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  وةهاب شاه حمةمةدوةهاب شاه حمةمةد... ... لةثصناو ميدياصكي ئازاد لةثصناو ميدياصكي ئازاد 
  

کة بة تازةترين ، ) ئای تی ( تةکنةلؤجيای زانياریپثش گةشةکردنی ميديای جيهانی و هاتنةپثشةوةی
، تةکنةلؤجيای زانياری ئةم سةردةمة دادةنرث بؤ گةياندنی زانياری دةربارةی هةموو رووداوة سياسی

کة لةالی زؤر زايانای فيزياي ئةمرؤ دنيا بة ، ة خثراترين کات ب جيهانکؤمةصايةتثکانی، ئابووری
چی ، هةموو داموودةزکاکانی راگةياندن، وونبوونی کات لة نثوان رابردوو و ئثستا لة قةصةم دةدرث

 دنيا بوو بؤ رؤژنامة بث يان کةناصةکانی رادثو و تةلةفيزؤن لة ژثر کؤنترؤثصکی تةواوی رژمثةکانی
وةک وصتانی ، زؤر لة وصاتانی دنيا. اسثکان و دةسةصاتيان تةرخان کرابووئامانج و خزمةتی سي

انی خؤيان تةا لة پثناوی کؤمةنستی کؤن يان ئةوانةی بة جيهانی سثةم ناودةبرثن ميديای وصاتةک
ثکيش بة هيچ جؤر،  دةسةصاتی سياسی و ئابووری خؤيان تةرخان کردبووبةهثزکردن و سةقامگريی

زياتريش لة ، ی زانريثکيان نةدةدا کة دژ بة بة سياسةت و ئارةزؤکانی ئةوان نةبوايةرثگای بصاوکردنةوة
دژايةتی هةموو بريوو و بؤچونةکانی ، چوارچثوةی پروپاگةندةی دةسصاتی سياسی ئةوان خؤی دةکرتةوة

تر کة لةدةرةوةی فةلسةفةی ئايدلؤجی و خواستةکانی دةکرد کة لةدةرةوی بةرنامةی سياسی ئةوان 
   .يةبوا

) داموودةزگاکانی راگةياندن (دةسةصاتداران لةو دنيای تاکة حيزبی و کةسايةتيانة لة رثگای ميدياوة
ميلةتانی خؤيان لة زؤر لةو راستيانةو گؤرانکارية کؤمةصايةتی و سياسثکانی دنيای ئازادو دميوکرات 

برسثکان و ، اوةکان سةرلثشزؤر جاريش دنيای دميوکرات و ئازاديان بة کؤمةصگا، دوورخستبوةوة
کة گواية لةو کؤمةصگايانة کةسةکان وةک مؤؤض چاويان لثناکرث و تةا ، نائارامثکان لة قةصةم دةدا

دةسةصاتداريش تةا بري لة ، مايةداران و دةسةصات بةکاردةهثنرثنوةک ژمارةثک لة خزمةت سةر
استيدا ميلةتانی خؤيان لة م لة ربةصا، گةشةکردنی دةسةصاتی سةرمايةی و کةسايةتی خؤی دةکؤشث

   .هةموو بريثکی ئازادو و سةربةخؤ دوورخرابوةوة
 لة دنيای کؤمةنيست و جيهانی سثةم تاکةکان و کؤمةص تةا لة پثناو بةرژةوةندی دةسةصاتی ناوةندی و 

بؤية کؤنترؤص کردنی ميديا زؤر گرنگ بوو لةاليةن دةسةصاتدارانی ، خؤی دةگرتةوة داموودةزگاکانيان
رثگاگرتن لة هةموو ئةو مةترسی هةرةشانةی رووی لة دةسةصاتی ئةوان دةکردو  ياسی ئةو وصاتانة بؤس

   .دوورخسنتنةوةی خةصک لة هةموو راستثکان
زؤر لةو رژمثة کؤمةنستی و تاکةحزبيانة شةری گةورةو چةوسانةوةی ميلةتانی خؤيان و تريان لة 

وةيان مةترسی لةسةر ، رسی سةر وصات و گةلئةويش بة ناوی مةت، رثگای ميدياوة خؤش دةکرد
لة کاتی جةنگ هةموو . بةصام راستثکان مانةوةو بةردةوامی دةسةصاتی خؤيان بوو، بةرژةوةندی گشتی
ئةو هثزوو اليةنانةی   راگةياندن دةخراية خزمةت شةری دةروونی بةرامبةر دوژمن وداموو دةزگاکانی

زؤرجار . ةرةکانيان بة کارثکی ناراست لة قةصةم دةداوةيان بوونی ش، باوةريان بةو شةرة نةبوو
کة گواية بةرةکانی شةر بة ، پروپاگةندةی درؤيان لة رثگای ميدياکانی ژثر کؤنترؤصی خؤيان دةکرد

