــه اڵم  ب بووبێته وه ، 

چاالكی نه وه ستاوه . 
له  سه رده می  بایەخە  پڕ  ڕۆژنامە  ئەم 
ــه وه   ــاردا ١١٣ ژمــاره ی لێ بــاڵوكــراوه ت كــۆم
ــەداخــەوە  ب ژمارەکانی  لە  هیندێک  کە   -
له   ــه  خۆشییه وه   ب ــه   ك ــیــن-  ن ــت  ــەردەس ب

ڕێوشوێنەکانی-  و  نــووســەرانــی  دەســتــەی 
وەک چۆن  یانی  هــاتــوە،  بــەســەردا  گــۆڕانــی 
دەهاوێن  کاژ  جاروبار  هەن  هێندێک خشۆک 
ــە تــوێــژی کــۆن فــڕێ دەدەن و هــی نوێ  وات
ــەن و بــەرگــێــکــی نـــوێ دەپـــۆشـــن،  دەردەکـــــ
بزانن  نییە  خراپ  وێنە  بۆ  وابووین.  ئێمەش 
ڕۆژنامەی “کوردستان” تا ساڵی ١٣٧٥، هیچ 
باڵو  نووسەرەکەیەوە  نــاوی  بە  نووسینێکی 
نەدەکردوە. ئەوە کولتوورێک بوو کە لە حیزبە 
داکەوتبوو  لێنینیستەکانەوە  و  مارکسیست 
و  بێ  حیزبدا  پاوانی  لە  کۆمەڵگە،  دەبــێ  کە 
قوربانیی حیزب بێ؛ حیزب لە پاوانی ڕێبەریدا 
بێ، ڕێبەری دەبێ قوربانیی نەفەری یەکەم بێ؛ 
بەرجەستە  کەس  یەک  هەر  حیزب دا  لە  یانی 
دەبێتەوە ئەوی دیکە هەموو ونن! تەنانەت لە 
هەیە،  ڕاپۆرتمان  “کوردستان”دا  ڕۆژنامەی 
دەڵێ: “بە بۆنەی دووی ڕێبەندان ڕێوڕەسمێک 
بەڕێوە چووە، ئەندامی دەفتەری سیاسی لەو 
هەیە  قسەکانی  کـــردوە،  قسەی  مــەراســمــەدا 
کولتوورەشمان  ئەو  بەاڵم  نییە!  ناوی  کەچی 
وای  سەردەمەکە  یانی  گۆڕی.  دەورانێکدا  لە 
سیاسەتەکە  ــە  ڕاســت گــوتــمــان  ــت.  ــواسـ دەخـ
سیاستی حیزبە، ڕۆژنامەکە ڕۆژنامەی حیزبە، 

“ده زگای  هاوبه شیی  به   جواندا  به رگێكی 
چاپ  ژین” سەرلەنوێ  “بنكه ی  و  ئاراس” 
ئاماده كردنی  ئه ركی  و  كراوه ته وه   باڵو  و 
ــح و سدیق  ــاڵ ــق س ــی ــی ڕه ف ــان ــه رش ــه  س ل
کارە  ــەم  ئ كه   بڵێم  ــم  ــوان ده ت ــووه .  ب ساڵح 
الیه ن  له   خۆی  شایانی  نرخی  بەبایەخە 
ئه و دوو كه سه وه  پێدراوه  و به  شێوه یه كی 
زۆرجوان و ڕێكوپێك، به  زانیاری باشه وه  
به   ــی و  ــه ران ــه ڕێــوه ب ب ــووســه ر و  ن له سه ر 
و  تازه   به رگێكی  باسه كانی  پۆلێن كردنی 
شیاویان به  به ر ڕۆژنامه ی “كوردستان”ی 

ئه م قۆناغه دا كردووه .
كوردستاندا  كۆماری  دوای  قۆناغی  له  
ڕۆژنامه ی  ناسرانی  گه شه  و  لووتكه ی 
دێموكڕاتی  حیزبی  ئۆرگانی  “كوردستان” 
كوردستان له  دوای پێكهاتنی كۆنفڕانسی 
سێ و ده ست به كاربوونی شه هید دوكتۆر 
حیزب  گشتیی  وه ك سكرتێری  قاسملوو 
ده ست پێ ده كا و تا ساڵی ١٩٧٩ كه  حیزب 
كوردستان  ڕۆژهه اڵتی  نێو  ده گه ڕێته وه  
درێژه ی هه یه . له و سه رده مه دا به  كادری 
ــوو،  ــل ــاســم ق ــور  ــتـ دوكـ وه ك  ــی  ــن ــی ــووس ن
مامۆستا عه بدوڵاڵ حه سه ن زاده ، مامۆستا 
كاك  حیسامی،  ــمــی  ــه ری ك كــاك  هێمن، 
میراوه یی،  جه الل  كاك  كه ریمی،  هاشمی 
كاك حه سه ن ڕەستگار، كاك حه مه ده مینی 
لێوه شاوه ی  ــادری  ك چه ندین  و  سیڕاجی 
ــن  ــدی ــاری چــه ن ــ ــاوك ــ ــكــه  و ه ــی دی ــزب ــی ح
ــان،  ــت ــوردس ـــاشـــووری ك ــری ب ــی ــب ــاك ڕوون
ڕۆژنامه ی كوردستان به رده نگێكی زۆری 

ناوی  نەتوانێ  نــووســەر  ــێ  دەب بۆچی  ــەاڵم  ب
خۆی لەگەڵ نووسینەکەی باڵو بکاتەوە!؟ 

بــە ســەر  ــەی  ــان ــۆڕان گ لـــەو  دیــکــە  یەکێکی 
“کوردستان” هاتوون، مەجال دان بە بیروڕای 
ڕۆژنامەکە  ڕاستە  بووە.  ڕۆژنامەدا  لە  ئازاد 
ــەی حــیــزبــە و دەبـــێ بـــاڵوکـــراوەی  ــامـ ڕۆژنـ
لەگەڵ  دەیـــەوێ  خوێنەر  بـــەاڵم  ــێ،  ب حــیــزب 
ــاواز ئــاشــنــا بـــێ. پــێــشــتــر لە  ــیـ بـــیـــروڕای جـ
ڕۆژنامەی “کوردستان” بە دەگمەن مەجال بە 
بیروڕای  لە  جیاواز  بیروڕای  باڵوبوونەوەی 
حیزب،  لەتبوونی  دوای  لــە  دەدرا.  حــیــزب 
پێک  “کوردستان”دا  ڕۆژنامەی  لە  مەجالێک 
هات، الپەڕی تایبەتی تەرخان کرا بۆ بیروڕای 
ئازاد، بۆ ئەوەی کەسێک کە لەنێوخۆی حیزب، 
ــیــروڕای جــیــاوازی  یــا لــە دەروی حــیــزب دا ب
لە  خۆی  بیروڕای  بدەین  پێ  مەجالی  هەیە، 

“کوردستان”دا باڵو کاتەوە.

ــەکــەی خــۆتــان و  ــزب بــۆ ئــــەوەی حــی
مێژووەکەی باش بناسن:

 مــــن دیــــســــان تـــەئـــکـــیـــد دەکـــــەمـــــەوە، 
ئەندامانی  حیزب،  کادرەکانی  پێشمەرگەکان، 
ڕێبەری و  ئەندامانی حیزب بە گشتی، ئەگەر 

له  باشووری كوردستان به ده ست هێنا و 
به  هۆی ئه ده بیاتی جوان و زمانی پاراوی 
سه رچاوه   له   یه كێك  به   بوو  كوردییه وه  
له و  كوردی.  ڕۆژنامه گه ریی  به نرخه كانی 
قۆناغی  الوێكی  كه   خۆم  من  سه رده مه دا 
شانازی  ــووم،  ب قوتابخانه   ــی  ــدی ــاوه ن دوان
ــدا  ــه وه ی ــردن ــاڵوك ــه  ب ــه  ل ــوو ك ــه ب ــه وه م ه ــ ئ
ئه و  هه موو  خوێنه ری  و  بكه م  هاوكاری 
وشانه  بم كه  الپه ڕه كانی ڕۆژنامه یان پێ 
شاهیدیی  ده توانم  به ڕاستی  ــەوە.  ـ دەڕازای
خوێندنه وه ی  له   ئینسان  كه   ــده م  ب ــه وه   ئ
ڕۆژنامه ی “كوردستان” چێژی ده برد. هه م 
فێری كوردییه كی ڕه سه ن و پاراو ده بوو، 
كۆمه اڵیه تی،  سیاسی،  بابه تی  زۆر  هه م 
ئابووری، ئه ده بی و هونه ریی ده خوێنده وه . 
زۆر ڕه خنه ی بابه تی و جێگای سه رنجی 
ــاری به   ــی ــه رچــاو ده كـــه وت و گه لێك زان ب
كه   نه بوو  به خۆڕایی  وه رده گـــرت.  كه ڵكی 
ڕووناكبیرانی كوردستان به  چاوەڕوانیه وه  
ده كــرد  تاقیب  ــان  ــه وه ی ــوون ــاڵوب ب ڕۆژی 
ــه وه   ــاواڵ ئ ــی  ــاوه ش ب ــه   ب كتێبخانه كان  و 
تا  وه رده گــرت  “كوردستان”یان  ڕۆژنامه ی 

باڵوی بكه نه وه .
دوای شۆڕشی گه النی ئێران ڕۆژنامه ی 
“كوردستان” دیسان له  فۆڕمێكی دیكه دا، 
به اڵم به  هه مان ئامانج و نێوه رۆك له نێو 
ــان و له   ــی كــوردســت ــه اڵت ــه ی ڕۆژه ــه رگ ج
زێدی له  دایكبوونی، واته  شاری مەهاباد 
ــه وه  كــــرده وه . ئه م  ــوون ــاڵوب ــه  ب ــی ب ده ســت
قۆناغه  بۆ ڕۆژنامه ی كوردستان هه روه ك 

بیانەوێ حیزبەکەی خۆیان باش بناسن، دەبێ 
بگەڕێنەوە سەر چاپەمەنیی حیزب لە قۆناغی 
سەر  بگەڕێنەوە  بەتایبەتی  جـــۆراوجـــۆردا، 
ئەوانەی  سروشتیە  “کوردستان”.  ڕۆژنامەی 
زۆر  ــاون،  ــەژی ن ڕابــــردوودا  قۆناغەکانی  لــە 
ئەگەر  نەبن. بەاڵم  ئاگادار  لێی  شت هەیە کە 
بیانەوێ ئەو حیزبەی بە شانازییەکانیەوە، بە 
تایبەتمەندی  دەیان  بە  کەموکووڕییەکانییەوە، 
دەبێ  بناسن،  باش  بەرجەستەیەوە  خاڵی  و 
بە  چاپەمەنیمان  ئارشیڤی  ســەر  بگەڕێنەوە 
“کوردستان”.   ڕۆژنامەی  ئەرشیڤی  تایبەتی 
دیارە دەبێ وا بکەین کە ئەو ئەرشیڤە، دەستی 
ئەرشیڤەکەمان  ئــەگــەر   رابــگــا.  پــێ  خەڵکی 
سکان بکرێ و بکرێتە فایلی پی دی ئێف، ئەو 
دایان  حیزب دا  ماڵپەڕەکانی  لە  دەتوانین  کات 
هۆگرانی  تایبەتی  بە  خەڵک  ئەوەی  بۆ  بنێین 
توێژینەوە کەلکیان لێ وەربگرن. خۆشحاڵم کە 

هاوڕێیانی چاپەمەنی نیازێکی وایان هەیە.
 هیوادارم هاوڕێیانێک کە توانای موستەنەد 
سازکردنیان هەیە، توانای ڕۆمان نووسینیان 
ــە، تــوانــای ئــەنــجــامــدانــی تــوێــژیــنــەوە و  هــەی
نــووســیــنــی تــایــبــەتــیــان هــەیــە، کــەلــک  لــەو 
ئەگەر  گەنجینەیە  ئەو  وەربگرن.  گەنجینەیە 

ــان  ــت ــوردس ــه ی ك ــ ــام ــ ــی ڕۆژن ـ ــاوه ن بـــۆ خـ
قۆناغێكی پڕ هه وراز و نشێو و سه ركه وتن 
و  به كۆڵی  ــاڵ  م قۆناغی  ــووه ،  ب شكان  و 
شاخه وشاخ كردن بووه . له  مەهاباده وه  بۆ 
دولكانی  بۆ  شیوه جۆ،  بۆ  شێخان،  دۆڵی  
گه اڵڵه ،  بۆ  ســه رده شــت،  ئاالنی  ناوچه ی 
كۆتاییدا  له   و  قه ندیل  بۆ  گـــه وره دێ،  بۆ 
بۆ كۆیه ، به  سه رشانی دڵسۆزانی حیزب 
ـــه وه  و له   ــۆ گـــوازراوه ت ب ــه وه  ماڵی  ــه ل و گ
و  شــه ڕ  كێشه  و  پڕ  هه وایه كی  و  كــه ش 
ـــان داوه .  ــه  ژی ـــژه ی ب ــدا درێ ــی ــان ــه ره ك ــه رب ب
كه وتووه  و هه ستاوه ته وه ، وه ك حیزبه كه ی 
دابه ش بووه  له  دوو جێگا و دوو به رگی 
ــه اڵم له  ڕێبازه   ب ــه وه ،  ــوه ت ب ــاوازدا باڵو  جــی

نیشتمانی و نه ته وه ییه كه ی الی نه داوه .
ــه وه   ــش ــی ــدان ــێ ــی پ ــگ ــن ــری ــــــاره ی گ ـــه  ب ل
ڕۆژنامه ی كوردستان قۆناغی جیا جیای 
دیوه . قۆناغی وای دیوه  كه  هه م نووسه ری 
ئه و  هه م  ــاســراوه ،  ن ــه وه وه   ئ به هۆی  باش 
ــه وه  گــه شــه ی  ــاش ــه  هـــۆی نـــووســـه ری ب ب
كۆمار  سه رده می  قۆناغی  وه ك  ــردووه .  ك
باشوور.  له   باڵوبوونه وه ی  سه رده می  و 
ــه  هه ر  ب ــه   ـــه اڵم قۆناغی واشـــی دیـــوه  ك ب
هۆیه كه وه  بووبێ، نووسه ره كانی نادیار و 
له   بوون.  ون  سه ربازی  به ڕێوه به ره كانی 
دوای كۆنگره ی چواری حیزبی دێموكڕاتی 
كوردستانه وه  تا ماوه یه ك دوای كۆنگره ی 
بــۆخــۆم شانازی  مــن  كــه   حــه وتــی حیزب 
ـــــووســـــه ران و  ــه ی ن ــ ــت ــ ــن، ده س ــیـ ــووسـ ـ ن
بووین(  دولكان  له   كاته ی  )ئه و  ته نانه ت 
كه   هه بوو  ئینتیشاراتم  سه رپه رستیی  
بوو  به شێك  “كوردستان”یش  ڕۆژنامه ی 
له و ئۆرگانه ، حیزب له  ڕاستیدا زوڵمی له  
نووسه ران و به ڕێوه به رانی ده كرد و ناوی 
هیچ كه س له گه ڵ نووسراوه كه ی نه ده هات. 
هه ربۆیه ش نووسه رانی ئه و سه رده مه  ون 
ــازی ونیان  ــی ســه رب ــوون و زۆرتــر ڕۆڵ ب
ــه ر ئێستا  ــه گ ــه وه  ئ ــه داخ ــه  ب ــۆی ــوو. ب ــه ب ه
كۆكردنه وه  و شیكردنه وه یه كی وه ك ئه وه ی 
سه رده می كۆمار بۆ ڕۆژنامه ی كوردستان 
ته نانه ت  جوانی  به   ئاوا  ناتوانرێ  بكرێ، 
و  ــه ران  ــوه ب ــه ڕێ ب ــی  ــورت ك بیۆگرافییه كی 
ــار بكرێ.  ــۆم ــژوودا ت ــێ ــه  م ــی ل ــووســه ران ن
ــه  له   ــزب ك ــاره ی حــی ــڕی ــه و ب ـــه داخـــه وه  ئ ب
به شدار  تێیدا  بۆخۆشم  مــن  به شێكیدا 
زه حمه تێكی  كه   له وانه ی  زوڵمێكه   بووم، 
ــان”دا  ــت ــوردس ــامــه ی “ك ــه  ڕۆژن ــان ل ــ زۆری
ــه  دوا  ــه وه  ل ــی ــۆش ــه  خ ــه اڵم ب ــ ــاوە. ب ــش ــێ ک
قۆناغی ڕۆژنامه كه  دا تا ئێستا دیسان به  
كه سێك  هه ر  ڕۆڵی  شه ففاف  شێوه یه كی 

تێیدا چاالك بووبێ دیاره .
هەر گەشاوە بێ ئەستێرەی “کوردستان” 
ڕۆژنامەنووسیی  و  ــەدەب  ئ ئاسمانی  لە 

کوردی دا.

