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  پرست
  تا ره سه

  مـژوو
  وزیۆن ئیدئۆلۆژی، ئایین و تله

 یت یه نگی و کۆمه رهه وزیۆن و گۆڕینی سیمای سیاسی و ئابوری و فه تله
  وزیۆن تی تله سته ده
  وزیۆن، ئینسان و ئازادی  تله
 تاندن خه وزیۆن سانسۆر و هه تله

  تاندن خه رگاکانی هه
   ئران و کوردستان وزیۆن له مژووی تله

  تی فارس سایه کانی که گۆڕه ما نه وزیۆن و بنه زگای تله ده
   باشوری کوردستان و عراق وزیۆن له تله

  و فاشیسمی مدیاییباکوری کوردستان 
  رخان رچه وه
 کانی کوردی وزیۆنه ی تله ماه بنه
 د تی وی، مدیا تی وی،جود تی وی،مزۆپۆتامیا تی وی، رۆژتی وی مه

  د تی وی تی مه رایه رابه
  ی     که ماه د تی وی و بنه زگای مه کانی ده گرفته
  د تی وی ی مه ماه نی سیاسی بنه الیه

  نگ رهه زمان و فه
  د تی وی ی مه ماه کانی بنه نامهر به

 کوردستان تی وی و زاگرۆس تی وی
  کوردسات

  تی کوردستان تی وی و کوردسات سایه که
  کانی کوردستان تی وی و زاگرۆس پرۆگرامه

  کانی کورد  وزیۆنه له ری و ته ری وژه هونه
 ی مندان رنامه به
  کان وزیۆنه له یی ته رنامه  الوان و ب به ی رنامه به
  ی ژنان رنامه به
  تی یه ی کۆمه رنامه به

  وزیۆن رادۆ یان تله
  رووی جیھاندا ک داخراو به یه ربیجه کانی کوردی ده وزیۆنه تله

  نگی کورد رهه گۆڕینی فه
  وزیۆن له ندان و ته رمه هونه
  ری ساڵ ورۆز و سه نه

  ر وروبه کانی ده وزیۆنه ی تله وه السایی کردنه
  وزیۆن  تلهنگی و رهه ژاری فه هه
  زا  و شارهپسپۆڕبوونی  نه

 ! ناو کورددا  جیھان و له ری ویدئۆکلیپ له هونه
 هی دووکانی ئاگه

   وه ره سازانی السییکه رنامه  به
  کانی کوردیدا وزیۆنه  تله  ئیستاندارد له
 ! مدیا ودیپلۆماسی ماسمدیادا  جیھانی پ له رانی له  کورد و رابه

  !ماسمدیامی دمۆکراسی  رده  سه
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  کان سه ی که  مدیا و ونه
   ناچاری کی له یه وه روونکردنه

  دا گای ئمه  کۆمه  گرتن له خنه ره
 تداری وه سمی ده رێ و ره
  کان  کۆنه کورده

       مدیادا کانی تر له وه ته رانی کورد و نه وتنی رابه رکه ده
 ند دیکدا  چه  له که ری کتبه نووسه
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  !!زراندن و داڕزاندندا؟  نوان دامه وزیۆن له تله
  
  

  تا ره سه
  

ی تری ناو ماڵ،  سه ره لک که  و گه خچاڵ و کوره  پاڵ یه  جادوو له کی پ له ک مجرییه  وهوزیۆن تله
کار  ی ناو ماڵ به وه رم کردنه گه بۆ  وزیۆن نه تله.  وه ی مرۆڤدا کردۆته  ژیانی رۆژانه جگای خۆی له

خچایش  ناکرێ و ب یه رمادا هه  سه  له ب کوره. نی مه   بۆ ساخ و سارد راگرتنی خوارده دێ و نه
  ! گرێ؟ رده  مانگ سه وزیۆن ساڵ دوازده م ئایا ژیانی ب تله به. رناکرێ سه  هاویندا ژیان به له

 مومکین  بۆ مرۆڤ زانیاری و ئینفرماسیۆن ژیانرگرتنی وه ب  به:" ن  ده مه رده م سه مرۆڤی ئه
و  مرۆڤی ئه م ،به ی زانیارییه وه یاندن و بوکردنه  راگه کانی سه ره  که کک له وزیۆن یه تله!"   نییه
و  کان ئه وزیۆنه گرێ؟ ئایا تله رده کان وه وزیۆنه  تله  و چی له کی پویسته  چ زانیارییه مه رده سه

ب ک   خه ی که  وتانه و له! ؟ وه نه که  بوده  راستی پویستیانه ک به  خه  که ییانهزانیار
.  ستیانه به  مه کان وزیۆنه ن تله  خاوه ، که وه کرنه  بوده و زانیاریی و ئاگاداریانه ئهتن، سته ده
دام،  می سه رده ان، ئراقی سهکانی ئر وزیۆنه تله. یاندرت  ده  کهدرن، ت ده  عاده و شته بهک  خه
ک  یان وتی وه بی و ده م وتانی عاره رجه بان، تورکیا، سوریا و سه می تاه رده فغانستانی سه ئه
گا،  کانی ناو کۆمه  و تاقمه سته ر؟ ئایا چین و توژ و ده  بینه ن به ده دا و چی ده ،  چیان ده وانه ئه
؟ ئایا قانونی  وه کرته بونه، یان  وه کان بوکرته وزیۆنه  تله  چ لهن،  بیار بده یه یان هه و مافه ئه
  ؟  ک دیاری کردووه ی بۆ خه و مافه  ئه و وتانه ئه
م  خوات، به و چی نهچی بخوات کات  ی خۆی دیاری ده که  ماه له   رۆژانهس ر که  هه و وتانه له
کرێ،  ده  نیا شتک که گرێ، ته رنه وه ربگرێ و چ یۆن وهوز  تله ،چ له ناتوان دیاری بکاتس ر که هه

 زیادبوون   وتانی رۆژئاوا له  له ، کارک که یه که وزیۆنه ی تله وه کان یان کوژاندنه گۆڕینی کاناه
  . دایه
وزیۆنی  نی تله  خاوه ته  بووینه ،وه ه1995 کۆتایی سای   له ین که که دهشانازی   وه ی کورد به ئمه
  " ؟ کگرتوومان پک هناوه  ئاسمان، کوردستانی یه  له ئیمه:"یانگوت س ده زۆر که. سمانیئا
م  کی کورد به م خه رجه چ سه  ده وه  و له  نییهوزیۆنی ئاسما  کانای تله5نی  مرۆ کورد خاوه ئه