 راستثکان بة بةصام،  زيانثکی گةورةی لث کةوتووة شکست ووژمنيشئارةزووی ئةوان بةرثوة دةچث و د
دووةم پاشان جةنگی نثوان وصاتانی تر لة گةص ، جةنگی جيهانی يةکةم .پثچةوانةی ئةو راگةياندنة بوو

وة چؤن ،  لة شةرية) ميديا (بة تايبةتی جةنگی کةنداوةکان باشتريني منوونةی رؤصی راگةياندنة، يةک
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دةسةصاتدارانی سياسی لةو وصاتانة سووديان لة ميدياکانی خؤيان بؤ بةردةوامی شةرو ئاماجنةکانی 
   .بةکار هثناوة

پاش هاتنة پثشةوةو گةشةکردنی تةکنيکی زانياری گؤرانکارثکی گةورة هاتة سةر داموودةزگاکانی 
ئةم تةکنيکة ) . ئينتةرنثت (وةئةويش بة هؤی هاتنة پثشةوةی کةناصة ئامسانثکان و نثتة، راگةياندن

زی و جاسوسی کة ساصانثکی زؤر تةا لة بواری سةربا، تازةيةی خراية ژثر بةردةستی خةصکی ئاسای
وة بة هؤی هاتنة بازاری ئةم تةکنيکةو ، بةکاردةهثنرا لةاليةن هثز زلةکانی دنيای ئةمريکا و سؤضثت

وای لة ميديا جيهانی کرد سنورةکان بشکثنث و زؤر لة رووداوة گةورةکانی جيهان بگاتة ، هارزانی نرخيان
کی جيهان توانيان يةکسةر رووداوةکانی بةهؤی ئةم تةکنيکة زانياريةوة ملثؤنةها خةص. ژثردةستی خةصکي

ئةمرؤ بة هؤی بوونی . جةنگی کةنداوی دووةم ببينن و سةعات بة سةعات دةنگوباسةکانی شةريان پثبگات
هاتنة پثشةوةی هةزارةهل کةناصی تةلةفيزؤنی و ، تؤری ئينتةرنثت و بصاوبوونةوةی بظ هةموو دميادا

   .ويست دةست کةوث و سوودی لثوةربگرثخةصکی دةتوانث هةرچی زانيارثکی پث، راديؤ
بوونی ئةو هةموو کةناصی راگةياندن و ئينتةرنثتة وای لة زؤر وصتانای جيهانی سهثةم کردووة نةتوانن 
وةک جاران کؤنترؤصی رووداوةکان بکةن و ناچارشيان کردووة کة رثگا بة بةکارهثنانی ئةو جؤرة 

ريش هةن کةناصی ئامسانی تايبةتيان لة رثگای ئةو زؤر وصاتی ت. راگةياندنة بدةن بة ميلةتانيان
و ملمالنث کردنی کةناصةکانی بثگانة کة مةترسثکی گةورةی خستؤتة  تةکنيکةوة کردؤتةوة بؤ رثگاگرتن

هةندث وصاتانی ، ئثران، ش بؤ ئةو وصاتانة وصاتانی عةرةبیمنونة. انةوةو بةردةوامی دةسةصاتيانسةر م
   .ئةفريقاية

کة کاتی خؤی خةوثک ، ئثمةی کورد بوونی ئةو تةکنيکة بووة هؤی کردنةوةی کةناصی کوردی لةالمان
يظکةم کةناصی کوردی ئامسانی کة بتوانث دوور لة وصات . باوةرمان نةدةکرد رؤژی لة رؤژان بثتةدی، بوو

ژايةتی هةموو د، ارتثکی سياسی بووبةصام کارةکانی لة خزمةت پ، دةست بةکاربکات ميديا تثضث بوو
وةيان پةيوةندية ، اليةنثکی سياسی کوردی تری دةکرد کة بريووبؤچوونةکانی لةگةص نةگوجناية

ئةم کةناصة کوردية سةعاتانثکی زؤری لة . ساياسثکانی لةگةص دةرةوة بة خواستی ئةوان نةبواية
نامةثکی تری هةموو بةر، بةرنامةکانی لة خزمةت گةورةکردن و بةهثزکردنی سةرؤکی پارتةکة بوو

بةرنامةکانی . ئةگةر سةرکردايةتی پارتةکة پثخؤش نةبواية، راگةياندنی لة خةصکی کورد دوورخستبوةوة
ئةم کةناصة زياتر پاصی بة جةماوةرث کوردی چةوساوةی تينووی ئازادی و سةربةخؤی دةدا روو لة 

رةی رووداوةکانی سياسی فةلسةفةثکی کوثرانةی ناسيونالستی بکةن و هيچ فاکتةرثکی زانياری دةربا
ئةم جؤرة کةناصة چوونکة هةمووکارو بةرنامةکانی لة پثناو . جيهان بؤ خةصکی کورد پثشکةش ناکرد