کەلکی لێ وەرنەگرین، تۆزی لەسەر دەنیشێ 
گــەورە  زوڵمێکی  ئەمەش  دەبــێ،  کەلک  لە  و 
لــە ڕابــــردووی خۆمانی دەکــەیــن.  دەبـــێ کــە 
بەاڵم ئەگەر گەڕاینەوە سەری، دەتوانین زۆر 
الیەنی پڕشەنگدار لە ڕابردووی حیزبەکەمان 
و میللەتەکەمان لەوێ دا بدۆزینەوە و وەبیر 
نەوەکانی ئێستای بێنینەوە، بۆ لێ فیربوون و 

ئەزموون لیوەرگرتن. 
هاوڕێیانە  لــەو  پیرۆزبایی  دیکە  جارێکی 
“کوردستان”ەوە  ــامــەی  ڕۆژن بــە  کــە  دەکـــەم 
ــوون و مــانــدوو دەبـــن. هــەر وەهــا  مــانــدوو ب
ڕاگەیاندنی  بەشی  هاوڕێیانی  لە  پیرۆزبایی 
ــە ئێمە لە  بـــەو هـــۆیـــەوە ک ــەم.  ــ حــیــزب دەکـ
ساڵەی   ٤١ جـــــۆزەردان،  ٢٧ی  بـــەرەبـــەری 
داین،  کوردستان  دەنگی  رادیــۆی  دامەزرانی 
ئەو  پیرۆزبایی  ئێستاوە  لە  هەر  خۆشە  پێم 
هــاوڕێــیــانــی  ــە  ل بــۆنــەیــەش  ئـــەم  و  ڕۆژەش 
بەردەوامیی  بکەم.  کوردستان  دەنگی  ڕادیــۆ 
ڕۆژنامەی  وەک  کوردستانیش  دەنگی  ڕادیۆ 
“کوردستان” بە ئاوات دەخوازم. بەو هیوایەی 
ڕۆژێک دابێ لە کوردستانی ئازاد ئەم بۆنانە 

یاد بکەینەوە.
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»کوردستان«
 ڕۆژنامەیەک بۆ هەموو وەرزەکان

ئه م كاته تان باش!
ئامادەبووانی  ســەرجــەم  بەخێرهاتنی 
بەڕێز دەکەم بۆ سمیناری یادی دەرچوونی 
٨٠٠ەمین ژمارەی ڕۆژنامەی “کوردستان”، 

زمانحاڵی حیزبی دێموکراتی کوردستان.
ــێــرەوە  ــم هـــەر ل ــ ــ ــی دەزان ــســت ــوی ــێ ـــە پ ب
بۆ  دانوێنم  خۆم  نەوازشی  و  ڕێز  سەری 
سەرجەم ئەو قه ڵه مانه ی له م ڕۆژنامه یه دا 
بابه تیان نووسیوه ، هه روه ها بۆ سه رجه م 
ــه ی کــە دەکــــرێ وەک  ــان ــەرگ ــشــم ــێ ــه و پ ـ ئ
پێشمەرگەی قەڵەم نێودێریان بکەین هه ر 
ــارەی  ــی یەکەم ژم ــای دەرچــوون لە ســەرەت
ئەوانەی  چون  ئێستا.  هەتا  کوردستانه وه  
گۆڤاریان  و  ــامــە  ڕۆژن ڕاپەڕاندنی  ئەرکی 
ــدە  ــه  چــەن ــه م ــــن ئ ــووە، دەزان ــ ــۆ ب ــەســت ــەئ ل
کارێکی تاقەت پرووکێن و چەندە ئیشێكی 
لە  دەکـــەم  پیرۆزبایی  ــا  ــەروەه ه دژوارە. 
بەتایبەتی  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
له  بەشی ڕاگەیاندن بە بۆنەی دەرچوونی 

٨٠٠ەمین ژمارەی ڕۆژنامەی کوردستان.
ـــەوەی کــە بپه ڕژێمە ســەر ده قــی  ل ــەر  ب
پێم  پێشەکی  وەک  خاڵە  دوو  قسەکانم، 
یەکەمیان  ــەم.  ــک ب ــێ  پ ــان  ــاژەی ــام ئ خۆشە 
ــا  مــامــۆســت ـــز  ـــەڕێ ب ــرام  ــ ک ـــاگـــادار  ئ وەک 
هەیە  تەشریفیان  حەسەنزادە  عەبدوڵاڵ 
لەم سمینارەدا و له به ر ئەوەی کە پێم وایە 
مامۆستا، یەکێک لەو کەسانەیە کە زیاترین 
بابەت و وتاری لە ڕۆژنامەی کوردستان دا 
ــێ چ بە  ــووب ـــار ب ــە وت ــا چ ب ــوه ، ج ــووســی ن
دیمانە بووبێ، بە حوکمی ئەوەی کە هەر 
سێهەمی  خولی  دەرکەوتنی  سەرەتای  لە 
شەهید  پاش  لە  “کوردستان”،  ڕۆژنامەی 
و  ڕۆژنامە  بەرپرسی  قاسملوو  دوکتور 
پەروه ردە  لە  پاشان  و  بووە  سەرنووسەر 
ــی  ــان ــووســەرەک ــی ســەرن ــان ــن ــێ ــردن و ڕاه کـ
ــووە،  ب ــان  ــدەری ــی ــەت ــارم ی و  ڕێنوێن  ــکــە  دی
بکەم  زەحمەتەکانیان  هــەمــوو  سپاسی 
ــەی کە  ــچــکــەی ــەو ڕێ ــەوە ئ ــی ــازی ــە شــان و ب
نیزیک  هاوڕێیانی،  و  مامۆستا  جەنابی 
ـــامـــەدا  ــە ڕۆژن ــێــش ل ـــەوە پ ــە ٥٠ ســـاڵ ل ب
گرتوویانە بەر، تەنانەت بەر لەوكات و له  
ئێستاش  کوردستان،  کۆماری  سەردەمی 
بە خۆشییەوە قوتابییەکانیان لەسەر ئەو 

ڕێچکە و ڕێبازە بەردەوامن.
خاڵی دووهەم په یوەندی بە ڕێبەرایەتیی 
حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە هەیە، کە 
ئەویش سپاسێکە کە دەبێ لەوانیش بکرێ، 
حیزبی  مێدیای  لە  کە  ئەوەی  حوکمی  بە 
دێموکراتی کوردستاندا، لە ڕۆژنامەی ئەم 
)انعطاف   Flexibility چەشنێک  حیزبەدا 
پذیری( یان نەوی کێشان، وەک هەڵکردن 
بیری  تابشت هێنانی  بیری جیاواز،  لەگەڵ 
پلۆرالیزم  هەروەها  هه یه ،  بوونی  جیاواز 
ــەم  ــی ل ــن ــەش ــرەچ ـــان هـــەمـــەجـــۆری و ف ی

ڕۆژنامەیه دا ڕەچاو کراوە.
ــۆ حیزبێکی  ــر کــەی ت ــەر ســەی ــەگ ــۆ ئ ت
لە دۆخێکی  بی  تۆ حیزبێک  بی،  سیاسی 
بی،  ــەوازەی واڵت  ـ ــەرت ـ پ ــی،  ب ــدا  ــی ــاســای ــائ ن
ــە لووتکەی  ل ــدا  ــک ــێ ــە ســەردەم ل ــەت  ــان ــەن ت
بەم  بە جۆرێک  ــەاڵم  ب ــی،  ــووب ب شــۆڕشــدا 
هەبێ  ئێنعێتافپەزیریت  ــەم  ه ــە  شــێــوەی
ڕۆژنامەکەتدا  لە  بێنی  پلۆرالیزم  هەم  و 
ڕەچاو بکەی، بە باوەڕی من ئەمە دەکرێ 
و  ــیـــرێ  وەرگـ ــێ  ل دەرســــی  دەرس،  وەک 
پێویستی  بە  بۆیە  و  شانازییە  جێگای 
ئەم  بۆ  خۆم  پێزانینی  و  سپاس  ــم،  دەزان

حیزبە،  ئەم  ڕێبەرایەتیی  سینگفراوانییەی 
هەروەها بەشی ڕاگەیاندن دەرببڕم.

پێشکەشتان  دەمەوێ  کە  بابەته ی  ئەو 
بۆ  ناوی: “کوردستان ڕۆژنامەیەک  بکەم، 

هەموو وەرزەکان”ه .
***

ــان”دا،  “کــوردســت ــامــەی  ڕۆژن له   پێموایە 
دەکرێ دوو ئه ركی سه ره كی ڕەچاو کەین، 
دیارە ده توانین باس لە زۆر ئەرک بکه ین، 
سەرەکی  ئەرکی  دوو  وەک  ــەوەی  ئ ــەاڵم  ب
یەکێکیان  ــەم،  ــک ب ــێ  پ ــاژەی  ــام ئ ــم  ــوان دەت
زمانی  پاراستنی  و  خزمەت  لە  بریتییە 
ــان وەک  زمـ ــە  ک ـــیـــن  دەزان ئێمە  کــــوردی. 
دایمە  نەتەوایەتی  توخمی  سیاسیترین 
ئێلێمێنتانە  ــەو  ل یەکێک  ــورددا  کـ لەنێو 
ــگــەری  کــاری زۆر  زۆر  دەوری  ــە  ک بـــووە 
ناسیۆنالیزم  نەشەی  لە گەشە و  هەبووە 
ئەرکە  لە  یەکێک  بۆیە  نەتەوەخوازیدا،  و 
“کوردستان”  ــامــەی  ڕۆژن سەرەکییەکانی 
پاراستنی زمان بووە به  هەموو شێوازێک. 
بەخۆشییەوە من پێموایە یەکێک لە هەرە 
خزمەتە گەورەکانی ڕۆژنامەی کوردستان 
لە چاو ڕۆژنامە کوردییەکانی پارچەکانی 
دیکە بۆ وێنە با بڵێین باشوور، پاقژی و 
خاوێنی زمان بووه  چ لە بواری ڕێنووس و 

چ لە بواری ڕێزمانەوە.
ــاژەی  ــام ــم ئ ــە دەتــوان ــەم ک ــ ــی دووه خــاڵ
ــی  ــت ــدارێ ــاوەن ــە، خ ـ ــە ل ــی ــی ــت ــری ــەم ب ــک ــێ ب پ
پرسە  و  سیاسییەکان  پرسە  لەسەرجەم 
ڕۆژنامەی  ــەردەوام  ب کە  نەتەوایەتییەکان 
ــه ی  ڕووداوان ئەو  نیسبەت  بە  کوردستان 
کە لەنێوخۆی واڵت لە ئێراندا ڕووی داوە، 
دژکردەوه ی هەبووە و لەنێوخۆی واڵتیشدا 
خاوەندارێتی کردووە لە پرسە جۆربەجۆرە 
سیاسییەکان کە لەنێو کۆمەڵگەدا ڕوویان 

داوە.
ــەمــڕۆدا  ــای ئ ــی ــە دن ــێ ل ــی ب ـــەوەی ڕاســت ئ
ــواری  ب ــە  ل هەرچەند  كــه   هەیە  چەمکێک 
ــەاڵم  ب نێونەتەوەییە،  چەمكێکی  ــاوە  ــان م
ڕەنگدانەوەیەکی زۆر تۆخی لە ڕۆژنامەی 
ــە، کە  ـــان”دا هـــه بـــووه  و هــەی “کـــوردســـت
ئەم  مێدیای  لەگەڵ  بگرم  پێکی  ــەوێ  دەم
واڵتانەی کە کوردستان تێیاندا بەش کراوە. 
ئەو چەمکەش بریتییە لە “بەرپرسیارێتی 
بێگومان  ــی”.  ــگ ــەن ــەره ف و  ــی  ــەت ــەاڵی ــۆم ک
کارێکدا،  هەر  لەهەمبەر  ــوون  ب به رپرس 
ــرێ.  دەک سەیر  پۆزێتیڤ  خاڵێکی  وەک 
ڕۆژنامه ی  بوونه ی  به رپرس  ــه م  ئ ڕه نگه  
و  كه مایه سی  قه ره بووی  “كوردستان”یش 

كه موكووڕییه كانی كردبێ.
ــه ی  ــامـ ـ ـــە ڕۆژن ـــەی کـــە ل ـــان ــن ــەو ڕەخـ ــ ئ
ــی  ــوون ــەب ن وه ك:  ـــە  هـــەی ـــان”  “کـــوردســـت
پڕۆفیشناڵ  ــادری  ک نەبوونی  ــەردەوامــی،  ب

ــی  ــوون ــەب ــــــوارەدا، ن ــەو ب ـ ـــدەوار ل ـــن و خـــوێ
ئیمکاناتی سەخت ئامێری و نه رم ئامێری 
ئیمکاناتی  وەک  نــووســەران،  ــادری  ک وه ك 
دەکـــرێ  و...  ــی  ــن ــەن ف و  تێکنیکی  ــی،  ــاڵ م
ئەو  زیاتر  چون  بكه ین  لێ  چاوپۆشییان 
بەسەر  كه   جەبرێکن  بەرهەمی  ڕەخنانە 
ئەم حیزبەدا داسەپاون و وه ك باسم كرد 
فەرهەنگی  و  کۆمەاڵیەتی  بەرپرسیارێتیی 
قه ره بووی  كوردستان  دێموكراتی  حیزبی 

ئه م ڕه خنانه ی كردۆته وه .
کۆمەاڵیەتی  بەرپرسیارێتی  چەمکی 
ڕۆژنامە  کە  ــەوەی  ل بریتییە  فەرهەنگی 
دەبێ وەک ویژدانی کۆمەڵگە، وەک ویژدانی 
ئاوێنەیەکی  بتوانێ  ــۆی  خ ــه ی  ــەوەک ــەت ن
پرسە سیاسی،  بۆ سەرجەم  بێ  بااڵنوێن 

کۆمەاڵیەتی، مێژوویی و فەرهەنگییه كان.
ئەم  ــۆ  ب ــوو  ــردب ک لێکۆڵینەوەیەکم  مــن 
جیهان،  ڕۆژنامه كانی  له سه ر  سمینارە 
سه رتیتر و لۆگۆی ١٥٠ ڕۆژنامەی واڵتانی 
ــــووم  ــه وت ــ ـــی دواک ــان ـ ــوو و واڵت ــەوت ــشــک ــێ پ
ــەواژە هەیە  ــەک دەســت ــەو کــرد، ی ــه ن وک ش
ــم” كه   ــ ـــه  “دروش ــن Slogan وات ــێ ــێ دەڵ پ
ــەت بە  ــب ــای ــی ت ــمـ ـــامـــە دروشـ هـــەر ڕۆژن
وەک  ڕۆژنامەیەکی  وێنە  بۆ  هەیە.  خۆی 
“دێموکراسی  ــێ:  دەڵ پۆست  واشینگتۆن 
تایمز  نیۆیۆرک  یان  دەمرێ”.  تاریکیدا  لە 
شیاوی  هەواڵێک  هەموو  دەکا  لەوە  باس 
لەوە  باس  ئەو  هەرچەند  باڵوبوونەوەیە، 
ــێ، یانی هەموو  ــوون ده ب ــا بۆ چاپ ب دەک
هەیە.  ــەوەی  ــوون ــاڵوب ب بایەخی  هەواڵێک 
نێوەڕاست  ڕۆژهــەاڵتــی  له   واڵتێک  لە  یان 
ــی  ــرژی ــارگ دەم تێیدا  ــه   ك پاکستان،  وه ك 
مەزهەبی  گرفتی  و  کێشە  هه یه ،  ئایینی 
مناڵ  و  ژن  مافی  ــاره ،  ـ دی زەقــی  ــە  ب زۆر 
ــێ:  دەڵ ڕۆژنامه یه كدا  لە  ــرێ،  ده ك پێشێل 
بزانێ”.  کە  مرۆڤێکە  هەموو  مافی  ئەوە   “
پاشانیش دەڵێ: “ئەوە دەنگێکی نوێیە بۆ 

پاکستانێکی نوێ”.
یەکجار  ڕۆژنامانە  ــەو  ئ لیستی  ــارە  دی
زۆرن و من هەر ئاماژەم بەو چەند دانەیە 

کرد.
ــە هـــەمـــوو  ــ ـ ـــــە ل ـــــەوەی ـــم ئ ـــەســـت مـــەب
بەرپرسیارێتی  ــادا،  ــی دن ــی  ــەک ــەی ــام ڕۆژن
ئه و  هه یه ،  بوونی  فەرهەنگی  کۆمەاڵیەتی 
ڕۆژنامانه  ده ڵێن: “مرۆڤەکان مافی خۆیانە 
مافە  بکرێن،  سەیر  شارۆمەند  وەک  کە 
زانیاری  بکرێ،  ڕەچــاو  ئینسانییەکانیان 
سەر  دێیە  کە  ــەاڵم  ب و...”  خۆیانه   حه قی 
ــان تێدا  ــی ــان ــوردســت ــە ک ـــەی ک ـــان ـــەو واڵت ئ
ــە تۆ  ــە کاتێک ک ــن ــۆ وێ ــراوە، ب ــ ـــەش ک داب
دێنی لە ڕۆژنامەیەک بە ناوی حۆڕییەت، 
ئەم  چەپی  الی  گۆشەی  لە  دەبییەوە  ورد 
ــدراوە  دان ئاتاتورک  وێنەیەکی  ڕۆژنامەیە 
ــی  ــەک ــەی ـــەوە کـــە ڕســت ــی ــــااڵی تـــورکـ ــە ئ ـ ب

