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 پاپ ئايدل      له 
 کورد ئايدل   ههتا

  
 

    برايم فهڕشی
     ٢٧١٧پووشپهڕی 

ن  مان –کۆ   ئا
  

کی کورت   گوتن
تان و حزبهکان. ديای و ديای خۆی نييه وزمانی کوردی بۆته بارمتهی م ک و ميللهتی کورد خاوەنی م  ٢٥پرۆسهی  خه

ديا هی م نهکهوتۆتهوە و له اليهنی سياسی و گهشاندنهوەی  ،ڕای بوونی اليهنی باشسهرە ،سا فهرههنگ و هونهری ل
يهتی و بيروهزر کهوتۆتهوە.  ،کۆمه شکهوتنی له دوانهبووە و له زۆر اليهنهوە، داڕزاندنی ل   پ

انهوە تاوتۆ کراوە و لهم بابهتهی بهردەست،  ک وتار له اليهن نووسهری ئهم د ک و کۆمه ب شتر له تۆی کت ئهم باسه پ
تهوە که له باشووری کوردستان له برەو دايهو له پرۆگرامگهلی وەک کوردئايدل دا خۆی  ئاوەڕ له دياردەيهک دەدر

ێ داوە و دەرگای تهلهوزيۆنی حزبهکانی به  نه زاتهليتی ف انه بهسا دەردەخات. ئهوەش دەب بگوترێ نووسهری ئهم د
کهوت و له سهر ستا به هه ک سهر خۆيدا داخستووە و ئهم باسهی ئ ش. ،داوای دۆستگهل   هاتۆته پ

   
 

نهيهکی دوور له " Idolوشهی" نن. به مانا گشتييهکهی بهو کهسانه دەگوترێ که و بهو ههر چاوەڕوانی له خۆيان دەنو
ه له گهڵ ئهو کهسانه ،مانايه نه نو .دەردەکهونموزيک ئايدل  "سوپر ستار" ورێ که له بهرنامهی دەک مامه واندنی ئهم و

پهڕبوون له سنووری تواناکانيانله خۆ،  ينئاسايی.  ژيانی یی ت گايه و ب وانی ئهم ڕ ی ئهم پرۆسهيه، تهنيا بهوە پ
ن بينهر ههزارانو یکهسی ژووري چهند تهوە ناب ندر دەب تا ئهو ئاسته ئهو کهسانه! ڕازی بکر ش ک  شياوی که نهه

دا دەکرێ که خهرجی ميليۆنیبهرنامهيهک بن  دەرکهوتن له ئاسايی  ههر ئهمه گرفت بۆ بهشداربووان ساز دەکات. !ت
! قين پهڕبوونی ئهم پرۆسهيه، گرفتی نوێ بۆ کهسهکان دەخو   بوونهوەی ژيان دوای ت

  
ديای کوردسات به  کوردئايدل تازە به تازە  وەک دياردەيهکی نوێ گهيشتۆته باشوور و به وتهی دەستهی ژووری و م

شاوە و گۆی زەوی، سهرنجی بينهرانیردستان پانتای ههرچوارپارچهی کو بۆته مايهی شادی  و بۆ الی خۆی ڕاک
ک کهنيشک و کوڕی کورد ک و مايهی هيوای کۆمه کان ک ،خه يانوايه دەرفهت کردنی خهون و  که پ بهج بۆ ج

هکانيان ک هاتووە . مهبهستی سهرەکی ئهم نووسراوەيهڕەخساوە خهيا ی ئهو کاندەرخستنی ڕاستييه ،که له چهند بهش پ
ر ناوی پاپيه شهپۆله کردووە. ،له سهرەتای ئهم سهدەيهوە که ئايدل له ژ   دەستی پ

   
رينی  ت، بازاڕی موسيقاسهردەمی ز و  دام و دەزگايهک ی . يهک به دواتووشی قهيران بوو به هاتنی ئينترن

نه مهزشيرکهتهکانی موسيقا داخران نی فرۆشی سهفحهی گرامافۆن و ، بۆ و سی دی جيهان، که له بينايهکی نترين شو
کهاتبوو ن بووگرت و زياتر له ميليۆن سی دی و سهفحهی له خۆ چوارنهۆم پ دا نهما ،له شاری کۆ  .له ماوەی چهند سا

نانيان گرته بهر ئاژانس و ستۆديۆ دەيان گهيهکی تری بهرههمه  له  ئهم سهردەمه !يان دەرگايان داخرا، يان ڕ
نا. بازاڕی موسيق کوردستانيش که گای ڕاديۆ، سهفحهی گرامافۆن، زەبتی ای پ گۆرانی و موسيقای کوردی له ڕ

ژسهوت(بهکرەيی) به پانتايی ههموو کوردستان دە  که به دەگمهن کارەکهيان به پيشه دەزاندرا  و بيسترا و دەيان گۆرانب
ی له گوند و ناوچهکهی خۆيان دەناسران، له ناکاو دەنگيان سنوورەک تهنيا کی ڕەنگ ی مانهوەیبووە هۆو انی ب ين له بهش

لۆدی و کهالم  وەکانی موسيقام   وردئايدل، به خهستی ڕەنگی دايهوە! سهعات بهرنامهی ک ٢٤ له ، که و ش
  

نا.  له بريتانيا ڕۆشن کرا و پاپ ئايدل چرای  کی  وروژاندنی جهماوەری له گهڵ خۆی ه ئهمه خهون بوو که کهس
وپووچ دەرباز  گا و دەروازەیدەنگخۆشی ئاسايی له چل دەر چه نهکانی پ ژەکان. دا ب ت و بگاته سهر سهکۆی گۆران ب

ی    . کرايهوە  دائهو کهسانه به سهر دەرگای گهيشتن به ستۆديۆکانی تهلهوزيۆن و شهريکهکانی موسيقا ٢٠٠٣سا
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ژانی ئاسايی کردەوە و بهمهش لل بپاپ ئايد گای بۆ سهرکهوتنی گۆرانيب هت ڕ ئهم  له ناکاو ه ماوەيهکی کورتدا،ه ڕوا
وە له شۆو ن فۆرم و ههمان ناو و ههمان لۆگۆ به له سهر ههمان بنهما و ههماجيهانی داگرت.  ی تهلهويزيۆنیش

يان بۆ  ! زمانگهلی جياواز مهيدان بۆ موزيک ئايدل کرايهوە وەيهکی نو کخهرانی ئهم بهرنامانه بهم ئيدەيه، ش ر
ک له به ديا نی تهلهوزيۆنی رنامهکائاکتيڤکردنی خه يان بۆ م کی نو رتهکانی موسيقا دۆزييهوە و ههروەها  بازاڕ و کۆنس

تهوە که دەگوتر ێ" له و موسيقا، ڕەقس و هونهرەکانی تر پهيدا کرد، که ڕەنگه فهلسهفهکهی بۆ ئهم گوتنه بگهڕ
ر". ههتا قاپشۆردنهوە ئهم فهلسهفهيان پيادە کرد و نموونهی ل رستار و موزيک ئايدبهرنامهی سوپ بوون به ميليۆن

ن قاپشۆر، سهرتاش ن دەنگخۆشی سهر شهقام، ف رە و لهوێ ههيه که ف ربوون ،بهرچاويش ل   .  هته ميليۆن
  

ی  ک ههزاران ٢٠٠٣بهم چهشنه له سا ت نه له ههر و ژەی کرد و کهس بهشداری ئهم بهرنامانهيان  بهدواوە سا ر
مان، دەزگای تهلهوزيۆنی . ته چهند ميليۆنگهيش بينهرانی تهلهويزيۆن کی وەک ئا ت ک به ناوی ديتر  RTLله و و کهس

  بوون به خاوەن ئيمتيازی ئهم بهرنامهيه. )Dieter Bohlen(بۆلن
   

ک له  دەستی خاوەن بهرنامه ،ههر له سهرەتاوە به ئيمزاکردنی قهرارداد ی ئهم بهرنامانهبهشداربوو بۆ ههر چهشنه کار
ه دەکاتندی بهرنامهکه و سهرکهوتنیبهرژەوە تهوە و خۆی ، ئاوا انسی بهشداربوون لهم بهرنامانه . ئهوانهی که شدەبهست

ی سهرکهوتن سهرمهستيان دەکات و بير له ئاکامی دواڕۆژی واژۆکردنهکهی  پهيدا دەکهن، زۆربهيان له سهرەتاوە خهيا
  ناکهنهوە.  خۆيان

هاتوويی خۆی بخاته خزمهتی بهرنامهکه که بهشداربوو به ب ئهوەی پارەيهک وەرب رژی و ل ن گرێ دەب کات و ئ
تهوە. واته سهرکهوتنی بهرنامهکه له گهڵ سهرکهوتنی بهشداربوو دەدرێ واخۆشی دەگر ئهوەش مانای ئهوەيه که  ن گر

کخهرانی به دەب بهشداربووان نبه مهيلی ڕ سووڕ شهی قانوونیبۆ ئهوەی  ،رنامهکه هه انی و  تووشی ک جوب
  خهسارەت و زيان نهبنهوە.

  
نه ههزاران کهس که زۆربهيان خهونی سهرکهوتن دەبيننر هه بهشداری ئهم بهرنامانه دەکهن و به  ،وەک باسکرا، سا

نن، که له باشترين کاتی شهوی  کدەه کی کهم نزيک شهش مانگ بهرنامهی پ له بينهر بۆ تهلهويزيۆنهکان پ خهرج
تهوە و دەکر رنه گهورەکان، که  . ئهوەش باشترين ئيمکانههفته ب وکردنهوەی تهبليغاتی تيجاری شهريکه و کۆنس بۆ ب

.   ی خهرجی ميليۆنيان ههيه،اتوان ن ک له دەڕەخس تهوە، پرسيار و دەکر ک که بهرنامهکه ب جگه لهوە ههر شهو
ن ئهندامی ژووری ؟ بينهر بۆ بردنهوەی دەههزار "و فهلهک ديتر بۆلنه يان چهرخ "بينهران دەکرێ وەک ئهوەی ناوی ف

ۆ دەتوان تهلهفۆن بکات و بۆ ههر ك  ئۆي نت  ٥٠تهلهفونکردن کدا س بهش  ٢٤دەب بدات. گهر کۆی بهرنامهکه له سا
ت ته سهر، دەرامهتی دەزگاکه له  ٥٠تهنيا پارەی تهلهفونکردن دەگاته  ،ب ميليۆن و گهر پارەی تهبليغی تيجاريشی ب

گای ئهم ۆ دەدات. ميليۆن ١٠٠بهرنامهيهوە خۆی له  ڕ ئۆيرۆش خهرج  نبيست ميليۆگهر  بۆ بهرنامهيهکی وا  ئۆي
تهوە. ههشتا   کرێ، ديسان ن ری بهرنامهکه دەم ر و ب   ميليۆن وەک خ

  
ل وله قهراخ دەريا، وانهی دەگهنه بهرنامهی زيندوو، بهشداربووان به تايبهت ئه ،لهم تيجاڕەتهدا نی هۆت  ابوواردن ڕ شو

نهی  ههرچهند ههر لهم بهرنامانهدا بينهر.  وەسهر تهماح کهونبۆ ئهوەی منداڵ و الو و  گهورە  ننيشان دەدر و
نهی سهرکهوتووەکان و سهرکهوتووترين کهس وەها نيشان دەدا،  وە و ا به باشترين ش م کام ، به دۆڕاوەکانيش دەبين

وەکان بادەداتهوە و ئهوە له زەينی غهريزی بينهردا دەچهسپ که له ژيانی متر بۆ الی دۆڕاکه چاو و زەينی بينهر که
ن ئهم باسه دواتر له بهشی من .ڕەنگ دەداتهوە ڕۆژانهشدا  تهوە. ،الوان و موزيکئايدل -دا   ههراوتر دەکر

  
مان  ستا ئا هات و دەبوو ئ مانی کۆتايی پ ژی  ١٤ئهمساڵ چاردەههمين خولی سوپرستاری ئا م ل زيادبووگۆرانيب ، به ب

له دەرەوەی بازاڕی موسيقا  ،کهسه و ههزارانی بهشداربوو ١٤. ئهم و نه ناو و نه ڕەنگ هيچيان نه دەنگيان ماوە
نه ئارەزوومهندانی تازەتر بهرەو خۆی  تانه بهردەوامه و سا مان و ئهو و م بهرنامهی سوپر ستار له ئا ماونهتهوە، به

