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ئابوور�  و  كارگ	��  كول	ژ�  *ل�ب�ردەم 
ئ�وە�  ب�ب�  دزران  قوتاب�ان  س��ارە�  س� 
دكت�ر�ك�  بگر�ت.  دز�ش  ��ك  پ�ل�س 
زانك�� .... ل� -�موو ژ�ان� ��ك كت	ب� 
كت	ب�ك��  ك�چ�  جوگراف�انوس�وە،  ل�س�ر 
كرد7ت� م�ن�6ج� خو�ندن و دەب	ت قوتاب�ش 

ك	ت	ب�ك�� بك��ت ب�-�ر نرخ	ك ب�.

تاعز��  دوو  -�ول	ر  ل�  مزگ�وت	ك  ل�   *
س�وز  ب�;ەنگ�  الف�ت���ك�ان  ب�ر�وەدەچوو، 
زەرد. ب�رەنگ�  ك�ش�ان  ��ك	ك�  نووسرابوو، 
ل�و ر7ژان� ب�ناو -ون�رم�ند�ك ل� ك�نا<	ك� 
س�ت�ال�ت د�دار�ك� -�بوو دە�گووت، ب�واتان 
ب	ت و@ت� تاران ئ�وەندە خ�ش�، با@� وا��و 
شاخ� وا��، كاك� ب	ژەر�ش ئ�وەندە دەب�نگ 

بوو ن��دەزان� -�<�ك�� ب� راستبكات�وە.

* ل� -وت	ل	ك� ...... خاوەن� ئوت	ل�ك�، ك� 
م�سئول	ك� گ�ورە�� ب�كر�كارەكان� گووت�وە، 
خوائاگادارە ئ�ش� باش ن�ك�ن ئ	وە دەردەك�م 
شا�ان�  د�نم،  ب�نگالد�ش��كان  كر�كارە  و 
دەردەك�و�ت  ل�;اگ��اندەكان  ك�  ناوبراو  باس� 
دەكات.  كوردپ�روەر�  فول  زمان	ك�  ب� 
ك�مپان�ا��ك ل� بانگ�واز�ك�دا ب� وەرگرتن� 
كارم�ند� تازە، ��ك	ك ل�م�رج� ع�جا�ب�كان� 
باش�  شارەزا���ك�  ك�س�ك�  دەب	ت  دە<	ت، 
-�ب	ت ل� ك��ن� باشتر�ن ج�ر ب� ك�متر�ن 

نرخ.

ل�  مووچ���  ب�  ل�  ح�زب�  كاد�ر�ك�   *
ال��ن	ك ب� ال��ن	ك� د�ك� س�نگ�ر� خ�بات 
دەگواز�ت�وە، ال��ن�ك�� د�ك� پ	� دە<	ن -�چ 
 �پل���كت نادە�ن� چونك� ل�ناچار� پ�نات ب
وەزارەت�  دە<	ن ما<�كان� پشت  -	ناوە.  ئ	م� 
..... ب�ردەوام كارەبا�ان -���، چونك� ما<� 

.�� Oك ل�و	م�سئو<

*دە<	ن م�سئول	ك ب�واس�ت� ...... -�زار م�تر 
م�تر�  س�د  ش�قام�  ل�س�ر  زەو�  دووجا 
وەرگرتووە ب�ناو� ك�مپان�ا، ب�@م كردو��ت�� 
پ�ست�ب�ران  ب�ناو�  بPوكراوە��ك  ب�نا��. 
ن�گ�رما  ن�س�رما  نووس�وە،  دروشم�ك�� 

ك�<مان پ	نادات.

* كاد�ر�ك� لق� ...... دە<	ت ت�ك�توالت و 
ملمالن� ل�ناو لقدا گ��شت�ت� ئاست	ك چا�چ� 
لق�ش كوتل�� خ�� -���. ب�ر�وەب�ر� د�وان� 
كارەبا�  پ�ل�  و  ك�ل  ك�مپان�ا��ك�   ......
-��� گ�ر زانك�كان پ	و�ست�ان ب� ف�وز�ك� 
كارەبا�� -�ب	ت دەب	ت ل�ژن�� موشت�ر�ات ل�و 

ك�مپان�ا��� بك��ت.

* ل�ك�ل	ژ� ئاداب ( Wه  س� ساU ده ب� 
ئه ده ب�ات Wه   ك�ل	ژ�   �ب ناوه Wه � گ�;اوه  
ئاداب)  نوسراوه    تابل�Wه �  سه ر  له   چ� 
خو�ندەوە  ش�عر  گ�ورە�  ڤ�ست�ڤا<	ك� 
ڤ�ست�ڤا<�كادا  ك�تا��  ل�  پ	ش�ك�شكرا، 
مام�ستا��كان كرد�ان� -�<پ�;�ن و س	پ�� و 
شا�ل�غان	ك ئ�و س�ر و ئ�مس�ر� د�ارن�ب	ت. 