  ! ر بن وه خته لک خوشحاڵ و به  گه وه بۆنه
و و رۆژ  کات و شه ختی ده  خۆشتبه ست به مان هه که وه ته م نه رجه  سه کی وادا، که واییه  حاڵ و هه له
نگوست بۆ  سک ئه ر که گه ن ئه  خراویی بژه نگه نش، ره  داده وه کانه وزیۆنه  دیاری تله به
  وه  بهلک ش گه م دانه ری ئه نووسه.  وه ک جیاکاته  یه کان رادرێ و خاس و خراوی له وزیۆنه تله
م پرسیار  به،  یه کگرتووی هه خۆ و یه ربه  پنج کوردستانی سه، ئاسمان  کورد له  که رازه رفه سه
کی  یه وه ته  نه ت به رد خزمه ر عه  سه کان، له ی ئاسمانه م پنج کوردستانه  ئایا ئه  که یه وه ئه
کگرتوو  هتی کوردستانی ی یاڵ و سیاسه کانی کوردستان و خه  پارچه ر کام له  هه کگرتوو له یه
  ؟تی  پویستی پیه ی کورد که وه ته کانی نه تاکه  ن به ده  ده  و شتانه کان ئه وزیۆنه  ئایا تلهن؟ که ده

   ب، پ له وه  نییهکا نگه موو ره  هه ی کورد به وه ته  زمانی حای نه  که وزیۆنکه هیوای من بوونی تله
ی مژووی کۆن و   ئاونه  ب، میانه رده زیۆنکی سهو تله.  زانیاری ب نگ و پ له رهه ر و فه هونه
کانی  موو پکاته وزیۆنی ژن و پیاو و منداڵ و الو و پیر و گوندی و شاری و هه تله . بنوێ
  !   نووسراوه سته به و مه نیا بۆ ئه ش ته ته م بابه ئه. گای کوردستان ب کۆمه

    ئامان2705زی  رماوه سه
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  جیھان
  مـژوو

 
کی   خه،کنیک لکترۆته فیزیک زان و کارناسی ئه August Karolus ئاگۆست کارۆلوس 1924سای 

.  وه  بجولنته ونه 25  دا  نییه سا می ملیۆن له سته ک شه  خرایی یه  توانی به,شاری الیپزیک
   ننه وزیۆن مانفرد فۆن ئارده ی تله وه ره  فیزیک زان و دۆزه1931سای   و، واته ساڵ دوای ئه7

Manfred von Ardenneژووی تله( . وه  شاری برلین تاقی کرده لکترۆنیکی له وزیۆنی ئه م تله که یهوزیۆن م- 

NDR(  
کانی  رنامه خشی به تی رژیمی نازیدا،په سته می ده رده  سه  له1935سای 
کانیان   ماه م له سانکی که تا که ره سه. ستی پکرد وزیۆن ده تله
  چوونه وزیۆن ده کانی تله رنامه ک بۆ بینینی به بوو، خه ان ههوزیۆنی تله

 پرۆگرامی رابواردن  کان به رنامه به).  خانه قاوه(ک  کانی وه  گشتیه شونه
  رگیان لوه  بۆنی مه درا که حساساتی نیشان ده لی ئه گه رنامه  به وه  له جگه. کرد ستی پده ده
  )NDR - وزیۆن مژووی تله(. هات ده

و  ،  له وه  بوکرایه وه وزیۆنه  تله وخۆ له  راسته وه  شاری نورنبرگی ئامانه کان له ی نازییه کۆنگره
واوی   ته ک به ی خهڕ بیروباوه  ،نده  پرۆپاگه یدا کرد به یان په و ئمکانه کان ئه  نازییه وه رگایه
نی   خاوه  ببوونه وه  ماه  له ی که نه ڤا و هه ت ئه  تایبه به. ن و بۆ الی خۆیان رایانکشن تکده
نگی سای  نگ و ره  نمایشگای ده له. کاندا بوون ی نازییهڕ ندی بیروباوه  به واوی له  ته وزیۆن به تله

  و پیشانگایه، وزیۆن له  تلهیک زگایه ر ده بایی هه. ناسندرا) یی وه ته نه(لی وزیۆنی گه  تله1939
  )NDR -وزیۆن همژووی تل( . مارک بوو650

   وزیۆن بوو به ستی پکرد و تله می جیھانی ده ڕی دووهه وزیۆن، شه ی تله وه ند رۆژ پاش کرانه چه
  .وری خۆی گا ڕ و ده ی شه سه ره  که شک له به

 Ilse Wernerمه:"بوو وتی ی هه که رنامه ری بۆ به  زۆرترین بینه  کهشکه ئین که ش ده  شادی پ !"
   فۆرمک له  بوو به وه کرایه دا بوده مه وانی شه  شه  له  که وزیۆنییه  شۆی تله شنه م چه ئه
دا بو  ممه وانی شه  شه  له)2005سای (ر ئستاش  هه وزیۆنی ئامان که کانی تله رنامه به
،  وه کرنه دهکان بو   کاناه مرۆ له  ئه کانی ئامان که وزیۆنه کانی تله رنامه زۆرترین به.  وه کرنه ده
مئ  رده  و سه کانی دوایه مه رده می سه رهه  و به می رژمی نازیدا دارژراوه رده  سه یان له تاکه ره سه

 گفت die Talkshow ی رۆژ، ونه"  ,“Bild des Tages نگ و باس،  دهTagesschau„. "  ئستا نین
مای فکری و  هنن، بنه وزیۆن پک ده کانی تله کیه ره  سه رنامه مرۆ به  ئه وزیۆنی که و گۆی تله

  کان له تی سیاسی نازییه سته  ده1944سای .  تی هیتلره سته می ده رده یان هی سه که فۆرماته
وزیۆنی نازی کۆتایی  م فۆرمات و جگا پ و رێ و شونی تله وزیۆن کۆتایی پھات، به تله
تا  هه:"  تی سیاسی هیتلردا کوتی سته کانی ده  ساته دوایین  لهوزیۆن ری تله وژه. هات پنه