، به ب ئهوەی بزا ش شتر به کوێ گهيشتوون نرێ ئهوانیدەک هات و بۆچی هاتن و بۆچی نهمانپ    !، چييان ل
  

تانی رانی ئهم بهرنامانه لهژمارەی بهشداربووان و بينهههرچهند  ن و کهمی داوە ڕۆژئاوا له و م خوليای مندا ، به
نت و بهناوبانگبوون و الوان و بگرە قهيرەکان بۆ بوون به سوپر ستار گهيشتن به ژيانی ڕەنگين و زەنگين لهم  و سوپر تال

گايهوە  ت و پالتفۆرمهکانی وەک يوتووببهردەوامه و بۆ  ڕ زتراوەتهوە ئينترن يدا چاالکن و  گو ن ت که تهنانهت مندا
 Arianaکه له ناو ئهوانهدا کهسانی وەک  چاالکتريان دەکهن به تاک و تهرايان  ئاژانسهکانی تهبليغاتی به دانی پارە

Grande "رتهکهيدا "ئاريانا گڕاندە کهوتووە که له کۆنس ندراوە  له مهنچستر هه ی ههشت سا وبۆمب تهق له  نهشمندا
ک خۆی له سهر سهبيندرا کوژراوەکاندا ناو ت که ڕۆژ تهوەب کۆ، که ڕەنگه خوليای ئهوەی له سهردا بووب  .بين

ه ههروەک  سالو  :" نووسيويهتیو  چهند کهس چاوەڕوانی دەکهن که بۆی گرنگه بزان کورد ئايدل کوردەکهی کيژۆ
  !"هو؟ هاوريان ئه م کاته تان باش چه ن که س چاوه روانمه ئه مش

ت.  د مه ڕۆژی کورد ئايدل هه تی ئ ، تازە له و ستا که له رۆژئاوا سوپر ستار و موزيک ئايدل ڕۆژيان ئاوا دەب   ئ
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  ڕووشاندنی ڕووی دەرەوەی کورد ئايدل!
  

شککورد ئا ژووی کورد ، سهعات بهرنامه ٣٧هشکردنی يدل به پ . ههر ئهوەش ڕەنگه پ بينهرترين بهرنامهی م سات ب
وانه بۆته ئهم چهشنه تهلهويزيۆن و بهرنامانه به هۆی گۆڕينی چۆنيهتی کانی  تهلهويزيۆن! هسهرکهوتنی بهرنام یپ

ک و گهيشتنی خه نهی  تهلهويزيۆنبهرنامهکانی يدا کردووە. ڕابوواردن، برەويان په بهرزبوونهوەی ويستی  ت ڕەنگه ئاو
کردنی  گۆرک پ ک ههن و دەتوانن دەوريان له ج کان ه خه نهی کۆمه م ئاو گا نهبن، که نيين، به نی کۆمه نو با

  . تانهیلهو  بينهراندا ههب گا به پر و منکۆمه گهيش انهیۆسهيهکی سرووشتی ه پهڕيوە، ت له تنی ئينسان ژياندا ت
بژاردن ديا، ی بهرنامه وهه ديا و بهرنامهی ههمه ڕەنگ و ههمهجۆر ههيه و ههر  چهشنی م يه م ێ و بهو پ دەور دەگ

ک ناکا!   کهس و ههموو کهس سهيری ههر بهرنامه و ههموو بهرنامهيهک و ههر تهلهويزيۆن
  

مه که چهشنی جۆربه تی ئ ينی ئهو پرۆسهيهجله و ی ب ک  ۆری تهلهويزيۆن به پ نييه، بينهری  و ويستی جياوازی خه
بژاردنيان ههيه و جياوازی تهلهويزيۆنهکانی کوردس تان  جياوازی ڕەنگی سياسی، تهلهويزيۆنهکان کهمتر ئيمکانی هه

ديا.و  فهرههنگی-زيی چۆنيهتی هونهريیجياوا ، نههو ناوچهي زمان گهيشتن له م   ت
  
ک و   ب شتر له تۆی کت انه پ ک نووسراوەنووسهری ئهم د ی  ،کۆمه نهی دوايه ١٩٩٥له پاش سا ی تاوتۆ ،تا ئهم سا

کی نوێ دەبين که دەتوانی جوغرافيای  تهلهويزيۆنهکان و بهرنامهکانی  کردووە و له پرۆژەی کوردئايدل دا ڕەگهگهل
گهيشتن انی ب گهڕانهوە بهرەو گۆڕ يانديدوبۆچوون و کهسايهتی تهلهويزيۆنهکان و کهسايهتی بينهر و فهرههنگ و ت

ۆی کوردستان به ئاقاربهرێ، ههروەک چۆن سياسهت و ئابو چووە.  ئهوەی له کوردئايدل دا  ی هاوچهشنداوری ئهم
دراو ،کاربهدەستانی سياسی، د وبۆچوونی دەزگاکانی حکوومهتیدەبيندرێ ڕەنگدانهوەی ڕەنگی دي له  هونهرمهندانی گر

به به کوويهت و ئهستامبوڵ کردنی کوردستانهوە  ، که خهونی بازارەههمووی گرنگتر ڕەنگدانهوەی دەوری سهرەک
!     دەبين

  
هتیکورد ئايدل  ک له دەرەوە ڕوا ن"بوون له باشووری کوردستان نيشان دەدات، که ڕەنگی بهش ک له"مود ی چهشن

تيشه، که نيشتمانی و نهتهوەيش له خۆيان دە اليهنهکانی چاوگر  شاندنیڕوو. ههربۆيه ڕوانن"ڕۆشنبير"انی ئهم بهشهی و
شکهشکردندا خۆی دەنوين کخستن و پ نان، ڕ ند وەربگيرێ و اليهنهکانی نادياريشی  ، دەبکه له تهکنيک، دەره به ه

ته بهر  پسپۆڕانی  بووچوونیههتا کوردئايدل"  بهشهی نووسراوەی" له پاپ ئايدل. له سهرەتای ئهم ی بيناچاوبکهو
گای تهلهويزيۆن و ئ که ٢٠١٧ی مانگی شهشی ٣شهوی شهممه ی زيندوو ردئايدل له دوا بهرنامهیوک تهوە له ڕ ينترن

و کرايهوە، وەک خۆ زرێ. ئهمه  یب که له ڕادوگو هاوچهشن و هاوناوەرۆکی چهند هونهرمهندی   بۆچوونیبهرکو
ژايی     ە.بهرنامهی پاکهتی و زيندووی کورد ئايدل، دوبارە و دوبارە بۆتهو ١٨کورد که به در

   
تهوە. مانه دەدر هش نييه له کارەکهيدا، ئهم و زان ، خۆش تيپ و ئاکتۆر ديالن، که ب هه ژەری ل می پرسياری و   له و

ک کهيف خۆشم، ههر  "سينهماکار و ئاکتۆر:  -ژگۆرانيب -کواننيزام ئهلدين ئارەج، موزي بهشداروان  ١٦به راستی گهل
هاتينه،  (ديالن بۆی ڕاست دەکا شکهڤتن تم جهم وان دەبينين   مه ژ تهوە) حهفدە، ههر حهفدە  بهڕاستی باش بوون، پ

ندێ تريۆگرووپان(گرووپی س کهسی) ههبوو به ڕاستی کالسه بوو، باش بوون وی دەکهم  کوو  ،ه تۆپ(تاپ) بوون. ه
نه بکهن، گهر ئهوی نهکهن، کاری وان زەحمهته. بژاردنه کهالم خۆ، سترانه خۆ عاق   "وانه هه

  
ژ: -رشاعي خانم، کانی مه هيوای زۆرمان به بهشداربووەکانمان ههيه، چوونکه له سهرەتاوە  "نووسهر و گۆرانيب ئ

ش چوون و ئهڕۆن و  شکهش کردووە، پرۆژەيهکی باش بوو بۆ ئهوان. يانی ئهوان بهرەو پ هاتوون و دەنگی خۆيان پ
رە چوونکه ههم ئامادەبووان هه نيام چاوی خۆيان دەکهنهوە. ل کی زۆر ههيه. لهبهر ئهوە د ستا ڕاستهوخۆ بينهر يه، ههم ئ

کی  مهش هيوای سهرکهوتنيان بۆ دەخوازين. کاک نيزامئهلدين شت ش ئهچن. ئ ئهوان وردە وردە،زياتر و زياتر بهرەو پ
زانانه بتوانن گۆرانييهکانی  نه، ل رن و زۆر ڕاستی وت، منيش له سهتا سهت لهگهڵ ئهوەدام که دەب عاق بژ خۆيان هه

ويسته ئهو توانايهی خۆيان له گۆرانييهکی باشدا  کدايه،  له چ گۆرانييهکدايه، پ بزانن توانای ئهوان له چ ستايل
مه بدۆزنهوە،هيوای  رە.دسهرکهوتنيان بۆ دەخوازيين، ئ   "خۆشين به بوونی ئهوان ل

  
ژ و موزيکوان : وردئايدل هيوايهک ئهبهخش به موسيقای کوردی. ڕاستييهکهی الی من ک "عهدنان کهريم، گۆرانيب

ک گهنجی کورد له ههر چوارپارچهی  ئهوەی که بهالی منهوە گرنگه ئهوەيه که کوردئايدل دەبيته ئهزموون بۆ کۆمه
بگهن و ههموو پارچهکانيش بزانن که کورد، موسيقايهکی  کوردستان، که له کولتور و له هونهر و موسيقای يهکتر ت

همهند ،زياتر ئهوە بوو که ئهم گهنجانه توانيويانه به يهکهوە گۆرانی باش دەو ن ی ههيه. ئهوەی که سهرنجم دا دو
کی جوانيان ههبوو. هيوام وايه به بهردەوامی ئهو  رن. ههماههنگی له گهڵ گرووپی موسيقا، ههمئاههنگ بژ هه

بژا رن و هه بژ ی خۆيان هه يه، به د که. ئهب ئهو کليله گۆرانيانهی که خۆيان حهزيان ل ردنيش به ڕاستی زانست
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گای خۆيان  گهون ببن به هونهرمهندی دوا ڕۆژ، دەتوانن ڕ ستا بهر ژانه، که ئ بدۆزنهوە، ئهم هونهرمهندانه، ئهو گۆرانيب
گای کورد ئايدلهوە.   "بدۆزنهوە له ڕ

  
شتر له دەيان بهرنام کی کورد ئاشنايه و پ گر هی هاوچهشن بيستراون و پشتيان به ئهم وتانهی سهرەوە بۆ ههر گو

گهيشتنه يهک خهتييه، زاڵ بوو به سهر ههموو  کدانهوە نهبهستووە. ئهم ت زانه دەزانن   ١٨ل پرۆگرامی چووييدا. ئهم بهڕ
ک  بيستی ههموو چهشنه زاراوەيهک و گۆرانی ههمه  ٢٢که کورد ڕ يت، گو گای تهلهويزيۆنهکانی زاته ه له ڕ سا

کی کوردی دەههژاند، جۆر بووە. بيست ش، ئهم ههسته ههر مرۆڤ ش بيستنی زمانی  ٢٥و دوو ساڵ لهوە پ ساڵ لهوە پ
ژنهی  سکی له چاوان دەچزاند. ئهم ههسته درانگ گهيشتۆته کوردئايدل و ل کوردی له ڕاديۆی دەنگی ئامريکا فرم

کهرانی کو نن! مهبهستی چ سهنگاندن، که  له تۆی وەرەقی بريقهدار دەينو ردئايدل  تهشهنهساندنی بيری کوردستانی هه
ن ئهو کهس و  ک؟ ک م بۆ چ ئامانج گهورە نييه، مهبهست تهشهنهساندنی بهرنامهکه له کوردستانی گهورەيه، به

دەزگايانهی که له پشت پرۆژەکهوە خهمی کورد و موسيقا و کوردستانی گهورە و ئهو الوانه دەخۆن که پ له هيوا خۆيان 
  دسات و کوردئايدل؟گهياندۆته کور

  
شتر واته له ماوەی  ی ڕابووردو، ههموو تهلهويزيۆنهکان و کوردساتيش دەيان بهرنامهيان به بهشداری  ٢٢پ سا

رت و  فستيواڵ له  و کردۆتهوە. دەيان جاريش کۆنس هونهرمهندانی ههموو پارچهکانی کوردستان له شاشهکانيانهوە ب
ر نه تهنيا کوو بۆ عاڕەب و تورک و  سولهيمانی و دهۆک و ههول بۆ هونهرمهندانی ههر چوارپارچهی کوردستان، به

دی و دهۆکی و عهفرينی گۆرانی  ن و ئام ه کرماشانی و سنهيی گۆرانی کرمانجی دەچ ژ سا کخراوە. له م فارس ڕ
  سۆرانی  و ههورامی و زازا!