   
* ل� فلك�� ف�ت�رەكان� باداوە ل�س�ر ٤٠ 
 �م�تر� ب��ان�ان مرور�ك� ل� �� ل� ٨ و ب

٨:٣٠دواتر ب� ج	� د�لن و ب�خوا� دەسپ	رن.

alandkurd@yahoo.com

ل��اد	 (١١٠) سا��	 ��ژنام�گ�ر	 كورد�دا ك� 
��كك�وت% (٤/٢٢)ە، ب� قس�كردن و خو�ندن�وە	 
ئ�م  كورد	،  ��ژنام�گ�ر	  ئ�زموون%  و  م0ژوو 
ت�وەرەمان ب� ئ�م ب���زان� كردەوەو ب�م ج�رە 

وە5م% ئ�و دوو پرس3ارە�ان دا�ن�وە:

ئ�م��  دەگوتر�ت  ز�رجار              
ر�ژنام�نووسان م�ژوو%�ك� س�د سا#�� ئ�زموون 
و كاركردنمان ل�و بوارەدا +�%�، مادام وا%�، 
و  ئاست  ل�كو��  كورد�  ر�ژنام�گ�ر�  ئا%ا 

ئ�زموون� ر�ژنام�گ�ر� ج
0ان
دا%�؟
              س�ند%كا� ر�ژنام�نووسان نو�ن�ر� 
ر�ژنام�نووسان� ل� ناوەوە و دەرەوە� كوردستان، 
ك�وات� دەب�ت +�ز� %�ك�م� فشار و ب�د%�0نان� 
خواست� ر�ژنام�نووسان ب�ت، ئا%ا س�ند%كا� 
ر�ژنام�نووسان  ب8  
چ� + ر�ژنام�نووسان 

كردووە؟  

س�ند%كا�  سكرت�ر�  ع�ل�،  مح�م�د  حام
د 
ر�ژنام�نووسان:

س�ر��6دان%  ل�گ�7  كورد	  ر�ژنام�گ�ر	   *
ب�ش0ك بووە ل� خ�بات% رزگار�خواز	 گ�ل�ك�مان 
و، ئ�م�ش ب�روون% ل� م0ژوو	 ل� دا�بكوون و 
گ�س�س�ندن% ر�ژنام�گ�ر	 كورد	 دا د�ارەو، 
ل�  كوردستان)   ) ناونان%  �اخود  ��6گرتن% 
دەرچوون%  و  كورد	  ر�ژنام�	  ��ك�م3ن 
ناسنام�	  كوردستان،  خاك%  دەرەوە	  ل� 
 ،Dر�ژنام�ك�و راست% ئ�و قس���مان دەس�لم0ن
�6رب��� دەب3ن% ر�ژنام�گ�ر	 كورد	 ك� ت�م�ن% 
وا گ��شت� (١١٠) سا7، ل�و ماوە��دا ب�چ�ند�ن 
واق3ع%  كردووەو،  گوزەر	  نش0ودا  �6ورزاو 
س3اس% كوردستان و ��6و�ست% ست�مكاران�	 
پارچ�	  چوار  �6ر  دەس�5تدارەكان%  رژ�م� 
ك�  ن�داوە  ئ�وە	  بوار	  �6رگ3ز  كوردستان، 
سروشت%  ب�ش0وە��ك%  كورد	  ر�ژنام�گ�ر	 
گ�ش�بكات و ق�ناغ�كان% خ�	 ببHI، چونك� 
ب��است% ر�ژنام�گ�ر	 ل� �6ر و5ت0ك و ل� ن0و 
�6ر ك�م��گ���كدا �ەنگدان�وە	 واق3ع% س3اس% 
ئ�و  ك�م���5ت%  و  ر�شنب3ر	  و  ئابوور	  و 
و5ت و ك�م��گ���و، گ�ل% كورد�ش ب�حوكم% 
س�ركوتكردن�وە،  چ�وسان�وەو  و  ژ�ردەست��% 
ر�ژنام�گ�ر��3ك%  خاوەن%  بب0ت�  ن��توان3وە 
و  بوون   	  Dملمالن ل�  ب�ردەوام%  و  ساغ�Pم 
ق�ناغ�  ت�ماشا	  ئ�گ�ر  ب���  بووە،  ن�بووندا 
ر�ژنام�گ�ر	  گ�ش�س�ندن%  م0ژوو��3كان% 
كورد	 بك�	، دەبن3ن دابIان و ��6ب�ز و داب�ز	 
ز�ر	 ت0دا��، ل� س�رەتا	 ب3ست�كان% س�دە	 
ب3ست�م دا ل�م ب�ش�	 كوردستان و ب�تا�ب�ت ل� 
دەڤ�ر	 سل0مان% ل� سا��	 حكوومدار�ت% (ش0خ 
م�حموود ح�ف3د) دا گ�ش�س�ند�ك% ب�رچاو	 
ب�خ�وە ب3ن%، دوا	 ئ�م�ش ق�ناغ0ك% تر ل� 
گ�ش�س�ندن% ل�س�ردەم% ك�مار	 كوردستان 
(ش�36د قاز	 مح�م�د) دا ل� م�6ابادو ناوچ�	 
موكر�ان% ر�ژ5�6ت% كوردستان س�ر	 ��6دا، 
ئ�زموون� س3اس�3،  دوو  ئ�و  ل�ناو چوون%  ب� 
رووب�روو	  كورد�ش  ر�ژنام�گ�ر	  ئ�زموون% 
ح�فتا	  تاسا�%  وە،  بووە  دا�مان  و  نسك� 
س�دە	 پ0شوو ك� د�سان ب�6�	 دەرچوون% 
ر�ژنام�گ�ر	  ئازارەوە   	  (١١) ب��اننام�	 
كورد	 ب�تا�ب�ت ل�م ب�ش�	 كوردستان جار�ك% 
تر بوژا��وە، �6روە6ا كار�گ�ر	 ل�س�ر ب�ش�كان% 

