
 دوو هةلَة هةرطيز ناكاتة يةك أاسيت
 

ضاوم بة نامةيةك كةوت كة لة بةرواري يةكي  ورديشميديا كمن كة لة سةر ساييت
شةشي ئةم سالَ بة ناوي عةمبةرين زةمانةوة بآلو كرابؤوة خؤم ثص نةطريا و بة 
وتارصك وةآلمي نامةكةم دايةوة ضونكة نامةكة زؤر دوور بوو لة أةوشيت باوي 

حي تصدا بوو بؤ دكتؤر بةرهةم سالَةري و هةأةشةيةكي زؤر ناشرينيشأؤذنامةط  
 

بةآلم وتارةكةي من تةمةين زؤر , وتارةكةي منيش لةسةر هةمان سايت بآلو كرايةوة
كورت بوو ضونكة بةأصوةبةري سايتةكة وتارةكةي منيش و نامةكةي عةمبةرين 

 هؤي ئةوةوة بوو كة ئةم طؤأانكاريةش بة. زةمانيشي لةسةر سايتةكةي البردبوو
عةمبةرين زةمان نامةيةكي تري ناردبوو بؤ بةأصوةبةري سايتةكة و ثصي أاطةياندبوو 
كة نامةكةي يةكي شةش بةدةم ئةوةوة هةلَبةستراوة و ئةو هةرطيز درؤ و دةلةسةي 

.واي نةنوسيوة  
 

 ديا كورديشميؤبصطومان أصيتصدةضصت كةسصكي تر ئةو نامةيةي كة بة أصطاي ئيمصلَدا ب
بؤية كة بةأصوةبةري , ناردرابوو هةلَبةستبصت و بةناوي عةمبةرين زةمانةوة ناردبصيت

سايتةكة لة ثةيامصكي تايبةتيدا لة أوداوةكة ئاطاداري كردمةوة و ثصي أاطةياندم كة 
منيش بة , وتارةكةي من لة بةر ئةو طؤأانكاريية نوصية دةبصت لةسةر سايتةكة البربصت

ةآلمم دايةوة و ثصم أاطةياند كة البرين وتارةكةي من بةالمةوة ثةيامصكي تايبةيت و
من هةروةها لة هةمان ثةيوةنديدا بة بةأصوةبةري سايتةكةم ووت كة باشتر . ئاساية

.واية لصكؤلَينةوةيةك لةسةر أوداوةكة بكرصت بؤ دؤزينةوةي أاستيةكان  
 

ضونكة ئةطةر . يةبصطومان دؤزينةوةي أاستيةكان لةم أوداوةدا هصندة ئةستةم ني
لَطةوة ةئةوة بة ب,  ئيمصلَةوة ناردرابصتهةردوو نامة لة هةمان ناونيشاين

لة , دةيسةملصنصت كة نصرةرةكةيان هةمان كةس بووة واتة عةمبةرين زةمان
بةآلم ئةطةر .  بةرثرس دةبصت بةرامبةر هةردوو نامةصكي واشدا ئةو هةلومةرج

ئةوا , دووهةمداازة بووة لةطةلَ نصرةري  ناونيشاين ئيمصلَي نصرةري يةكةم جياو
ثصويستة ثصداضونةوةيةك بكرصت بؤ دؤزينةوةي خاوةين ئيمصلَي يةكةم وة 

ة داواي لصبوردن لة عةمبةرين يشثصويست. لصثرسراوصيت أوداوةكةشي خبرصتة ئةستؤ
زةمان و هةموو ئةو كةسانةي تريش كة أةنطة بة نامةكةي يةكي شةش هةستيان 



 من هةتا ثصشنياريشم كرد كة عةمبةرين زةمانيش دةتوانصت .ص بكرصتبريندار بوب
بصطومان من نازامن كة تا . يارمةيت بدات لةو لصكؤلَنةوةيةدا بؤ دؤزينةوةي أاستييةكان

عةمبةرين زةمانةوة لة بةر ضاو وة يا ا كورديشميديئصستا ثصشنيارةكةي من لة اليةن 
.بةجصدةهصلَممن ئةو بأيارة بؤ ئةوان .طرياوة يان نا  

 
م 2774من سةرم سوأ مابو و لة بصبأوايدا بووم كة كوردوستاين نوصي ذمارة 

زؤربةي ثةرةي يةكةم بة سةر وتارةكةشيةوة و بةشصكي زؤري ثةأةكاين . خوصندةوة
تريش بةو شصوازةي أؤذنامةطةريةي كةباوة لة خؤرهةآليت ناوةأاستدا تةرخانكرابوو 