  
چهوانهی ئه وەی کوردئايدل، که به پ گای بهرنامهکانی هاوش م پرۆژەيه، بهرههمی دەستی کوردەکان خۆيان ههر له ڕ

رەی موسيقا و دەنگی کوردی به وتهی خۆيان  ک ئهست نهکرابوون، کۆمه بوون و وەک کوردئايدل پرۆڤيسيۆناڵ چ
ژاو ڕزگار کرد؟ هات؟ چهندە موسيقای کورديان له گ   "کهشف" کران، ئهوانه چييان ل

   
کراوە  يه، باش چ م به ههموو کوردئايدل بهرنامهيهکی نو وەی دەدا، به و شان له شانی بهرنامهکانی هاوش

ۆ و له  نی موسيقای کوردی لهم ک که ههيهتی،  دەرمانی دەردی موسيقای کوردی پ نييه، ئهوان کهل ت پرۆڤسيۆناليت
دەکهنهوە، ئهو بازاڕەی که دەيان شهري کی گهورەی بازاڕ له کوردستان پ ن ناکهنهوە، ئهوان کهل ی دواڕۆژ پ کهی له حا

ک  ی ههيه و بازاڕی باشووری کوردستان ئيتر بۆيان گچکهيه. خاوەن سهرمايه و بازاڕ گهل ويستيان پ گهورەبووندا، پ
ديا  ژيرتر له سياسيکارەکانن و بيريان باشتر ب دەکات و زووتر بهرەوپيری بازاڕی مهزنتر دەڕۆن، ئهوان حزبهکان و م

ک و هونهرمهند و نوخبهکانيش م نه   و خه يه، به کی سهرەتايهکی نو ش دەکهن. کوردئايدل دەستپ به دوای خۆياندا ڕاک
کوو بۆ کردنی موسيقا به ناوئاخنی بهرنامهيهکی تيجاری.   بۆ گهشهی موسيقای کوردی به

  
تهوە که بوونی ئهوان می ئهم پرسيارە بدر بگهين، دەب و سهنگاندن" ت ژنهی هه بۆ چييه؟   بۆ ئهوەی له کار و ئهرکی "ل

گر ببخهشن؟ دەيانهوێ بينهر له  -هونهريی -ئايا ئهو چهند کهسه دەيانهوێ زانياری تهنکيکی موسيقايی به بينهر و گو
! دەيانهوێ  چۆنيهتی  دەنگ، موسيقا و اليهنهکانی هونهريی و فهننی و زانستی و ئهستهتيکی بهرههمهکان ئاگادار ب

زانی و شارەزايی گۆرانيب ک له  ل هکردنيان له گهڵ دەنگ، هونهری موسيقا و تهکنيک و هونهری خه ژەکان  و مامه
ی بن؟ يان مهبهستی تريان ههيه؟   ئاواز حا

   
کدانهوەيهک دەکهن و چ دەدەن به بينهر!  بينهری ئهم چهشنه  نژاردن چ ل ژنهی هه له ماوەی يهک خولهک و کهمتر، ل

ک له بهرنامانه بۆ ڕابواردن له پای تهلهويزيۆن داد سهنگان" بهش ژنهی هه ی بهرنامه. "ل ەنيشن  وخۆ دەگهيينه هۆ
بهرنامهکهيه که دەتوان بهرنامهی ڕابووردن دراماتيزە بکات و دەم و کاتی تايبهت بۆ بينهر و بهشداربووان و 

نی ئهوان به و ن تا ئهو کاتهی دەگهنه بهرنامهی ڕاستهوخۆ، که ئهودەم بينهر شو ق ژەران پ اليهنگرانيان بخو تهی و
بژاردنی ئهو حهفدە کهسه بوو، ههرچهند ئهرکيان ديار بوو،کهمتر  ژنهيه ههتا گهيشتن به دوا قۆناغ که هه دەکاتهوە.  ئهم ل

ی  نسيپ، زۆرجاريش به پ کدانهوە و پر ی ل بژاردن بوون، جار به پ ژنهی هه سهنگاندن بوون، ئهوان ل ژنهی هه ل
  ن کهسی تهنيشتيان!سهليقهی تاکه کهسی خۆيان يا

  
  
يان ڕوون نييه که   ژنه خۆشيان نازانن بۆچی حوزوريان ههيه، ل تهوە، ئهندامانی ل و دەکر له قۆناغی تازە که زيندوو ب

نهر که دەوری ئهوانی لهم قۆناغهدا  ، ڕەنگه گرفتی دەره ژنه خۆيان ب ژن.  ڕەنگه  ئهمه گرفتی ل دەب چ بکهن و چ ب
موايه سهرەتای گۆرانييهکه به کرمانجی ڕوون نهکردۆتهوە، ه ژی" پ هر بۆيه لهم دەورەدا شتی سهير دەبيندرێ يهک ئ

کی تر دەکات، زۆرجاريش ههر قسهيان پ نييه و  ژەکه و باسی شت ی نهداوته قسهی گۆرانيب بوو"، ئهويتر ههر گو
که له بهرن ش خۆيان دووبارە دەکهنهوە. ئهمهی خوارەوە بهرکول   . ٣/٦/٢٠١٧امهی زيندووی قسهی کهسی پ
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سهنگاندنی کانی له مهڕ ئهشکان:  م " هه تبژاردبوو؟ ئهشکان و من بير دەکهمهوە، ئهشکان گۆرانييهکه خۆت هه

يانبژاردووە. کانی: ئا ر" من چهند گۆرانييهکم داوە، ئهوان خۆيان هه که لهو گۆرانيانهی که تۆ  ،دەداتهوە "نهخ م يهک به
ت   هوە. حهزت کردووە بي

زانانه،  بژاردنی گۆرانييهکانه،نهک بۆ تۆ، ئهب بۆ ههموو بهشداربووان، به ڕاستی ل له بهر ئهوە من قسهم له سهر هه
کی  رن. جگه لهوە ههستی تۆ ههبوو له گهڵ گۆرانييهکه، ژن بژ نه بتوانن گۆرانييهکی باش بۆ دەنگی خۆيان هه عاق

مه فۆک کی جوانی له سهر شانۆ، ئهب زياتر ئ س(فۆکۆس) بکهينه سهر دەنگ، زياتر ئهشکان، ههوڵ بهين، مادام تۆ ژن
خۆش  کی باشترە و من زياتر د دايه، ههوڵ بدەی به دەنگ خۆت نيشان بدە. ئهوە شت رە ، که واته ئازايهتييهکت ت دييته ئ

 ئهکا.
  

وەی ئۆتۆماتيک دوبار مهيه،که به ش گای ئ گهيشتنی نهگۆڕ له کۆمه نهی ت تهوە به ب ئهوەی ههست به کات ئهمه و ە دەب
کی کورد قسهيان  ش بهم چهشنه له گهڵ کهنيشک من حهفتاسال لهوە پ رد سهت ساڵ و ه وزەمان بکهين، گهر پيرەم

کدا ج  پهڕاندووە و له ههموو ئاست يهتيان ت ستا که ژنانی کورد دەيان قۆناغی کۆمه م ئ دەگهيشتين، به ی ت کردبايه، ل
ژنهيه و بوونی پهنجهيان  و بوونی  ڕۆزا ، تانيا ، ئهڤين، غهزاڵ،  ژيندا، بانه شکان،هئديارە و  بوونی کانی خۆی لهو ل

م ئهوە زۆر شتی تر لهو بهرنامهيهدا بيسترا. تهوە، به گهيشتنی وا ناه گا بۆ ت   کچی کۆبانی له بهرنامهکهدا، ج
ينی گۆرانی مهبهسته، که لهم بهشی دووههمی قسهکانی کانی ڕاسته و هونهری دەنگ و  شارەزايی له موسيقا و چ

وەندی به  ژنه له سهر هونهری کهسهکان بايه، جوانی چ پ نهدا چ زانيارييهک نادرێ. دەبوو سهرنجی ئهندامانی ل بهست
، گهر مهبهست له جوانی ئهوە ب که بهردەو ام به ئازايهتی ژن و هونهرکهيهوە ههيه. گهر مهبهست له جوانی ڕوالهت ب

گهيشتن له  ک له سهر ت ژەرانی بهرنامهوە دەبيسترێ، دەب باس ژايی بهرنامهکه له زمانی ئهندامانی ژووری و و در
گای بهرنامهکهوە ڕاگهياندووە.  گهيشتنی خۆيان له ڕ تهوە، ههرچهند ئهوان ت گهيشتنی ستافی کوردئايدل بکر   جوانی و ت

کی ئاساييان ئهنجام داوە، وەک چهنگيز و رۆنی و  ئهشکان و ههموو ئهو خانمانه ئازەيهتيان له خۆ نيشان نهداوە، کار
ناسهی هونهريی نييه،  فهرزاد و ههموو ئهوانی دی. پياوەکان چهندە جوان و ناحهزنن، ژنهکانيش ههر ئهوەندە، ئهوەش پ

رەش هونهر و چاوی ئهستهتيک دەوری خۆی ههيه.   ههرچهند ل
  

ز حهز دەکهم، ئهم بهردەين ئهو... نازانم چی (به سووڕاندنی دەستهکانی حهول دەدا مانای نيزامئهلدين: ئهشکان جان ئه
شکهتنی دەگهڕم. دەنگی تهدا مهعهلئهسهف ، مخابن به داخهوە ، ئهو چهند  ت). له دەنگی تهدا پ قسهکانی که ناي بگهيين

شک مه، يانی ئهز مهرحهلهيه کۆ ئهم به ههوڕاين، لهور دەنگی ته دەبيسن، ئيجا ئهو پ هتنی ئهز نابينم، بۆ من پرۆبل
)ئهشکان جان چ قاس خۆشه، ل  ن ژم(وەک السايی کردنهوە دەنگی دەگۆڕ دەخوازم ژ تهرا ئاليکار بم، ئهز دەخوازم ب

کی ههيه،  م مدا" زۆر شترسم"! ئارەج" شترس لۆما؟" يانی توژی دەبينی پرۆبل نهکارم. ئهم چهوا بکهين؟ ئهشکان له و
ژی.گۆرانی خۆ بسترە، سهرکهوتن. ئهو   شترسی گهرەک باو

  
شهوە زۆر، گرنگ ئهوەيه که تهمرين زياتر بکهی. گرنگ ئهوەيه که زياتر  عهدنان: ئهشکان گيان ههنگاوی تر ههيه له پ

هو ئهوە زۆر موهيمه، بۆ ههنگاوی داهاتوو ههوڵ بدە، ئ ،گوێ بگری،که هاتيته سهر شانۆ،له گهڵ وشهکاندا جوان بژيی
م  خۆشبوو) مهرزيهی فهريقی به که له گۆرانيه خۆشهکانی خوا ل خۆشی(خوال ری . ئهمه يهک دەبژ گۆرانيانهی که هه

 ، ک ب ۆ توانيان ههرچۆن ک مهسهلهی موسيقاکهی زۆر چۆته ناو دنيايی عهرەبييهوە. مامۆستايانی موسيقا ئهم تۆز
ک بگۆڕن که دووری خهنهوە، ههرچ واز م بهگشتی الی من ئهوەيه که تۆ ئهب زياتر ههوڵ ريتمهکه به ش ،به ک ب ۆن

.   بدەی و هيوام وايه که ههنگاوەکانی ترت ئيشا باشتر دەب
  

کی وەک ئهشکان و غهزال تهنانهت ڕۆنی و ههموو ئهوانی دی  له پشت پهردەکانی کوردئايدل چ باسه که نهتهنيا کهنيشک
ن به سهر کارەکهياندا، دووچاری " ک له دەگمهن هونهرمهندی موسيقای کوردی  که زا شترش" دەبن؟  چهنگيز يهک

تی کی چهند بهری"بعد" ڕۆژهه  -بهشدار له کوردئايدل، که  شارەزا له موسيقا و کهالم و زمانی ئاخاڤتنه و تيپ
دەگرێ، ئ -ڕۆژئاوايی ه به سهر خۆی و کارەکهيدا  و کاتی چرين له جيهانی خۆيدا با هويش دووچاری کوردی ههيه و زا

ی کردووە.  هکانی ل قرتاندووە و به ب جوله دەستهمالنی ڕەشۆ شترس کراوە و کوردئايدل ههنگاو به ههنگاو با
ک له بينهران و بهرپرسانی دەکات و  ی بهش ۆيهک لهو به د کوردئايدل چهنگيز له جيهانی خۆی دوور دەخاتهوە و تاب

ک له ڕەنگ و تيشکی سهرسهکۆکهدا گوومی  سترەکهی کوردسات که بۆ ڕ زی  ئورک دەکات  دەنگيشی دەکاته پهراو
يش خراونهته ئهم  ی خۆيان ژەندووە. ڕۆنی و چهنگيز و فهرزاد و ژيندا و سونگۆ زۆربهی حهفدە کهسه  موسيقايان به د

  تهنگهبهرييهی موسيقاوە، بۆ ئهوەی بينهری نهگۆڕی موسيقا له خۆيان ڕازی بکهن!
  