ــە،  ــی ــورك ــێ: “ت ــ ــە دەڵ ــەوە ک ــت ــڕێ ــێ ـــەو دەگ ل
تورکله ریندر” واتە تورکیە هی تورکەکانە. 
باوەڕ نەبوون بە پلۆرالیزم، باوەڕ نەبوون بە 
فرەچەشنی، باوەڕ نەبوون بە فرەنەتەوەیی 
لە ڕۆژنامەیەکدا کە قەرارە بێتە پێگەیەک 
دێموکراسی،  کۆڵەکەکانی  ــە  ل یەکێک  و 
میللەتێک  بوونی  لە  حاشا  ــەودا  ل کەچی 
ڕۆژنامەکانی  ــری  ســەی کــە  ــان  ی ــرێ.  دەکـ
ئێران دەکەی باڵێکی توندئاژۆ کە کەیهانی 
کابرایەکی  ــه ی  ــەرەک ــووس ــەرن س و  ــە  هــەی
ئەشکەنجەگەر و بازجوویە، باس لە مەرگ 
به رامبه ر  چ  دەپژێنێ،  مەرگ  تۆی  و  دەکا 
لە  ئیسالمی  کۆماری  لەگەڵ  کە  به وانەی 
و  هەیە  جیاوازییان  ــاوەڕەوە  ــیــروب ب ــاری  ب
شەڕ  تەپڵی  ـــەردەوام  ب و  دیکە  واڵتانی  چ 

دەکوتێ.
ــای  ــدی ــێ ــه ی م ــه وان ــچ ــێ ــه پ ـــك ب ــــەاڵم ڕێ ب
“کوردستان”  ڕۆژنامەی  داگیركه ر،  واڵتانی 
و  پلۆرالیزم  دێموكراسی،  بنه مای  له سه ر 
بۆ  پێم خۆشە  دامـــه زراوه .  كێشان  ــه وی  ن
بابه ته كه م  ــه م  بــۆچــوون ــه م  ئ سه لماندنی 
ــه وه  کە  ــده م ــرێ ب ــه ک گ ــی ــیــرەوەری ــەگــەڵ ب ل
بەرپرسیارێتی  چه مكی  ــگــە  ڕەن پێموایە 
ــاتــر  ــێ زی ــوان ــت ــی ب ــگ ــەن ــەره ــی ف ــەت ــەاڵی ــۆم ک
ــه كــه  لە  ــی ــیــره وه ری ــش ب ــەوی ــه وه ، ئ ــات شــی ك
ــزادە  حــەســەن مامۆستا  ــی  ــاب جــەن ــودی  خـ
باڵو  ــۆدا  ڕادی لە  “بابەتێکم  فەرمووی:  كه  
كه   نەمر  هێمنی  مامۆستا  لەسەر  ببۆوە 
بوو  فەرمیی حیزب  بڕیاری  بەپێچەوانەی 
کە  هه بوو،  ــه ی  زاوی هه ندێ  كه م  الی  یان 
ــودی  ــرێ خ ــ ــەر دەک ــەس ــســەی ل دواجــــار ق
لە  ــا،  دەک داوا  قاسملوو  دوکتور  شەهید 
ڕۆژنامەشدا چاپ بکرێ!” ئه مه  ڕێك واته  

بەرپرسیارێتیی کۆمەاڵیەتی فەرهەنگی.
“کوردستان”  ــەی  ــام ڕۆژن بە  ــارەت  ســەب
پێم خۆشە ئەوە بڵێم، کە ناوه كه ی یەکجار 
بە  ــاڵ  ــەرح ــەه ب ــە!  ــج ــەرن ــگــای س زۆر جــێ
حوکمی ئەوەی کە کۆماری کوردستان لە 
دادەمــەزرێ،  ــوورداردا  ســن جوغرافیایەکی 
ــرا  ــەزرێ، دەک ــ ــان دادەمـ ــاوچــە مــوکــری ــە ن ل
بڵێین،  ــە  ک گـــۆڕێ  بێتە  ــارە  ــی ــرس پ ـــەو  ئ
بۆچی  موکریان؟  نەبۆتە  ناوەکه ی  بۆچی 
ـــاوەڕی  ب ــە  ب ــاد؟  ــاب ــەه م نەبۆتە  ــه ی  ــاوەک ن
كه   گرینگە  ئەوەندە  ڕۆژنامەکە  ناوی  من 
ئاماژە بە جوغرافیایەکی سیاسیی تایبه ته . 
ـــوورداردا خــۆی  ــی ســـن ــەک ــای ــی ــه  جــوغــراف ل
به ڵگه یه ك  دەبێتە  ــەوە  ئ و،  نابه ستێتەوە 
بۆ ئەو کەسانە بۆ ئەو بیانییانەی کە بە 
بزووتنەوەی  دەیانەوێ  و  فارسن  عومدە 
ــاری  ــۆم ــری ك ــه ب ــن و ل ــکــوت ــێ ب ــوردی پ ــ ک
ــاری مەهاباد  ــۆم ک ــە  ل ــاس  ب ــان  ــت ــوردس ك
دەکەن، بۆ ئەوەی کە ئه م كۆماره  داشكێنن 
کەچی ئەوان ئەو سەردەمی هاتوون ناوی 
ــاری  ــه  دی ــه ك ــام ــۆ ڕۆژن ــان ب ــان”ی ــوردســت “ک

کۆماری  ــەســەر  ل بابەتێکم  مــن  كـــردووه . 
کوردستان -دیارە لەسەر كۆمه ڵه ی ژێکاف 
و بەتایبەتی لەسەر نەمر زەبیحی- ئامادە 
کردبوو، لەسەر بنەمای مێژووی زارەکی، 
سەعیدخانی هومایوون خودای لێخۆش بێ 
ئاجودانی پێشەوا بوو، خوشکەزای پێشەوا 
ناوە،  ئەو  یەکەم جار  وابوو  باوەڕی  بوو، 
لە الیەن سەید محەممەد حەمیدی، یەکەم 
“کوردستان”ی  ڕۆژنامەی  سەرنووسەری 
کــراوە و  پێشنیار  ــارەوە،  ــۆم ک ــی  ســەردەم

دواجار په سند كراوه .
ــی  ــه ران ــوب ــه ڕێ ــن ب ــاوەڕی م ــ ــە ب ــاشــان ب پ
ــان لە  ــی ــک ــاوێ ــەچ ــل ــی ــــان”، س “كــــوردســــت
بووە.  بەدرخانییەکانیش  “کوردستان”ی 
چونکە ئەگەر سەیری فۆڕمەت و لۆگۆكه یان 
ئەوان  بۆیە  دەچــن.  یەک  زۆر وەک  بكه ی 
ڕەنگە ئەو بیرۆکەیە لە زه ینیاندا هەبووبێ 
بە  ــراوە و  ک ــەش  داب نەتەوەیەکە  كه  کورد 
ـــی هەمان  ـــژەدان ــێ، درێ ــەک ب ــوەی ــەر شــێ ه
یانی  بووبێ،  مه به ست  “کوردستان”یان 
واتە  بکرێ.  بۆ  خوێندنەوەی  ــۆرە  ج ــەو  ئ
سەردەمی  لە  ئەوان  کە  ئەوەیە  مەبەستم 
کۆماردا ئاگایان لە ڕابردوو بووە، چاویان 
تێگەیشتنێکی  و  ــاتـــوو  داهـ ــە  ــووەت ــڕی ب
دروستی دۆخێکی هەنووکەیشیان هەبووە. 
بوو  ڕۆژنامەیەک  “کوردستان”  کەوابوو 
ــەك بۆ  ــک، ن ــارێ ــۆ ش ــەك ب ــک، ن ــێ ــۆ واڵت ب
ئەوە  کە  گرینگە  زۆر  ــەوە  ئ ــەک.  ــاوچــەی ن
بزانین کە ئەو “کوردستان”ە کە ئەو ناوی 
پێدانی  جۆرەکان،  لە  جۆرێک  بە  لێنراوە 

پێناسەیەکی نەتەوایەتییە.
زۆری  ــەرە  ه به شی  بێ  ڕاستی  ــەوەی  ئ
لەو  جگە  “کوردستان”  ڕۆژنامەی  ژیانی 
ماوەیەی کە لە مەهاباد دەرچووە، ١١٣ بە 
تەعبیرێک ١١٤ یان بە تەعبیری پڕۆفسۆر 
تاراوگە  لە  ژمـــارە،   ١١٦ ــەدار  ــەزن خ ــارف  م
بسەلمێنین  ــێ  دەب ڕاستییە  ــەو  ئ و  ــووە  ب
ئەو  و  ــەران  ــووس ن سیاسی  ژینگەی  ــە  ک
ــەدا  ــەی ــام ــەو ڕۆژن ئ لەنێو  ــە  ــه ی ک کــەســان
کە  ــەوەی  ئ حوکمی  بە  دەدەن،  لێ  قەڵەم 
ــی  ڕۆژهــەاڵت چــوارچــێــوه ی  دەرەوه ی  ــە  ل
ــاوازی  ــاوازە. جــی ــی ــدا دەژیـــن ج ــان کــوردســت
سیاسییەکانیان  ژینگە  کــە  مانایە  ــەو  ب
سەردەمی  ــەو  ل بەتایبەتی  ــووە.  ب جیاواز 
سۆشیال مێدیایەدا، بە حوکمی ئەو ژینگە 
سیاسییە دەبینی ئەوانەی کە لە دەرەوه ی 
ــک لە  ــن، جــۆرێ ــەدا دەژیـ ــوەی ــەو چــوارچــێ ئ
ڕادیکالیزم بەسەر بیروباوەڕیاندا، بەسەر 
جار  هه ندێ  كه   ــارە.  دی نووسراوەکانیاندا 
کەلێنی  ــی  ســازبــوون هـــۆکـــاری  ــە  ــت ــێ دەب
سیاسی و کۆمەاڵیەتی کە ئەوە خەسارێکی 
کۆمەڵگە  ــی  ــردن ــەش ک داب یانی  جیددییه ، 
دواجار  ڕادیکالیزمە،  ئەو  بنەمای  لەسەر 
خەساری لێ دەکەوێتەوە به اڵم بە باوەڕی 
ئۆرگانی  ــان”ی  ــوردســت “ک ــەی  ــام ڕۆژن من 
حیزبی دێموکراتی کوردستان، توانیویەتی 
و  بگرێ  شتە  بەم  بەر  زۆر  ڕادەیەکی  تا 

نەهێڵێ ئەم کەڵێنە زۆر بەرز بێتەوە.
 ١١٦ یان   ١١٤ یان   ١١٣ کرد  باسم  وەک 
ژمارەی  بەو  یەکەمه ،  دەوری  هی  ژمارەی 
ــن و  ــووی ــشــت ــی ــڕۆ ئێمە بـــۆی دان ــەم ــە ئ ک
ئەم  ــارەی  ژم  ٨٠٠ گرتووە  بۆ  سمینارمان 
کراوە  ناودێر  سێهەم  خولی  بە  کە  خولە 
یانی   .٩١٤ ده بێته   سه رجه م  دەرچـــووە  و 
حیساب  ســاڵ   ٧٦ مـــاوەی  بێنی  ــەر  ــەگ ئ
 ٩١٤ و  مانگ   ٩١٢ دەکاتە  تەقریبەن  کەی 
ژمارە. واتە دەکرێ بڵێین هەر مانگەو یەک 
لە ڕۆژنامەی کوردستان دەرچووە.  ژمارە 
ئەگەر  سیاسی  حیزبێکی  بۆ  ئەوە  ڕەنگە 
لە دۆخێکی ئاساییدا بێ، ئەگەر لەنێوخۆی 
و  ئیمکانات  و  ئەگەر چاپخانە  بێ،  واڵتدا 
شوڕای نووسەران و پووڵ و پارەی هه بێ 
بکا،  ــار  ک پڕۆفیشناڵ  شێوەیەکی  ــە  ب و 
سه یری  کە  تۆ  ــەاڵم  ب نەبێ،  زۆر  شتێکی 
ژینی نائاسایی ئەم حیزبە ده كه ی، ده بینی 
لە دۆخێکی زۆر دژوار و ئەسته مدا ژیاوە 
و لە شاخدا توانیوێتی ئەم ئەرکە ڕاپەڕێنێ، 

بە باوەڕی من ئەمە یه كجار گرینگە.

ــاره   ــه م وتـ ــاژه : ئـ ــامـ ]ئـ
“ناسر  كاك  قسه كانی  ــی  ده ق
ـــی” نـــووســـه ر و  بـــابـــاخـــان
مامۆستای زانكۆ له  ئه مریكایه  
كه  به  بۆنه ی دەرچوونی ژمارە 
کوردستان  ــه ی  ــام ڕۆژن ٨٠٠ی 
الیه ن  له   كه   سمینارێكدا  له  
چاپەمەنیی  کۆمیسیۆنی 
كوردستان  دێموكراتی  حیزبی 
پێشكه ش  ــووه ،  ــ چ ــوه   ــه ڕێ ب

كراوه .[

ناسر باباخانی
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»کوردستان« ڕۆژنامەیەک بۆ هەموو وەرزەکان

»کوردستان«
 تایبەتمەندی و ئاستەنگەکانی بەردەمی

  لە سەروبەندی دەرچوونی ژمارە ٨٠٠ی 
و  پیرۆزبایی  “کوردستان”دا   ڕۆژنامەی 
داوای سەرکەوتن بۆ هەموو ئەو کەسانە 
ـــگـــای پڕ  ــدەری ڕێ ـ ــێ ـ ــژەپ ـ ـــەکـــەم کـــە درێ ئ
بوون  کوردستان  ڕۆژنامەی  کەندولەندی 

و هەن.
ڕۆژنامەی “کوردستان” ئۆرگانی فەرمیی 
ڕێچکەی  درێـــژەدەری  دێموکرات  حیزبی 
ڕۆژنامەی کوردستانی سەردەمی کۆماری 
ــامـــە بۆ  ـ ـــاوی ڕۆژن ــا ن ــای ــە. ئ ــان ــت ــوردس ک
نا؟  یان  بەپێستیەتی  پڕ  بــاڵوکــراوە   ئەو 
هێندێک لە تایبەتمەندییەکانی ڕۆژنامەیی 
وایە  کەم  )هەرچەند  ــەواڵ  ه وەک  تێدایە  
بتوانێ هەواڵی ڕۆژ بێ(، بابەتی تەحلیلی 
و....  ــی  ــەدەب ئ و  سیاسی  لێکدانەوەی  و 
بەاڵم پێچەوانەی ڕۆژنامەکانی ئازاد)ڕێگە 
پێدراو( ڕۆژانە باڵو ناکرێتەوە و پێشتریش 
باڵو نەدەبۆوە. پێشتر مانگانە یەک ژمارە 
ئەو جێگەیەی  تا  لەم سااڵنەی دواییدا  و 
لێ  ــارەی  ژم دوو  مانگانە  بم  ئاگادار  من 

باڵو دەکرێتەوە.
لەبەرانبەر  ــە  ــام ڕۆژن دایبنێن  ــەر  ــەگ ئ
شەونامە نە بە مانای کاتی باڵوکرانەوەکەی 
بەڵکوو بە مانای ڕۆژنامە واتا ئاشکرا و 
بەمانای  شەونامە  و  ڕێگەپێدراو  و  ئازاد 
نایاسایی و قەدەغە )لەالیەن ڕیژیمەکانی 
ئێراندا( ئەگەر بەو مانایە  حاکم بە سەر 
خانەی شەونامە؛  بچێتە  ڕەنگبێ  بیگرین 
چەند  لە  جگە  ــدا  واڵت نێوخۆی  لە  چونکە 
ــدا  ــە مــێــژووی خــۆی ــورت ل ــی کـ ــەک ــاوەی م
ببینرایە  کـــەس  هـــەر  ــەالی  ـ ل و  ــەدەغــە  ق
دەکرد.  قورس  سزای  تووشی  کەسەکەی 
کە  سەردەمانێک  بۆ  ــەوە  ــت دەگــەڕێ ــەوە  )ئ
بوونی  ئینتیرنێتی  سایتی  و  ئینتیرنێت 

نەبوو(.
 مێژووی ڕۆژنامەی کوردستان لەگەڵ 
ــدراوی  ــرێ گ ــمــوکــرات  دێ ــژووی حیزبی  ــێ م
یەکترن. زۆرکەم وابووە کە هەم حیزبەکە 
ــوخــۆی واڵت   ــێ ــە ن ــازاد ل ــ ــرا و ئ ــاشــک ــە ئ ب
ــەش بە  ــەک ــام ــێ و ڕۆژن ــووب ــی هــەب چــاالک
ئەو  بەهۆی  بووبێتەوە.  باڵو  ڕێکوپێکی 
حیزبی  بەسەر  کە  نالەبارەی  بارودۆخە 
لە  حیزب  ڕێبەریی  ــووە  ــات ه دێموکراتدا 
لەوێ  ڕۆژنامەکەش  گیرسابێتەوە  کوێ 

چاپ و باڵو کراوەتەوە.
   پاش ڕووخانی ڕێژیمی  پاشایەتی بۆ 
چەند ساڵێک کە حیزب لە نێوخۆی واڵت 
دەرەتان و ئیمکانی تێکۆشانی هەبوو)نیوە 
ــەش  ــەک ــام ڕۆژن نهێنی(  ــوە  ــی ن و  ــاشــکــرا  ئ
دەرەتان ومەجالی  چاپ و باڵوکردنەوەی 

تا ڕادەیەک هەبوو.
تێکۆشانی  مەیدانی  کە  ــەرە  ب ــەرە  ب    

تەنانەت لە بیرمان نەچێ لە سەردەمێکدا 
ــوون كه   ــ ـ ب ــەکــان  نــوخــب ــان و  ــ ــژارده كـ ــ ـ ب
ئاماژە  دواتــر  دەنووسی.  “کوردستان”یان 
ڕۆژنامەیەک  هەر  ئاستی  بۆ  دەکەم  بەوە 
گرێدراوی ئەو کەسانەیە کە قەڵەمی تێدا 
ــدا  ــەو ســەردەمــی ل ــەرحــاڵ  ــەه ب ــێ دەدەن.  ل
کەلالکانی ئەدەب و سیاسەتی کوردین لە 
ڕۆژنامەی کوردستاندا بابەتیان نووسیوە 
و ڕاده یان له چاو ئێستا زۆریش سنووردار 
لە  گرینگه .  جیاوازییەکی  ئه مه   و  ــووه   ب
سەردەمی كۆمه ڵه ی ژێکافدا کاتێ زه بیحی 
بە  و  دزی  بە  و  ــرد  دەک چــاپ  نیشتمانی 
دیهێناوە،  تەورێز  لە  ــوو  دەچ ــی  شــاراوەی
ــە کۆڵێ  ــوت ب ــگ ــیــک دەی ــی دۆســت ــەول ــە ق ب
بۆچی  كه   ده رده كـــه وێ  بۆمان  دیهێناوە، 

باڵوکردنەوەی 914 ژمارە زۆر گرینگە!
یانی کە تۆ سەیری دۆخی ئه و كات بكه ی 
کوێره وەرییەوە  و  زەحمەت  هەموو  ــەم  ب
باوەڕی  بە  بگری،  پێکی  ئێستا  لەگەڵ  و 
“کوردستان”،  ڕۆژنامەی  بڵێی  غەدرە  من 
دەبا زیاتر چاپ بوایە، بەاڵم هەر ئەوەندی 
ـــە جێگای  ــم وای ــێ ــن پ ــووە، م ــ ــە چـــاپ ب ک

دەسخۆشییە.