هنا لة بةر ئةو نامةيةي كة بةناوي عةمبةرين زةمانةوة بؤ داثلَؤسيين كوريشميديا تة
. لةسةر ئةو سايتة بآلوكرابؤوة  

هيض كام لة نوسةران يان سةر نوسةري أؤذنامةي كوردوستاين نوص بةاليانةوة طرنط 
نةبوو كة بةدواي بةلَطةدا بطةأصن يان ثرسيارص بكةن كة كص ئةو نامةيةيةي يةكةمي 

ناردبوو بؤ كورديشميديا تا أوداوةكة بؤ خوصنةرانيان بةناوي عةمبةرين زةمانةوة 
كورديشميديا بة مةلَبةندصكي , لةبايت شيكردنةوةي أوداوةكة. شيبكةنةوة

بآلوكردنةوةي بريي دذي كوردي ناونرابوو وة بةراورد كرابوو بة ضةندين شيت 
الَح يةكص لةو بةراوردانة بةو ترؤريستانة بوو كة ويستيان دكتؤر بةرهةم س, خراث

من ئةم شصوازي نوسينة بة  شصوازي باوي أؤذنامةطةري  لة خؤرهةآليت . تريؤر بكةن
. ناوةأاستدا ناو دةبةم  

وتارةكاين ناو كوردوستاين نوص يةك لةدواي يةك بةردةوام بوون لة تانةوتةشةر 
هاويشنت و تاوانبار كردين كورييشميديا بص ئةوةي هيض بةلَطةيةك خبةنةأوو بؤ 

ئةوةي مين زؤر نيطةران كرد وةك كوردصك وتارصك بوو .  بؤضونةكانيانسةملاندين
ي كوردوستاين نوصدا كة لة اليةن كةسصكةوة بةناوي جةمال عةبدوآلوة 7لة الثةأةي 
كاك جةمال بص هيض دلَةأاوكص و شةرمصك ئاماذةي بؤ ياسايةكي أذصمي . نوسيبوي

ورداركردين ئازادي دا داأصذرابوو بؤ سن1969بةعس كردبوو كة لة سالَي 
أؤذنامةطةري لة عراقدا كة بة ثصي ئةو ياسايةي أذصم كورديشميديا دةتوانرصت سزا 

هصشتا ياساكاين بةعس } ي ن ك{من دةلَصم ئةطةر دواي دةسالَ سةربةخؤيي . بدرصت
نةك هةر كورديشميديا ئصمة هةمومان تاوانبارين , بةكاردةهصنصت بؤ سزاداين خةلَكي

.انصت بةثصي ئةو ياسايانة سزامان بداتدةتو} ي ن ك{و   
كةسانصكي زؤر هةن لة كوردوستاندا كة دةستةآلتيان بةدةستةوةية و هةرطيز فصر 

نةبوون كة بة ثصي نةرصيت دميوكرايت و سةروةري ياسا لةطةلَ خةلَكدا أةفتار بكةن 



ةش ضونكة ئةم كةسانة لةناو أذصمصكي ديكتاتؤريدا طةورةبون و ئةو شصوازي أةفتار
هةتا . كة بةكار دةهصنرصت لة ديكتاتؤريةتدا تةهنا شصوازصكي أةفتارة كة ثصي أاهاتون

بةآلم هةركات كة ئةم , ئةطةر ئةم كةسانة لة دلَةوة حةز بةئازادي و دميوكرايت بكةن
كةسانة أوبةأوي كصشةيةك دةبنةوة خوأسكيان ثالَيان ثصوةدةنصت كة زؤر بة توندي 

ة هةمان شصوة رةفتار بةكةن كة خؤيان لةو ديكتاتؤريةتةي دذايةيت ثصشان بدةن و ب
.كة تصيدا طةورةبوون أةفتاريان لةطةلَدا كرابوو  

 
ضونكة ئةم .  ئةم كةسانةئصمة دةبصت ثشوو درصذ و دلَفراوان بني بةرامبةر بة هةلَةكاين

كةيان هةرطيز ئةو دةرفةتةي بؤ نةأةخساندون و مؤلَةيت طوجناوي ينطةكةسانة ذ
.ونةتص تا أةفتاري طوجناو فصر بنبنةدا  

  
ئصمة لةو , بةآلم كاتصك كة دكتؤر بةرهةم سالَح وةك سةرةك وةزيران دياري كرا

بأوايةدا بوين كة هةلومةرجصكي لةبارتر رةخساوة بؤ ئصمة كة ثصشبيين كاري باشتر و 
ح ضونكة نةك هةر دكتؤر بةرهةم سالَ. زياتر لة حكومةيت هةرصمي كوردوستان بكةين