  )NDR -وزیۆن مژووی تله(!“!Heil Hitler . :"کی دی یه رنامه  و به دیداری دوباره

  بژنگ دانی  بۆ پاوتن و له13.3.1933 رۆژی  له  نده یاندن و پروپاگه تی راگه زاره وه
 . کانی رژیم پک هات یاندنه راگه

 
 

مان   ئارمی تلوزيۆنی ئا
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 رژیم و حیزبی یاندنی تی راگه سته موو ده  هه یه زارتخانه و وه زیری ئه ک وه یۆسف گۆبلز وه
موو  بیات، هه ده  کۆنترۆی ئه نده تی پرۆپاگه زاره وه. ست خۆی  ده ی گرتهناسیوناڵ سۆسیالیست

ای زگ ده"دری کردن،  گرینگترین ئامرازی چاوه .ست دابوو  ده کان، فیلم، شانۆ و موسیقای له ره هونه
شی  ش به کرد و شه دا، ئیشی ده نده تی پرۆپاگه زاره رمانی وه  ژر فه  له بوو که" نگی رایش رهه فه

موو   هه نده تی پرۆپاگه زاره وه. رپرسیاربوون ری به شکی هونه رکام بۆ به  هه ، که بۆوه ل ده
  . کرد یاندنی کۆنترۆڵ ده زگاکانی راگه ده
  

 دا  نده تی پرۆپاگه زاره ستی وه  ده واوی له  ته  به وه ه1933 سای  لهر  رادۆی ئامان ههکۆنترۆی 
  .بوو

دابوون و " نگی رایش رهه زگای فه ده" ژر کۆنترۆی  واوی له  ته کان به  و گۆوار و ئاژانسه  رۆژنامه
    .گرت رده وه زگایه  و ده کانیان له واه موو زانیاریی و هه هه
 رگای   له، وه کانیانه  ناو ماه وزیۆنیان هنایه تلهی جیھانیدا ڕ می شه رده  سه لهک  خه
 ناو مشکی   کی سیستیماتیک خزایه یه  شوه  ست و فکری نازی به  بیر و هه وه وزیۆنه تله

وزیۆنیان  ر رادۆ و تله گه کان ئه نازییه.   وه وزیۆن شوشترایه  تله ر له  و بیر و هزری به وه کانه مرۆڤه
  توانی به یانده رگیز نه هنابا، هه کار نه یان به ستانه ره کانی حیزبی و فکری نژادپه سته هب بۆ مه

ی  وه ته  نه وه هوزیۆن تله رگای  له. ن ڕ بکه کانی شه یدانه ی مه وانه  ساڵ ره وره ملیۆن مناڵ و الو و گه
. ییسا ری هه شه ڕی دژی به ین شهناویتر و خو وه ستانه ره  ژر بیر و فکری نیژادپه  ئامان کشرایه

اکی خۆرک  وه ئستاش دران نیشان ده  وه وزیۆنه  رگای تله  له وه1939 سانی   له ی که و ونانه ئه
 1945کانی پاش سای   ته حکومه. گیرێ رده کیان لوه  ئامان که له" نئۆنازیسم"کانی  بیری گروپه

  رهنا و پشیان به نک ده تکردنی ئیدئۆلۆژیک و ئایینی الیه ژر کار واوی له  ته وزیۆنیان به تله
  ی له وه م ئه به. کی دیاریکراو گرت یه سته لی تاقم و ده ستگه به  بۆ مه زگایه و ده کارهنانی ئه به

  .  وه  کرایه  وتانی تر دووباره ی بیست له ده  درژایی سه ئامان رووی دا به
ن و دوو رووی ئینسانی و دژی ئینسانی  وزیۆن دوو الیه  تله  که  روونهکی جیھان موو خه بۆ هه

کار  ستک به به  و بۆچ مه یه ست کوه  ده  به زگایه و ده  ئه  که یه وه کی ئه ره پرسیاری سه.  یه هه
  !  هندرێ؟ ده
  

  وزیۆن ئیدئۆلۆژی، ئایین و تله
ی فکری و سیاسی و ئابوری و ئایینی و ست به  بۆ مه زگایه و ده  لهپاش ئامان، والتانی تر

  تی ئوروپا له وتانی رۆژهه. گرن رده کی ل وه ر ئستاش که  هه رگرت و کیان وه ژک کهئیدئۆلۆ
ی حیزبی و سیاسی و  نده ،  بۆ پرۆپاگهتکش حمه و زهوندی کرکار  رژه ژر ناوی پاراستنی به

 کردنی بیر و ت ک خه  یه بهت و بۆ  وه زگا و ده وندی ده رژه ڕ و به ستی شه به ئیدئۆلۆژک و بۆ مه
وتانی رۆژئاوا بۆ . کار هنا وزیۆنیان به زگای تله ساڵ ده50  کان، زیاتر له هزری ئینسانه
یان  هره  به زگایه م ده لهیی  کی جیھانی و ناوچه یه  شوه  به ،کانی خۆیان ندییه وه رژه پاراستنی به

نشاهی،  پاندنی ئیدئۆلۆژی شاهه راست ئران بۆ داسه تی ناوه  رۆژهه له. گرن دهر  و وه رگرتووه وه
ی  وه  تورکیا بۆ داڕزاندن و تواندنه له. کار هنا وزیۆنی به تانی دی، تله ی میلله وه بۆ توواندنه

  کردن به ئامرازک بۆ خزمت  وزیۆن بوو به رستی، تله زپه گه قامگیرکردنی ره وکانی تر و بۆ سه ته نه
عس و  پاندنی ئیدئۆلۆژی به میسان بۆ داسه  عراق و سوریا هه له. کردن رکوت سیستمی سه
وزیۆنی بۆ  ینی تله خۆمه. ت بوو  حکومه  ئاپاراتی لهبشک  به  بوو بهوزیۆن بی، تله ره فاشیسمی عه

