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لهبهر ئهوەی منيش يهکێک بووم لهوانهی که تۆڕی ميديايی ڕووداو داوايان لێکردم وەک 
ئهو قسهوباسه بکهم ڕۆژنامهنووس کاريان لهگهڵدا بکهم و ڕەتم کردەوە، پێم خۆشه قسهی خۆم لهسهر 

که ئێستا کهوتۆتهوە لهنێوان ههندێک لهو ڕۆژنامهنووسه بهڕێزانهی که کاريان له تهلهفزيۆنی ڕووداو 
 وەرگرتووە، وە ئهوانهی که ڕەخنهيان لێيان ههيه.

جياوازييهک ههيه لهنێوان کارکردن له تهلهفزيۆن و ڕۆژنامهی ڕووداو و تهلهفزيۆن و ڕۆژنامه 
هويش ئهوەيه که مووچهی ڕۆژنامهنووس الی ڕووداو زۆر بهرزترە. به�م ئهوە نهبێت ئههلييهکاندا، ئ

من لهبهر ئهوە ڕەتم کردبێتهوە بۆ دەزگای ڕووداو ئيش بکهم که پارەی زۆرم ههبووبێت و منهتم به 
مهعاشی بهرز نهبووبێت. نا، لهبهر ئهمه نهبوو. بهڵکو لهبهر ئهوە بوو که من پێموايه جياوازييهکی 

ريش ههيه لهنێوان کارکردن وەک ڕۆژنامهنووسی سهربهخۆ و کارکردن له دەزگايهکی ڕاگهياندندا که ت
 ئاشکرا و بێ هج شاردنهوەيهک هی سهرۆکی حکومهتهکهيه.

يهکێک له ئهرکه ههرە گرنگ و بنهڕەتييهکانی کاری ڕۆژنامهنووسيی ئهوەيه که بهردەوام ڕەخنه و 
يتهوە تا خراپييهکانی کاری حکومهت باش بکرێن. سهرنج ڕووبهڕووی کاری حکومهت بکه

ڕۆژنامهنووس ئهمه کاری بێت، ناتوانێت ئهم کارەی خۆی له دەزگايهکدا بکات که خاوەنهکهی ئهوەندە 
مليۆن دۆالری پيادا دەکرێت، به�م  ۳٥بێمنهته به ڕۆژنامهنووسان که له ڕۆژنامهکاندا تاوانی بردنی 

ان. ههر هيچ لێدوانێک بۆ خهڵهتاندنی ئهو بهشه له خهڵک که خۆشباوەڕ ئامادە نييه لێدوانێک بدات بۆي
و دڵسافن و زوو باوەڕ به قسهی سهرۆک و سهرکردەکان دەکهن. ئهو ئامادە نهبوو تهنانهت قسهکهرە 
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ڕەسمييهکهشی بنێرێت و ههوڵبدات لهڕێگهی ڕۆژنامهکانهوە خهڵک بخهڵهتێنێت و بڵێت: ئهو پارەيه 
ن خۆی بوو الی حکومهت و ئێستا کاک ئاشتی ههوراميی وەک پياوێکی دەست و قهرزی کاک نێچيرڤا

دڵ چاک، ژێربهژێر و بهدزيی ههموومانهوە داويهتييهوە. دەزگايهک ئهوەندە ڕێزی بۆ ميديا ههبێت، 
 ميدياکار چاوەڕوان نهبێت ئازاد بێت الی.

ڕووداو، ههر پرۆفيشيونا�نه کار ئهو ڕۆژنامهنووسانهی که بهڵێن دەدەن دوای گواستنهوەش بۆ کهناڵی 
بکهن و ڕاستگۆيانه ڕۆژنامهنووسيی خۆيان بکهن، يان لهوە تێنهگهيشتوون که پرۆفيشيناڵبوونی 

ڕۆژنامهنووس مانای چييه، يان ئهوەندە دڵپاکن وا دەزانن ڕێگهيان پێ دەدرێت قسهيهک ئهگهر زەربه 
 رێت بيکهن.له بهرژەوەنديی خاوەن دەزگاکهش بدات، ڕێگهيان پێ دەد

ئهو بهڕيزانه دەبێت شتێک بزانن، ئهويش ئهوەيه که خاوەنی دەزگای ڕووداو که سهرۆکی حکومهته، 
تهنها بۆ ئهوە دەزگايهکی وا دادەمهزرێنێت که بتوانێت ميديايهکی گهورەی لهبهردەستدا بێت که هيچ 

ميديايی بۆ ئهوەيه که  ڕەخنهی کاريگهر ڕووبهڕووی حکومهت و حيزبهکهی ئهو نهکاتهوە. ئهو دەزگای
غهڵهتهکانی بۆ پينه بکات و ڕيپۆرتاژی وای بۆ دروست بکات که ههموو شهوێک باسی ئهوە بۆ خهڵک 

بکات که سهرۆکی حکومهت ئهوەندە دڵگهورە و زيرەکه که ڕێگه نادات حکومهت و حيزبهکهی 
 کهدا سهرف دەکات.بودجهکه ههر ههمووی به گهندەڵيی بدزرێت و جارجارە بهشێکی کهمی له خهڵکه

ئهو ڕۆژنامهنووسانهی که پێيان وانييه سهرۆکی حکومهت دەزگای ڕووداوی بۆ ئهمهيه، دەبێت ئهو 
پرسيارە له خۆيان بکهن که کهواته سهرۆکی حکومهت بۆچی دەبێت تهلهفزيۆن و ڕاديۆ و ڕۆژنامهی 

 ههبێت. 