تر�ش ب�جD 06شت.
 ١٩٩١ راپ���ن%  پاش  ق�تاغ%  ب0گومان 
ب�ت�م�نتر�ن  و  گ�ورەتر�ن  و  ب�گ�شتر�ن 
كورد	  ر�ژنام�گ�ر	  گ�ش�كردن%  ق�ناغ�كان% 
ل�  وتووم�و  �6م3ش�  من  ب���  دەژم0ردر�ت، 
تو�ژن�وە	 ماست�ر�شدا دووبارەم كرد�ت�وە، ك� 
كورد	  ر�ژنام�گ�ر	  م0ژوو	  بمان�و�ت  ئ�گ�ر 
 Dناغ� ك�باسم كرد، دەب�ئ�و ق 	اIبنوس3ن�وە، و�
ئ�و م0ژووە بك��ن ب�دوو ق�ناغ% س�رەك�3وە، ( 

ق�ناغ% پ0ش راپ���ن و ق�ناغ% پاش راپ���ن)..
كورد	  ر�ژنام�گ�ر	  ك�  ب�وە	  س�بارەت 
و  ن�كردووە  گ�ش�	  پ0و�ستدا  ئاست%  ل� 
دەخو�3ت�وە،  سنورداردا  چوارچ0وە��ك%  ل� 
و  س3اس%  رەوش%  ت�نXا  من  ب�چوون%  ب� 
ئ�وە	  ب�  ن3ن  ب�س  ئازاد	  رەخساندن% 
ئ�وان�  چ%  ئ�گ�ر  گ�ش�بكات،  ر�ژنام�گ�ر	 
پا��و بن�ما	 گرنگن، ب��كو پ0و�ست� زەو�ن�	 
ئابوور	 ر�شنب3ر	 و كران�وە ب�روو	 دەوروب�رو، 
�6روە6ا ئاست% پ3ش��% ر�ژنانووسان3ش ل�ب�ر 
چاوبگر�ن، ك� 36چ كام ل�م بن�ما�ان� ب�سروشت% 
و ب�ت�واوەت% ن��ەخساون ل�و5ت% ئ0م�دا، د�ارە 
مان�وە	 س0ب�3ر	 ح3زب و ملمالن0% ئا�د�ل�ج% 
و الواز	 پ0وەرە پ3ش���3كان، �6موو 6�كارن ب� 