  وه و میدیایه  رگای ئه کار هنا و له ی بیری تروریستی به وه ڕی ئایینی و بوکردنه پدانی شه ره په
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کانی ناو جوغرافیای ئرانی دوچاری  وه ته نگ و زمان و ئایین و فکری نه رهه کانی فه گه زۆرترین ره
  .  کردئاوگۆڕ

می  رگرتنی بیر و فکر و زانیاری و خه  کانگای وه  بۆته و  نییهکی جیھا وزیۆن مدیایه مرۆ تله ئه
خۆ  ربه ی سه وه س خۆی بۆ بیرکردنه  و زۆر که وه م کردۆته کاندا که ی مرۆڤه  زۆربه ی له وه بیرکردنه

 وزیۆن ر تله گه ، ئه هندراوه کار  ز به ی ناحهلی جیاواز ستگه به  بۆ مه و مدیایه ئه .ماندوو ناکات
مرۆ زۆر جیاوازتر و باشتر و  تی جیھانی ئه  رواه، کارهندرابا لی ئینسانی به ستگه به  بۆ مهزۆرتر

  !!بوو ، ده یه مرۆ هه  ئه ی که وه ینسانی تر  لهئ
  
  تی یه نگی و کۆمه رهه وزیۆن و گۆڕینی سیمای سیاسی و ئابوری و فه تله

 و 19ی  ده  کۆتایی سه تی له نعه تی ، زانستی و سیاسی و سه یه نگی و کۆمه رهه گۆڕانی فکری و فه
می جیھانی گۆڕانکی  که ڕی یه شه. ستن ده  ره  ئوروپا زۆرتر په ی بیست له ده تای سه ره سه
موارتر  تی و ئابوری هه یه تی و سیاسی و کۆمـه نعه کانی سه هن و گۆڕانکارییه تی پک ده ره بنه
تی  یه بوو و مافی کۆمه  مرۆڤ تدا ئازاد نه  کهتی یه  سیاسی و کۆمهسیستمی پشوو. کات ده

تدار  سته تی ده یه کانی کۆمه سته  ده  و زۆر لهردا هات  سه بهبوو، گۆڕانی  نهکسان  کان یه تاکه
  می جیھانی له ڕی دووهه شه. کان رک خست ڵ ئاڵ و گۆڕه  گه یان تک چوون، یان خۆیان له

وزیۆن بۆ  ت تله  تایبه دا مدیا به م ناوه ی پش خست و له و گۆڕانکارییانه کی جیھانیدا ئه پانتایه
  . ارگیر کی جیدی ل وه  کهتی و فکری و سیاسی و ئابوری یه نگی و کۆمه رهه هگۆڕینی سیمای ف

 بیر و    کرایه وه وزیۆنه  رگای تله  لهحیزبک  تاکهسک و   که ه اشیستی کۆمهک چۆن بیری ف ر وه هه
وزیۆن  تله کانی فاشیسم، و تکشڕ  پاش شه ی  شوه مان  هه ی ئامان، به وه ته فکر و هزری سیاسی نه

ت و  وزیۆن سیاسه  تله یه و پوانه ر به هه. کار هندرا  به ته و سیاسهو فکر ڵ ئه  گه تی له بۆ دژایه
ت و  ت وسیاسه ی ژیان و کار و تیجاره کان، شوه  ئوروپییه  ناو ماه نگی ئامریکایی کشایه رهه فه

. ی ساند نه شه  ئوروپا ته له  وه وزیۆنه تلهت   تایبه ما و به  رگای سینه ی ئامریکایی له وه بیرکردنه
 رگای   توانیان لهئامریکا و وتانی ئوروپای رۆژئاوانی سیستمی سوسیالیستی،  پاش رووخا له

ت و   فکر و سیاسه ی جیدی به کشه پاشه  ، وه وزیۆنییه ی تله رنامه خشی به  په وستکرد مانگی ده
 نگ نگ و ره ی ده ژر کارتکردنی مدیا مرۆ جیھان له ئه. نگی بلوکی سوسیالیستی بنن رهه هف

  . گێ ور  ده یی دا ده کانی جیھانی و ناوچه  گۆڕانکارییه  له جیدییکی یه سه ره ک که که وه   دایه
موو  ی هه  ئاونه و گونده ندازه ئه مان ئه  هه ، به یه ن جیھان گوندکی بچکۆله ک چۆن ده روه هه

ت،  سته ن ده ت و گوندییانی خاوه سته ژاری ب ده  گوندکی وادا گوندیانی هه  له. کانه گیروگرفته
  پارزرێ؟ نگ و ویژدان و مافیان ده رهه چۆن فه

  
  وزیۆن تی تله سته ده
نگی  رهه  فه  ئاشتی و ئاساش و پ له  ب بۆ جیھانکی پ له سه ره یتوانی باشترین که وزیۆن ده تله

مرۆ   ئای خۆی؟ ئه ی کردۆته رکه م ئه وزیۆنی کام وت ئه م تله ، به ان دۆستانهئینسانی و ئینس
،   زۆرتره ماه ندامانی تری بنه موو ئه  هه التی له سته  و ده کانه ماه ندامکی بنه وزیۆن  ئه تله
ی  زۆربه. اتک ت منان و الوان دیاری ده  تایبه کان به سه  که رێ و شونی ژیانی تاکه وزیۆن تله

  رگای  له  که دا نیه نگه رهه نتق و فه و مه ئهڵ   گه کانیان له ره ربه کان توانای به زۆری دایک و باوکه
 ژیانی دایک  کاتی سی ک له  یه ن که خه ریده کان ده وه  لیکۆینه.ستن  ده ره  په وه هکان وزیۆنه تله

کانی تیجاری و  ت، کۆنسرنه سته ت، ده سیاسه. ڕی په هکان تد وزیۆنه ی تله ر شاشه  به و باوکان له
کی ئاسایی زۆرترین   و خه رگرتووه  وه یه سه ره م که ریی، زۆرترین قازانجیان له تی و هونه نعه سه
 رگای  کانی سیاسی و ئیدئۆلۆژی و ئایینی له ر کارتکردنی سیستمه گه ئه.  یشتووه ریان پ گه ره زه
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می  رده  سه شکی زۆری مرۆڤ له  به، کهوێ که رده  ده, روو ر تاک و کۆ بخرته  سه له  وه وزیۆنه تله
وخۆی   ژر کارتکردنی راسته  و له ست داوه  ده خۆیی  فکری خۆیان له ربه وزیۆندا، سه تله
  ! ژین کاندا ده وزیۆنه تله
ر  گه گرین و ئه رچاو نه  به هیی ل کانی جیھانی و ناوچه ڕه وزیۆن بۆ شه نی تله کارهنا ر به گه ئه
موو  ر هه گه هنیین و ئه  حیساب نه ت به  وتانی ئوروپای رۆژهه وزیۆن له کارهنانی تله به