ــەوە  ــووی ــەســک  ب ــەرت ــزب ب ــرای حــی ــاشــک ئ
پێچایەوە  بنەی  و  بارگە  ــەکــەش  ــام ڕۆژن
ــی  ــەک ــاوەی ــام ت و  ــرد  کـ ــاخ  ــەش ل ڕووی  و 
ئامراز  بە  و  شاخ  لە  ساڵی  چەند  زۆری 
دەکرایەوە  باڵو  سەرەتایی   کەرەسەی  و 
و درێژەی بە چاالکیی خۆی دەدا. تاکوو 
لەو  و  کۆیە  شاری  ترنجایە  سەرئەنجام 
لێ  ژمـــارەی   ٢ مانگانە  تائیستا  ــەوە  ــات ک

دەردەچێ.
و  دەرەتانی چاپ  کۆیە  لە  چەند  هەر   
ئامادەکردنی چ لە ڕووی کادیری نووسین 
و چ لە ڕووی ئامراز و کەرەسە بۆ چاپی 
بەاڵم  بوو،  ئامادە  مودیرن  ڕادەیەکیش  تا 
دەســت  ــە  ب گەیاندنی  ــی  ســەرەک کێشەی 

خوێنەری خۆی بوو.
 لە ئاستی باشووری کوردستان، کۆسپ 
بۆ  نەبوو.  لەئارادا  ئەوتۆ  تەگەرەیەکی  و 
یەک  دەبوایە  ئورووپا   و  واڵت  دەرەوەی 
بوایە   وەسیلەیەک  بەهەر  جا  ــارە  ژم دوو 
بنێردرایەتە دەفتەری نوێنەرایەتیی حیزب 
ــەزاران نوسخەی  ه بە  لەوێش  پاریس.  لە 
بە  و  ــرا  دەک کوپی  زۆر  تێچوویەکی  بە 
واڵتانە  ئەو  بۆ  دەنێردرا  ئاسایی  پۆستی 
ــەم  زۆرک بوایە.  لێ  حیزبی  کۆمیتەی  کە 
مانگێک  دوای  ڕۆژنامە  کە  ڕێدەکەوت  وا 
لەویش  کۆمیتەکان،  دەست  بگەیشتایەتە 
تا دەگەیەندرایە شارەکان و باڵو دەکرایەوە 
ماوەیەکی دیکەی دەخایاند بەکورتی کاتێ 
خوێنەر  ــت  دەس دەگەیشتە  ــە  ــەک ــام ڕۆژن

پترلە چەندمانگی دەخایاند.

پێ  ئاماژەی  دەمەوێ  کە  دیکە  خاڵێکی 
گرێدراوە  ڕۆژنامەیەک  هەر  ئاستی  بکەم 
بە توانایی و لێوەشاوەیی ئەو کەسانە کە 
ئەگەر  وێنە  بۆ  دەدەن.  لێ  تێدا  قەڵەمی 
ــەم بکەم،  ــەک ــە وەچـــه ی ی ــاس ل ــەوێ ب ــم ب
وەک  حەمیدی  محەممەد  سەید  ــەمــران  ن
سەرنووسەری “کوردستان”، هەژار، هێمن، 
دڵشاد  گڵۆاڵنی،  عەتری  قزڵجی،  زەبیحی، 
بڵێین  دەکرێ  وەچەیە  ئەم  و...  ڕەسووڵی 
هەبوو،  ئەدەبیان  بەكگڕاوندێکی  زیاتر 
ــە  ــەن ــەر الی ــەس ــان ب ــەی ــەک ــی ــی ــەدەب ــە ئ ــەن الی
سیاسییەکەیاندا زیاتر زاڵ بوو. لە ڕاستیدا 
ئەوان ئەو کاتی بە حەقیقەت دەیانویست، 
وردەوردە دارەداری ئەم ڕۆژنامەیە، دەست 
کۆمەڵگە.  نێو  بێتە  ڕۆژنامە  و  بکەن  پێ 

وەک حاجی قادر کۆیی دەڵێ:
“سەد قایمە و قەسیدە کەس نایکڕێ 

بە پووڵێ
ڕۆژنامە و جەریدە که وتوونە قیمەت 

و شان”

قیمەت  بوو ڕۆژنامە وە  ئەوە  مەبەست 
جەنابی  نوتقی  وێنە  بۆ  کــەوێ.  شــان  و 

ــەری  ــت دەف  )١٣٧٨(  ١٩٩٩ ــی  ــەســاڵ ل    
بڕیاری  پاریس  لە  حیزب  نوێنەرایەتیی 
ــە لە  ــەک ــام ـــەوەی کــە ڕۆژن ئ ــە جیاتی  ل دا 
پاریس کوپی بکرێ و لە ڕێگەی پۆستی 
بە  واڵتەکان،  بۆ  بکرێ  بەڕێ  ئاساییەوە 
کۆمیتەکانی  بۆ  دەکرا  بەڕێ  فاکس  هۆی 
ئامریکا  و  ئورووپا  واڵتەکانی  لە  حیزب 
بەگوێرەی  واڵتێکیش  لەهەر  ئوسترالیا.  و 
پێویستیی خۆی کۆپی دەکرا و لەبەرانبەر 
ئەو  ــە  ــرای ــرۆش دەف زۆردا  ــە  ن بەهایەکی 
ئابوونە  ــان  ــەی ــەک ــام ڕۆژن ــە  ک ــەی  ــەســان ک
کردبوو کە هەم زووتر دەگەیشتە دەست 
خۆی  تێچووی  النیکەم  هەم   و  خوێنەر 
کۆمیتەشدا  هەندێک  ــە  ل و  دەهێنا  دەر 

داهاتێک بە نسیبی کۆمیتەکە دەبوو.
ــەش  ــەک ــســان ــشــەی ســـەرەکـــی دی ــێ    ک
دەگەڕایەوە بۆ نێوخۆی واڵت، ئەو مەیدانەی 
کە پتر لە هەر شوێنیکی دیکە پێویستی 
دەکرد چاالکی و هەڵوێست و بۆچوونەکانی 
بە  جۆراوجۆرەکان  بابەتە  لەسەر  حیزب 
تا  بگەیەنێت.  واڵت  خەڵکی  ــی  ــاداری ــاگ ئ
بە  پێشمەرگە  هێزەکانی  کە  ئەوکاتەی 
بوونیان  ناوچەکاندا  لە  بەرچاو  شێوەی 
هەبوو، ڕۆژنامەی “کوردستان”یش لەگەل 
)بەزۆری  بەمااڵندا  سەری  پێشمەرگەکان 
بەشێکیشی  و  دەکـــرد  ــدا(  ــان ــدەک ــون گ ــە  ل
ڕەوانەی نیوشارەکان دەکرا. ئەو کاتانەش 
پێشمەرگە  هێزی  تێکۆشانی  مەیدانی  کە 
بە هۆکاری جۆراوجۆر بەرتەسک بوویەوە 
کاریگەری لەسەر چارەنووسی ڕۆژنامەی 

پێشەوا باڵو دەبۆوە، هەواڵ باڵو دەبۆوە. 
سەردەمدا  لەو  بڵێم  کە  ئەوەیە  مەبەستم 
زیاتر ڕاگەیاندن به شی سه ره كی بوو، باڵو 
كردنه وه ی هەواڵ مه به ست بوو تا شرۆڤه  

و ئانالیز.
ــەی  ــەم و وەچ ــ ــە وەچـــه ی دووه ـــه اڵم ل ب
سێهەمدا کە سەردەمی ئێستایە سیاسه ت 
ــدا  ــەمـ ــه ی دووهـ ــ ـــە وەچـ ــه . ل ــ ـ ــی زاڵ ــم ــوخ ت
ــد  ــوو، شــەهــی ــل ــم ــاس ـــور ق ــد دوکـــت ــی ــەه ش
عەبدوڵاڵ  مامۆستا  دوکتور شەڕەفکەندی، 
ــم  ــەری ــا ک ــۆســت ــام ــر م ــەم ــزادە، ن ـ ــەن ــەسـ حـ
زۆر  و  ــان  ــاوی ک فەتاحی  ــاک  ک حیسامی، 
لێرە  نەبێ  مەجاڵ  ڕەنگە  كه   دیكه   نێوی 
نیسبەت  بە  ــە  وەچــەی ــەم  ئ بکەم  باسیان 
ئەساسەن  سیاسیترن،  ــەکــەم  ی وەچـــه ی 
ئەوەشدا،  لەگەڵ  ــەاڵم  ب سیاسەتمەدارن. 
ــەو  ــۆ ئ ــــــژراوە ب ــە داڕێ ــەی ک ــەی ــاغ ــن ـــەو ب ئ
ئەو  دەبینی  ــۆ  ت دیسانه کە  ــە،  ــەی ــام ڕۆژن
بەكگڕاوندە ئەدەبییە بەسەر ئەو بەشەشدا 
ــزادە  حــەســەن ــاڵ  ــدوڵ عــەب مامۆستا  ـــارە.  دی
کەسایەتێکی ئەدیبە، دوکتور قاسملوو لە 
ئەدەبدا دەستی هەیە، کاک فەتاحی کاویان 
ــدا  ــەدەب ئ ــە  ل ــم حیسامی  ــەری ــاك ک ــان ك ی

“کوردستان”یش دانا . دواتر لە ڕێگای تیمە 
جۆراوجۆرەوە  ڕێگای  و  تەشکیالتییەکان 
نێوخۆی  ــەی  ڕەوان سنووردار  ژمارەیەکی 
ئینتیرنێت  مەیدانی  هاتنە  بە  دەکرا.  واڵت 
و دامەزراندنی سایەتەکانی سەر بەحیزب، 
ــە شــێــوەی  ــش ب ــی ــان ــامـــەی کــوردســت ـ ڕۆژن
سایتەکان  ــەســەر  ل  pdf ــە  ب و  ــازی  ــەج م
ــە کە  ــان ــەس ــەو ک ــ ــرا و هـــەمـــوو ئ ــ ــ ـ دادەن
خوازیاری خوێندنەوەی ڕۆژنامەکە بوون 

دەستیان پێ  ڕادەگەیشت.
 کێشەیەکی دیکە کە لەبەردەم دەستەی 
ــان”دا  ــت ــوردس ــەی “ک ــام ــی ڕۆژن ــووســەران ن
ــە  ــەکـ ــامـ ـ ــــوو کـــە ڕۆژن ـــــەوە ب ـــوو ئ هـــەب
بوو.  دێموکرات  حیزبی  فەرمی  ئۆرگانی 
لە  بابەتەکان  ــە  ــوای دەب ــاچــاری  ــەن ب بۆیە 
بوایە  ــدا  ــزب حــی سیاسەتی  ــوەی  ــێ ــوارچ چ
دەستی  بۆیە  نەبوایە.  دژی  النیکەم  یان 
بابەتەکانیان  و  نەبوو  ــاوەاڵ  ئ نووسەران 

لەگەڵ سیاسەتی حیزب ڕێک دەخرا.
ــت بە  ــ ـــەوە دەس ــەو کـــات ـ ــی ل ــورت ــەک   ب
ــەی  ــ ــام ــ ــی ڕۆژن ــەکــان ــەت ــاب ــی ب ــن ــی ــووس ن
دەستی  دەگەیشتە  تا  ــرا  دەک کوردستان 
پێچ ولۆچی   ــڕ  پ ــی  ــەک ــەی ــگ ڕێ ــەران  ــن ــوێ خ
ئەوانەی  جاریش  زۆر  تەنانەت  دەبــڕی 
ــردەوە،  دەب واڵت  نێوخۆی  بۆ  ڕۆژنامەیان 

لەنێو بەرداندا دەیانشاردەوە!
ــان” بۆخۆی  ــت ــوردس “ک ـــامـــەی     ڕۆژن
ــی  ــک ــی ــات ــی ــەدەب ـــۆ ئ ــــوو ب ــک ب ــێ ــەب ــت ــەک م
دوور  ڕاستبێژ،  و  ڕاستگۆ  بەپڕەنسیپ، 
هەڵبەستن،  بوختان  و  جنێوفرۆشی  لە 

عەرزم  پێشتر  وەک  بۆیە  هەیە،  دەستی 
ــان”دا  “کــوردســت لە  كه   نوخبەکانن  ــردن  ک
یەکەمدا،  ــه ی  وەچ لە  چ  یانی  ــووســن.  دەن
نوخبەکانی  ئەوە  دووهەمدا،  وەچه ی  لە  چ 
دەرەتانی  کە  ــوردن  ک ئەدەبی   - سیاسی 
بابەت  ــەدا  ــەی ــام ــەو ڕۆژن ل هەیە  ــان  ــەوەی ئ
ئەو  ــەر  س دێینە  دواجـــار  و  ــەوە  ــەن ــاڵوک ب
سێهەم  ــه ی  وەچ به   کە  ئێستا،  قۆناغەی 

دیاری کراوە.
کەوابوو وەک باسم کرد وەچه ی سێهەم 
ــەن لەچاو  ــەم ـــاری ت ــە ب ــە ل ــە ک ــەک ــەی وەچ
ئه زموونی  گەنجترن،  دووهـــەم  وەچـــه ی 
پاشخانی  كه متره ،  خه باتیان  و  سیاسی 
جیلە  ئەو  به اڵم  شاره ،  له   زیاتر  فكرییان 
ــای  ــی ــەڵ دن ــەگ ــان ل ــی ــدی ــوەن ــه ی ــاری پ ــ ــە ب ل
سۆشیال مێدیا و لەگەڵ مێدیای بیانیدا بە 
حوکمی ئەوەی کە بەشێکیان لە دەرەوه ی 
ــڕتــر  ــەکــی چــڕوپ ــی ــدی ــوەن ــه ی پ ــن  ــ واڵت دەژی
ــەر لە  ــەگ ــە ئ ــۆی ــە، ب ــەی ــان ه ــری ــەت ــۆکــم و ت
سەردەمێکدا نوخبه كانی وەچه ی یەکەم و 
دووهەم شوێندانەریان لەسەر کوردستان 
ــەمــی  ــەڵ ــەهــۆی ق ــان ب ــه  و کــوردســت ــه ی ه
بەاڵم  دەرێ،  دێتە  شێوەیە  بەو  ــەوە  ــەوان ئ

ــەت  ــان ــەن ــاو. ت ــەشــی ــووک و ن ــ ــەی س ــس ق
ئاست  لە  “کوردستان”  ڕۆژنامەی  زمانی 
دەکــرا.  ــەدی  ب تێدا  نەزاکەتی  دوژمنانیش 
ڕۆژنامەی “کوردستان” لە ڕووی نووسین 
ــی بۆ  ــان ــەک ـــی وش ـــاراوی پ ـــنـــووس و  و ڕێ
ئەو کەسانەی  بۆ  بوو  نموونەیەک  خۆی 
ــان بۆ  ــی ــک ــێ ــق ــەش ــەرم ـــەویـــســـت س ــان ـ دەی
لەبەردەستدا  کـــوردی  ــی  زمــان فیربوونی 
بێ. هەرچەند هەواڵ و باسی ڕووداوەکان 
دەگەیشتە  ڕۆژنامەکە  کاتێک  لەوانەبوو 
باسمان  کە  هۆیانە  بەو  دەستی خوێنەر 
ــەاڵم  ب ــن،  ــەت ــوای ــەب ن ــی ڕۆژ  ــەت ــاب ب ــرد،  ــ ک
پتر  کە  بابەتەکان  شرۆڤەی  و  لێکدانەوە 
سیاسی بوون تازەیی و واقێعبینی خۆیان 
پاراستبوو. زیادکردنی الپەڕەی تایبەت بە 
ئەدەب و شێعر و هونەر و.... هەمووکات 