.Hئ�و حا��ت�و ب0گومان چ�ند سا�0ك% دەو
ل�و  ر�ژنام�نووسان  س�ند�كا	  ب0گومان   *
 (١٩٩٨  ) ن3سان%  ل�  دام�زراوە  ك�  ر�ژەوە 
خ�	 ب�س�ند�كا	 ت0كIا	 ر�ژنانووسان زان3وەو 
ب�ردەوام ل� ئ�دەب3ات% خ��دا ج�خت% ل�س�ر 
ب�ع�م�ل%  �6روە6ا  كرد�ت�وە،  م�س�ل���  ئ�و 
ئ�وە	 س�لماندوە و ز�رجار داك�ك% توند	 ل� 
و  دەس�5ت  ل�ب�رامب�ر  كردووە  ر�ژنانووسان 
دادگادا ك� ئ�ندام% س�ند�كاش ن�بووە، ئ�م� 
جگ� ل� ز�ر بوار	 تر ك� ل�وان��� ل0رە ن�توانم 
�6موو	 باس بك�م. من دە�0م ر�ژنام�نوسان 
ئ�دا	  ل�  �ەخن�  خ��ان�  ماف%  ئاسا��3و  ز�ر 
ب�  و  نز�ك�وە  ل�  ب�5م  بگرن،  س�ند�كاك��ان 
ئاگادار	 و ب�و�گ�وە، ن�ك تف�نگ ب�تار�ك�3وەنان، 
من ل0رەدا باس% دەسك�وت�كان% س�ند�كا ناك�م 
ب� ر�ژنام�نووسان، ب��كو داوا ل�و ر�ژنانووس� 
ب���زان� دەك�م ك� گل��% و گازەندە�ان ���6، 
با ن3و س�عات ل�كات% خ��ان ت�رخان بك�ن ب� 
خو�ندن�و	 ئ�و راپ�رت�گشت�33	 ك� ئ�نجوم�ن% 
س�ند�كا ب� ك�نگرە	 دووەم% ئامادە	 كردبوو، 
ك� �6فت���ك پ0ش ك�نگرە داب�شكرا ب�س�ر 
ئ�ندامان% ك�نگرەدا ك� ژمارە�ان نز�ك�	 ( ٣٥٠) 
ر�ژنانووس بوو، �6روە6ا دواتر�ش ل� گ�ڤار	 
ئ0م�  بiوكرا��وە...  س�ند�كادا  السحف%)   )
ئامادە�ن ل� بارەگا	 س�ند�كا ك� ما�% �6موو 
ر�ژنانووسان� – پ0شواز	 ل� �6ر ر�ژنام�نوس0ك 

بك��ن و، وە5م% پرس3ارەكان% بدە�ن�وە.
س�بارەت ب� پ�Iژە �اساك�	 ك� س�ند�كا ئامادە	 
كردووە نز�ك�	 سا7 و ن3و�ك پ0وە	 خ�ر�ك 
بوو�ن، ئ�و�ش ب�6اوكار	 ژمارە��ك% ب�رچاو ل� 
ك�سان% پسپ�ر و �اساناس و مام�ستا	 زانك� 
ئامادەكرا، �6مووال دەزانن ك� ئ0م� چ�ند�ن جار 
ل�ك�نا��كان% راگ��اندن ئ�و پ�Iژە��مان ب� ( 
ت0كIا	  ل�  كردەوەو،  بiو  ع�رەب%)  و  كورد	 
شارەكان% �6ر�م% كرودستان و �6روە6ا ل� ( 
ب�غداو ل�ندەن) �ش ك�� و س3منار	 فراوان% ب� 
سازكراوە، بوار ب��6موو ك�س درا ك� �اوس�رنج% 
بكات،  دەو��م�ند	  و   HIدەب ل�س�ر	  خ�	 
زانك�	  ر�شن3ر	  س�نت�ر	  ل�  دواجار�ش 
س�5ح�د�ن ل� ٢٠٠٦/٩/١٦ گ�ورەتر�ن س3منار	 
ب� گفتوگ�كردن ل�س�ر پ�Iژە �اساك� سازكرا، 
ك� ز�اتر ل� ( ١٥٠) ر�ژنام�نووس و نووس�ر 
ب�شدار�ان  زانك�  مام�ستا	  و  پ�رل�مانتار  و 
ت0داكردوە، �6روە6ا پاش پ�س�ندكردن% �اساك�ش 
كوردستان  پ�رل�مان%  ك�  دەسكار�3ان�وە  ب�و 
ئ�نجام% داو، بووە ما��	 نا�ەزا�% و ن3گ�ران% 
ئ0م�و ر�ژنام�نووسان، ئ�نجووم�ن% س�ند�كا چ 
ل� ك�نگرە و چ پاش ك�نگرە ب�ردەوام ل� ك��و 
س3م3نار	 فراواندا راو س�رنج% ر�ژنام�نووسان% 
وەرگرتووە ك� دواجار ل� ٢٠٠٨/٢/٩ ك���ك ب� 
ح3زب�3كان  و  ئ�6ل%  ر�ژنام�	  س�رنووس�ر	 
سازكراو، ت0كIا	 راوس�رنج% ب�شداربووان كرا�� 
�اداشت0ك و پ0شك�ش% پ�رل�مان% كوردستان 

كرا.
ل�گ�7  ك�  ئاشكرا��  روون�و  �6مووان3ش  ال	 
پ�رل�مان�وە،  ل�ال��ك  �اساك�دا  دەرچوون% 
ئ�نجووم�ن% س�ند�كا س�ردان% ب���ز س�ر�ك% 
�6ر�م% كوردستان% كردو ن3گ�ران% خ�	 ل�س�ر 
�اساك� پD راگ��اند و داوا	 كرد ك� ب���ز�ان 
دەس�5ت% �اسا�% خ�	 ب�كارب0XنD و ئ3مزا	 
�اساك�	 پ�رل�مان ن�كات و ب3گ0ر�ت�وە ب��ان �ان 
ب� ئ�وە	 جار�ك% تر �6موار	 بك�ن�وە ب�ج�ر�ك 
ك� ن�ب0ت� ئاست�نگ ل�ب�ردەم ئازاد	 ر�ژنانووس% 