سهنگان  ژنهی هه نهرەکان بهرههمی کارەکهی خۆيان له سهر سهکۆ دەبينن که به ل نهر و دەره ستری کوردسات و دەره و ئۆرک
بهز  کوو هه گا بۆ ئهو هونهرمهندانه ههموار ناکهن که خۆيان بن، به . ئهوانه نه تهنيا ڕ ن کورتی خۆی له وشهی"شترس"دا دەنو

چکهی خۆيان دووريان دەخ دەکهن و له ڕ بهزيان پ دات هنهوە، دەنا ڕۆنی، چهنگيز،هه هۆنهرەکهيان  ڕۆزا سۆنگول ،ژيندا ،و
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همهندی، گهشهکردنی ئهم جياوازيانه وەک دەنگ، سهبک،  لهوەدايه که جياوازن و جياواز دەچرن و ههر ئهوە يانی دەو
کست و شيعر و دەرچ هی جياواز له گهڵ زمان و ت وەی چڕين، چهشنی موسيقا، چهشنی کهالم و مامه وون له يهک ش

پهڕک يانی  تۆنی لهش و ڕەنگاوڕەنگکردنی جوله و بهفراوانکردنهوەی ئهستهتيک له بواری سهما، ڕەقس، هه
سۆزی بۆ موسيقای کوردييه و نه  ، تاهير تهوفيق دا سووڕانهوە، نه د شکهوتن، له بازنهی ڕەشۆڵ، زيرەک،مامل پ

سۆزی بۆ ڕەشۆڵ و زيرەک و مامل و دەيانی تر، ئهوا نذيکيان وەک زيرک د ن به ژيان و هونهری خۆيان که هی ه
شتووە، الساييکردنهوەی ئهوان زيادکرد له هونهر نييه،  پڕ له ئازار بووە، سهرمايهيهکيان بۆ موسيقای کوردی بهج ه

گهيشتن و زانستی ئهمڕۆيی و ئهستهتيک و ته کدانی هونهرەکهی ئهوانه. هۆنهر لهوەدايه ئهم سهرمايهيه به ت کنيکی ت
ندرێ، مهرجيش  ندرێ و موسيقايهکی بهرفراوانتر، ڕەنگينتری ل بهرههم به شوو دەربه ئهمڕۆ له بازنهی تهسکی پ

دراوی مافی  ٧٠و  ٥٠نييه کهالمی ئهم گۆرانيانه ههر ئهوە بن که مۆری  شوويان بهسهرەوەيه. ئهم باسه گر ی پ سا
گای باسه نهک له  وەدا ج تی ب مافی هونهرمهندان.کۆپی ڕايته و لهو چوارچ   و

رن نييه، ههر "ئهمڕۆ"ييهک ئهمڕۆيی نييه. موزيکی زيرەک، ڕەشۆڵ، مامل دەتوان مايهی   ک مود رن"ن ههر "مود
م ههر کهس ئهوان بۆ الی الساييکردنهوە بهرێ و ئهوە بکاته ههستی  ، به دات، ژيندا و سونگول ب کاری چهنگيز، و

. هونهريی و مايهی ههرزانفر ن ق "مخابن، مهعهلئهسهف، بهداخهوە" ئاستی کاری ههموو ۆشی نهتهوەيی، پرسيار دەخو
ته سهر سهکۆی   3/06/2017حهفدە کهسی  بهشدار له شهوی  نيشانهيهک له کۆی "شترس" و دابهزين بوو. ئهو هونهرمهندەی د

گهيشتنی خۆی ناچڕێ، هۆنهرەکهی ههرزانفرۆش    دەکا. شانۆ و بۆ ههست و بيروهزر و ت
  

 ": ن دەسهنگ ش ،: ئهو گۆرانیعهدنان کهريم ئاوا کارەکهی چهنگيز هه من، من  ،ئهو ستران، بهری بيست و س ساڵ پ
ستا بيرم  ه. جا ئ مانی ڕەشۆ ژانی ههر خۆشهويستهکانی شاری سل ک له گۆرانيب ئهو گۆرانيهم گوتييه. ئهمه سترانی يهک

ستا له باکوورەوە چهنگيز هاتووە ئهو لهوە دەکردەوە، ڕەشۆڵ ئهو گۆرانييهی گ ستا، ئ ش ئ ووتوە، چل ساڵ پهنجا ساڵ پ
، بزانه ههموو هيوام ئهوەيه که ک   ههر ههمووی يهک بگرێ. ههمووی يهک بگرێ. وردستانگۆرانيه دە

  
کی دن دەسترێ، ئهو ئهو کی دن نيزام ئهلدين: ههر کهس عهدنان جان دەکارێ ئهو ئسترانی بسترێ، ل چهنگيز جور

کی  ژايه، دەنگ کی ه هاتييه، چهنگيز دەولهمهنديه مهيه، چهنگيز خورت کی دن دەسترێ، چهنگيز ژ دەسترێ، به ههست
ێ له مهڕ ئهداکردنی سۆرانی پهيڤهکان.  خۆشه. چهنگيز ک ناڕازيبوونی خۆی له گوتنی گۆرانيهکه دەردەب  به چهشن

نی شتووە ئاوا وەجواب دێکهريم  که ديار نييه چۆن له چهنگيز گهي عهدنان ن) س ينه(س . چهنگيزجان دەزانين ئهوە س
ژ، چهند کۆمايهک دەنگی دادەبهزی، دەنگی بهرز دەب ئهوە  ژ، سترانب ک جار گۆرانيب کته، اليڤه، اليڤيش ههند دير

ک نييه. بهس ئهزانيين که تۆ جوان چوويهته ناو گۆرانييهکه. بيدايهت ههندێ موشکيله...بهس ئهوش   انه هيچی هيچ نيينت
  

م به  خۆشين که ههموو جارێ تۆ ئهبينينهوە، گۆرانييهکهت زۆر خۆش بوو، به رە، د کانی:  ئيمه يهک چهنگيزمان ههيه ل
رنی، که  کی ڕاست، دروست بۆ دەنگی خۆت بکهی،زۆر باشه، چوونکه تۆ تاکه کهسی  دەنگی مود بژاردن ڕای من هه

م گۆرانييهکی ستايلی ڕوک  دەستری. که دەنگی ت وەيه ناسراوە، ئهوە ناسنامهی دەنگی تۆيه،به ۆ لهو بهرنامهيه بهو ش
  خۆشی سۆرانيت گوت. به ستايلی خۆت، بهرگی خۆتت کرد به بهرا، زۆر خۆش بوو، ئافهرين چهنگيز. 

  
کرد ، کاری جياواز ی دەستپ ۆی ههبوو.  ئهزموونی نو کی وەک چهنگيزی ئهم ک کهسايهت ی له ئارەج سهردەم

ژنهی  کی نۆی موسيقا و سينهمای نيشان دا. بوونی ئهو له ل ک بۆ بهکۆ" ئهزموون موسيقادا کرد،  له " فيلمی"ستران
گهيشتنی کوردئايدل دەرباز نهبوو، ههرچهند له  م ئهويش له جيهانی ت کوردئايدل پرستيژی به ئهم بهرنامهيه بهخشی، به

نا.ميانهی بهرنامهکهدا زانست و زانيينی خۆ رە و لهوێ بهکار ه   ی ل
  

ژنه جوانهکهی کورد  ژێ" با پچينه الی ل ژەری کهمتر پرۆڤيسيۆناڵ ههموو جارێ وتهيهکی شيرين ئ شادوان، خانمه و
ژێ جارێ:"  ژەری بهرنامه ديالن دەب . وەک و اب ئايدل". لهوە دەچ "وشهی" جوان به بهژنی ههموو بهرنامهکه ب

يئاوا"!   ما
  
  

 ههتا کوردئايدل  له پاپ ئايدل
 
 

ی قانوون تهوە و تهلهويزيۆنی گشتی و تهبليغاتی بازرگانی له ڕاديۆ و تهلهوزيۆن به پ و دەکر تهوە. ڕاديۆ  ب ئههلی دەگر
وە دەچن، ئهو مافهيان نييه، زياتر  ک بهڕ يات و پارەی مانگانهی خه و تهلهويزيۆنی گشتی لهبهر ئهوەی به پارەی ما

و کهنهوە. ئهوان بۆيان ههيه له ماوەی  لهوەی بۆيان دياريی سهعات له چهند دەرفهتی  ٢٤کراوە، ڕاگهياندنی بازرگانی ب
و کهنهوە. واته يهک و س له دەی سهت( ٢٠دياريکراو، تهنيا  کالمی بازرگانی ب   .(%١،٣خولهک ڕ
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نهدراوە و ناوبه وان هيچ بهرنامهيهکدا نييه. ههر به ئهم تهلهويزيۆنانه مافی پچراندنی بهرنامه، فيلم و سهرياليان پ ر له ن
و  نهری فهرههنگ، ئهو مافهی ههيه بهرههمهکهی به ب پاڕازيت و قرتاندن و ناوبهر ب ق ی قانوون، هونهرمهند و خو پ

تهوە بۆ ئهوەی بهرنامهکانی تهلهويزيۆن وەک خۆی ببين و بژنهڤ تهوە، ئهو مافه بينهريش دەگر   .ب
کالم له تهلهويزيۆنهکانی گشتی ههتا  له ڕۆژانی تايبهت ژەی ڕ سهعاتدا  ٢٤ خولهک له ٥و ڕۆژانی پشوو ڕ

ندرێ، واته له بهرانبهر ههر  تهوە! بهم  ١٠٠٠دادەبهز و دەب کالمی بازرگانی ب سهعات بهرنامه، يهک سهعات ڕ
ت کالم کهمترين زيان به فهرههنگ و هونهر و بهرنامهگهڵ دەگهيين  .چهشنه ر

 
ياتيان نييه، مهجاليان بۆ تهلهوي زيۆنهکانی ئههلی(شهخسی) که به پارەی خۆيان بهڕێ دەچن و مافی وەرگرتنی پارەی ما

کالم زياترە وکردنهوەی ڕ ، %٢٠و بيست له سهدی  ب کالم ب له ماوەی بيست و  واته بهرنامهکانيان دەکرێ ر
ر و چل وههشت خولهک، مافی  دراوەچوارسهعاتی شهو وڕۆژ، چوار کاتژم کالمی بازرگانيان پ وکردنهوەی ڕ بهم  .ب

 له ميانهی فيلم يان بهرنامهی چهشنی سوپرستار، پاپ ئايدل خولهک ١٢مانايه له ههر يهک سهعات بهرنامه، دەکرێ 
تهوە و کر کالم ب نه له بهرنامهيهک به دڕيژايی  .ڕ تهوە خولهک ١٨ خولهک، دەکرێ ٩٠بۆ و وکر کالم ب به  ر

ک ل کالمی بازرگانی، بيست خولهک مهودا ههبمهرج گه ڕ وان دوو ب کالم له  ه ن نهپهڕێ.  ٧و ماوەی ڕ خولهک ت
تی تورکيا ، جگه له و وە دەچ   .ئهم قانوونه له يهکيهتی ئوروپا بهڕ