زۆر لێی بفرۆشێت و پارەيهکی دەست  نێچيرڤان بارزانيی بۆ ئهوە ڕۆژنامه دانامهزرێنێت که به تيراژی
بکهوێت. ئهو دەيهوێت دەزگايهکی ميديايی ههبێت که دەسه�تدارێتيی خۆی پێ بپارێزێت. ههر بۆيه 

تهنها ئهو ڕۆژنامهنووسانهش دەتوانن کاری بۆ بکهن که ئهم سهرنهوييکردنه ڕۆژنامهنووسييه 
 لهبهرامبهر بهرزکردنهوەی مووچهدا قبوڵ دەکهن.

که دەبێت لهو بهڕێزانه بکرێت که دەڵێن ئهوان له کهناڵی ڕووداويش ههر بهو ڕەخنهگرييهی  پرسيارێک
جارانی خۆيانهوە دەمێننهوە ئهوەيه که ئايا ههر بهڕاست ئهوان پێيانوايه که دەتوانن، بۆ نموونه، له 

ست بکهن که کهناڵی تهلهفزيۆنيی ڕووداودا يان له ڕۆژنامهی ڕووداودا، ڕيپۆرتاژێک لهسهر ئهوە درو
گومان ههيه سهرۆکی حکومهت ڤيلالی چهند مليۆن دۆالريی له ئهمريکا کڕيبێت؟ ئايا وەک 

ڕۆژنامهنووسێک له تهلهفزيۆنی ڕووداو، ئهگهر ويستيان، دەتوانن بچن پرسيار له خاوەنی تهلهفزيۆنی 
 رووداو بکهن که ئايا ئهو قسهيه ڕاسته يان نا؟

وايه که دەتوانن، بۆ نموونه، وەک ڕۆژنامهنووس لهوە بکۆڵنهوە که يان ئايا ههر بهڕاست ئهوان پێيان
مليۆن دۆالری ئێمهی خهڵکی کوردستان ژێربهژێر دراوە به کهناڵهکهی ئهوان؟ ئهگهر  ۳٥ئايا ڕاسته 

ناتوانن ئهمه بکهن، کهواته با ئهوە بزانن که پرۆفيشيۆناڵبوونی ڕۆژنامهنووس ڕێک مانای ئهوەيه که 
ن ههبێت و ئامادە نهبن نه لهبهرامبهر پارەدا و نه لهبهرامبهر هيچ ئيمتيازاتێکی تردا ئهم ئازادييهيا

بيدۆڕێنن. وە ئهگهريش ئهوان پێێانوايه که بهڵی دەتوانن ڕيپۆرتاژ و تهحقيقاتی ڕۆژنامهوانيی لهو جۆرە 
ەسه�تداران له له کهناڵی ڕووداوەوە پێشکهش بکهن، کهواته ئهو بهڕێزانه زۆر به ههڵه له عهقڵييهتی د

 ههرێمی کوردستان تێگهيشتوون و به وەهمدا چوون.



من پێموايه ئهو بهڕێزانه لهپێناو مووچهی بهرزدا چوونهته ئهو کهناڵه و دەزانن بهشێکی زۆر له 
ئازاديی کارکردنی ڕۆژنامهوانيی خۆيان دەدۆڕێنن. يهعنی لهپێناو مووچهی بهرزدا قبوڵيان کردووە 

ووسييان تۆزێک نهوی بکهن. سهرۆکی حکومهتيش ئهمه يهکێکه له سهری بهرزی ڕۆژنامهن
ئامانجهکانی. ئهو دەيهوێت به پارە ئهوانهمان بێدەنگ بکات که ئهم چهند ساڵه تۆزێک سهغڵهتييمان 

بۆيان دروست کردبوو. ههروەها سهرۆکی حکومهت دەيهوێت ههرە چاالک و بهتواناکان ببات و 
 ان بکات بۆ تهبليغکردن بۆ باشيی حکومهت.ئيستيفادە له تواناييه زۆرەکهي

ئهو ڕۆژنامهنووسانه ئازاديی ڕۆژنامهوانيی و مووچهی کهميان گۆڕيوەتهوە به ڕەخنهنهکردن و 
مووچهی بهرز. ئهوەی که ئهوان دەڵێن لهگهڵ مووچهی بهرزدا، سهری بهرزی خۆشمان ههر 

کێک بێت يان مکياجکهرێک بێت يان دەهێڵينهوە، کارێکی نهکردەيه. ئهگهر ئينسان بۆ نموونه دەال
وێنهگرێکی تهلهفزيۆنيی بێت، دەتوانێت بڵێت من ههر ههمان کاری خۆم دەکهم، چی له ئێن ئاڕتی بێت، 
چی له کهناڵی ڕووداو. به�م بۆ ڕۆژنامهنووس وانييه. ڕۆژنامهنووس له ههرێمی کوردستان ناتوانێت 

 لهههرکوێ بوو ههر ههمان کار بکات.

ڕاستييهم دەزانی که يان دەبێت سهری بهرز ههلبژێرم يان مووچهی بهرز. بۆيه ڕێگهم به خۆم من ئهم 
نهدا مووچهی بهرز وام لێ بکات ئهم ئازادييهی خۆم لهدەست بدەم که ئێستا ئاوا ئازادانه بتوانم ئهم 

پرس دڵی لێم ووتارە بنووسم، بهبێ ئهوەی هيچ ترسی ئهوەم ههبێت که ئايا لهسهر ئهم قسانهم، کام بهر
عاجز دەبێت و کاميان لێم تووڕە دەبێت و کاميان لهسهر قسهی لهم جۆرە که به دڵی ئهو نييه، لهسهر 

 کار دەرمبکات.
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