دا، ئ�وەبوو خ�شب�ختان� ب�ر�ز س�ر�ك% �6ر�م 
داواك�	 قبو�كردو وت% ( من ئ3مزا ل�س�ر �اسا��ك 
ن�ك�م ك� ر�گ� ل� ئازاد	 ر�ژنام�نووس بگر�ت) 
ل� دووا �6و�3شدا ئ�نجووم�ن% س�ند�كا س�ردان% 
م�كت�ب% س3اس% ح3زب�كان% كوردستان% كرد 
ب�م�ب�ست% ك�كرن�وە	 پا�پشت% و 6اودەنگ% ب� 

�6مواركردن% �اسا	 كار	 ر�ژنانووس%.....

ر�ژنام��  س�رنووس�ر�  مح�مم�د،  ئاك8 
(?وداو):

ب�  كورد	  ر�ژنام�ڤان%  ب�راوردكردن%   *
ر�ژنام�ڤان0ك%  جX3ان%،ئ�گ�ر  ر�ژنام�ڤان% 
دە�توان%  ئ0م�  ل�  باشتر  ب3كردبا��  ب3ان% 
ن�خش���  ئ�و  ل�س�ر  ئ0م�  ر�ژنام�ڤان%  ج%0 
ب�گشت%  �6بD.ب�5م  ج0مان  د�ار�بكات،ئ�گ�ر 
مادام خ�مان3ن ئ�و پرس3ارە ل�خ�مان دەك��ن 

دەبD دان ب��6ندH راست3دابن30ن.
ئ�6ل%  ر�ژنام�ڤان%  ب�  كورد	  ر�ژنام�ڤان% 
كوردستان�وە،دواتر  ر�ژنام�	  دەست3پ0كرد،ل� 
ب�ردەوام�3ك�ش% ب�وش0وە�� بوو �ان ب�ش0وە��ك 
 Hبوو ك� دەو��ت� ئ�وروپ�33 داگ3رك�رەكان �6ند
جار ل�پشت% بوون�.دواتر ل� گ�7 دروستبوون% 
ح3زب%  ر�ژنام�ڤان%  ق�ناخ%  ح3زب�كان 
ش�رش  گ�7  ل�  ئ�وەش  دەست3پ0كرد.دوا	 
شاخ  ر�ژنام�گ�ر	  چ�كدار��3كان  راپ���ن�  و 
دەست3پ0كرد،ل�و الش�وە ل� باشوور	 كوردستان 
ر�ژنام�ڤان% س�ر ب� دەو��ت3ش دەست3پ0كرد.
ب���ش ل�ب�ر بندەست% و ناس�قامگ3ر	 د�خ% 
ب�  كورد	  ر�ژنام�ڤان%  م0ژوو	  كوردستان 
0P06ك% چ�سپاودا ن����شتووە.ئ�وە پاساو ب� 

06ند�ك ل� دواك�وتوو��3ك�	 د�ن0ت�وە.
ناو  06نا��وە  شاخ%  ر�ژنام�گ�ر	  راپ���ن 
شار، ل�و ن0وەدا ئ�و ر�ژنامان�	 توان3ان خ��ان 
بگونج0نن و پ0شبخ�ن ك�مبوون، من ل� ١٩٩٢ 
تاوەكو ١٩٩٤ ت�ن3ا ر�ژنام�	 (ئا5	 ئازاد	)	 
پ0شك�وتووتر  ماوە��دا  ل�و  توان3ب0ت%  دەب3نم 
راپ�رت%  كار	  ئ�وە  د�ارب0ت.دوا	  ل�وان3د�ك� 
جوان% ر�ژنام�نووس3م ل� ٣٧ ژمارە	 (گو5ن)دا 
و  ر�شنب3ر	  ك0ش�  ل�س�ر  ئ�وان�	  ب3ن% 
ك�م���5ت�33كان و �6ندH جار س3اس�33كان3ش 

دەنووسران.
دوا	 خاوبوون�وە،�اخود ن�مان% ش��	 براكوژ	 
ق�ناخ0ك% تازە دەست3پ0كردووە، ك� ر�ژنام�كان 
خ��ان  دواك�وتوو�%  و  پ0شك�وتن  پرس3ار	 
چاكبوون. ب�رەو  �6نگاو�ك�  دەك�ن،ئ�وەش 
ك�  وا�ن�كردووە  06شتا  ئ�مان�  �6موو  ب�5م 
ر�ژنام�ڤانان% ب3ان% و دەزگاكان3ان،ن�ك خو�ن�ر 
كورد	  زمان%  ف0ر	  خ�	   Dناچاربب3ن خ�	 
زان3ار��3كان%  و  ئاگادار	 �6وا7  تاوەكو  بكات 
ناو ر�ژنام�كان% كوردستان بن.ت�نان�ت تا ئ0ستا 
س3اس�33كان% كوردستان3ش ب� ئ�وە	 دەنگ و 
را	 خ��ان بگ��0نن� دەرەوە پ�نا دەب�ن� ب�ر 