بۆ چێژ لێ وەرگرتن دەبوون.
بایەخێکی   “کوردستان”  ــامــەی  ڕۆژن    
دەدا.  ــدااڵن  ــن م ــی  ــات ــی ــەدەب ئ ــە  ب تایبەتی 
“دنیای  ناوی  بە  پاشکۆیەک  زیادکردنی 
مندااڵن” بە ڕۆژنامەکە کە لەالیەن مندااڵنی 
ــری  چــاودێ ــر  ــەژێ ل ــەوە  ــزب حــی کەمپەکانی 
کادرێکی دەستەی نووسەرانی ڕۆژنامەی 
ڕۆژنامەکە  ــەگــەل  ل ــات  ــاوک ه ــان  کــوردســت
ــەوەی مندااڵنی بۆ  ــوو ســەرەڕای ئ دەردەچ
الی خوێندنەوە ڕادەکێشا، هانیشی ئەدان 
ــەدا  ــەک ــام ــە ڕۆژن ــان ل ــەک خــۆی ــوەی ــە شــێ ب
ــان  ــەت ی ــاب ـــی ب ـــاردن ــە ن ــا ب ــەوە. ج ــن ــن ــی ــب ب
بوایە  داهێنانێک  ــەر  ه ــان  ی وێنەکێشان 
بەشدارییەدا  ــەو  هــەرل دەبـــوون.  ــەشــدار  ب
لە  منداڵەکان  ئیستیعدادی  و  لێهاتوویی 
ڕووی نووسین یان وێنەکێشان تەنانەت 

شێعر و... دەردەکەوت.
ــە مـــاوەی  ـــان” ل ــەی “کـــوردســـت ــامـ ـ ڕۆژن
ــادری  ــک کـ ــێ ــەڵ ــۆم ــدا ک ــی خــۆی ــکــۆشــان ــێ ت
لێوەشاوەی لە بواری نووسین یان کاری 
فەننی و هونەری ڕۆژنامەگەری پەروەردە 
دەکرد کە بۆ خۆی سەرمایەیەکی گەورە 
و بەنرخ بوو بۆ حیزبەکە. بە جۆرێک کە 
هەموو کات کادرەکانی بەشی ئینتیشاراتی 
حیزب بەشێک بوون لە کادرە نوخبەکانی 

حیزب.
ــڕای  وێ دیکە  جارێکی  کۆتاییدا  ــە  ل    
دەستخۆشی لە هەموو ئەو کەسانەی کە 
ڕۆژێک لە ڕۆژان لەو ڕۆژنامەدا ئەرکیان 
ــن و  ــەوت ــەرک داوای س ــوە،  ــ ب ــۆ  ــەســت ئ ــە  ل
سەربەرزیش بۆ کارگێڕان و هەڵسووڕاوانی 
دەکەم.  “کوردستان”  ڕۆژنامەی  ئێستای 
بەو هیوایەی لە داهاتوویەکی زۆر نیزیکدا 
و  دەربچێ  خۆی  ــدی  زێ لە  “کوردستان” 

ڕۆژانە بگاتە دەستی خەڵکەکەی.

له  وەچه ی سێهەمدا بە حوکمی ئەوەی کە 
سۆشیال مێدیا لە گۆڕێدا هەیە، بە حوکمی 
ئەوەی کە ئاڵوگۆڕی زانیارییەکان زیاترە، 
ئەم  تەئسیری  ــر  ژێ ــە  ــەون دەک ــیــش  ــەوان ئ
هەواڵ  لێشاوی  ئەم  زانیارییانه ،  لێشاوی 
و لێکدانەوانە و دواجار ئەم کاریگەرییانە 
ــگ  ــشــدا ڕەن ــان”ی ــوردســت ــەی “ک ــام ــە ڕۆژن ل
ــە بڵێم  ــە ک ــەوەی ــم ئ ــەســت ــــــەوە. مــەب دەدات
ــی  ــەک ــی ــدی ــوەن ــه ی ــدا پ ــەم ــه ــه  وەچــــه ی ســێ ل
دووالیانە، لە نێوان نووسەران و ڕۆژنامەی 

کوردستاندا هەیە.
دووباره   پیرۆزبایی  وێڕای  كۆتاییدا  له  
ــامــه گــه ری كـــوردی و ســه رجــه م  ــه  ڕۆژن ل
هاوڕێیانی حیزبی دێموكراتی كوردستان، 
ــه گــه ڵ  ــم ل ــازان ــه  ن ــه وه  بڵێم ك ـ ده مــــه وێ ئ
ــه ی  ــام ڕۆژن ١٠٠٠ی  ژمـــاره ی  ــی  ده رچــوون
شێوازی  و  كوێین  ــه   ل ئێمه   ــان  كــوردســت
ده رچوونی كوردستان چۆن ده بێ، ڕۆژانه  
ده بێ، هه فتانه  ده بێ، دووحه وته نامه  ده بێ، 
تــر بۆ  ــه گــه ر جه ژنێكی  ئ ــوادارم  ــی ــه اڵم ه ب
كوردستان بگیرێ له  شوێنی له دایكبوونی 

ڕۆژنامه ی كوردستان بێ!

 درێژەی:

عەلی مێهرپەروەر
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ــە بە  ــک کـ ــێ ــۆک ــاڵڤ ــە ب ــ ـ ــــامــــە، وات ڕۆژن
شێوەیەکی ڕێکوپێک ئامادە دەکرێ و چاپ 
بەردەستی  دەکەوێتە  و  باڵو دەبێتەوە  و 
ــە نە  ــاڵوکــراوەی ــەو ب ــدەوار. ئ ــن خەڵکی خــوێ
بەیانێکی یەک دوو الپەڕەییە کە باس لە 
ڕاگەیەندراوی  نە  بکا و  تایبەت  بابەتێکی 
هەر  یا  کۆمەاڵیەتی  سیاسی  ناوەندێکی 
قەڵەمی  چـــاوی  ــکــوو  ــەڵ ب شوێنێکی ترە، 
ــەو  ـــــــەری. ل ـــە هــەمــوو دەوروب ـــت ـــێ دەڕوان
ــاوی  ــە ن ــاڵڤــۆکــە ب ــەو ب ــە ئ ســـەردەمـــەوە ک
ــت خەڵک،  ــە دەسـ ــووەت ــەوت ک ــە”  ــامـ ـ “ڕۆژن
مەبەستی  ــوە.  ــەڕی ــپ ــێ ت ســـاڵ  چـــوارســـەد 
کۆمەاڵنی  بە  زانیاری  گەیاندنی  پتر  ئەو 
خەڵک بووە. ڕۆژبەڕۆژ گەشەی سەندووە 
خۆی  ــاشــکــراتــر  ئ فیکرییەوە  ــاری  ــەب ل و 
سەرەتای  لە  هەر  ڕۆژنامە  دەرخستووە. 
خاڵێکی  ــوو  وەک ئەخالقی  ــەوە،  ــی ــەزران دام
ڕۆژنامەیەک  بۆ  بنەما.  کردووەتە  گرینگ 
بایەخەوە  چاوی  بە  کە  بووە  بەجێ  زۆر 
گرینگیی  ــن،  ــووســی ن ــوازی  ــێ ش بڕوانێتە 
بابەت و سەربەخۆیی قەڵەم. ڕەچاوکردنی 
هەمووی ئەو خااڵنەش، وای لێ کردووە لە 
ماوەیەکی کورتدا ببێتە قوتابخانەیەک بۆ 

پەروەردە و گەشەی کۆمەڵگە. 
یەکەمجار ساڵی ١٨٢٨ و  وەک دەزانین 
عەلی  محەممەد  پاشایەتی  سەردەمی  لە 
ڕۆژهــەاڵتــی  لە  ــە  ــام ڕۆژن میسردا  پاشای 
ناوین کەوتووەتە بەرچاوی خەڵک. ناوی “ 
الوقایع المصریە” بووە. ٧٠ ساڵ دوای ئەو 
ڕۆژنامە میسرییە، هەر لە شاری قاهیرەی 
واڵتی میسر، بە هەوڵ و تێکۆشانی میقداد 
ــامــەی  ــەم ڕۆژن ــەک ـــەدرخـــان ی ــدحــەت ب ــی م
لە ٢٢ی   “ “ کوردستان  ناوی  بە  کــوردی 

نیسانی ١٨٩٨دا چاپ و باڵو  کراوەتەوە. 
کۆتاییەکانی  “کوردستان”ی  ڕۆژنامەی 
کوردستانێکی  خاکی  لە  ــۆزدە  ن ــەدەی  س
ـــاڵو  ــەرب ـ ـــوەی ب ـــە شـــێ ــــەشــــکــــراودا ب داب
ــە  کــەوتــووەت پتر  بەڵکوو  ــەوە،  ــۆت ــەب ــاڵون ب
بەردەستی ژمارەیەک خوێندەواری کوردی 
نیشتەجێ لە میسر و لوبنان و دیمەشق 
و یەک دوو پێتەختی تر. هەڵبەت با ئەوەش 
بڵێین، ئەگەر کەشێکی ئازادیش هەبووایە 
با،  سەربەخۆ  و  ـــازاد  ئ کوردستانیش  و 
ئەو  خوێندەواری  خەڵکی  ڕادەی  هێشتا 
سەردەمە ئەوەندە زۆر نەبووە کە بتوانێ 
لە  کەڵک  وەرگرتن  زانیاری  مەبەستی  بە 
بابەتی نووسراو وەرگرێ. ٤٨ ساڵ دواتر، لە 
سەردەمی کۆماری کوردستان دا، ڕۆژنامەی 
کوردستان  دیمۆکراتی  حیزبی  زمانحاڵی 
ــووە هــەر بەو  ب ــەری کۆمار  ــن کە دامــەزرێ
ناوە، واتە “کوردستان” دەرچووە. دیارە بەر 
“کوردستان”یش  گۆڤاری  ڕۆژنامەیە  لەو 
لەگەڵ چەند باڵڤۆکی دیکە باڵوبوونەتەوە. 
بە وردبوونەوە لە سەرچاوە مێژووییەکان 
و بەتایبەت ڕۆژنامەی “کوردستان” خۆی، 
زەمەنیی  فەترەیەکی  لە  تەنیا  دەبینین 
ـــەڕۆژن،  ب بابەتەکان  ــوەرۆکــی  ــێ ن ــدا  ــورت ک
ڕۆژهەاڵتی  سیاسی  کەشوهەوای  چونکە 
بەسەردا  ئاڵوگۆڕی  ئەوکاتە  کوردستانی 
و  نووسین  بۆ  ــازاد  ئ بوارێکی  و  هاتووە 
دەرچوونی گۆڤار و ڕۆژنامەکان ڕەخساوە. 
پێویستە ئەوەش بڵێین کە “کوردستان”ی 
ئەو سەردەمە و تەنانەت دواتریش، دیسان 

سەردێڕەکانی  کە  ــووە  ــەب ن ــەک  ــەی ــام ڕۆژن
جــۆراوجــۆر  فرتوفێڵی  بە  و  بکا  ڕەنگین 
خەڵک فریو بدا و بۆ الی خۆیانی ڕاکێشێ. 
ناتەبا  و  ڕاستی  لە  دوور  بابەتەکانی  یا 
الپەڕەکانی  و  بن  ــار  ڕۆژگ کەشی  لەگەڵ 
یەکەمی پڕ لە وێنە و گرافیک بکا و وەدوای 
ئەو فکرە بکەوێ کە پێی دەڵێن: ڕاکێشانی 
، وەک  سەرنجی خوێنەر بە هەر نرخێک” 
و  چیرۆک  نە  ــاوە.  ب سیاسەتدا  لە  چــۆن 
و  لێکدانەوە  نە  و  خەیاڵی  بەسەرهاتی 
و  ــەواڵ  ه نە  و  بێ بنەما  هەڵسەنگاندنی 
زانیاری دوور لە ڕاستی لە “کوردستان”دا 
و  ـــگـــۆ  دەن وەدوای  ـــەگـــرتـــووە.  ــان  ن ــی ــێ ج
ئەدەبیاتەکەی  و  نەکەوتووە  قسەوباسان 
خــاوەن  و  ــاراو  پ بەیانی  زمانی  و  فەرمی 
بەگشتی  و  ـــووە  ب دروســــت  ــی  ــووس ــن ڕێ
ــوون بـــووە.  ــرب ــێ ــێ ف ــۆ ل ــەک ب ــەی ــخــان ــاب ــوت ق
باڵوکردنەوەی  بۆ  وەسیلەیەک  هەرچەند 
بیری حیزبی دیمۆکراتی کوردستان بووە، 
لێ لە هەمان کاتدا شوێنێکی گونجاو بۆ 
لێکدانەوەی بەڕێ وجێی ئاڵوگۆڕە سیاسی 
و کۆمەاڵیەتییەکانی سەردەم و مەکۆیەک 
بابەتی  ــێــک  ــەل گ ــی  ــردن ــارک ــۆم ت ــۆ  ب ــووە  بـ
سەرنجڕاکێشی ئەودەم و ڕزگارکردنیان لە 

فەرامۆشی و فەوتان. 
مێژوویی  کتێبێکی  هــەر  سەیری  گــەر 
ــێ، لە  ــەی کـــورد ب ــەرەک ــووس ــە ن بکەین ک
ئەوەمان  سەرەتاییدا  ڕستەکانی  یەکەم 
بووە  ناچار  نووسەر  کە  بەرچاودەکەوێ 
دەست بۆ دەیان سەرچاوەی بیانی بەرێ 
بە  کــورد  لەسەر  زانیاری  نەختێ  ــۆوەی  ب
بە گشتی زۆر  ــورد  ک ــەوێ.  ک عــام وەگیر 
تۆمارکردنی  و  نووسینەوە  ــە  ب گرینگی 
ڕووداوەکان نەداوە، جا یا بەالیەوە گرینگ 
تۆمارکردن  نەریتی  خـــاوەن  ــا  ی نەبوونە 
نووسین  زانیبای  ــەگــەر  ئ ــورد  ک ــووە.  ــەب ن
دەبنە  ــک  ڕۆژێ بابەتەکان  تۆمارکردنی  و 
هەنگاودا  یەکەم  لە  نەتەوەیی  سامانێکی 
لە  ــی  ــەوەی ــەت ــون ــێ ن مڵکێکی  هـــەروەهـــا  و 
دەرەجەی دووهەمدا، ڕەنگە قەت وەها بێ 
مەیل نەبووایە و لەو بوارەدا باشتر بیری 

کە  بێ  لەبەرچاو  ئەوەمان  دەبێ  کردباوە. 
ئەو نووسراو و بەڵگانە وەکوو یادەوەری 
و سەرچاوە، مەحکەمترین بەردی بناغەی 
ــان  ــم ــی ــەوەی ــەت ــاســەی ن ــن ــێ ــی و پ ــت ــەســێ ک
پێک دێنن و ئێستا و ڕابردوومان لێك  گرێ  
ڕێنوێنیمان.  بۆ  ڕووناکن  چرای  و  دەدەن 
ئەو پردەی کە بە هۆی ئەو بەڵگە و باڵڤۆک 
ڕابردوودا  و  ئێستا  لەنێوان  نووسراوانە  و 
ئێمە  نیشتیمانیی  زەینی  ــن،  ــت دەب دروس
ــان”ی  ــەی “کــوردســت ــامـ ـ ــن. ڕۆژن ــن ــك دێ ــێ پ
ــرات، وەکـــوو  ــۆک ــم ــی دی ــزب ــی حــی ــاڵ ــح ــان زم
زانیاریی  ــن  ــری زۆرت ــاوەن  خـ و  کۆنترین 
ــان،  ــت ــوردس ــی ک ـ ــەاڵت ــە ڕۆژهـ ــی ل ــژووی ــێ م
بەاڵ  پڕمەترسیترین  توانیویەتی  بەهەق 
ــــەرێ، کە  ــژوو الب ــێ ــەی م ــەر جــەســت ــەس ل
لەبیرچوونەوەی  و  ــەرامــۆشــی  ف ــش  ــەوی ئ
ڕووداوەکانی نیزیک بە ٧٠ ساڵی ڕابردوویە. 
دوو  ــاری  دی ڕاستیدا  لە  ــە  ــامــەی ڕۆژن ــەو  ئ
ئەو  ئێستا.  ـــەوەی  ن ــۆ  ب پێشترە  نەسڵی 
گونجاو  شێوازی  بە  لەسەریەتی  نەوەیە 
ــامــاژەم  ئ پێشتر  وەک  ــا  ی خەزێنەیە  ــەو  ئ
بەرەبەرە  نیشتیمانییە  زەینە  ئەو  پێکرد، 
ئەوە  ئیمکانی  و  جیهانی  مڵکێکی  بکاتە 
برەخسێنێ کە جیلی نوێی جیهان بتوانێ 
ــی  ــان ــەک ــی ــاری ــی ــە زان ــک ل ــەڵ ــی ک ــاســان ــە ه ب
وەرگرێ و چیتر وەکوو باڵوکراوەی لۆکاڵ 
زەینێکی  ــە  ل نەنوێنێ.  ــۆی  خ حیزبی  و 
جیهانی.  زەینێکی  ببێتە  نیشتیمانییەوە 
توانی  ــان”  “کــوردســت ــەی  ــام ڕۆژن وەختێک 
ببێتە  و  بێتەدەر  لۆکاڵییە  چوارچێوە  لەو 
سەرچاوەیەکی  و  نەتەوەیی  ئارشیوێکی 
جیهانی و توێژەر و لێکۆلەران بە هاسانی 
توانیان دەستیان پێ ڕابگا، هەم توانیومانە 
مێژوومان باشتر بە دنیا بناسێنین، هەم 
لێکۆڵینەوەی  بدەین  ــژەران  ــوێ ت یارمەتی 
دروست لەسەر ڕووداوەکان بکەن و هەم 
توێژینەوە  خوێندنەوەی  دوای  بڕیاردەران 
گونجاو  و  بەرهەق  بڕیاری  بەڵگەکان  و 
نەتەوەییە  سامانە  ئەو  واتایەک  بە  بدەن. 
تۆزی  هەم  “کوردستان”  ڕۆژنامەی  ــە  وات
فەرامۆشی لەسەر نەنیشتووە، هەم وەکوو 

بە  ــری  ــت پ ــی  ــەت خــزم نیشتیمانی  ــی  ــن زەی
کوردستان و دۆزەکەی کردووە.