ةمانی ئةو سةرکردايةتية نةيتوانی گةورةکردن و بةهثزکردنی سةرؤکايةتی پارتةکةی بوو لةگةص ن
باوةری جاريان بةو   کورديشزؤربةی خةصکی، جةماوةری خةصکی کورد وةک جاران لة خؤی ثصثتةوة

   .بةرنامةو کارة هونةرثکانی نةما
کة بةرنامةکانی لة باشووری ، دوو کةناصی تری کوردی پةيدا بوو، پاش درووست بوونی کةناصی ميد تثضث

کوردستانةوة بصاودةکاتةوةع بةصام ئةم دوو کةناصةش هةرثکثکيان سةر بة پارثکی سياسية و بة 
کةناصی کوردسات وةيان کوردستان تثضث زياتر . ة سياسيةوة بةرثوظ دةچثسةرمايةی ئةو دوو پارت

زؤر جاريش بؤ ، خؤيان لة چوارچثوةی سياسةتی هةردوو پارتة سياسثکةی کوردستان دةگرنةوة
بةصام لة کةناصی ميدتثضث زؤر ليربالترن و لةگةص رووداوة ، پروپاگةندةی سياسی ئةو دوو پارتة کاردةکةن

بةصام ناشکرث بصثن کةناصی ئازادن و کارةکانيان ، بةرنامةکانی رثک دةخات ستان و دنياسياسثکانی کورد
   .بة هةموو سةربةخؤثک و دوور لة بريووبؤچوونی اليةنة سثاسثکانی ئةو دوو پارتة کاردةکةن
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 لة پثناو هةية پرؤگرام و بةرنامةیکورد وةک ميلةتثکی چةوساوة و ژثردةستة پثويستی بة ميدياثک 
خةصکی کورد و کةسايةتی کوردی . تی کوردی بث لة هةموو بوارةکانخسنت و گةشةکردنی کةسايةپثش

نةک ، زانستی پاشان پةروةردةی هةية، کؤمةصايةتی، کلتووری، پثويستی بة بةرنامةو پرؤگرامی سياسی
ةر چةند ئثمةی کورد بة هؤی دابةش بوونی وصامتان بةس. جؤرة بةرنامةثک کة تةا بؤکات بردنة سةربث

. ن خستؤتة کار بؤ سرينةوةو تثکدانی کولتوور و ناسنامةمانصکة هةموو هةوص و هثزثکی خؤي، وصاتثک
ئةم وصاتانة لة رثگای کةناصة تةلةفيزؤنثکان و راديؤکانيان کة دةسةصاتدارانی ئةو وصاتانة ساصانة پارةو 

توانايانةوة خةصکی کورد راکثشن پوولثکی زؤؤی لةسةر دادةنثن دةيانةوث لة رثگای خةصکی پسپؤرو بة
بؤية مرؤض کاتث سةفةرثکی کوردستانی باشوور دةکات دةبينث ، بةالی کولتوور و بريی خؤيانةوة

   .زؤربةی زؤری الو وگةجنامنان سةيری کةناصةکانی ميلةتانی دةوروپشت دةکةن زياتر
خةصکی کورد زؤر بةرةو پثشةوة کورد بةهؤی ميديای ئازادو سةربةخؤة دةتوانی ئاستی زانياری و زانستی 

کة تيايدا کارمةندان بة ئازادانة دوور لة هةموو فشارثکی سياسی و ئابووری بةرنامةکانيان ، ببات
گرنگی ميديای ئازاد دوور لة فشاری دةسةصات . پثشکةش بکةن و ترسی هيچ جؤرة سزاثکی ئةوتؤ نةبن

خةصکانثکی خراپيش لة پارتة ، ياسی و ئيداریدةبثتة هؤی دؤزينةوةی کةم و کؤرثکانی ناو دةسةصاتی س
. نةصسياسثکان دووردةخاتةوة کة کارةکانيان تةا لة پثناوی بةرژةوةندی ئابووری و کةسايةتی خؤي

کةم و کورثکان لة گةل و ميلةت ، نةبوونی ميدياثکی ئازادو سةربةخؤ راستثکان لة خةصکی دووردةخاتةوة
 رثگاش بة دةهثصثت واپسؤر لة پؤستة هةستدارو گرنگةکان خةصکی بةرتيل خؤر و ن، دةشارثتةوة

ئاشکراکردن و دةرخستنی ناهةقثکان نادات لةناو داموو دةزگاکانی ئيداری و سياسی کة لة دوارؤژ کارثکی 
   .نيگةتيضی لةسةر کؤمةص و وصات هةية

ميديای ئازاد و ئثمةی کورد لةبةر ئاصؤزی بارة سياسثکةمان لة هةمووکةسثک زياتر پثويستيمان بة 
هةميشة کؤمةصگا دميوکراسی ومةدةنثکةی هةموو ، چوونکة بث بوونی ئةو جؤرة ميدياية، سةربةخؤ هةية

   . ناثتة دیئاوامتان کة دنيای دميوکرات دةتوانث پشتگريی لث بکات
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