راگ��اندن% ب3ان%.
بiوكردن�وە	  ل�ن0و  كورد	  ر�ژنام�ڤان% 
رەشب3ن% و،پ�سنداندا خ�ر�ك� دەچ0ت� خان�	 
ك�  خ�	  ل�كار	  و،  س3اس�3وە  ب�رە�% 
پ0شك0شكردن% خزم�تگوزار	 زان3ار��3 ب� خ��ك 

دووردەك�و�ت�وە.
ب30Pن  د�ك�،دەتوان3ن   	�6 ز�ر  ل�ب�ر  ب��� 
ر�ژنام�ڤان% كوردستان ل� س�ر روو	 جX3ان ���6، 
ب�5م ل�ن0و ر�ژنام�ڤان% جX3ان3دا ر�ژنام�ڤان�33ك% 
�6ستپ0كراو ن�6.�33روە6ا ر�ژنام�ڤان�33ك ن�33 

 .Dان�33كان ب���وەبچX3ب�پ0% ستانداردە ج

* من ب0گومانم ل�وە	 س�ند�كا ئ�وكات�	 ب3ر ل� 
دام�زراندن% كرا��وەو دام�زرا،ئامانج% ئ�وەبووە 
ماف و دەستك�وت ب� ر�ژنام�ڤانان داب3ن بكات 
و ب�رگر�3ان ل0بكات.دواتر�ش �6ند�جار سست 
بووە �ان ش0وە	 ��6بژاردن�ك�	 ل� ك�نگرەكاندا 
ب� ل3ست% ت�وافوق% بووە، ئ�وە شت0ك% د�ك��� 
ج%0  د�ك�	  كار	   Hرەخن���.�6ند ج%0  و 
رەخن��� الر�م ل�س�ر ئ�وەش ن�33 ك� س�ند�كا 

ل� �6ندH رووەوە رەخن�	 ل�س�رە.
داب0ت�  س�رنجم  من  ئ�وە	  وەكود�ك�  ب�5م 
ل� ب�رگر�كردن  كار	 س�ند�كا،ب��است% خ�	 
ك�  ر�ژنام�ڤان0ك  ن�بواردووە.  ر�ژنام�ڤانان  ل� 
ئاگاداربووبD،دوور  س�ند�كا  و  دادگا  دراب0ت� 
ل�وە	 ك� ت�ماشا	 ئ�وە بكرH ك0ش�	 ل�گ�7 
ك�30 و كD ل�س�ر �6ق�، س�ند�كا پار�زەر	 ب� 
ل0كردووە.دواتر  ر�ژنام�نووس گرتووەو ب�رگر	 
ل�كات% پ�س�ندكردن% �اسا	 ر�كخستن% كار	 
ر�ژنام�نووس% ل� كوردستان ب� دەست0وەردراو	 
ل� پ�رل�مان،س�ند�كا ل� پ0ش�وە	 نا�از�بوواندا 
ناو	  بردن%  كرد.ل�  دەستپ0شك�ران�	  كار	 
ر�كخراو	  ناو  ب�  كوردستان  ر�ژنام�نووسان% 
ن0ودەو��ت% ر�ژنام�نووسان و كردن% س�ند�كا 
ل�پا7 س�ند�كاكان% خاوەن دەو��تدا ب� ئ�ندام 

ل�و ر�كخراوەدا دەسك�وت0ك% ز�ر گرنگ�.
ز�ر  فشار  دروستكردن%  ب�  س�ند�كا  ل�وان��� 
كار�گ�ر ن�بووبD،ب�5م دەبD ئ�وەش بزان3ن كار	 
س�ند�كا�% ل� كوردستان تازە��، ل�پا7 ب0دەنگ% 
س�ند�كاكان% د�ك�دا، س�ند�كا	 ر�ژنام�نووسان 
س�ند�كاش  چاالككردن%  كردووە.ب�  ئ�وەندە	 
ز�ر گرنگ� ئ�وان�	 دەتوانن پ�رە ب� كار	 ئ�و 
ب0ن   ���6 ل%0  رەخن��ان  و  بدەن  س�ند�كا�� 

ب�شدار	 ببن و چاالك% بك�ن.
  