،  رگرتووه کانیان وه وزیۆنه  تله کیان له  چۆن که ین که  بیر بکه داری رۆژئاوا له رمایه سیستمی سه
 وتانی ئران و عرراق و  مان له که وه ته ی نه وه وواندنهوزیۆن بۆ ت هنانی تله کاه خۆ ناتوانیان به

ر  ی به رده روه کان په  شاره ت له  تایبه ر مرۆڤکی کورد به  هه!ین رامۆش بکه تورکیاو سوریا فه
   له زگایه م ده  له وه  ئاوڕدانه ربۆیه هه. ن ران بوون و ئستاش هه کانی داگیرکه وزیۆنه ی تله شاسه

 کورد   که یه وه  گرینگتر ئه وه له. لک گرینگ بت ر مرۆڤکی کورد گه ب بۆ هه ددا،دهژیانی کور
 کوردستان و  کان له کورده موو ماه  هه  که  نییهوزیۆنی ئاسما نی تله  خاوه ساه ی ده خۆی ماوه

رۆ و دوارۆژی م  ژیانی مرۆڤی ئه ورکیان له  چ ده  کوردیانه وزیۆنه م تله پۆش، ئه  داده وه ره ده
 ژیانی کورددا،   له م مدیایه کردنی ئه یر نه  سه وه رۆشه  په  و به وه دانه ؟ لکنه یه کورددا هه

  . ب ر ژیانی ئستا و داهاتوومان هه  سه خشی له یک زیانبه توان کارتکردنی گه ده
  ته ردستان، بووینه کو تدار له سته کانی ده  ساڵ پاش رژیمه45 ساڵ پاش ئوروپا و 65  ئمه
مان گردراوی   که وه ته م نه رجه نی سه مه  ساڵ ته55  زیاتر له.  زگایه م ده نی ئه خاوه
و و   و شه تی و حیزبی و فکری وتانی ئران و عراق و سوریا و تورکیا بووه وه کانی ده وزیۆنه تله

و  تی ئه سته کان ده  کوردییه زیۆنهو ، ئایا تله ت بوون سته ن ده کانماندا خاوه  ماه رۆژ له
  !؟ وه م کردۆته کاندا که  کورده  ماه یان، له تدارانه سته ده"وزیۆن تله"
 
  ، ئینسان و ئازادی وزیۆن تله

ستی ئینسانی و  به ر بۆ مه گه  ئه باشه! م خراپ  و هه م باشه  هه وه  نییهکا موو لک و پۆپه  هه مدیا به
ستی  به ر بۆ مه گه  ئه، رگیرێ، خراپ و دزوه کی لوه گا که کۆمهوتنی مرۆڤ و  پشکه

 و تاقم و ئایین و حیزب و  سته وندی ده رژه گا و یان بۆ به مۆکردن و خاپاندنی مرۆڤ و کۆمه سته ده
 . کار بھندرێ لی دژی ئینسانی به ستگه به ئیدئولۆژی و یا بۆ مه

ن   الیه  له یه سه ره م دوو که  ئه خات که ریده  دهزیۆنو تلهت رادۆ و   تایبه ووی مدیا بهمژ
  .کارهندراون ستی نگریس و دژی ئینسانی به به  بۆ مه وه کانه ته سته ده
م  مرۆڤی ئه. گێ وی ده ر گۆی زه انیشتوانی سهکی بۆ خاپاندنی د ره وری سه مرۆ مدیا ده ئه
موو   هه کو به  به،  نییه ئازاد ،شتنی ژیانی ئاسایی خۆی و دار وه  بیرکردنه نیا له ته   نه مه رده سه

 مدیا دیاری .کرێ  دیاری ده وه نگه نگ و ده ن مدیای ره  الیه ست و تراوانینی له جۆرک بیر و هه
 ی که سرانی بکا، چۆن ناو ماه وه ، چۆن هه و کاته،چۆن بیر بر کات به خۆات، چی لهکات چی ب ده

ت بچ و بۆ الی کام  کات بۆ الی کام سیاسه مدیا فری ده.  وه هی بخونت،چی ببین، چێدارژ
 چی   له و قز نگ بت رهه ر و کام فه  هونه کام موسیقا و کام  لهکا خۆشی چ، فری ده ت نه سیاسه

  . کات  چی نه بکات و له
ر مندان و   سه دنگاکان لهاو ماڵ و خون ن  له رده روه پهوری  ده  ن که خه ریده کان ده وه لکۆینه
کانی  مه نگ و گه نگ و ره ی جیھانی میدیای ده رده روه  پهمندانی  زۆربه و  وه بته م ده الوان که

تی  رۆک و رواه ناوه  هن ک خه ریده کان ده وه میسان لکۆینه هه. کامپیۆتر و مولتی مدیان
 ی و داهاتووی ژیاننگ بوون ئینسانی ب رهکانی  ایخه و ب دراوهڕگونگی ئاسایی ژیان  رهه فه
کانی  نگ و بایخه رهه فه.   نییهرا کان جگای نیگه  ئینسانهتی سایه تی و که یه نگی و کۆمه رهه فه

ک  ریه به له   وه کانیانه رنامه رژی میدیا و بهدست  رگای ده لهکان   ئینسانهندی تمه تایبه ژیان و
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  ت و  هرشی س قۆی سیستمی مدیا و سیاسه.ب یشتن زیاتر ده ک تگه  یه ن و ئاوزی لهترازا ده
 ،ئینسانی  نگی و سیاسی و رهه تی و فه یه ک ئاۆزی کومهل ساندنی گه ره  هۆی په بنه ری دهئابو
ییدا  تی مدیای جیھانی و ناوچه سته  ناو ده له.  وه گرته وی ده رگۆی زه ی دانیشتوانی سه  زۆربه که
شی تکشاکانی تیجاری و  که  هوه. وه تهجول ب وته و ره ی ئه وانه  پچه به   که یه مترین مدیا هه که