 
کی کوردييه تهلهويزيۆنی کوردسات نه تهلهويزيۆنی حکوومهت، نه ئههلی و نه گشتييه، له ئوروپا  !تهلهويزيۆنی حزب

کی سياسی نادرێ ڕاديۆ و تهلهويزيۆنيان  رەوانی ئايين، فرقهی ئيدئۆلۆژيک و ههرچهشنه گرووپ زن به حزبهکان، په ئ
ک دژ به .ههب ئهمه زيانی بۆ  تاقم و گرووپی تری ئايينی، سياسی، فکريی و ئيتنيکی که بۆ ئهوەی نهبنه بليندگۆی تاقم

تهوە دەکهو گا ل تهوە و و کۆ سهرجهم کۆمه گا له جهغزی تاک ئايين، سياسهت، فهرههنگ، ئيدئۆلۆژی، قهتيس دەه مه
گا بۆ ديکتاتۆری و تواندنهوەی دەنگ و ڕەنگه جياوازەکان خۆش دەکات   .ڕ

 
ژووی  اوە،  ٨٨م دا گ ە له کارەساتی ئينسانی که ڕاديۆ و تهلهويزيۆن و سينهما دەوری گهورەيان ت هی جيهان پ سا

ڕی جيهانی يهکهم و دووههم، وەک ههموو ئهو شهڕانهی که له سهدەی بيست و بيست ويهک دژی کورد وەک دوو شه
ديای کۆماری ئيسالمی  کراوە. وەک اويهتی. ههر لهم ڕۆژانهدا م ئهو دەورەی که له ب ناسنامهکردنی تاکی کورددا گ

نی ت کی به تايبهت ڕاديۆ و تهلهويزيۆن به بيانووی تيرۆر له تاران، ماش للهت خست و م هبليغاتی خۆی به دژی کورد وەڕ
ديای ترک بۆ به ترک کردنی تاکی کورد کردۆيهتی، ئهوە نيشان دەدا  ر جهخت و فشار، ههر ئهو کارەی که م خسته ژ

نه و پهيڤ دەتوان که ندرێ له تانک و تۆپ و فيشهک کاريگهرتر و   .به دژی کورد بهکار به
 

شکی مرۆڤی کور ژايی شهو و ڕۆژ و ههموو ژيان مرۆڤی خۆی بۆمبارانی م نه و پهيڤ به در د گهورە و بچووک به و
ن کدەه ک  .پ ديای ئهو حکوومهتانهوە جيل جيل مرۆڤی کورد له ناسنامهی خۆيان شۆردراونهتهوە. ر گای م ههر له ر

ستا خۆی به مهي ديای ئهو حکوومهتانهوە داگيرکراوە و ئ گای م لی خۆی له بهر شاشهکانيان نيوسهدەيه کورد له ڕ
تانه بن ديای ئهو و . کارەسات ئهوەيه گهر تهلهويزيۆنی حزبهکانی کوردستان کۆپی م  !دادەنيش

 
اوە گای کوردستان گ کاتهکانی کۆمه کدانی پ ک له گرفتی سيستهمی  تهلهويزيۆن حزبی دەوری له ت و بهش

مهيه و بهربهست دەخاته سهر ڕ تی ئ انی له و شکهوتنی گشتی فهرههنگ، هونهر، سياسهت و حکووم گای پ
کی تر! به تايبهت گهر ئهوە  ک کهس دژی کۆمه هتدا دەزگايهکه له خزمهتی کۆمه گای مهدەنی و له باشترين حا کۆمه
گا  ژنه چۆته دەر و شيرازەی کۆمه گای تهلهويزيۆنهکانهوە له گر گهيشتنی گشتی له ڕ له بير نهکهين که فهرههنگ و ت

  .هبهر يهک ترازاوەل
 

کخراوی يهکيهتی نيشتمانی کوردستانه که له سهرەتاوە به بيری مارکسيستی مائۆيستی و اليهنگری  -کوردسات سهر به ر
زە  ۆ ئهم ه ک کهسی باوەڕمهند به بيری چهپی له خۆی کۆکردبووە. ئهم شان دامهزرا و گهل کاران و زەحمهتک له کر

ديا و دام و دەزگای ههيه، ئيدارييه، که  -نيزامی -سياسی ههرچهند ناوی له ليستی ئينترناسيۆنال سوسياليست تۆمار م
دياکهی کوردسات و  کار و زەحمهتکيش، به تايبهت گهر م م نه خزمايهتی له گهڵ سۆسياليزم ماوە نه کر کراوە، به

ديايهک که رنامهکانی بۆنهته مهيدان نه بۆ تيجاڕەت و به کاری سهرەکی بۆته بهرنامهکانی چهشنی کوردئايدل بن. م
کوو شهريکهی ترک و عاڕەب  ی بۆدلهی نه شهريکهکانی کوردستان، به کوو مهيدانی کا کاران و زەحمهتکيشان به کر

رانی  !و ئ
 

وەی ڕاستهوخۆ سهعات  ٢٠١٧ی مانگی ژوئهنی ٣شهوی  بهرنامهی کوردئايدل ی شهو بهکاتی بهڕلين هاوکات ٨به ش
ژەری له تهلهويزيۆن و  کردنی بهرنامه، و پهڕبوونی حهوت خولهک له دەستپ وکرايهوە. تهنيا دوای ت ت ب ئينترن

ديای  نسيپييه له م کالمی تيجاری، ناوبهری ڕايگهياند. ئهم ب پ وکردنهوەی ڕ کوردئايدل به ب هۆ تهنيا بۆ ب
زی به خ باشووری کوردستان و تانه دەبيندرێ، که سهرەڕۆن و ب ڕ ک و بينهر اليان ب سنوورەلهو و  !ه
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، خاوەن دەست ن بهکهتان ل دەف ک کت ننهوە. له ناکاو دەست کی رۆمان دەخو ب نن کت ،  وای دابن بهوە ڕازی ناب

پهڕبوونی حهوت خولهک ههمان دەست  شکی سهريشتان دەبا. ئهوجا دوای ت بهز و م بهز هه دەيکات قيژە وههرا و هه
بهکهتان دەداتهوە د ،کت وەش وەک ئهوەی هيچ ڕووی نهداب ندنهوە دەدەن و دوای  ەست، ئ ژە به خو خولهک،  ١٥در

ندرێ و  تان له قاوەقاو دەب . ههموو  ١٢خراپتر له جاری يهکهمتان به سهر دەه ندنهوە، گو ب خو خولهک له جياتی کت
. پاشان سهر پهڕ دەب وەيه ت ژايی دوو سهعات و نيو بهم ش دەکهفن. ههتا شهوەکهتان به در دگرن و دەچن پا ژتان هه ی گ

کی تر و بهرنامهيهکی تر   !شهو
 

ش خولهک ١٢ سهعات ههشت و نيو، ناوبهری دووههم رە  .دەک پهڕيوە،  ٤٢تا ئ خولهک به  ١٩خولهک له بهرنامهکه ت
کالم و  ژنه بهخشراوە، ئهشکان و چهنگيز به ههرکيان  ١٨ڕ ژەر و ئهندامانی ل يوە.  ٥خولهک به و خولهک گۆرانيان چ

ژنه خولهک درابوو به ٣٧خولهک  ٤٢ له ژەر و ل کالم و فهرمايشتی و ژ ٥و  ڕ بۆ  %٢،١ واته !خولهک به گۆرانيب
سوڕاندنی بهرنامهی کوردئايدل٩٧،٩هونهری هونهرمهندان و  باس کرا که له تهلهويزيۆنهکانی  !% بۆ تيجارەت و هه

کالم و ١،٣گشتی  تهرخان دەکرێ، له کوردستانی يهکيهتی نيشتمانی و کوردسات و  بهرنامه% بۆ ٩٨،٧% بۆ ڕ
کالم دادەندرێ ٤٢ی بهرنامهيهکی  %٤٥ کوردئايدل  !خولهکی، بۆ ڕ

 
ی و به ههمويان نزيک  له سهعاتی يهکهمی بهرنامهی کوردئايدل دات گۆرانيان چ ئهشکان، چهنگيز،مستهفا، غهزاڵ و و

ا. و ب چهوانهی تهلهويزيۆنی ئههلی ئوروپايه که دوازدە خولهک کاتيان پ نجی کاتی بهرنامه، ئهوەش به پ اته يهک له پ
وکردنهوەی ١٢ کالميان خولهک مافی ب دا ههيه ر ر نجی بهرنامهکهی بۆ  .له يهک کاتژم کوردئايدل يهک له پ

نج هونهرمهند و  شکهشکردنی هونهری پ کالم و  ١٩پ ژەر و ل ٢٩خولهک بۆ ر  .ژنه تهرخان دەکاتخولهک بۆ و
 

رەوان، ژيندا، ئاشتی عهزيز و بانه  به سهعاتی دووههمی بهرنامه درا، ههتا نۆ و ههشت خولهک . ز ژەی پ کالم در ڕ
کالم ر شيروان دوای ڕ شا و پاشان ههتا سهعات  ههتا کاتژم ی و ناوبهری چوارەم ههشت خولهکی ک نۆ نيو گۆرانيان چ

اد و ڕۆنی فريای گۆرانی گووتن کهوتن. بهم چهشنه له سهعاتی دووههم، حهوت کهس بۆ ئهڤين عوسمان، فهرز دەی شهو
کالم ژنه ١٦ ماوی نزيک حهفدە خولهک کاتی گۆرانيکوتنيان بهرکهوت و ڕ ژەر و ل خولهکيان  ٢٧ خولهک و و

کالم و بهرنامه هاوسهنگ بوو، واته فيفتی فيفتی  !بهرکهوت! له سهعاتی دووههم کاتی ڕ
 

يدا  تهرخان کرابوو خولهک کات بۆ سوژەی سهرەکی بهرنامه٢٩خولهک بهرنامهی کوردئايدل، تهنيا  ١٢٠ وەیله ما که ت
ی. له  ٩ کالم و  ٣٥خولهکی باقی بهرنامه  ٩١هونهرمهند گۆرانيان چ ژەران  ٥٦خولهک بهر ڕ ژنه و و خولهک بهر ل

ژەکان، ٢٤کهوت. به کورتی  کالمی با٢٩% بۆ گۆرانيب ژەران تهرخان ٤٧زرگانی و نزيک % بۆ ڕ ژنه و و % بۆ ل
ژەرانيش وەک کاتی بهرنامه دابنرێ  ژنه و و کالمی بازرگانی ٢٩% بۆ بهرنامهکه و ٧١کرابوو. گهر کاتی ل % بۆ ڕ

  .تهرخان کريابوو
 

نجهم ، تانيا ئاسۆ و ڕۆزا له ماوە ناوبهری پ ر دەونيو عهبدو چوو، پاشان ههتا کاتژم خولهک  ٨ی نزيک نۆ خولهکی پ
ژ سۆنگوڵ بوو شا و دوا گۆرانيب ژەی ک ی. ناوبهری شهشهم بۆ ماوەی حهوت خولهک در ر دە و  .گۆرانيان چ کاتژم

ندرا   !چل ونۆ خولهک کۆتايی به بهرنامه ه
 

يا و  کالم برديان ٣٥لهم س چارەکه سهعاتهی کۆتای بهرنامه دە خولهک گۆرانی چ ژنه و ڕ ژەر و ل  .خولهک و
کالم  ژنه  ١٦ر ژ  ١٩خولهک و ل کالم ٢٢خولهک. واته گۆرانيب ژنه٣٥%، ڕ ژەر  % و ل يه ٤٣و و % . ههر بهم پ

ژەران سهرجهم وەک بهرنامهی کوردئايدل بگرين،  ژنه و و ژ و ل کالم بوو٣٥گهر کاری گۆرانيب   .% ی بهرنامهکه ڕ
 

تهوە و حيساب بکرێ کوردسات و کوردئاي کبدر ک ل ی بهرنامهکهيان بۆ تيجاڕەتی بازرگانی ههر چۆن دل يهک له س
ژەری بهرنامهی کوردئايدل شهوی  شهريکهکان تهرخان کردبوو. ههر بۆيه بۆ کوردسات ئاسايی دەينوواند گهر و