ب
ستون نور�، س�رنووس�ر� ر�ژنام�� (ج�ماوەر):
ناكرH ئ0م� ر�ژنام�گ�ر	 كورد	 ل� ت�واو	 كا�� 
و پر�س� و بزاوت�كان% ن0و ك�م��گا	 كورد	 
بزان3ن   Hبمان�و ئ�گ�ر  ب���  بك��ن�وە،  ج3ا 
ر�ژنام�گ�ر	  كو�%  ل�  كورد	  ر�ژنام�گ�ر	 
جX3ان3دا��، دەبD بزان3ن ئ�و 6� و 6�كاران�	 
دەبن� 6�	 پ0شك�وتن% ر�ژنام�گ�ر	 كورد	 تا 

چ�ند ل� ك�م��گا	 ئ0م� ف�را�6من.
ل� �6موو دن3ا �اسا ب� ر�كخستن و پ0شخستن% 
ر�ژنام�گ�ر	 دادەر�ژرH، ال	 ئ0م� �اسا	 ك�ن و 
نوH ب� زەندەقبردن% ر�ژنام�نوسان دانراوە و ل� 
�6ر ب�ند�كدا ش3ش�كان% ز�ندان و دەمكوتكردن 
و غ�رام� دەب3ن�3وە، ئ�وە ب� قس�	 دار�ژەران% 
�اساك� ئ�گ�ر ت�ش3Xرت كرد و خ�ت% سورت 
و  ز�ر  ئ�وەندە  سور  خ�ت%  ل0رەش  ب�زاند، 
ت�خن ب� ئاست�م دەتوان% ل�و خ�تان� ن�دە	 
و خ�ت ن�خ��� ز�ندان. ئ�وە جگ� ل� ت�ش3Xر 
ك� �6ندH جار نوس3ن0ك ئ�گ�ر ب� زمان0ك% زبر 
نوسرابD، ��كس�ر ب�وە ت�م�تبار دەكر�% ك� 
ت�ش3Xرت كردووە. ل� ال��ك% د�ك� ك�م��گا	 
ئ0م� چ ل� روو	 ر�ژە	 خو�ندەوار	، چ ل� روو	 
داخراوە�%، چ ل� روو	 گرنگ3دان ب� خو�ندن�وە، 
ت30دا گ�ش�  ر�ژنام�  ن�33 ك�  ئ�و ك�م��گا�� 
و  حكوم�ت   ،D�6ب ز�ر	  كار�گ�ر	  و  بكات 
رەخن���ك%  كوردستان3ش  س3اس%  دەس�5ت% 
ز�ر خاترداران�	 دەوH و دە��وH ل�گ�7 دن3ا��ك 
م�دح و س�نا، ئ3نجا پ0% ب0P% گ�ورەم..س�روەرم 

ب�ت  و  دەك�	  ئارەزوو  و   Hدەكر پ0ت  ئ�گ�ر 
دەرد�نD و بمبور	 ئ�و ك�موكو���شت ���6! 
خ�مخ�رتر	،  ئ0م�  ل�  ت�  دەزان3ن  �6رچ�ندە 

ب�5م ب3ر06نان�وەش خراپ ن�33.
رەچاو	  كورد  ر�ژنام�نوس%  ئ�وەشدا  ل�گ�7 
بارود�خ% س3اس% كوردستان3ش دەكا و خ�	 
ب� ب�رپرس3ار دەزانD و ز�رجار ل�ب�ر پاراستن% 
ب�رژەوەند	 گشت% قوربان% ب� ال��ن% پ3ش��% 
داوە.. ئ�وە جگ� ل�وە	 ر�ژنام�نوس% كورد ب� 
ش0وە��ك% ئ�كاد�م% و پر�ف3شنا�% ل� بوارەك� 
كارناكات و ت�نXا ئارەزوو��ك 06ناو��ت�33 ئ�و 
بوارە و مومارەس�	 كردووە، �6موو ئ�وان� وا 
دەكات �6ست بك�	 ر�ژنام�گ�ر	 كورد	 ل� چاو 
ر�ژنام�گ�ر	 جX3ان3دا ز�ر دەسكورت�، چونك� 
ك�	 ك�م��گا	 كورد	 ب� �6موو بوارەكان�33وە 
ل� ئاست0ك� بIست% پ0شك�وتن ل� بزاوت� م�دەن% 