   . راناگرندا مدیاکان کانی زله ره ربه ر به رانبه  به  خۆ له  که یه زگایانه  ده و جۆره ئابوری ئه
  ربازبوون له ده.  رۆ داوهما یان گه مه رده و سه یاندن، مرۆڤی ئه زگاکانی راگه دیا و ده مه

نگ کارکی  نگ و ره کترۆنی و ده له ت مدیای ئه  تایبه ژرکارتکردنی باش و خراپی مدیا به
  ن کوه  الیه  و له یه هو سانیکه ست چ که  ده  مدیا به  که یه وه کیترین پرسیار ئه ره سه.   نییههاسان 

  . گرێ رده کی ل وه که
 رگای مدیاکانی   لهرچاو کی به یه  شوه  سای رابوردوودا به ی ده  ماوه نیش لهگای کوردستا کۆمه

 چ  یی و کوردییانه م مدیا جیھانی و ناوچه ئه.  مارۆ دراوه  گه وه یی و کوردییه جیھانی و ناوچه
   له گای ئمه ؟ ئایا کۆمه یه یان هه رانه ده ر و تکه رکی باش و خراپ، چاککه ور و کاریگه ده

و  و ئه ره ، کورد به و مدیا کوردییانه  ئه؟ نی مدیا  خاوه وان کراودا، بۆتهکی چاوڕ یه پرۆسه
   ئایا مدیای کورد له؟ کانی کورده  و تاکه گاکه  و کۆمه که وه ته  پویستی نه ن که به  ده ئامانجانه

نگی و زمانی و  رهه تی و فه یه  سیاسی و ئینسانی و کۆمه ی کورد و دۆزه وه ته تی نه خزمه
   ؟ ی دایه که کیانه
   به کات که نگی کورد ده نگ و ره  مدیاکانی ده کی باس له ره ی سه  شوه  به یه م نووسراوه  ئه
جود، " و پاشان ستی پکرد  ده1995 کۆتایی سای   بلژیک له تی وی لهد  زراندنی مه دامه

زۆپۆتامیا، مکه"، رۆژیادمبوونه باشور له" زاگرۆسکوردستان تی وی، کورد سات و "  و وه وته ی ل   
   ! ب یان ده  تکه وه ته  رۆژهه یش له"ت رۆژهه" و  ری رانبه به
  
  تاندن خه  سانسۆر و ههوزیۆن تله 

  !کا   بوای پ ده ی که سه و که کا و ئه  ده  درووکه س، که ، که سه  دوو که ک، پویستی به ر درۆیه هه
) بۆکان/ت ری رۆژهه ، ماپه شوانه-ی ناوداران وته()    سیم پسۆن(   

 
ی کنیک ئیمکان ته! ندرێ ته خه  ههی جیاواز   شوه   به وه هوزیۆن تله رگای  لهر  کرێ بینه ده
 .ھندرێستی دخواز بکار ب به  و بۆ مهرێستکاری بک  ده  ونهکرێ ، دهخسن ڕه  ده تاندن خه هه
کرێ  ده .ر  بینه ندرته  بگهزواستی سیاسی دخ به مه  ،وه تی ونه  رگای نیشاندانی تایبه کرێ له ده

 .ت تک و بیرکی تایبه بکرێ بۆ داسوپاندنی سیاسه  ئاوتهالم  نگ و که ڵ موسیقا و ده  گه  له ونه
 ها بگۆڕدرێ  وه ونه  وه بۆ ئه ،خس ڕه  ده له و هه  ئه وه ه کامپیۆترترین ئیمکاناتیمودرن رگای  له
کرێ   ده شنه م چه می له رهه به. کات  نهگۆڕینی  وستکاری  ده بهست  ک هه یه  هیچ شوه ر به  بینه که
 کار بھندرێ و  بهکانی تر مایی و جۆره  سینهفیلمی، یی نامه گه فیلمی به، واڵ هه  ،فیلمک  وه

   .درێ ختنه ری پی هه بینه
. گرێ رده ک وه  که  کاره م شوه کردن له واشه لی سیاسی و چه ستگه به کان بۆ مه  وتهی  زۆربه له

 و ،گۆردرێ بگای پ ی فکری کۆمه وه  بلکندرێ بۆ ئه وه که  یه  به ستایانه کرێ زۆر وه  دهکان وينه
   زانایانه  که وه شنه و چه ی له  رگای ونه له.  کان  مرۆڤهست و فکری ر مشک و هه  سه کاتهکار بیان 

  کان له ستی مرۆڤه وان و هه نگ و رۆح و ره رهه گا و فه  کۆمهیکان ندییه تمه کرن و تایبه سازده
م  له . که  سازکراوه واڵ یان ونه ی هه وه ک بۆ گانه یه سیله  وه بته ر خۆی ده  بینهن،گر رچاو ده به

 الردا  کو به یا بگۆردرێ بهن ته ک نه ڕی خه واوی بیر و باوه  ته تواندرێ به کرێ و ده  ده وه رگایه
   ناو بردنی به  له  که رۆک کۆماری ئرانه کانی سه وته  شنه و چه ای لهو ترین هه تازه. ێدرربب
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  .دات م ده ه  قه ستراو له به تی هه کایه  حه کانی ئامان به ستی نازییه  ده هودی به ملیۆن یه
رۆک   زمانی سه  له ک که ک راستییه ی ئران وهوزیۆن تلهزگاکانی  ت ده  تایبه کان به هوزیۆن تله

ک و   ناو خه چته  ده م وتانه ئه.  وه  نه که  بوده  که یهکاری واشه  چه،ر ده  هاتۆته وه کۆماری ئرانه
ر بۆ  هه. کرێ  ده اشه و  چهلکو مژووش گۆڕدرێ به ک ده خهنیا بیری   ته مجۆره نه به  ،گه  به بته ده
تی  زاره  پنتاگۆن وه.هندرێ کار ده لکاری زۆر به غه ڕدا ده  کاتی شه ک له تاندنی خه خه هه
کار  بهستی خۆی  به بۆ مهی CNNی وزیۆن تلهزگای  نداودا ده می که که ڕی یه  شه  له،رگری ئامریکا به