بةلَكو ئةم بةأصزة ماوةيةكي درصذيش لة خؤرئاوا , ثلةيةكي بةرزي خوصنةواري هةية
ذياوة و بةو ثصوةرةش دةبص ئاطادار بصت كة سياسي و خاوةن دةستةآلت و 

لةبةر ئةوةش كة . دامودةزطاكانيان ضؤن دةبصت لةطةلَ جةماوةردا أةفتار بكةن
ناوةرؤكي ئةم أؤذنامةية , ة}ي ن ك{دوستاين نوص ئؤرطاين أةمسيي أؤذنامةي كور

.ة}ي ن ك{أةنطدانةوةي بري و بؤضوين دكتؤر بةرهةم سالَح و   
 

ئةو زمان و شصوازةي كوردوستاين نوص بةكاري هصنابوو بؤ داثلَؤسيين كورديشميديا 
ة هةرطيز و ئةو كةسانةش كة لةسةر ئةو سايتة دةنوسن شةرمةزاريةكي طةورة بوو ك

دكتؤر بةرهةم سالَح هةقة داوا لة , ئيستاش كة كار لةكار ترازاوة. نةدةبوو أوي بداية
أؤذنامةي كوردوستاين نوص بكات كة لة هصرشة ناأةواكانيان ثاشطةز ببنةوة و داواي 

.لصبوردن لة كورديشميديا و سةرجةمي خوصنةرةكانيان بكةن  
 

 ئةوةية كة نامةي يةكةميان بآلوكردبؤوة بص تةهنا هةلَةيةك كة كورديشميديا كردبصيت
ئةمة . ئةوةي تةلةفؤن بؤ عةمبةرين زةمان بكةن و دلَنيابن كة نامةكة لةوةوة هاتووة

ثصويست بكات تةواوي هصزي ثأوثاطةندةي } ي ن ك{تاوانصكي هصندة طةورة نيية كة 
صمة وصنةميان ئةو لصدانةش بة شصوازصك كة ئ, خؤي خباتة طةأ بؤ لصداين كورديشميديا



نة بينيوة بةكار هبصنرصت هةتا دذي ئةو دوذمنانة كة تاواين طةورةيان بةرامبةر بة 
بة بأواي من لصكؤلَينةوةيةكي بضوك بةس بوو بؤ ضارةسةر  . طةلةكةمان كردووة

.كردين كصشةكة  
 

كورديشميديا و ضةندان ساييت تر بة ضةندين زماين جؤراوجؤر زؤر بة سةخيت كار 
.  ئةوةي ضاوةأواين هيض بةرذةوةندييةكي تايبةيت بن بؤ شةخسي خؤياندةكةن بص

 مةبةسيت ئةم سايتانة ئةوةية كة كصشةي كورد لة ئاستصكي جيهانيدا بةرز بكةنةوة و 
ئةم سايتانة كارصكي تابلَصي جوان و طةورةيان ئةجنام داوة بة . بة هةمواين بناسصنن

بةسةر كؤسثي ماوة و سنوردا زالَ بن و بةكار هصناين تةكنؤلؤجياي ئينتةرنصت تا 
ئةو ذينطة ئازاد و بص سانسؤرةي . هونةر و ئةدةب و أؤذنامةواين كوردي بطةشصننةوة

كة ئةم سايتانة بةدييان هصناوة بة سالَي تيشك لة ثصشترن لةو دامودةزطا هةوالَيانةي 
ر بابةتيانة و كة حيزبةكان لة كوردوستاندا بة أصوةيان دةبةن ضونكة ئةم سايتانة زؤ

بص دةستكاري كردن وتاري زؤر لةيةك جياواز و هةتا دذ بة يةكتريش لة هةمان كاتدا 
بؤ دةستةبةر كردين ئةم ئازاديية كةم وصنةية بؤ . و لةتةنيشت يةكدا بآلو دةكةنةوة
كةمترين شتصك كة بؤ ئةم سايتانة و خاوةنةكانيان , نوسةران و أؤشن برياين كورد

هةموو كوردصك سوثاسيان بكةن و أصزيان لص بنصن نةك ناو و بكرص ئةوةية كة 
.ناتؤرةيان خبرصتة ثالَ و سوكايةتيان ثص بكرصت  

 
بؤية من لصرةدا زؤر بة توندي ثصشنيار دةكةم كة أؤذنامةي كوردوستاين نوص 

دةورةيةكي أاهصنان بؤ نوسةرةكاين بكاتةوة و فصريان بكات كة ضؤن لة بابةتصكي 
ئةو نوسارانة . سوكايةيت بة خةلَك بكةن توأة بن و ةوة بص ئةوةي هةوالَي بكؤلَن