.Hو د�موكراس�33كان دەگر
ال��ن%  ل�  ر�ژنام�نوسان  س�ند�كا	  رەنگ� 
ماد��3وە شت0ك% ب� ر�ژنام�نوسان كردبD، ب� 
زەو	،  پارچ�  وەرگرتن%  ل�م�س�ل�	  تا�ب�ت% 
وەك ل�س�روەخت% ئ�نجامدان% دوا�3ن ك�نگرە�ان 
داوا	 ئابوون�	 سا5ن��ان ل� ئ�ندامان3ان دەكرد، 
نادەم،  ئابوون�  من  دە�گوت  ر�ژنام�نوس0ك 
و  زەو��ك���  پارچ�  س�ند�كا  خ0ر	  چونك� 
د�ك�	  بوار	  ل�  ب�5م  وەرگرتووە.  ئ�و�شم 
ل�كات%  ل� ر�ژنام�نوسان  وەكو پشتگ3ر�كردن 
�اسا��3كاندا،  و  س3اس%  ك0ش�  دروستبوون% 
ر�ژنام�نوسان  داخواز	  ئاست%  ل�  رەنگ� 
ن�بووبD، ئ�م�ش ب� ت�ن3ا ناك�و�ت� ئ�ست�	 
ن�ق3ب و ستاف% س�ند�كا، ب��كو ئ�و واق3ع�	 
ك� ل� كوردستان ���6، ر�گ� ب� 36چ ر�كخراو 
 ،Dبب3ن 	�و س�ند�كا��ك نادات ر��% گرنگ% خ
چ�ند  ل�  دەدەم  ئ�وە  شا��ت%  من  ئ�گ�رنا 
ق�ز����ك% ر�ژنام�نوسان كاك ف�ر6اد و كاك 

ز�رەك ب� جد	 ب�دوا	 ق�ز��كان�وە بوون. 

Dاوه  نادر قادر، س�رنووس�ر� ?�ژنام�� (م
د%ا):
* ر�ژنام�گ�ر	 كورد	 س�رە�ا	 ئ�و م0ژووە 
ئ�وەشدا  ل�گ�7  ���6ت%  در�ژە	  و  دوور 
تا�ب�تم�ند�% خ�	 ���6، رەنگ� ل� ر�ژنام�گ�ر	 
و5تان% د�ك�دا ن�ب0ت ر�ژنام�گ�ر	 ل� �6ندەران 
و دەرەوە	 كوردستان ل� دا�ك بووە، ئ�وجا پتر 
 Hوە ب3ن3وە ت�ن3ا ل� �6ند�رك% ح3زبا��ت% ب�خ�م
و�ستگ�	 كورتخا��ن ن�ب0ت، ئ�وە	 دەتوان3ن 
راپ�ر�ن%  دوا	  ماوە	  بك��ن  ل� س�ر  قس�	 
ئادار	 ١٩٩١ 	 خ��ك% باشوور	 كوردستان� 
س�رە�ا	 �6موو سست% و ك�م و كو���3كان% 
ر�ژنام�گ�ر	 كورد	 ل�گ�7 ئ�وەشدا ب� ب�راورد 
ل�گ�7 ئ�و ماوە كورت� نسب�3دا، ب� �6نگاو	 
كراوە و ب�رچاو چووت� پ0ش ل� ئاست0ك% باشدا�� 
ب�تا�ب�ت% ش��ش% زان3ار	 و ت�كن�ل�ژ�ا 6اوكار 
پ0ش�  چوون�  ئ�و  ر�گا	  و  بووە  6اندەر	  و 
خ0را��	 ب� خ�ش كردووە، ب���گ�رب�پ0% پ0وەرە 
ستاندەرەكان% ر�ژنام�گ�ر�% س��ر	 بك��ن ئ�وا  
ر�ژنام�گ�ر	 كورد�ش ش�قل% خ�	 ���6 و ل� 
ئاست0كدا�� دەكر�ت ل� دا6اتوودا گرەو	 ل�س�ر 
بكرH، ب� تا�ب�ت% ئ�گ�ر 6اتوو خ�	 رزگار بكات 
ل� ك�م و كور��3كان% وەك دەس�5ت% چوارەم 
ل�  �6ب0ت  كار�گ�ر	  و   Hبگر خ�	  ر�چك�	 
پ�Iس�	 ژ�ان% س3اس3% و ر�شنب3ر	 دا6اتوودا.

 H�6ند 	ر�ژنام�گ�ر 	ل� راست3دا س�ند�كا *
شت% ب� ر�ژنام�نووسان كردووە ناكرH نك��3ش% 
لD بكرH و �6و�3ش دەدا ل�وە باشتر بD، ب�5م 
ئ�وە ناگ���نD روو	 ن0گ�ت3ڤان�و ك�م و كو�	 
ح3زبساالر	  ئ�ق�33Pت%  تا�ب�ت%  ب�  ن�ب0ت، 
ح3زب�  دوو  ئ�و  ال��ن  ل�  كردن%   7�Iنت�ك و 
دەس�5تدارە، ز�ر پر�س� و ال��ن% گ�ش�دار	 
��ك خستووە و وا	 لD كردووە ر�چك�	 ئاسا�% 
ك�  سوو�بخوات�وە  ل�جغز�ك  و   Hن�گر خو	 
سروشت% ن�33 �اخود ب� نام��% و نا ئاسا�% 

ب0ت� ب�رچاو..

..................................

ر�ژنام�گ�ر� كورد�
له  به رده م دوو پرس�ار دا

ئا: پرس