لی کردبا سپاسی يهک له خاەون شهريکهکانی وەک ١٠/٦/٢٠١٧  .سانات
 

ر پيشتر باسکرا که له کاتی ڕۆژانی پشوو له تهلهويزيۆنه کانی گشتی بۆ ههر ههزار سهعات بهرنامه، يهک کاتژم
ژەيه کالمی بازرگانی ههيه، ڕۆژانی ئاسايی واته دووشهممه ههتا ههينی ئهم ڕ  ١٣له ههر ههزار سهعات بهرنامه  ڕ

رە ژەيه بۆ تهلهويزيۆنهکانی ئههلی زۆرترە و له ههر ههزار سهعات  . کاتژم کالم ب ٢٠٠ئهم ڕ ر دەتوانن ڕ و کاتژم
ژەيه بۆ ههر ههزار سهعات  ی کوردسات و بهرنامهی کوردئايدڵ ئهم ر رە ٤٠٠ههتا  ٣٥٠کهنهوە، کهچی له کانا  .کاتژم

 
نج خولهکيدا، شهش جار بهرنامهکهيان کالمی  ئهوان له ميانهی بهرنامهيهکی دوو سهعات و چل و پ شکهشکردنی ڕ بۆ پ

اند و لهو  کيان وەرگرت و سهرجهم پرۆگرامهکهيان به بهرنامهيهکی کهسه بۆ ناوئاخنی  ١٧بازرگانی پچ کالمهکان که ڕ
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نيشتمانی بۆ کوردستانی گهورە و پشتگيری موسيقا وهونهرمهندی کورد و خهمخواردنی داهاتووی موسيقا به بينهر 
ياری ههبوو   .فرۆشت و بهرنامهکهش به ههزاران ک

شک و گای ئهم چهشنه بهرنامانهوە چی به سهر م ت و چ  له ڕ ندر دەروونی مرۆڤی کورد به گهورە وبچووکهوە دەه
هکاندا ژەی سا کن که به جيا و له در ت، باسگهل ن داگۆگی له پاش به ج دەم يهتی و پ کی فهرههنگی، کۆمه کردن  کارت

شک ينهوەی له سهر بکرێ، بۆ ئهوەی دەرکهوێ که تهلهويزيۆنهکانی کورد له باشوور، چ خاوەن م کۆ و ههست  دەب ل
ک  ندراون و خه کدا که شانۆ، سينهما و هونهرەکانی ديکه فهوت ت نن، به تايبهت له و ک باردەه گهيشتن و فهرههنگ و ت

رانی، که  .کوردساتيش يهک لهوانه يان سهيری تهلهويزيۆنهکانی باشوور دەکهن يان تهلهويزيۆنی عاڕەبی، ترکی و ئ
 

، ئهڤين ٢،٥٥ ، ڕۆزا٢،٢٠، تانيا ئاسۆ ٢،٢٠ ، عهبدو ٣، چهنگيز ٢ خولهک بهرنامهی زيندوو ئهشکان ١٦٥له 
رڤان  ٢،٣٠، ڕۆنی ياسين٣،٣٠، فهرزاد ٣،١٠ ، ٣، مستهفا  ٢،١٠، بانه شيروان ٢،٤٠، ئاشتی عهزيز ٣،١٠، ژيندا٣ز
دات ٢،١٠غهزاڵ بهخشرابوو.  ٢، ڕەوان ٢،٢٠، سونگول ١،٤٥و ولهک خ ١٢١خولهک بۆ ئهوان  ٤٤خولهک کاتيان پ

ژەر خشتهی تهواوی بهرنامهی شهوی  کالم و وتهی چهند بارەکراوی و کردنهوەی ڕ نا ٣/٠٦/٢٠١٧پ که  کوردئايدلی پ
.  

يوابووب ڕايبواردووە ۆ چوو، که بينهر ڕەنگه پ ک لهم شهوەدا به في ر له ههر بينهر ک دوو کاتژم چهند ههزار و  !ڕ
کی کورد ل وەيه به دياريی بهرنامه و تهلهويزيۆنی چهند ميليۆن سهعات له ژيانی خه نی تر بهم ش ه باشوور و شو

وە، ينهوەی زانستگاکانی کوردستان هاوش کۆ ته بابهت بۆ ل ، با بب  .زايه دەب
 

گهيشتووانه  نی تر ههيهتی، ت مان، ژاپۆن و شو گهر کات ههمان مانای بۆ مرۆڤی کورد ههبايه که بۆ ميللهتانی وەک ئا
هی له گه ت و به فيرۆ مامه ک له سهرەوە کاتی مرۆڤ ب قيمهت بکر ت ڵ کات که ههمان ژيانه دەکرد. گهر له و

ت و کهوە بکر گايهوە بازرگانی به کات و ژيانی خه ئهم ڕووتاندنهوەيه به خزمهتی فهرههنگ و هونهر  ببردرێ و لهو ڕ
واسرێ، دا هه ت و پالک و مۆری نيشتمانی پ ب بکر بندرێدەب ناوی ئهنف قه گهر بهناوی کورد ئهو  !الی فهرههنگی ل

گهيشتنی مرۆڤ  کارە ک باندی فهرههنگ و هونهر ڕووبهڕوو دەبيين که ت ، زانايانه و نهزانانه له گهڵ کۆمه کراب
بندرێ ، دەب ناوی ئهنفالی ميللی ل کانی ديکهوە به کورد کراب کدەدەن، گهر ئهم پرۆژەيه له اليهن خه  .ت

 
گای ئهم بهرنامانهوە سوودکوردسات و يه کی زۆريان  کيهتی نيشتمانی له ڕ به خاوەن کاال و سهرمايه دەگهيينن، که بهش

نبوون، شارستانيهت، که  ه کهسه له فهرههنگ، هونهر، مود گهيشتنی ئهم کۆمه کاربهدەستانی حزبهکان خۆيانن. ت
ژی ئا گهيشتنی تو تهيان له چنگ دايه، ت ۆ سهرمايهی ئهم و کدار و سهرمايهداری سهدەی ههژدە ئهم ريستۆکرات و م

کی  گهيشتن نيزم نييه، ت و نۆزدە و بيست و بيست ويهکی ڕۆژئاوا له فهرههنگ و هونهر و شارستانيهت و مود
شينهيه، که فهرههنگهکهيان دراوی سهرسهری ڕووکهشيانه، الساييکهرانهی به ب پ هکانيان و  گر ڕووی دەرەوەی ما

واسينی ت ۆ و جهندەکی ڕەنگراوی خۆيانه، ئهوانهه  !ويترينسازن اب
موکراسی، ويترينی پارلهمان، ويترينی حکوومهت، ويترينی زانست، هونهر، ويترينی شار و ويترينی پ له  ويترينی د

نهکان، کهرەسه و دەزگاکان و بهرنامهی هونهريی  .ژن و پياو هکان، عيمارەتهکان، کهسهکان، بهرنامهکان، ماش و ما
فستيواڵ و تهنانهت سمپۆزيۆمهکانيان نمايشی ڕووی دەرەوەی ويترينهکانه! هوتيلی لوکس ساز دەکهن، دوای دوو ساڵ 

شانگا و فستيواڵ و  ته چهقهخانه و چايخانه، پ نن دەب هت و وەزارتخانه دادەمهزر دەکهوێ، دەو بناخهکهی درزی ت
وە دەبهن به ب ئهوە دەرکهوێ، به ميليۆن خهرج دەکهن بۆ ئهوەی ناويان کۆنگرە به ناوی قهبه قهبه بهڕ کی ل ی شت

 .دەرکهوێ
، جار  ن رن بنو دەواس بۆ ئهوەی خۆی مود نته جيهانييهکانهوە هه م ل ران کراوە خۆی به ئ ک که له ناوەوە و ت و

ل، جار بهسهرەوە دەکهونه ڕۆژی خۆشهويستی. سهرجهم تهفرعونی عهرەب و تورک و  رانی له جسته و دەبنه پاپانوئ ئ
تهوە، بۆ ئهوەی قاوغی خۆيان نيشان بدەن و هتيان دەچۆڕ ن. تهنانهت  ڕوا ۆيی وەربگير رن، ئهم وەک کوردی مود

پهڕينی  راق و کوردستانيان، له ديدارە ڕەسمييهکان، دوای ت ساڵ، ئهو باوەر وفهرههنگهيان پهيدا  ٢٥سهرۆکی ع
نن. ئهوان له ناوەوە کۆيلهی  له کهسايهتی ڕاستهقينهی خۆيان نهکردووە،که ميميکی سهروچاو و زمانی لهشياندا، بنو

شتری خۆيان نيشان دەدەن و  بهرانبهرکهيان ماونهتهوە و ههرکه ڕووبهڕوويان دەبنهوە، ئۆتۆماتيک کهسايهتی پ
ن   !کوردئايدليش سهروچاو و لهشی نامۆيان دەنو

 
ژەر و دەستهی ژووری و ر  بينهرانی ناو ستۆديۆ، و ههر حهفدە بهشدار لهو کاتهوە که له بهرنامهی زيندوو و له ژ

ری ەکاندا دەردەکهون، چاوەد . زۆربهی  بهرنامهگ کردووە، که لهخراپيش ناچ ليان دەست پ ک نمايشی مۆد چهشن
مه هونهرمهندەکان خۆيان لهو جل و بهرگ و فهزايهدا ل ونبووە و دەنگيان وەک خۆی نهماوە و پسپۆڕانی بهرنا

نهبژاردووە نه گۆرانييهکانيان هه  .وەدەزانن له بهر ئهوەيه عاق
له دوو ههفتهی ڕابووردو کاری ئهو حهفدە کهسه دابهزيوە، له بهر ئهوەی بۆ نمايشی لهو چهشنه ڕانههاتوون و 

ندراون و سرووشتيه که ههست و دەنگيان بگۆردرێ. ئهمه باشترين نيشانهيه بۆ ئهوەی بزاندرێ،که  کوردئايدل ڕانهه
نن، ئهمه بۆ ههموو کهس  خوازی بهرنامهکه بگونج فهزايی خۆی داسهپاندووە و کهسهکان دەب خۆيان له گهڵ فهزای د
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هاتوويی بهشداربووان بهکار  وەی گونجاو بۆ گهشهساندنی ل نهرانی بهرنامهکهش، لهوە دەچ ش دەست نادات و دەره
نن، ههر بۆيه بهشداربووان له ناو تيشک  و ڕەنگ و فهزايی نامۆدا، خۆيان نابينهوە و له ماوەی دوو ههتا س نهه

کبخهن   .خولهکدا ناتوانن خۆيان له گهڵ فهزاکه ڕ
شک و ههستی ئهوان و ناموزونييهکهی له دەنگ و دەم وچاو و جهستهياندا خۆی  ئهوە قورساييهکی زۆر دەخاته سهر م

بژاردنی گۆرانييهکانيش کاری گۆر . گهر هه ن ژ زۆرتر کراوە. دەنو ، گرفتی گۆرانيب ژەکان خۆيان نهبووب انيب
دەردەکهوێ کی نامۆی ل  !گۆرانييهکی نامۆ، فهزايهکی نامۆ کار

 
ديای لهو چهشنه شن م شينه ناو  فهرههنگ و هونهر بهرەو پالستيکی کردن دەک ش بک ژ و گهرەکيانه هورەچ و دەنگب

ن نهرانی بهرنامه  تابووتی خۆيانهوە و به ناوی هونهری مود کی بفرۆشن. گهر دەره شکهوتوو به خۆيان و خه و پ
نن بۆ ئهوەی سروشتی هۆرە و بهيت و حهيران ق له  گرنگی به "جهو و فهزا و ئاتمسفۆر" دەدەن، دەبوو ئيمکان بخو

برن، ئهم ژ بتوانن دەنگ هه نه و ئهنيماس جهوی خۆيدا دەربکهوێ و هۆرەچ و دەنگب يۆن دەکرا، له کارە به تيشک و و
ژ و چاوەڕوان  جياتيان فهزا و تيشکی ديسکۆئاسا، يهکجۆر و يهکتهرز ژ و هۆرەچ و گۆرانيب ندراوە بهسهر دەنگب سهپ

ژ دەکهن ژ و گۆرانيب ێ؟ له فهزايهکی ب رووحی پالستيکيدا هورەچ و دەنگب ب  !دەنگ هه
 

نايه ناو بهرنامهکه. گۆرانيب کاری تريشی ه ژنه کوردئايدل نو ژەکان به ههموو زاراوەکان گۆرانيان گووت ، ئهندامانی ل
دەگهڕاندەوە ژەرەکه کورديان بۆ کوردی هه کی کورد به  ٢٢ .به سۆرانی و کرمانجی دەئاخڤتن، کهچی دوو و ه خه سا