ئێمە سەیری هەر ژمارەیەکی ڕۆژنامەی 
خۆیەوە  لەبەر  خۆی  دەکەین،  کوردستان 
چ  جــا  بەسەرهاتێکە،  و  ــژوو  ــێ م ــاوەن  خـ
ــی  ــای ــاک ــەر ڕوون ــەب ــە ل ــەو ســـەردەمـــەدا ک ل
ــەی  ــخــان ـــە چــاپ ل ــان و  ــەک ــۆس ــان چـــرا و ف
“کوردستان”دا بە هەوڵ و کۆششی سەید 
ــەژار، هێمن و  ــ ــدی، ه ــی ــەم مــوحــەمــمــەد ح
بە  کە  ــر  دوات یا  ــووە،  دەرچ زەبیحی یەکان 
قاسملوو  دوکتۆر  تەقەلالی  و  هیممەت 
و  چاپ  بە  ــژە  درێ هاوڕێیەکی تر  چەند  و 
خوێندوومانەتەوە  دراوە.  باڵوکردنەوەکەی 
بۆ  ماڵی  گرفتێکی  ــەگــەر  ئ ــار  ج زۆر  کــە 
“کوردستان” هاتووەتە پێش، ئەوە پێشەوای 
سەرکۆمار خۆی لە فریای کەوتووە و قۆڵی 
لێ  هەڵماڵیوە و نەی هێشتووە ئەو ڕۆژنامە 
خۆشەویستە پەکی بکەوێ. هەر بە هەمان 
کۆمار  دوای  کەسایەتییەکانی  هەستیش، 
ئەگەر تەنانەت قەرزیشیان وەرگرتبێ، ئەو 
بەسەر  کۆماریان  و  پێشەوا  یادگارییەی 
دەســت  گەیشتووەتە  ــا  ت ــووە  ــرت ڕاگ پێوە 

وەچەی نوێ. 
ــە فەرمی  ــد ب ــە هــەرچــەن ــەی ــام ــەو ڕۆژن ئ
کوردستانی  ــی  ــمــوکــرات دێ حیزبی  ــری  ــی ب
ــان کاتدا  ــەم ــە ه ــێ ل ــەوە، ل ـ ــردووەت ــاڵو کـ ب
خەبات  ــوازی  شــێ ــری،  ــۆڕاگ خ ڕێوشوێنی 
ــای  ــەم ــن ـــە ب ــڕی ب ــێ ــگ ــۆڕش ــی ش ــت ــەس و ه
بۆ  کاری  و  داناوە  ڕزگاریی  بۆ  تێکۆشان 
ــردووە  ک نەتەوەیی  بیری  گەشەسەندنی 
پرسی  و  داوە  ــی  ــووی ــەکــگــرت ی ــی  ــەوڵ ه و 
دڵی  و  زەیـــن  نێو  ـــە  بـــردووەت ــی  ــەوەی ــەت ن
سەرچاوە  زانیاریی  بەپێی  کــورد.  تاکی 
یەکەم  کۆمار،  سەردەمی  مێژووییەکانی 
بەرپرسی “کوردستان” سەید موحەممەدی 
حەمیدی بووە و هەروەها ١١٧ کەسیش لەو 
نووسیوە.  وتاریان  و  شێعر  ڕۆژنامەیەدا 
ــەژار،  ه هێمن،  وەکــوو  شاعیرانی  گــەورە 
خالید ئاغای حیسامی، سەید کامیل، فایق 
بێکەس، خاڵەمین، خاتوو حەڵەبی سمایل 
مەال شێخ  ــووری،  ن موفتی،  قانع،  فەرجی، 

)بەیان(، خاتوو  جەالل حوسێنی، خاتەمی 
مریەم ئەحمەدی، قەدریجان و جووتێر و 
نووسەرەکانن.  ناسراوترینی  چەندێکی تر 
ــان  ــــە، خــۆی ــــەوان ـــدێـــک ل ـــەت چـــەن ـــب هـــەڵ
بوونە و هەربۆیەش  دامەزرێنەری کۆمار 
ــەواو  ت شێعرەکانیان  و  ــار  وت ــوەڕۆکــی  ــێ ن
“کوردستان”  ڕۆژنامەی  ــووە.  ب نەتەوەیی 
دواتر وەکوو هەموو ئەو کەسایەتییانەی 
نەخشیان لە دامەزراندنی کۆماردا هەبووە 
ــە  ــەوت ــک دەســت ـــەو  ئ ــی  ــکــچــوون ــێ ت دوای  و 
ــی   ــەن وەت دوورە  ـــگـــای  ڕێ ـــە  ـــوون ـــاچـــارب ن
بگرنەبەر، ئەویش ئاوارەی هەندەران بووە. 
 ٧٠ بە  نیزیک  دیمۆکرات  حیزبی  ئەگەر 
ساڵ لە تەمەنی لە دوورواڵتی و ئاوارەییدا 
بە  ئەویش  زمانحاڵی  ــەی  ــام ڕۆژن ـــاوە،  ژی
هەمان شێوە و بەڵکوو ئاوارەتریش بووە. 
کەوابوو دەبێ بەهەق بڵێین، ڕۆژنامەی 
نەبووە  باڵڤۆکە  ئەو  ئەگەر  “کوردستان” 
ئورووپایی  ڕۆژنامەکانی  شانبەشانی  کە 
باسی  و  ــەر  ــەب خ ـــــازاددا  ئ کەشێکی  ــە  ل
خوێنەر،  بەرچاوی  بخاتە  ــە  ڕۆژان ــازەی  ت
تێکۆشانی  و  ــەوڵ  ه ــە  ب توانیویەتی  ــێ  ل
کەسایەتی یە دڵسۆز و نیشتمانپەروەرەکان 
هەر  دروستەکانی  لێکدانەوە  و  ــە  ــگ ڕوان
هۆگرانی  دەســتــی  بگەیەنێتە  ــەتــرەیــەک  ف
و  دەرەوە  لە  نەتەوەکەمان  سەربەستی 
ئارشیوێکی  ببێتە  لەوەش،  جیا  ژوورەوە. 
هەر  لە  کــورد  تاکێکی  هەر  و  نیشتمانی 
دەستی  بخوازێ  زەوییە  ئەو  گۆی  کوێی 
ــەوە و  ــن ــژی ــوێ ـــۆ کــــاری ت ـــگـــا و ب ـــێ ڕاب پ

مێژوونووسی کەڵکی لێ وەرگرێ. 
هەر ژمارەیەکی ڕۆژنامەی “کوردستان” 
بخوێنیەوە،  بابەتەکانی  و  بکەی  سەیر 
جێ   زەینتدا  لە  واقیعبینانە  بیری  خێرا 
نیشتمانپەروەری  ســۆزی  ــۆش  دەکـــا،  خ
دەدڵت دەگەڕێ، هەستی ڕابوون جەستەت 
ــوو  وەک ئەگەر  ــەش،  ــەوان ل جیا  دادەگـــرێ. 
ــی مــەجــالــت بۆ  ــژووی ــێ ــی م ــەک ــاوەی ســەرچ
سەردێری  خوێندنەوەی  بە  دەڕەخسێنێ، 
لە فاڵن  تێدەگەی  هەر ژمارەیەکیش خێرا 
ڕەچاو  ڕێباز  و  سیاسەت  کام  سەردەمدا 
کراوە بۆوەی کورد بتوانێ مافێک دەستەبەر 
کە  سەردەمێک  ــەر  ه دروشمەکانی  بکا. 
وەکــوو  یا  یەکەمدا  ــەڕەی  الپ ژێـــرەوەی  لە 
بە  نووسراون،  ئەسڵی  بابەتی  سەردێری 
چ  پیش  ــەوە  ل ساڵ  پەنجا  دەڵێن  خوێنەر 
ــدا  ڕۆژەڤ لە  پتر  خواستێک  و  دروشمێک 
ــوازی نووسینی  ــێ ــا ســەبــک و ش ی ــووە،  بـ
زاڵ  ــاری  وت و  شێعر  نێوەرۆکی  و  بابەت 
چ بووە. ئەگەر لەوانەش بگوزەرێین، هەر 
تێکۆشانی  و  هەوڵ  بدەینە  سەرنج  تەنیا 
ئەو ڕۆژنامەیە لە بواری کوردی نووسیندا، 
قوتابخانەیەکی  بڵێین  ــێ  دەب ــی  ــەڕاســت ب
ــی  ــاب ــوت ـــە هــــــەزاران ق ــووە و ب ــ ــگ ب ــن ــری گ

پێگەیاندووە. 
ــاعــەت بە  ــەن ــەوەی ق ــ ـ ــدا، ئ ــی ــای ــۆت ـــە ک ل
ــەی  ــام ــە ڕۆژن ــە ک ــەوەی ــێ، ئ ــن ــەر دێ ــن خــوێ
نیشتمانییە  زەینێکی  ئەگەر  “کوردستان” 
ــاڵ،  ــە ٧٠ سـ ـ ــر ل ــت ـــــی پ ــۆ ڕووداوەکـــــان بـ
و  سەبک  نیشاندانی  بۆ  ئارشیوێکیشە 
شێوازەکانی نووسین بە درێژایی تەمەنی 

خۆی و حیزبی دێموکراتی کوردستان.

عەلی فەتحی
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»کوردستان« لە هەناوی کۆمەڵگەوە

ــووســەران  ن ــەی  دەســت ئەندامێکی  وەک 
ــووســم  ــۆی دەن ــەوە ب ـ ــە نێوخۆی واڵت ــە ل ک
سیاسیی  ــی  ــارودۆخ ب ــەهــۆی  ب مخابن  و 
ئەندامانی  ــە  ل بەشێک  ڕەنگبێ  ـــەوە  واڵت
دیکەی دەستەی نووسەرانیش هەر بەناوی 
گەیشتنی  بمناسن،  “شاهۆ”ەوە  خوازراوی 
ــارە ٨٠٠ی  ــان” بە ژم ــەی “کــوردســت ــام ڕۆژن

خۆی پیرۆزبایی دەڵێم.
“کوردستان” داهێنانی حیزبی دێموکرات 
ــرات و  ــوک ــم ــری دێ ــی ـــەوەی ب ـــاڵوکـــردن ــۆ ب ب
تەمەنی  ــە  ل ئێستا  ـــوو.  ب ــوازی  ــەوەخ ــەت ن
ــارە  ژم کاتێکدا  ــە  ل و  ــدا  خــۆی ــەی  ســاڵ  ٧٥
زێدی  لە  دوور  کە  دەردەکـــا  خــۆی  ٨٠٠ی 
لەدایکبوونی باڵو دەبێتەوە. ئەم نووسینە 
ــەوە  واڵت نێوخۆی  ــە  ل “خوێنەر”ێکی  وەک 
دەنێرم کە هەموو جارێ بە هۆگرییەوە بۆ 
“کوردستان” دەنووسێ و بە تامەزرۆییەوە 

دەخوێنێتەوە.

بۆ  قوتابخانەیەک  ــان”  ــت ــوردس “ک
فێربوونی زمانی دایکی

زمان  پاراویی  هۆی  بە  ڕۆژنامەیە  ئەو 
ـــووســـەران  ــی ن ــەســەر دەســت ــــژەی ل و وێ
ــد  ــەن ــەهــرەم ــا و ب ــوان ــەت ب ــی  ــاســان ــن ــان و زم
ــان،  ـــــــەروەردەی زمـ ــە پ ــی دان ب ــگ ــن ــری و گ
ـــەردەنـــگ و  ــۆ ب ــەکــی ب ــەی ــخــان ــاب ــی قــوت ـ ڕۆڵ
مکانیزمە  ـــەم  ب ـــڕاوە.  گـــێ ــی  ــان ــەرەک ــن ــوێ خ
بابەتەکانی  تەنیا  خوێنەرانی  داوە  هەوڵی 
فێری  بەڵکوو  نەخوێننەوە  ڕۆژنامە  نێو 
دایکیشیان  بە زمانی  نووسین و خوێندن 
بکا. بە تایبەت پاش شۆڕشی گەالنی ئێران 
)١٣٥٧( و ڕاگەیاندنەوەی دووبارەی خەباتی 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  ئاشکرای 
“کوردستان”  ڕۆژنامەی  دەستی  سەر  لە 
گەلێک زۆرن ئەو مێرخاسە پێشمەرگانەی 
کۆماری  داگیرکاریی  سیاسەتیی  هۆی  بە 
ئیسالمی دەرفەتی خوێندەوار بوونیان بۆ 
نەڕەخساوە و لە تەمەنی پێشمەرگایەتی بە 
هۆی خوێندنەوەی ڕۆژنامەی “کوردستان” 
ــان  زم ــی  ــان ــاک ــامــۆســت م ــن  ــری ــاشــت ب ئێستا 
ــە  ــەت ــوون ــان ب ــۆی ــژەی کــوردیــن و خ ــ و وێ
تاکەکان  پەروەردەکردنی  بۆ  مامۆستایەک 

لە ڕاستای فێر بوونی زمانی دایکی.
لە  کوردستان  ــامــەی  ڕۆژن کاریگەریی   
ــەو ســـەردەم  ــش چ ئ ــی ــەاڵت ــێــوخــۆی ڕۆژه ن
دەستی  دەگەیشتە  کاغەز  شێوەی  بە  کە 
خەڵک و ئەندامانی و چ ئێستاش بە هۆی 
دەستیان  خوێنەران  مێدیا  ماس  و  مێدیا 
لەسەر  شوێندارانەی  ــی  ڕۆڵ و  ــا  ڕادەگ پێ 
وەکوو  و  ــردووە  ک دروســت  بەردەنگەکانی 
لێ  دایکی  زمانی  فێربوونی  بۆ  کاناڵێک 

هاتووە.
ـــە ســەر  ب ـــی زاڵ  ـــداران چـــۆن دەســـەاڵت
نادەن  ئیزن  کۆلۆنیالیزیکراو  کوردستانی 
دایکی  ــی  ــان زم ــە  ب فێربوون  و  ــەروەردە  ــ پ
بوونی هەبێت، ڕۆژنامەی کوردستان کەم 
و  ــەوە  ــردۆت ک ــڕ  پ بۆشاییەی  ــەو  ئ زۆر  و 
خوێنەرەکانی  ڕێگای  لە  ناوەندێک  وەکوو 
زمانی  فێربوونی  و  ــەروەردە  ــ پ ــڕۆســەی  پ
دایکی بردووەتە نێو ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
و شان بە شانی مامۆستا خۆبەخشەکانی 
تاک  پێگەیاندنی  هەوڵی  کوردیی  زمانی 
ئەساسی  ســەر  لە  دەدات،  ــەاڵت  ڕۆژهـ لە 
)زمانی من ناسنامەی منە( پێش بە ڕەوتی 
ــان  الی ــە  ل ــەی  ــەوەک ــەت ن ئاسیمیلەبوونی 
نەتەوەکەی  ســەر  بە  زاڵ  ــی  ــداران دەســەاڵت
ــان،  ــە زم ــەخ دان ب ــای ــگــای ب ــە ڕێ ــرێ. ل دەگـ
و  نەتەوەیی  چاندی  و  ئەدەب  و  کولتوور 
پەرچەکەردار  و  کاریگەر  تاکی  نیشتمانی 
دژی  مێژووییەکەی  پرسە  نیسبەت  ــە  ب
دروست  سیستم  زێهنییەتی  و  عەقڵییەت 

کردووە.