کانی  هوزیۆن تله   یشته گه  ده وه تخانه م وزاره  رگای ئه ڕ له  شه ت به کانی تایبه م ونه رجه  سه.هنا
کو   به،کار هنا دا به که ڕه  شه کراوی له کانی تاقینه که نیا مودرنترین چه ته   ئامریکا نه. جیھان

ست   ده له   مه رده و سه  ئه که،کار هنا  به، ئامان ی1939ک سای   وهیوزیۆن تلهت   تایبه  به،دیام
کانی  ڕ و کۆنسرنه تی سیاست و شه خزمهوای بۆ   ته  بهوزیۆن تله  .بوو دا  هند تی پروپاگه زاره وه
 و  تی ونه سته  ده  بوو که وه  سامانکتر ئه وانه مووی ئه  هه له. کارهندرا ک فرۆش به کساز و چه چه
   وته  له تخانه  وزارهک  و یهزگا ک ده  ژر ئینحساری یه وته وی که ر گۆی زه  سه واڵ له هه
  . کانی ئامریکا کرتووه یه
 رووکان  و راستیه  وه کاته کانی پنتاگۆن بوده نامه گه به ئامان  ی پداگۆگی ئاشتی لهنستیتۆ ئه
  یاندنه  راگه  له وه ی خواره و شتانه ئیزن نادرێ باسی ئه" {: دا هاتووه نامانه گه و به له. کات ده

  : وه کرنهی دا بو وزیۆن تلهکانی  رنامه هو بکان  گشتیه
،  رباز، فرۆکه کانی سه سته ی ده یمانان، ژماره شی ئامریکا و هاوپه رته ی ئه  باره زانیاری له -1

ک،تانک،ماشن، راکت،ماشنی  ی چه سه ره ک که وه(کان، پداویستیهک، سیستمی چه
یل و وک بنزین و گاز ی پویست وه ماده،  تی و هندی گولله  نییهها چۆ وه ره هه) باری،ئاو

ش و  رته کانی ئه تی گروپه  نییه چۆ  لهناب باس. ڕ ربازانی شه جۆری سه کانی جۆربه سته ده
  کانی ئاسمانی و ئاگاداری گشتی بکرێ هزهکولتوری  ره وت و فه س و که  و هه ژماره

کان ویا هرشی  داهاتوو،چاالکیهی  رنامه  پالن و به ت به باره ک سه  زانیارییه شنه رچه هه -2
 ئاسمانی

کانی  ش و گروپه رته ئه شونی  ت به  تایبه گرتن که هه  و ونه  زانیاری، ونه شنه رچه هه -3
کان و شونی  نباره ش، ئه رته  ئه ر به زگاکانی سه تی و ده  نییهم کانی ئه ش و شونه رته ئه
 . تر

نداوی   که  له  کهوێ  ناویان دیار بکه ڕ که کانی شه اپۆره پ ت به باره وای سه ی هه وه بوکردنه
 ت باره واڵ سه ی هه وه بوکردنه. جن بی نیشته ره ریای عه ریای سوور و باکوری ده فارس و ده

 کانی وتی کویت و هتد  نزیک سنوره،بستان ره  باشوری عهشی بهبستانی سعودی ، ره  عه به
  که ڕه  شه شداریان له  به ر که وروبه کانی ده  وته ت به باره نی سهکا واه هه. ب سنوردار ب ده

 }." یاندووه راگه
  له. و کرا یره ت پهنداو بۆ ئازادی کوی ڕی که  شه ه بۆ سانسور ل ستورانه رمان و ده م فه ئه
تی  سته کنیک و ده  و تهوزیۆن تله  کی تر له  سیمایهفغان و دژی عراق کانی دژی ئه ڕه شه

  . وێ رکه  سانی داهاتوودا زۆرتر ده  له نگه کانی ره  راستیه  نیشاندرا کهوزیۆن تلهمدیا و 
م جار  هک  بۆ یهم ، بهند بوو رمه ره نداودا کورد زۆرترین زه ڕی که ڵ شه  گه ندی له  پوه له
 ی  ونه  بوو بهو کرارامۆش  ناکاو کوردی فه  کورد نیشان دا و به کی تری له  سیمایهوزیۆن تله
 پاش سیمای سیاسی کورد و باشوری کوردستان. ری جیھان رانسه کانی سه هوزیۆن تله کی ره سه

ۆی  ه  بوو به دام که ڕ دژی سه ین شهی دوا  له.کی تردا کشرا  الیه  به م ونانه نیشاندانی ئه
  کو  به،بوو  قوربانی نه مجاره  که ئه، کورد نیشان درا  له"ردارکی سنو یه ونه"دام  روخانی سه

   له یه م دوو ونه نیشاندانی ئه. شدار بوو دا به که ڕه  شه ربازانی ئامریکایی له  شانی سه شان به
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م جار  هک کورد بۆ یه.  رچاوه  سیاسی بهگۆڕانکی  ست پکردن به ههسادا، ی ده  ماوه کورد له
 وسنو  چارهتوان ردوو باری چاک و خراپدا ده  هه  چۆن مدیا به  کردب که وه رکی به ب ده ده

  .بگۆڕێ
  

  تاندن خه رگاکانی هه
  :ندرێ ته خه ر هه کرێ بینه  ده وه ی خواره م رگایانه له

  رهنان و ل زیادکردن  و یان ل ده گۆڕینی ونه 
 کان هندراوک لک  یه  به ی ونه وه کان، یان خاوکردنه ی ونه له  په  لکاندنی به وه که  یه به 
  وه لکدانه و  ی ونه وه گرتنه ک نه یه 
 واو و پویست بوونی زانیاری ته نه 
 ک زانیاری زیادی و ب که 
 ی زانیاری سووتاو وه بوکردنه 
 کان   ونه ستوردان له ده 
 ت ی تایبه  شوه  به کارهنانی زمان به 
  وه  بوکردنه ه یامی هه په 
 کارهنان به  ه  هه نگی به تۆن و ده 
  نده ستی پروپاگه به کار هنانی موسیقا بۆ مه به 
  وه کانی تره  زمانه  له ه  هه ڕاندنی به گه ر وه 
  و پاشان وه  بوکردنه  لهر سانسوری به 
 )ش رته ئه(اکاند ر ونه  سه ن به ک الیه تی یه سته ده 
 ران مھنه رهه ستی ناو میشکی به  مقه 
 ت ستی تایبه به  دوژمنان بۆ مهی کارهنانی ونه به 