دەگهن يهتی ههر چوارپارچهوە قسه دەکهن و له يهکتر ت گای تهلهويزيۆنهکانی زاته مههموو زاراوەکان له ڕ دوو  ، به
ژەر له چاردەجار هاتن و چوون بۆ سهر سهکۆ  خولهک له کاتی بهرنامه به دوبارەکردنهوەی کوردی به کوردی  ٢٨و

نان و نوقم بوون له زەرق و بهرقی بهرنامه و ڕووکهشی  نهی که باس کران الوازی دەره دەکهنهوە! ههمووی ئهو خا پ
ن پت، دەگهي   !بيرکردنهوەی خاوەن کۆنس

 
کالمهکانی کوردسات دا ڕەنگی داوەتهوە و شيعر و گۆرانی و  کردنی هونهر که له ههموو ڕ له سهردەمی ههرزانخ

نی  ندخواردن به کوردستانی گهورە و مزگ ک دەدرێ بۆ چای و برينجی ئهحمهد، سو ئاوازی شاعيران و هونهرمهندان ت
شخستنی موسيقای کوردی ۆژەی کو بهرزکردنهوە و پ هتدا گهمهکردنه به به ناوی پ ردئايدل، له خهمخۆرانهترين حا

نه له  ته دياردەيهکی کهم و هونهر و فهرههنگ و شعوری بينهر، لهو کارەدا کوردئايدل سهرکهوتوو بووە و بهوەش دەب
ژووی  هی تهلهويزيۆن ٨٨م  !سا

 
  

  دا!-ڕووحی تورکی له جهستهی کوردی کوردئايدل

راقی که له دهۆ ناسهی تازەی ع رگهکان " پ ک مامۆستا له ف دانييه! گهل وکراوەتهوە يهک وشهی کوردی ت ک ب
کی وا دەکهن شاگردەکانيان له دەرەوەی مهدرەسه، دەرسی خسوسی الی خۆيان  وەرەقهی ئيمتيحان دەفرۆشن، يان کار

خهريکی وەرگرن! فرۆشتنی ديپلۆم، بهکهلۆری، دوکتورا بازاڕی گهرمه! دوکتورەکان له جياتی کاری پزيشکی 
ندنهوە باوی نهماوە تيجارەتن!! ب خو ته له شارە گهورەکان کت وکردنهوە زيادی  ،... لهو و م ناوەندی چاپ و ب به

کردووە. نووسهر و ڕۆژنامهنووس و ڕەخنهگر کراونهته مووچهخۆری حزب و حکوومهت! لهش فرۆشی و 
کس له گهشهسهندندايه! ربينای ئابووری(کشت  نهخۆشخانه ...خوشگوزەرانی و بازاڕی س ويست نييه!... ژ ی پ به پ

ی بازاڕ و بيناسازييه که  ه گهندە ەوی ههيه تيجارەتی پ دانييه،  ئهوەی ب ربينای سهنعهتی له گۆڕ کقرماوە و ژ وکاڵ) ت
دەبينن.... تانی دوور سوودی گهورەی ل تانی دەوروبهر و و دادەگهڕێ، که و کورتهی قسهی  چهند (ئهمه !"  به ميليارد پارەی ت

ی کهسه له  بی فرانکفۆرت له ئۆکتۆبری سا   ) ٢٠١٢له پيشانگای کت

ی   چ دەکهن بۆ ئهو کهس و  -له کۆبوونهوەيهکی تايبهت له سولهيمانی له نهوشيروان مستهفام پرسی، ٢٠٠٥سا
نجساڵ گوتی "هاسانکاريان ب -شهريکانه که گهرەکيان ب له کوردستان سهرمايهکهيان وەکار بخهن؟ ۆ دەکهين و پ

  باجيان ل داوا ناکهين." 

وانينی بهرپرسانی باشووری کوردستان له سياسهت دەردەخات. ئهوان سازان له  گهيشتنه کاکلی سهرەکی ت ئهم ت
ت و خهلک. کهسيش يان ڕاست نهبووە  گهڵ دەرەوەيان ال گرنگتر بووە، ههتا ناوخۆی و " بۆچی دەب ل بپرس

رانی ئابووری و پيشهکار و خاوەنکا گهيشتنه سهرچاوەی و ن؟" ئهم ت ری کورد باج بدەن و بيانييهکان ببخشر
گهيشتنی حزب  ک نييه و ت گهيشتنی تاکه کهس و حزب و اليهن فهرههنگ و هونهر و کهسايهتی کوردستان بووە و ت

  و حکوومهت و بهرپرسانه!
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گهيشتوو ، باشووری کوردستانيان کردۆته ويترينی ههر چهشنه حزب و حکوومهت و بيانييهکان و بازرگانانی تازە پ
رکااليهک و م گايهی کارهاسانی بۆ  خانیهيدانی داڕمانی ژ ئابووری، فهرههنگی، هزريی و هونهريی تا ئهو ج

گای ئهستانبوڵ و ئانکارا له ستۆديۆی کوردسات تۆمار بکهن و  بۆ ئهوەیکراوە  ترکهکان بتوانن بهرنامهکانيان به ج
ه کوردەکانی بکهن!ڕاستهوخ   ۆ رەوانهی ما

  
شوو به  ۆژەی ساخکردنهوەی  کهسايهتی تاکی کورد له ئارادا نهبووە، سيستهمی پهروەردەی پ له باشوور پ

تانی دەوەر وبهر. لهم بيست وپينج  ديای و ديا کهتۆته سهر خهتی م داپۆشينی  ڕووکهشی کوردی بهردەوام کراوە. م
کی جياواز  ه هيچ بهرههم ت، سا کی جياواز له ترک و عاڕەب و فارسی ههب ک ت و خه له ڕابووردو که مۆری و

نۆش بردن بۆ ئهوان و بوغزاندنی پسپۆڕانی  نهبيندراوە. ئهوەی بيندراوە السايی کردنهوەی الساييکهران و ک
  دەرەوەی بازنهی حزبهکان بووە!

ز پرۆفي کی کورد ب کی بريتانيايی، کراوەسۆر کی  تر ب بۆ پيرەسهرباز بۆ شاگردە  کراوەزپرۆفيسۆر
مان، ز  فهڕانسهوييهکهی، بهرپرسی دەفتهری بازرگانی کورد و ئا مانی، دەيان  کراوەب کی پله نزمی ئا بۆ تاجر

ۆژەی کارسازانهی پسپۆڕان گای ئهوان به ترک و فارس و عاڕەب   کراونهتهوەو خهمخۆرانهی کورد ڕەد  پ و ج
ر نه شۆفيرتانک مانی  پو ف ن حزبی ئا ! تورک ئايدل که به کوردئايدل دەفرۆشرێ، کراوەتهوەی،ئهندامی ف

می کوردستان و بهرپرسانی دەردەخات!    ڕوخساری پرۆژەکانی هاوچهشن و کهسايهتی ههر
  

تهوە. لهم ڕاگهياندنه دا،  تهن و دەکر هکانيهوە  ب يا يهک ئهمهی خوارەوە  ڕاگهياندنی کوردساته و وەک خۆی به هه
 مهرج بۆ داواکار ههيه، زانينی زمانی"تورکی" نهک له ئهستانبول له سولهيمانی. 

دەستين به دامهزراندنی هاوکاری نوێ(که زمانی تورکی   << کورد ئايدل به دوای هاوکاری نوێ دەگهڕێ هه
وەی پارت تايم له بهشه جياجيکانی ستافهکمان له ماوەی پهخشی راسته وخۆدا ت) به ش ت خۆشه  بزان ئهگهر تۆش پ

ک له ستافی کورد ئايدل ئهوا  ری apply@kurdidol.tvببيت به بهش   >>دەتوانی سيڤی خۆت بۆ ئهم ئيمهيله بن

  
  

لنلهر،  ، دوعا ئۆزب ئهم ناوانهی خوارەوە له  تيتراژی کورد ئايدل وەرگيراون : "ئۆنور دۆئان،  ئيليف بوشرا تات
ر، ديجله فورات ئامهک رسين ئالدەمير، زانا ئيکنچی، ههزاڵ يهشيلئمراک، ئووزگور کورت، فهيسهل ئۆز ، ئ

ن يهلماز، ئۆيا  س موستهفا کۆکسهلهن،  عهلی ئيحسان چاير، سهرکان کايا، ئۆرکوون ئيسهر، سهرهات ئاک، ئ
ک ههشتا له سهدی هاوکار  ن پامۆکۆڤ! ".  ڕ ر، کام و  فانوسچوو، خهديجه کۆکسهلهن، ئۆزگی گيزين، زينهب گد

کراوە!    بهرپرسانی سهرەکی "کورد ئايدل" ناوی ترکيان ههيه و کوردەکان کاری الوەکيان پ
  

رە باس له  کی باشووری کوردستانه، TRTل ران نييه، باس له بهرنامهی تهلهويزيۆنی حزب ی تورکيا و سهحهری ئ
کدا ههر له باشوور و  کفی موستهشارەکانی تورک. له کات ر ڕ نهری که بۆخۆی چۆته ژ دەرەوەی کوردستان دەره

فی  گای چاير و کايا و کۆکسهلهن و ئهوانی دی بگرنهوە. چوونه ژ ڕک به توانای باشووريی ههيه، که دەيانتوانی ج
م  ت، به نی و بيۆلۆژيکی ههب تهکهی خۆت، ههرچهند ناتوان خسلهتی خو رانی و بيانی له و تورک و عاڕەب و ئ

کی لۆژيکی ڕەنگدان گای کوردە!  ئاکار ژوويی تاک مرۆڤ و کۆمه شينه و تهجرووبهی م   هوەی پ
وە ڕاهاتووە  کی ئۆتۆماتيک و عادەتييه که له مرۆڤی کورددا ههيه و وا عهمهل دەکات و کهسهکه بهم ش ئهمه ئاکار

گهڕانهوە و  . هه ، گهر چهکی له شان نهب نهرەکهيدا بچووک ببين  ڕووکه خۆی له حاند ديکتاتۆر و داپلۆس
گهيشتنه،  پرۆسهيهکی خۆويستی ئاگاهانهيه.  ژوو و عادەت و ت   وەرگهراندن  لهم ڕابووردو و م

شکی حزب و سهرکردەکان و  تی کورد له م ينی پرۆسهيهکی لهو چهشنه بۆ هاوو نانی ئيمکان بۆ ب که بيری پ
نی فهرههنگ و هونهر و پهروەردە ز و بهرنامه و پر-ماقو ۆژەيهک له هيچ دەزگايهکی ئهم دا نهبووە و هيچ ت

ژايی  رانکردنی کهسايهتی کورد  ٢٥حکوومهته به در چهوانه، دەيان پرۆژە بۆ و نهدا نهبيندراوە و بهپ ساڵ لهم بهست
  ج بهج کراوە، که تهنيا يهکيان کوردئايدل بووە!