ثصويستة فصر بكرصن كة بةلَطةي أاست خبةنة بةردةم خوصنةرانيان و ثرسياري طرنط و 
ثصويست بكةن تا أوداوةكة بؤ خوصنةران أون بصتةوة و لص بطةأصن كة خوصنةري كورد 

.خؤي بأيار بدات كة كص جاشة يان ترؤريستة  
 

 كصشةية هةموي لةو وتارةوة دةسيت ثصكرد كة عةمبةرين زةمان لة أؤذنامةي ئةم
دةيلي تةلةطرافدا بآلوي كردبؤوة و لة زاري دكتؤر بةرهةم سالَحةوة أاي طةياندبوو 

كةضي بةشصوةيةكي سةر " ئصمة ناتوانني بلَصني كةركوك شارصكي كورديية"كة 
زةوة باسي عةمبةرين زةمانيان سوأهصنةر وتارةكاين كوردوستاين نوص زؤر بة أص

دةكرد و بة منونةي أؤذنامةوانصكي باش لة قةلَميان ئةدا هةر لة برييشيان ضوبؤوة كة 



ئةم كصشةية لة وتارةكةي ئةوةوة دةسيت ثصكرد و تا ئةو جصيةش من ئاطادار مب دةيلي 
تةلةطراف هصشتا هيض ثاشطةزبونةوةيةك يان أونكردنةوةيةكي لةمةأ أاسيت يان 

كةواتة ئصمة هصشتا نازانصن . لَةي وتارةكةي عةمبةرين زةمانةوة بآلو نةكردؤتةوةهة
كة ئةو طوتةيةي لةزاري دكتؤر بةرهةم سالَحةوة أاطةياندرابوو هةلَة بوو يان أاسيت؟ 

ش بؤ بصطومان لةو نامةيةدا كة عةمبةرين زةمان لةدواي نامةكةي يةكي شة
بةآلم , وةيةكي نيوة و ناضلَي ثصشان دابووشطةز بونةاكورديشميدياي ناردبوو ئةو ث

وتارةكةي ئةو لة أؤذنامةي دةيلي تةلةطرافدا بآلو كرابؤوة بؤية هةر ثاشطةز 
.بونةوةيةكيش دةبصت لة هةمان أؤذنامةوة بصت  

         
ورد دةبينةوة كة بؤ أؤذنامةي } ي ن ك{ئصمة كة لة نامةكةي ثةيوةندصكاين دةرةوةي 

ناردووة تا ثصيان أابطةيةنن كة عةمبةرين زةمان بة هةلَة لة زاري  دةيلي تةلةطرافيان 
دكتؤر بةرهةم سالَحةوة ئةو بؤضونةي تؤمار كردووة زياتر سةرمان سوأ دةمصنصت 

ضونكة ئةو زمانةي كة بةكار هاتووة لةو نامةيةدا هصجطار جياوازة لةو زمانة بص 
من . ردنة سةر كورديشميدياأصزةي كة كوردوستاين نوص بةكاري هصنابوو بؤ هصرشك

دةبوو بص أصزيي بة أؤذنامةي دةيلي تةلةطرافيش } ي ن ك{لصرةدا ثصشنيار ناكةم كة 
بةلَكو ثصشنيار دةكةم كة ضؤن ئصمةي كورد نةرصتمانة كة بة أصزةوة لةطةلَ , بكرداية

.بصطانةدا دةدوصني ئاوهاش بة أصزةوة لةطةلَ كوردةكاين خؤمشاندا بدوصن  
        
رديشميديا أةنطة هةلَة بوبص كة نامةكةي يةكي شةشي بآلوكردةوة بص ئةوةي كو

تةلةفون بؤ  عةمبةرين زةمان بكات و ثرسيار بكات كة ئاية ئةو نصرةرة يان نا ضونكة 
} ي ن ك{بةآلم هةلَةيةكي طةورةتر ئةوةبوو كة , بابةيت نامةكة زؤر حةساس بوو

نا و هيض دةسيت نةثاراست لة لصداين هةموو تواناي بآلوكردنةوةي خؤي بةكار هص
دوو هةلَة هةرطيز هةموو كةسصكي خاوةن هؤش دةزانصت كة  كورديشميدا ضونكة 
.ناكاتة يةك أاسيت  

 
يان اليةين , من هيوادارم زؤري ثصنةضصت و زوو أاستييةكان بؤ هةمومان أون ببنةوة

ئةوةي كةرامةت و كةم بتوانني بةسةر ئةم ناهةموارية تةمومذاويةدا زالَ بني بص   
.نةفس بةرزميان لة دةست بدةين  
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