کێشەی  بە  گرنگیدانی  و  “کوردستان” 
ــازەری  ئ لەگەڵ  هاوبەشەکان  ناوچە 

زمانەکان
نیشتمان  ــی  ــەاڵت ڕۆژه ــە  ل ــورد  ک گەلی   
ــەوەی  ــەت ــەت ن ــ ــاســەتــی دەوڵ ــە هـــۆی ســی ب
ــی  ــت ــدارێ ــەاڵت ــی دەس ــات ــە ک ــت، ل ــەردەسـ سـ
ڕێگای  ــە  ل ئێستا  ــوو  ــاک ت ــەوە  ــان ــارەک ــاج ق
هەوڵی  ڕۆژهـــەاڵت  دێمۆگرافیای  گۆڕینی 

ــووری  ــاک ــی ب ــان ــاوچــەک ــی ن ــردن ــورک ک ــە ت ب
ڕۆژهەاڵتیان داوە تاکوو لە ڕێگای کێشەی 
نەتەوەییەوە لە نێوان دوو نەتەوەی ئازەری 
و کورددا و بە پشتیوانی کردن لە نەتەوەی 
ــەر  ــب ــەران ــە ب ــخــواز ل ــاف ــــازەری، کـــوردی م ئ
و  کپ  ناوەندییەوە  ــی  ــەت دەوڵ ئۆتۆریتەی 
کاربەدەست  ڕێگای  لە  و؛  بکەن  بێدەنگ 
بە سەر  ــازەری  ئ تاکی  کردنی  بەرپرس  و 
شکاندنی  تێک  هەوڵی  ــوردەوە  ک نەتەوەی 

ڕۆح و عەقڵییەتی تاکی کورد بدەن.
ــیــش  ــان ــی کــوردســت ــرات ــوک ــم ــی دێ ــزب  حــی
ــان”  ـ ــت ــوردسـ ــــامــــەی “کـ ــای ڕۆژن ــگـ ـ ــە ڕێ ـ ل
ــەوە  ــن ــزووت ب و  ــزب  ــی ح ــی  ــاڵ ــح ــان زم وەک 
زمانێکی  بە  توانیویەتی  نەتەوەیییەکەی 
ــە نیسبەت  ب ــەری  ــگ ــە ڕۆشــەن ــان ســەردەمــی
پرسی زمان و خاک و نەتەوە و نیشتمان 
باوەڕە دێموکراتیکەکان  لە سەر ئەساسی 
چوارچێوەی  لە  ستراتیژیییەکەی  هێڵە  و 
ــەوە و  ــات ــک ــەم پــرســە شــی ب ــزم دا ئ ــی ــدڕال ــێ ف
مێژوویی  بەڵگەی  هێنانەوەی  ڕێگای  لە 
و  ــەوە  ــەوان ح پێکەوە  ئاشتەوایی،  هەوڵی 
ــەوەی کــورد و  ــەت ــوان دوو ن ــێ ــە ن ســـازان ل
ئازەریدا دروست بکا و ئەم پیالنگێڕییەی 
حاکمییەت کە لە ڕێگای ڕەوتی پانتورکیزم 

دەیدا پووچەڵ بکاتەوە. 
ــگــای  ــە ڕێ ــان” ل ـــامـــەی “کــوردســت  ڕۆژن
و  هەستیار  پرسە  ــەم  ئ بۆ  ــی  ــن ــواڕی دوورن
شانبەشانی  دەدا  هـــەوڵ  ــدارە  ــی ــرســی ــەت م
ڕاگەیاندنی دەنگی و ڕەنگی وەک ڕادیۆ و 
تی ڤی ڕۆشەنگەری پڕ واتا دروست بکا و 
دەستەبژێرانی  لەگەڵ  ئاخاوتن  ڕێگای  لە 

ــی  ــاردن ن ــە  ب ــی  ــان ــەک ــگ ــەردەن ب و  کۆمەڵگە 
ئاراستەکراوی حیزب بە نیسبەت  گوتاری 
نێوان  لە  هاوبەش  دەرچــەی  کە  پرسەکە 
و  ــورد  ک دێموکراتێکی  هــزرمــەنــدی  تاکی 
و  بکاتەوە  کۆمەڵگەدا  پانتایی  لە  ــازەری  ئ
بیکا بە ڕۆژەڤ و بەو شێوەیە ئەم پرسە 
لە  دواڕۆژدا  و  ئێستا  لە  هەستیارە  لە  پڕ 
ڕێگای دیالۆگی شارستانیانە شی بکاتەوە 
و بڕوا دێموکراتیکەکانی حیزبی دێموکراتی 
پڵۆڕالیزم  و  تۆلێرانس  وەک  ــان  کــوردســت
جێگیر بکا؛ تاکوو پێش وەبەر یەک کەوتنی 

نێوان کورد و ئازەریدا بگرێ.

پرسەکانی  و  بابەت  ــی  ــوون ــەڕۆژب ب
نێوخۆی کۆمەڵگە لە “کوردستان”دا

وەک  ــان  ــت ــوردس ک ــی  ــرات ــوک ــم دێ حیزبی 
گوتاری  خــاوەن  کە  جەماوەری  حیزبێکی 
بەرانبەر هەموو  نەتەوەیییە،  نیشتمانی و 
چ  کۆمەڵگەکەی  نێو  باسەکانی  و  ــرس  پ
بە  نێودەوڵەتی خۆی  و  نێوخۆ  ئاستی  لە 
ئەساسی  لەسەر  و  دەبینێ  بەرپرسیار 
ئاستی  لە  دەدا  ــەوڵ  ه جیهانبینییەکەی 
ــە  ــی ــی ــدی ــەرژەوەن ــای ب ــت ــە ڕاس جــۆراوجــۆر ل
چاوەدێری  ژێر  بیانخاتە  نەتەوەیییەکەی 
گەلەکەی  بەرپرسیارێتییەی  بەو  تاکوو 
خستوویەتە سەر شانی حیزب چارەسەری 
تێڕامانە  بەم  بدۆزێتەوە.  بۆ  گونجاویان 
زمانحاڵی  وەک  ــان”  “کــوردســت ــەی  ــام ڕۆژن
زیاتر  بۆ  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
و  ــاس  ب ــەر  ب هێنانە  و  هەڵوێستەکردن 
دروست کردنی وێژمان بۆیان لە هەموو ئەم 

بابەتە سیاسی، ئابووری و کولتووریانە و 
... لە نێوخۆی ڕۆژهەاڵتی ئێران و جیهان 
ئاوڕدانەوەی جیدیی و بەرپرسیارانە دەکا 
ــی شــارەزا  ــووســەران ــی ن ــەر دەســت ــە س و ل
ــەی  ــت ــە دەس ــد ل ــمــەن ــەت ــب ــای ــۆڕ و ت ــســپ و پ
بەو  “کوردستان”  ــەی  ــام ڕۆژن ــووســەران،  ن
تاکی  ــە  ک ــەی  ــی هــزری و  ــکــری  ف پاشخانە 
ــان” دا  “کــوردســت لە  دێموکرات  ــووســەری  ن
و  دەکـــا  ئانالیزیان  و  ــە  شــرۆڤ ــی،  ــەت ــەی ه
دەیانگەیەنێتە  واقێع بینانە  ڕاڤەیەکی  بە 
ــای  ــگ ــە ڕێ ــی و ل ــەران ــن ــوێ ــی خ ــت ـــەر دەس ب
ڕۆشەنگەری و تەتەڵەی هەموو ئەو پرس 
و دیاردانە توانیویەتی پیالنگێڕی دوژمنان 
کــوردی  جڤاتی  و  ــاک  ت بەالڕێدابردنی  بۆ 

پووچەڵ بکاتەوە.
“کوردستان” توانیویەتی لە سەر دەستی 
ڕوحی  و  عەقڵییەت  ــان،  ــژم وێ خوێنەران، 
بەو  و  بخوڵقێنێ  نەیارانی  بەرانبەر  دژ 
تێڕامانەی کە ئەم ڕۆژنامەیە دەیخاتە نێو 
ناشیرینەکانی دوژمنانی  دیاردە  کۆمەڵگە، 
نێوخۆ و دەرەکی دەیانەوێ جێگیری بکەن 
لە  ئانۆمیی  ــووشــی  ت گەلەکەمان  ــاکــوو  ت
ئاستە جیاجیاکان بکەن سەری نەگرتووە 
قەڵەمی  و  ــان”  ــت ــوردس “ک ـــامـــەی  ڕۆژن و، 
پیالنی  کات  هەموو  نووسەرانی  بەپێزی 
و  ئاشکرا  پیالنگێڕییەکەیانی  ــان  ــن دوژم
هێنانی  بە  تەنانەت  ــەوە.  ــردۆت ک پووچەڵ 
یاساییانەی  و  سیاسی  وێژمانی  و  گوتار 
ــە چــاوەدێــری  ــوو ڕاپــرســی ب ــ ــزب وەک ــی ح
ــان و  ــووەک ــرت ــگ ــەک ـــەوە ی ـــەت ــراوی ن ــخ ــک ڕێ
فکرییەکانی  ژوورە  مێحوەری،  ڕۆژهــەاڵت 

ڕێژیمی ئاخوندی تووشی چالنج کردووە.

ڕۆژنامەی کوردستان وەکوو سەرچاوە
وەک  ــان”  ــ ـ ــت ــ ــوردسـ ــ “کـ ــەی  ــ ــ ــام ــ ــ ڕۆژن  
بە  ــدەر  وەاڵم و  بەرپرسیار  ڕوژنامەیەکی 
نیسبەت ئەو بابەت و وتارانەی لە ڕێگای 
ڕۆژنامەوە دەیگەیەنێتە دەستی خوێنەران 
کۆی  بوێرانە  و  ڕاستگۆیانە  توانیویەتی 
پرس و بابەتەکانی نێو کۆمەڵگە و حیزب 
ئاوڕدانەوەیەک  بە  و  بکاتەوە  بەرجەستە 
ڕاڤەیان  واقێع بینانە  خەسارناسیەکی  یان 
ــۆی و  ــەڵ خ ــەگ ل بتوانێ  ــەم  ه ــاکــوو  ت بکا 
بڕیاریش  ئەگەر  و  بێ  سادق  خوێنەراندا 
ـــان خـــراپ  ـــاش ی ـــە ب ــەک ب ــ ــاردەی ــ ــت دی ــێ ب
ــی هەبێت،  ــوون ب ــەدا  ــگ ــەڵ ــۆم ــاســتــی ک ئ ــە  ل
یان  چارەسەر  ڕاستای  لە  دەست  پێشخەر 

گەیاندنی واقێع بینانەی ئەو پەیامە بێت.
لە بارەی نێوەرۆک وەک ڕۆژنامەیەکی پڕ 
دەبینێ و هەر  سەرمایە دەوری سەرەکی 
لەم سۆنگەیەوە گەلێک جاران کە ڕۆژنامەی 
حیزبەکانی تر لە ڕۆژهەاڵت یا ڕۆژنامەکانی 
لە  دەخوێنیتەوە  ــان  کــوردســت ــاشــووری  ب
هەڵسەنگاندنەکانیاندا  و  وتار  نێوئاخنی 
ــامــە بە  ــەی ڕۆژن ــدێــشــەی ــەن ــەو هــزر و ئ ئ
و  کوردستانی  بابەتی  و  ــرس  پ نیسبەت 
نەتەوەیی ئاراستەی کردووە خۆی لە زۆر 
بەرجستە  باشوور  ڕۆژنامەکانی  لە  یەک 
دەوڵەمەند  بووەتە سەرچاوەیەکی  و  دەکا 
پاشخانێکی  وەک  ــاکــوو  ت ــەران  ــووس ن ــۆ  ب
ــەز و  ــاغ ــەر ک ــە سـ ــخــەن ــان ب ــۆی ــزری خ ــ ه

بیگەیەننە نێو شەقام.
چ  ــش  ــی ــەاڵت ڕۆژه نێوخۆی  ئاستی  ــە  ل  
ــان یا  ــدراوەک ــێ ــەپ ــگ ــە ڕێ ــی ــوردی ــە ک ــام ڕۆژن
دەستەبژێرانی نێو کۆمەڵگە کە دەست بۆ 
قەڵەم دەبەن، تەنانەت لە ئاستی شەقامی 
ئاساییش دا دەنگ و پەیامی ئاراستەکراوی 
جودا  ئاستیی  لە  “کوردستان”  ڕۆژنامەی 
ــە لە  ــرێ ک ــســت ــی ــــرێ و دەب ــودا دا دەوت جـ
و  ڕاستیەیە  ئەم  ــەری  دەرخ ئەوە  ڕاستیدا 
دەیسەلمێنێ کە ڕۆژنامەی “کوردستان” و 
لە سەر  توانیویەتی  گوتار و وێژمانەکەی 
ڕاستگۆیانە  و  بوێرانە  کارکردی  ئەساسی 
کاریگەری دروست بکا و لە الیەکی تریش 
ــی  ــوون ــدووب ــن ــۆ زی ــە ب ــی ــەری ــدان ــن ـــەو شــوێ ئ
بەپێزی  قەڵەمی  بۆ  بابەتانە  و  پرس  ئەو 
ــەی  ــام ــەوە کــە ڕۆژن ــت ــەڕێ ــی دەگ ــووســەران ن
“کوردستان”ی کردووە بە مەرجەعێک. هەر 
بەش  بەشەدا  لەم  ئەساسانە  ئەم  لەسەر 
ڕۆژنامە  ئەگەر  ــە  وای پێم  خــۆم  حاڵی  بە 
ــە پانتای  ل ــر  ــات ــی زی ــەری ــگ ــاری ــوازێ ک ــخ ب
جەماوەر بەرهەم بهێنێ، وەک زەروورەتێک 
لە  تر  پەنجەرەی  دوو  بتوانێ  پێویستە 
کە  ــازاد  ئ دەنگی  ناونیشانی  بە  ــامــە  ڕۆژن
حیزب  لە  ــەر  دروســت ک ڕەخنەی  لە  خــۆی 
هەبوونی  و  حیزب  بۆ  ــردن  ک پێشنیار  یا 
نیسبەت  ــە  ب کاریکاتێر  ــۆ  ب ـــەک  ـــەڕەی الپ
کۆمەڵگە  نێو  باسەکانی  و  پــرس  هەموو 
بکا،  پێشکەش  ــەرەوە  ــون ه ــەو  ئ ڕێگای  لە 
دوو چەمکی ڕاستگۆیی بە نیسبەت خۆی 
نیسبەت  ــە  ب بــوێــری  و  بەردەنگەکانی  و 
ڕەخنەی هەڤااڵنە زیاتر دەسەلمێنێ و هەر 
بە شێوەی ئێستا وەک پێشڕەو و سەرچاوە 

لێی دەنواردرێ.
ــۆ  ـــاس ب ــــــــڕای ســـپ ــدا وێ ـ ــی ـ ــای ـ ــۆت ــە کـ ــ ل
مامۆستا  لەسەرەخۆیی  و  پــشــوودرێــژی 
خوێندنەوەی  هەمبەر  لە  بەشداربووان  و 
ــان هــیــواخــوازم  ــت ــووک ــچ ـــرا ب ـــگـــەی ب ڕوان
هەڵسەنگاندن  بە  “کوردستان”  ڕۆژنامەی 
و ڕاڤەی ئێوەی هێژا دەوڵەمەندتر لە ڕووی 
و  جەماوەر  ئاستی  لە  کاریگەرتر  و  وتار 
لە  بوونی  مەرجەع  و  سەرچاوە  بە  بوون 
ئاستی دیالۆگ لە ناو جڤات و ڕۆشنبیران 
پێکەوە  و  بپارێزێ  ــردا  ت ڕۆژنامەکانی  و 
ئاستی  لە  ڕۆشەنگەری  بەرهە م هێنانی  لە 
ڕەهەندەکانی  هاوشانی  جەماوەردا  و  تاک 
کە  ئاخوندی  ڕێژیمی  دژی  خەبات  ــری  ت
و  کۆلۆنیالیستی  ــەڕی  پ ــەو  ئ سیاسەتی 
ــەوە  ــەک ڕووی ــەمــوو  ه ــە  ل ئاسیمیالسیۆن 
پشوو  ــات  دەب بەڕێوە  نەتەوەکەمان  دژی 
درێژانەتر تێکۆشان بکەین تاکوو ڕزگاری 

و ئازادی بێتە دی.

شاهۆ مەتین

حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ڕێگای ڕۆژنامەی “کوردستان” وەک زمانحاڵی حیزب و بزووتنەوە 
نەتەوەیییەکەی توانیویەتی بە زمانێکی سەردەمیانە ڕۆشەنگەری بە نیسبەت پرسی زمان و خاک و 
نەتەوە و نیشتمان لە سەر ئەساسی باوەڕە دێموکراتیکەکان و هێڵە ستراتیژیییەکەی لە چوارچێوەی 
فێدڕالیزم دا، ئاوڕ لە کێشەکانی پرسی دراوسێییەتیی کورد و ئازەری بداتەوە و لە ڕێگای هێنانەوەی 
بەڵگەی مێژوویی هەوڵی ئاشتەوایی، پێکەوە حەوانەوە و سازان لە نێوان دوو نەتەوەی کورد و ئازەریدا 

دروست بکا و ئەم پیالنگێڕییەی حاکمییەت کە لە ڕێگای ڕەوتی پانتورکیزم دەیدا پووچەڵ بکاتەوە
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ڕۆژانــە  ڕۆژنامە  ئەو  »کوردستان« 
ساڵە  دەیان  کە  وەرزانەیە  و  مانگانە  و 
ماڵ بە ماڵی کوردستان دەستاودەست لە 
دەستی ئۆگرانی ئازادی و خوێنداکارنی 
حوجرە  خوێندنگە،  مامۆستایانی  زانکۆ، 
پێشەنگانی  و  پێشمەرگە  خــانــەقــا،  و 
ــەران و  ــووســ ــ ــات، ئـــەدیـــبـــان و ن ــەبـ خـ
ڕۆژنــامــەنــووســان دا دەگـــەڕێ و تــۆوی 
ئازادیخوازی  بیری  و  دەچێنێ   ئــازادی 
باڵو دەکاتەوە و  وەک ئاگری ئاگردانی 
ژوورە تاریک و قوڕینەکانی گوندەکانی 
ڕێگەی  ڕۆشەنکەرەوەی  بۆ  کوردستان 
خۆنەویستی  و  نــەســرەوتــن  و  خــەبــات 
هەردەم بۆتە ڕووناکیی ڕێگەی ڕزگاری 
پــڕشــنــگــدار  ــەکــی  ــرەی ــێ ــەســت ئ وەک  و 

درەوشاوەتەوە.
لە ڕۆژنامە  »کوردستان« وەک زۆر 
جیهانییەکان تەنیا هەواڵنامەیەکی ڕۆژانە 
نەبووە، بەڵکوو ڕێ پێشاندەری خەباتێکی 
گەلێکی  دەنــگــی  و  ڕەوا  و  بـــەرهـــەق 
گزینگی  لــەگــەڵ  ــەو  ئ بـــووە.  ستەمدیدە 
دنیا  بە  چاوی  کوردی  دەوڵەتی  خۆری 
بێدادیدا  شــەوەزەنــگــی  لــە  ــەاڵم  ب هەڵێنا 
ڕێگەی  و  ئازادی  بیری  ڕۆشەنکەرەوی 
سەختی خەبات و تێکۆشان بوو و بوو 
بە پارێزەری زمان و فەرهەنگی کوردی.
کوردستاندا  دڵی  لەنێو  »کوردستان« 
لەو دەمەیدا کە سەرۆک کۆمارەکەی لە 
گەلێکی  هیوای  بە  بوو  دەدرا،  سێدارە 
و  پێشمەرگە  بۆ  ورە  بە  بوو  بندەست، 
تێکۆشەران  تێکۆشانی  ڕێگای  بۆ  چــرا 
بۆ  کــۆڵــنــەدان  و  نــەبــەزیــن  هەوێنی  و  
ــە ڕەشــەکــانــی  بــەنــدیــیــەکــانــی نــێــو چــاڵ

بەندیخانە.
ــان« بـــوو بـــە ئــاوێــنــەی  ــتـ ــوردسـ »کـ
دەنــگــی  و  ڕەوا  خەباتێکی  بــااڵنــوێــنــی 
ــراوی گــەلــێــکــی ســەرکــوتــکــراو و  ــک ــپ ک
بیری  و  پێشمەرگە  چــەکــی  شــریــقــەی 
پەنجەی  شــوێــن  و  کـــورد  بیرمەندانی 

گەلێک تێکۆشەر و خاوەن هزر و خامە 
ڕەنگین و  نووسەر و سیاسەتمەدار.