  
رچهپۆ شينه و تهجرووبهی خۆيان که ژ اون و ميعمارانی حکوومهتی باشووری کوردستان له پ ت، دانهب کهيی بووب

کهڵ بهغدا بوونهوە،  دا نهبووە، ئهوان خۆيان پاش ڕووخانی سهدام به مهيلی خۆيان ت ان له گۆڕ بير و بهرنامهی داب
ناسهيهکی روون بۆ  ۆ له باشووری کوردستان پ ران و تورکيا و عهڕەبستان و ڕۆژئاواشی ل زياد کرا. ئهم که ئ

 -ئارادا نييه، له سهرووی ههموويانهوە، بهرپرسانی پله يهک ب کهسايهتی سياسی نوواندنی کهسايهتی کورد له
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ت  کی ڕوون له کهسايهتيان دەرناخهن! ئهوە سهرجهم ئيليتی کورد لهم بهشهی و نهتهوەيی ماونهتهوە و بۆچوون
کهڵ حزب و حکوومهت و دەزگاکانی بوونه! تهوە، که ت   دەگر

  
نهری گشتی  نهر و دەره که بهرههمه ياردەر کهس نهری ب که به ناوی موستهفا کۆکسهلهن، دەره کوردئايدل کهس

مانهوە  نهر و بهرپرس سهرکان کايا. ئهم کهسانه له تورکيا و ئا به ناوی عهلی ئيحسان چاير و ههميسان دەره
کی تورکه و سهرکان کايا شانۆکار و گۆران ندراون بۆ سولهيمانی. عهلی ئيحسان چاير سينهماکار ژە، که له ه يب

کارانه بوون  ديا لهو کر ی ويکيپ هکهی به پ ندوويهتی و بنهما سن خو شاری دوسلدۆرف گهورە بووە و له شاری ئ
مان کراون.    که پاش کۆتايی شهڕی دووههمی جيهانی بۆ کار له تورکياوە ڕەوانهی ئا

مان دەور ک له شارەکانی ئا مان شانۆکار بووە و له کۆمه اوە و ههروەها کاری سهرکان له ئا ی له شانۆکاندا گ
ی  . له  ٢٠١٦موزيک و گۆرانی ترکی کردوە و لهوە دەچ پاش ئاگۆستی سا کهڵ به بهرنامهی کوردئايدل کراب ت

و کراونهتهوە! رنووس له کليپهکانيدا ب کستی گۆرانييهکانی کراونهته کوردی و وەک ژ ک له ت   کوردستان کۆمه
  

کی کۆنترە که ئهوەی ترکهکان چۆن گ ژەی پالن کهوت نييه و در هيشتوونهته کوردسات و بوونهته خانهخوێ به هه
ی  وە ناکرێ! بههاری سا ر کرد،  ١٩٩٤له کوردستان باسی ل سهردانی مهدرسهی تورکمهنهکانمان له شاری ههول

من تی ه هباخ له و هبجه وکۆسار، مههاباد و گو بی "هه ر ناوی  بهسهرهاتی ئهم سهردانه له کت و چنار"، له ژ
ت زر گهيهکی ڕادەگو رە  ب ک وەک مامۆستا "کۆماری چاويلکه لهچاوەکان" تۆمار کراوە، که ل رە کهسان :" ل

هتی تورکيان که نه له کورد دەچن، نه له تورکمهن دەچن، نه  رکردنی موسيقا و سرودی ڕەسمی دەو خهريکی ف
نهيان بگرين ، ههمووشيان چاويان به چاويلکهی ڕەش داپۆشراوە... "،" هانس کوردی دەزانن، نه ئيزن دەدەن و

نهی ئاتاتورک دەبيندرێ." بهکان وەردەگرێ له ڕووپهڕی يهکهم، و   مارتين يهک له کت
ی   پهڕبوونی چارەکه سهدەيهک،  ٩٤سا ستا پاش ت پهڕيبوو، ئ م ت تهنيا دوو ساڵ له دامهزراندنی حکوومهتی ههر

گهی تورکهکان بۆته به ک له ستروکتوری باشووری کوردستان!پ   ش
  

ههر ئهو کات ئهم دياردەيهمان له گهڵ مهسعوود بارزانی و يهکيهتی مامۆستايان و وەزارەتی پهروەردە باس کرد. 
ی  فرۆشتين. يازدە ساڵ دواتر له سا موکراسی له باشووری کوردستان پ له  ٢٠٠٥ئهوان ئهوەيان وەک نموونهی د

ژايی شاری سولهيمانی و ههو ی دەخستينهوە. تورکيا به در کهوت که وەبير ئهستانبو کمان چاو پ نگهل ر شو ل
تی بازرگانی له گهڵ  شی و بۆمبارانی ناوچهکانی باشووری کوردستان و مامه نه له پاڵ لهشکهرک ههموو ئهو سا

يهتی، فهرههنگی، نيزامی، جاسووسی و دامهزراندن می کوردستان، له اليهنی کۆمه ی دام و دەزگای بازرگانی ههر
ديای تورکيا  ههايه م شتخانه و دەبستانهکانی گولهن، پهلی ههتا ناو تهلهويزيۆنهکانيش داکوتاوە. سا ههتا کردنهوەی چ
نان  ه کوردەکان. ئهوە يانی ئيفالسه ژەکانييهوە  بۆته ئهندامی ههميشهيی ناو بنهما گای فيلم و سهلایر و گۆرانيب له ڕ

  اوچهشنی کوردەکان.به بهرههمی ه
   

ندە  رانی و عاڕەبی ه ستا له ستۆديۆی ههموو تهلهويزيۆنهکانی باشووری کوردستان دۆبلهی فيلمی تورکی، ئ ئ
انی له کوردستان خۆی کهوتۆته گيانی  گا بۆ بهرههمی کوردەکان نهماوە. سيستهمی حوکوم پهرەی ساندووە که ج

گای تورک ئايدليشهوە چهواشهکارانه بانگهوازی خۆی  و لهناوبردنی بنج و بنهوان و بهيسی ب وونی خۆی  و له ڕ
خزمهت به هونهری کوردی دەکات. هونهری موسيقای کورديان کردۆته قوماری بردنهوە و دۆڕاندن و بهم چهشنه 

تورکهکان ستاندارد بۆ موسيقای کوردی دياری دەکهن که خۆی له براوەی کوردئايدل دا دەب دەربخات. ئهو 
ن، تهور لهو دارە کهسان هی سهرجهم موسيقای کوردی دەخهنه گهمهيهکی لهو چهشنه و به "موزايدەی" دادەن

نيشتوون". نن که خۆيان له سهری "هه   دەوەش
  

کهاتووە که مافيائاسا له گهڵ شانۆ، سينهما، تهلهويزيۆن،  کراون پ ک له باوەڕپ له باشووری کوردستان سيستهم
وەندی ساکار به کهسانهوە و  موسيقا، ئهدەبيات، فهرههنگ ه دەکات. ئهم سيستهمه له سهرەتا له پ و هونهر مامه

شخستنی فهرههنگ  ر ناوی پ وەندی بهرپرسان به دام و دەزگاکانی کورد له ئوروپا له ژ کهسان به بهرپرسانهوە و پ
ک لهو کهسانهی سهردە ژەدا  به بهشداری کۆمه کرد. له در ک هونهرمهند، نووسهر و هونهر و زانست دەستی پ م

کهات.  مينار، کۆنفرانس پ و کهسی بواری فهرههنگ و هونهر و هزر بوون، مافيای پرۆژە، فستيواڵ، س
کوو بهرههمی  ی حکوومهت نييه، به ۆ تهنيا بهرههمی سياسهتی حزبهکان و کهسانی ئهوان و گهندە کوردستانی ئهم

ک خۆيان به ئۆپۆزسيۆنی سياسی، فهرههنگی و مهعريفهتی حزبهکان و حکوومهت  ئهو کهسانهشه که سهردەم
  دەزانی.
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ۆ پاپ ئايدل، سوپرستار، کورد کی نوێ بۆ  -عاڕەب-ئهم کی جيهانييه بۆ شۆوی تهلهوزيۆنی که فۆرمات ترک ئايدل مارک
  ! بهرنامهی تهلهوزيۆنی دەداته دەست، ڕەنگه ههر ئهوە مايهی شانازی بينهرانی ئهم بهرنامهيه و کوردسات ب

ديا، شهريکهکانی بازرگانی و خۆازيارانی موزيک له يهک بهرنامهدا  دانی کهسانی ئاسايی، م ئهم فۆرمۆله واته گر
دەسووڕێ!  ناوە،  که  له سهر حيسابی دوو گرووپ هه ک ه کی مهزنی بۆ اليهنهکان پ   بازاڕ

ی بهناوبانگبوونيان ههيه، دووههم کهسی ئاسا يی به تايبهت الوان که ههم دەبنه بينهری تی يهکهم ئهوانهی خهون و خهيا
بژاردنانهوە  رتهکان که لهم ئيدول هه ياری کاالکانی تيجاری و ههم جار بهجار دەبنه قوربانی کۆنس وييهکان و ک

ر. مان، پاريس و مهنچيست   سهرچاوە دەگرێ وەک کارەساتی دويسبورگی ئا
  
ک له الونی ج  شکی گهل ک لهوانه ژيانی ڕۆژانهی خۆيان ل ئيدەی سوپر ستار له ناو م يهاندا وەها چهسپاوە که زۆر

ت، ئای تی، وەرزش، رەقس، مود به  ديا، ئينترن ی سهرکهوتنی به پهلهدان. موزيک، فيلم، م کدەچ و ههرکام له خهيا ت
ن و الوان نن خهياڵ ئهم ئيمکانه  بۆ مندا تانی رٶژئاوا سوپرستاری مندا  .دەڕەخس ستا له و نيش پهرەی ساندووە و ئ

ر چواردە نی ژ يدا ساڵ مندا کالمی بازرگانی دەبهنه  ت خی چرکهکانی ڕ ژەی بينهرانی بهرنامه و ن بهشدار دەبن و ڕ
  سهر!

کی باشووری کوردستان وەربگرێ، کام  ک، له شار ی کوردئايدل سهر به تهلهويزيۆنی حزب گهر يهک تاکه کهس تايت
نی ژيانی خۆی و موسي کار و ب بازاڕن؟ کهل ژە بهناوبانگهکانی ب کدا که گۆرانيب ت   قای کوردی پر دەکاتهوە،  له و

  
و حزبهکان و حکوومهت و دام ودەزگاکانيان خهمی موسيقای کوردی دەخۆن، دەبا  یگهر کوردسات و يهکيهتی نيشتمان 

گای دەيان دووکان به ناوی ئهنستيتۆ و دەزگای تر ژخايهن ، به ج وە بهرن، دەبا  پالنی در شخستنی موسيقا بهڕ بۆ  پ
وە بهرن بۆ ئهوەی موسيقا،  داگۆگی بهڕ داگۆگی، نهققاشی پ دگۆگی، شانۆپ نانی موسيقاپ وەزارەتخانهکان پالنی ڕاه

ک له ژيانی ڕۆژانه ت به بهش    گهورەی کورد! و ی منداڵشانۆ، نهققاشی و هونهر به گشتی بب
  
ی کوردئايدل سوودی ن  ژانی بهشدار، سوودی ئهم بهرنامانه ک بهرک تهوە، نه بۆ گۆرانيب دەکهو ه بۆ موسيقای کوردی ل

توەرگر و  ت. پاش تهواوبوونی بهرنامهکه، خه بۆ گرووپهکانی مافيا و شهريکهکانی بازرگانی و تورکهکانی بهشدار دەب
  ؟  بهخشيوەئهوان و هونهرەکهيان نی وەرنهگر، دەب ئهم پرسيارە له خۆيان بکهن که بهناوبانگبوون چی به ژيا

  
ک که  ت ی هيچيان نههاتۆته دی، له و مان کرا که خهيا له سهرەتای ئهم زنجيرەيهدا باسی چاردە دەورە سوپرستاری ئا

زگاری له مافی هونهرمهند و بهرههمهکهی ه رە به کورتی له يهک قانوون و دام و دەزگا و بازاڕ بۆ موسيقا و پار هيه. ل
گای چوون بۆ زانستگا کهسانه  رۆی ئهوژيانی ئهم رتدای کوڕسته باس دەکرێ. لهم چاردە کهسه تهنيا يهک کهس له ڕ

واوە، بهشی ههر شکهش دەکهن و  ەپلهی بهرزتری موسيقای پ رەو و لهوێ بهرنامه پ زۆريان له گهڵ گرووپهکهيان ل
گايهوە دەژين، يهک کهس لهوانه ستوديۆی دەنگی دانهوە ستاش بهردەوام کاری موسيقا دەکات!" ، " .[ "کهمتر لهو ڕ ئ

رەولهوێ کاری موسيقا دەکات "، "موههنديسی بينا له زانکۆيه"  ، ستا ل رەو و لهوێ بهرپا دەکات"، "ئ رت ل  کۆنس
ستا له ستۆديۆيهکی تۆمارکردن کار دەکات."،   چهند گۆرانييهکی تۆمار کردووە و له ژنهکهی جيا بووتهوە"،" "ئ

رە و ێ." "ل رە و لهوێ بهرنامهی ههبووە."،"لهوێ گۆرانی دەچ یل و بۆتهوە."،  ٢٠١٧ ،" سا  گۆرانييهکی ل ب
هيهک دەکات که هاوکاری ئهو کهسانه دەکهن که له زيندان دەرباز دەبن"] ستا هاوکاری کۆمه   !"ئ

  
٢٢/٦/٢٠١٧  

مان ن -ئا  کۆ
  
 
  
 