و  تــەالر  و  کۆشک  لە  »کوردستان« 
ژێر ڕووناکایی تێکنۆلۆژیدا نەنووسراوە 
و نەڕەنگاوە، بەڵکوو زۆربەی کاتەکانی 
ئاوارە و دەربەدەر لە ژێر میچی خانووە 
لەژێر  تاریکەکان  ژوورە  لە  قوڕینەکان، 
لە  ئــەشــکــەوتــەکــان  لــە  و  المــپــا  تیشکی 
پەنا ڕەز  ــاگــردان و  ئ ژێــر ڕوونــاکــایــی 
ــەڕدا  ــە جــەنــگــەی شـ و ڕەوەزێـــــک و ل
ــر بۆمبی  ــۆپ و ژێ ــر ڕەهــێــڵــەی ت لــە ژێ
لەژێر  دژمندا،  بۆمب هاوێژەکانی  فڕۆکە 
پاڵ  لە  دارەبەنێکدا،  و  ــەڕوو  دارب قەدی 
گاشەبەردێکی نیشتماندا، لەژێر سێبەری 
کەپر و دارهەنارێکی وەرزێرێکی دەست 
قەڵشیودا، لە پەنا خوان و سفرەی پیرە 
ڕێژنەی  ژێر  لە  پشت چەماودا،  دایکێکی 
باران و کڕێوەی بەفر و پەنا سۆبەیەکی 
مقەڕێکی پێشمەرگانە و زۆر جاریش لە 
مەترسیی  لەژێر  بێدادیدا  شەوەزەنگی 
ــت و  ــە دەسـ ســیــخــوڕەکــانــی دژمـــنـــدا  ب
پــەنــجــەی مــامــۆســتــایــانــی خــۆبــەخــش و 
کۆڵەپشتی  لە  و  نووسراوە  دەستەبژێر 
پێشمەرگەیەک و بەرباخەڵی وەرزێریکی 
گەیاندۆتە  خــۆی  نهێنی  بــە  گــونــدی دا 

خوێنەرانی.
»کـــوردســـتـــان« یـــادگـــاری کــۆمــاری 
کوردستانە، بە ئەمر و فەرمانی پێشەوای 
ــردووە،  ــ ــان ک ــە وەشــ ــی ب مـــەزن دەســت
و  هەاڵڵە  و  منااڵن  گڕوگاڵی  پێشەنگی 
و  باڵڤۆک  زۆر   و   نیشتمان  هـــاواری 
ڕۆژنامە و گۆڤاری تر بووە. جێ پەنجەی 
و  ــووســەر  ن و  ئــەدیــب  و  شاعیر  زۆر 
سیاسەتوانی پێوە دیارە و بە هێز و هزر 
و بیری کوردانە و شۆڕشگێڕانەی دەیان 
و   ڕەنگاوە  کورد  تێکۆشەری  سەدان  و 
ئەمەگی  بە  ڕووناکبیری  و  ــە  ڕۆڵ زۆر 
وەک  بیرمەندانی  و  زانا  داوە.  لەدەست 
و  هێمن  ــدی،  ــکــەن شــەرەف و  قــاســمــلــوو 

هەژار، زەبیحی و حیسامی و میراوەیی، 
زەحمەتیان  و.....  ڕەحیمی  و  شەریفی 
ڕشتووە  پێوە  ئارەقەیان  و  پێوەکێشاوە 
و مەنزڵ بە مەنزڵ لە هەورازی شۆڕش 
لەگەڵی بــوون و بــۆی ســووتــاون و بە 

خەمیەوە بوون.
ــان« هـــــــەردەم لــەژێــر   ــ ــت ــوردســ ــ »ک
جەلالدەکانی  تیژی  چەقۆی  و  هەڕەشە 
بــە ڕوونــاکــیــدا  ــاریــک پــەرەســت و دژ  ت
بۆیان  کــە  ڕێگەیەکەوە  هــەر  لــە  بـــووە. 
زواڵڵــە  دەنگە  ئــەو  ویستوویانە  لوابێ 
ڕاستوێژ و هەقوێژە، دەنگی بەرەنگاری 
و بەگژداچوونەوە، دەنگی میللەتێکی بێ 
ئەوان  لە گەروودا خەفە بکەن.  دەوڵەت 
بە  چ  و خراپکاری،  بە چەواشەکاری  چ 
پــەالمــار و  بــە  سیخوڕ و ســەرمــایــە، چ 
چاوی  لەبەر  ویستوویانە  پڕوپاگەندە 
خەڵک ڕەش و بێ ئێعتباری بکەن  و، لەو 
ڕێگەیەدا گەلێک پالن و پیالنیان داڕشت 
بەاڵم پیالنەکانیان بوونە بڵقی سەر ئاو و 
پالنەکانیان سەری نەگرت و ئاواتەکانیان 
بردە ژێر گڵ و »کوردستان« هەر گوڵ 

و هەر گوڵ مایەوە.
ــژ  ــەرزەوێ ب نوێنگە،  ــان«  ــوردســت »ک
ــســت و  ــوی ــاف ــکــی م ــێ ــاڵـــوێـــزی گــەل و بـ
جێ پەنجەی  و  ــار  ــادگ ی بــەشــخــوراوە، 
بیری  ئــااڵی  هەڵگری  و  نەسڵێکە  چەند 
نەتەوەیی و ناسیۆنالیستیی کوردە، ئەو 
خەزێنەی بەسەرهات و کارەساتەکان و  
پێنووسی  چــاوی  شاعیرانە،  هۆنراوەی 
کپکراوی  دەنگی  و  ــەدەب  ئ پێشەنگانی 
و  ســاواک  چاڵەڕەشەکانی  بەندییەکانی 
حکوومەتی پاشایەتی و دەنگی ڕووخان 
و وێرانیی شار و گوندەکانی کوردستان، 
ــەورۆزی خوێناویی  هــاواری هــەراوی ن
سنە و ٥٩ الوی مەهابادی، شیمابارانی 
زەردە و سەردەشت، قەتڵوعامی خەڵکی 
سەروکانی،  قەاڵتان،  قاڕنێ،  گوندەکانی 
حەڵبێ و کۆیکان و زۆر گوندی دیکەی 

جەلالدەکانی  دەســتــی  خوێنی  شــەاڵڵــی 
ئێران بووە.  ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی 
»کوردستان« دەنگی ئەو الوانە بوو کە 
بوونە سەرداری سەر سێدارە و بە پەتی 
ژیانیان  ساتەکانی  دوایــیــن  ــدارەوە  ســێ

تێپەڕ کرد. 
ڕووداوە  ئەرشیڤی  ــان«  »کــوردســت
مێژووییەکانی کوردستان، دەنگی هونەر 
دەنگی کچ و کوڕ و  و هونەرمەندان و 
ئەو  گریانی  و  کوردستان  ژنی  و  پیاو 
کە  بــووە  لێشێواوانە  ناز  و  بێناز  مناڵە 
لە سەنگەری بەرگریدا  باوکیان  دایک و 
ــووە  گــیــانــیــان بــەخــت کـــــردووە. ئـــەو ب
ــەو دایــکــانــەی کە  ــاوار و نــاڵــەی ئ بــە هـ
جگەرگۆشەکانیان خەڵتانی خوێن بوون. 
»کوردستان« فرمێسک و ئەسرینی ئەو 
خۆشییەکانی  لە  کە  بووە  بووکانە  تازە 
دەزگــیــرانــداریــەتــی  ئاڵقەی  تەنیا  ژیـــان 
بۆ  بێسەروشوێنەکانیان  ــە  ــران ــی دەزگ

ماوەتەوە.
ــان« دەنــگــی ئـــەو  باڵندە  »کــوردســت
دارســتــان و  بــە  کــە  ــووە  ب گیاندارانە  و 
ــێــڕەوارەوە، بە ڕەز و باغ و مــەزرا و  ل
جۆ  گەنم  بــە  جــووتــیــارانــەوە،  بێستانی 
قەدپاڵی  و  ــاڵ  الپـ هــەنــارەکــانــی  دار  و 
نیشتمانەوە لەنێو گڕی ئاگردا سووتان و 

ماڵ و هێالنەیان بووە بە دووکەڵ. 
پیرۆزیی  نــووســەری  »کــوردســتــان« 
ــەو هــــەزاران  ــی پــێــشــمــەرگــە و ئـ ــەرک ئ
داستان و قارەمانەتی و  ئەو تۆڵەستێنە 
سەنگەر  کە  کوردستانە  ئەمەگانەی  بە 
بە سەنگەر، دەوەن دەوەن بێ سرەوتن 
کردە  چیاکانیان  لووتکەی  ــەدادان  هـ و 
و  شــاخ  و  شــار  و  بەرەنگاری  مەیدانی 
خوێن  بە  کوردستانیان  پێدەشتەکانی 
ــووری  سـ گـــواڵڵـــەی  وەک  و  ــد  ــان ــگ ڕەن

کوێستان نیشتمانیان نەخشاند. 
ــە و وێــنــەگــری  ــن »کـــوردســـتـــان« وێ
کۆمار و چوارچرا و سەربازە ونەکانی 

ئەدیبانی  نــاودار،  نووسەرانی  نیشتمان، 
خامە ڕەنگین، چەک و قەڵەم، قەندیل و 
بێستوون و ئاگری و ئارارات و پێدەشتی 
گەنمی  گوڵە  موکریان،  کاکی  بە  کاکی 
جووتیاران، خامەی خوێندکاران، خەونی 
سروەی  هەتیوان،  فرمێسکی  هــەژاران، 
شــەمــاڵــی دونـــد و لــوتــکــە و نــشــیــوان، 
ــاو،  ــدی ســووت ــون ــار و گ ــەڵـــی شـ دووکـ
و  بۆمب  ڕووخــاو،  و  خاپوور  خانووی 
تانک و تۆپ و مووشەک، ئااڵ و کۆماری 
پێشەوا  دێموکرات،  قەاڵی  و  کوردستان 
هەزاران  قاسملوو و  و  و شەرەفکەندی 
لە خوێن خەڵتاوی ئەو  هەزار شەهیدی 
ڕزگاریدا  و  ئــازادی  پێناو  لە  کە  گەلەیە 

قوربانیی داوە و نەهامەتی چێشتووە.
ــد و  ــاوەن ــەردەم ن ــ ــان«  ه ــوردســت »ک
ــووســەران و زمــانــی گەلێکی  ن مــەکــۆی 
ــراو و، ڕێــنــوێــن و  ــ ــەک ــ ــەدەغ ــ ق ــان  ــ زمـ
کوردی  ئەدەبی  و  زمــان  ڕێنیشاندەری 
ــووە.  بـ و ڕاســتــوێــژی و ڕەوانـــبـــێـــژی 
بیری  نوێنگەی  »کــوردســتــان«ـــە  ــەو  ئ
بە  قەڵەمە  ڕەنگدانەوەی  و  کوردایەتی 
بڕشت و بوێرەکان، چاوی تینووی ڕوو 
سەرچاوەی  ئــازادیــخــوازان،  ئاسۆی  بە 
ــوردی،  ک زمــانــی  ڕێنووسی  و  ڕێــزمــان 
فەرهەنگ و فەرهەنگۆکی زمانی پاراو و 
پارێزراوی کوردی، بەڵگەی ڕەسەنایەتی 
لە هەمانکاتدا قوتابخانەیەک بۆ  زمان و 
فێربوون و مامۆستایەک بۆ لێ فێربوون و  
زانیاری   وەدەستهێنانی  بۆ  کتێنخانەیەک 
هەڵوێست  ڕەنگدانەوەی   و  زمانحاڵ  و 
و سیاسەت و بیر و هزر و ئەندێشەی 

حیزبی دێموکراتی کوردستانە. 

کوردستان لە ئاوێنەی »کوردستان«دا

کەریم فەرخەپوور

کۆمیسیۆنی چاپەمەنیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بەبۆنەی دەرچوونی ژمارە 
٨٠٠ی »کوردستان«، زمانحاڵی حیزبی دێموکرات سمینارێکی لە دوو پانێل دا بەڕێوە 
دەقەیەک  بە  جــۆزەردان  ٢٤ی  دووشەممە،  پێش نیوەڕۆی  کە  سمینارەدا  لەم  برد. 
شوناسخوازیی  خەباتی  سەنگەری  لە  قەڵەم  شەهیدانی  لە  ڕێزگرتن  بۆ  ڕاوەستان 
جۆراوجۆرەکانی  الیەنە  لەسەر  بابەتێک  و  باس  کۆمەڵە  کــرد،  پێ  دەستی  کــورد 

ڕۆژنامەی »کوردستان« پێشکێش کران.
لە  پێشتر  دێموکراتی کوردستان  کاک خالید عەزیزی، سکرتێری گشتیی حیزبی 
پەیامێکدا بۆ بەڕێوبەرانی کۆمیسیۆنی چاپەمەنی و ستاڤی »کوردستان«، باسی لەوە 
کردبوو کە ڕۆژنامەی »کوردستان« لە دەستپێکی دەوڵەتداریی کورد، لە کۆماری 
کوردستان و لەسەر دەستی حیزبی دێموکرات کار و تێکۆشانی خۆی دەست پێکرد. 
ئەم ڕۆژنامەیە کۆمەڵێک ئەرک و بەرپرسایەتیی بۆخۆی دەستنیشان کرد کە دوای 

زیاتر لە ٧٥ ساڵ و ئێستا لە دەربەدەرییش پێیان دەروەست و وەفادارە.
دەسپێکی سمینارەکە ڤیدیۆیەک بوو لەسەر ڕەوتی مێژوویی وەشانی زمانحاڵی 
خەباتی  هاوچارەنووسی  و  ئاوێنە  »کوردستان«،  ناوی،  لەژێر  دێموکرات  حیزبی 

نەتەوەیەک، لە نووسینی عەلی بداغی، سەرنووسەری ڕۆژنامەی »کوردستان«. 
پانێلی یەکەمدا کەماڵ کەریمی، ئەندامی دەفتەری سیاسی و بەرپرسی  لە  دواتر 
ناوەندی ڕاگەیاندنی حیزبی دێموکراتی کوردستان باسێکی لەسەر جێگەی ڕۆژنامەی 
»کوردستان« لە ڕاگەیاندنی حیزبی دێموکراتی کوردستان دا پێشکێش کرد. باسێکی 
دیکەی ئەم پانێلە بریتی بوو لە »کوردستان وەک ئاوێنەی مێژوویەک، کە لەالیەن 
کرا.  پێشکێش  »کوردستان«ەوە  ڕۆژنامەی  پێشووی  سەرنووسەری  وریا،  قادر 
هەر لەو پانێلەدا ناسر باباخانی، نووسەر و ڕۆژنامەنووس کە بە ڤیدیۆ کۆنفڕانس 
بەشداری سمینارەکە بوو، باسێکی هەبوو لەژێر ناوی »کوردستان«، ڕۆژنامەیەک 

بۆ هەموو وەرزەکان.
لە پانێلی دووهەمی سمینارەکەدا سەرەتا مستەفا شێخە، نووسەر و ڕۆژنامەنووس 
باسێکی پێشکێش کرد لەژێر ناوی »کوردستان«، ئەستۆندەگێکی قایمی ژێر ڕەشماڵی 
زمانی کوردی. دواتر ئەییوب شەهابی ڕاد، گرافیست و دیزاینەر باسێکی هەبوو لەژێر 

ناوی زمانی وێنەی ڕۆژنامەی »کوردستان«.
دوا بەشی ئەم سمینارە تریبوونی ئازاد بۆ بەشداریی ئامادەبووانی کۆڕەکە بوو.

سمینارێک بەبۆنەی
 ژمارە 800ی »کوردستان«
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