ک  دنی خهختان  بۆ هه لک شوه  گه وتانی جیاواز ، لهستانداردیلی ئ گه  شوه  له بجگه
تر  وره  گهیتا درۆ ، پ وابوو ههبلیغاتی هیتلر زیری ته  ئامانی وهگۆبلز. هندرێ کار ده به
کانی ئیراندا  کیه ره  سه موو پۆسته  هه  له  کهنجانی فسه  ره.ن که ڕ ده ک چاکتر باوه ردرێ خهبک
ی وزیۆن تله. گرت رده ک سوودی وه بۆ خاپاندنی خه گۆبلزی  مان شوه  هه  له وری گاوه ده

ربازان و   سه دا که  فریو ده  و چیرۆکانه کی به ڕی ئران و عراقدا خه  کاتی شه ئران له
ال و فن  ی فن مه وه  یان ئه. وه یان گایه تی ئیمامان دهبیای  غه  له کان سیجیه پاسداران و به

 پش  رگ له سپ و فن جل و به  سواری فن ئه  فن ئیمام به  که ونی دیتووه تو خه ئایه
 زوخای  زران الو و پیر بوونه  هه به  وه م رگایه  له. الماری سپای کفری داوه  په  وه سپای ئیسالمه

 کاتک دابوو   له وه  ئه، وه کرایه  بو ده وه هوزیۆن تله رگای  ش له و چیرۆکانه ی ئهموو هه. ڕ شه
ی  وه  هاتنه ر له  بهورز ک ته کانی وه وره  گه کان و شاره ی گونده  زۆربه  له کی شیعه  خه که

یان ۆنوزی تلهیری  زانی و سه رام ده  حه یان بهوزیۆن تلهماشاکردنی   تهینی بۆ ئران خومه
  کیان له کان که وته  مزگه تۆکان زۆر باشتر له م کۆماری ئیسالمی و ئایه به. کرد ده نه
  وه هوزیۆن تله رگای  الکان له ۆژی و ئایینی مهی سیاسی ، ئیدئۆل نده پروپاگه. رگرت وه وزیۆن تله
  و هک تاندنی خه خه  ههی کهما  بنه ،که وه بته موو جیھاندا بو ده  هه کان له ی زمانه  زۆربه به
  .  وه بته  سانسۆردا گرد ده له
 

   و کوردستانراست تی ناوه رۆژهه
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   ئران و کوردستان  لهوزیۆن تلهی مژوو
  

   ساڵ دوایه21کو  بوو، به  دایک نه  له1939 سای   لهوزیۆن تله ئران  له
  ! وه کرایه 1339 سای  له
ی خسوسی وزیۆن تلهم  که  یه کی ئرانی بوو کهند مه وه سابت پاساڵ ده"
 .زراند دامه) 1960(1339ی سای  لوه  مانگی خاکه  ئران له له

ی  رنامه  کوردی به  له جگه. کان بوو رنامه ی به وه مرین و بوکردنه رهای زیبا شونی کار و ته هونه
ک  ی ڕابواردن، شانۆش وه رنامه رکی و به هپ ڕای گۆرانی و هه ره سه!  کراوه ری و فارسیش بوده ئازه
  هوزیۆن تلهم  ئه) 1965( 1344سای .  کراوه کی زیندوو بو ده یه  شوه کانی تر به رنامه موو به هه
ک  مایش وه ی نه  خانه رهای زیباش بوو به ی ملی ئران و هونهوزیۆن تله  و بوو به تی کرا وه ده
  )27ی  ره  الپهرشی  برایم فه-  دووالزمانی( "!وزیۆن تله  شک له به
ی  رنامه ی به وه تای بوکردنه ره  سه  به  که  ئران بووه  لهوزیۆن تلهتای دروستکردنی  ره  سه مه ئه
  هوزیۆن تلهم  مجار له که  بۆ یه ی که سه و که ئه. ژمردرێ  ده زمانی کوردیش ی بهوزیۆن تله
نی  مه لی یاسه عه.  ک بووه ن زیره سه ، حه ش کردوه ی پشکه رنامه  زمانی کوردی به  و به وتووه رکه ده
  ممانه وی پنجشه شه:" کا  ده و رۆژانه ، ئاوا باسی ئه ک ژیاوه ڵ زیره  گه دا له مه رده و سه  له که
و    دایره ن به سه  حه.ی کوردی رنامه دا، به مان ده رنامه رهای زیبا به ی هونه  ئیستگه رۆیشتین له ده
ستوری سۆرانی   ده  به وه  لیباسی کوردیه شت کورد پیاو و ژن به وت هه ش حه  گۆرانی ئمه به

   که ممانه وی پنج شه شه. ک زۆریان پ جالب بوو، زۆریان پخۆش بوو ڕین، خه په ده خۆمان هه
 پ  خانه  یان س قاوهی بوو، دوووزیۆن تله تاراندا  ی له خانه و قاوه کرد ئه مان ئیجرا ده که رنامه به
و  له. کرد ده کرد، زیاتر کاری نه ج کاری ده ره تا که یش نو تاران ههوزیۆن تلهك،   خه بوو له ده

یان  که ی کوردیه رنامه  به ونده  چوار قران، ئه چووه  ده وه ناباتکه  په  چای له وه و شه  ئه خانانه قاوه
  )27ی  ره  الپهرشی  برایم فه-زمانی دووال(! پخۆش بوو

ک کرماشان،  کانی کوردستانیش وه ستن،شاره  ده ره  پهوزیۆن تلهۆ و  ئران راد ی له وه پاش ئه
 تی  رۆژهه ئران و  لهوزیۆن تله .وزیۆن تله و رادۆنی   خاوه هبن هاباد، ورم و ئیالم ده ، مه سنه

می  رده م سه وی و دووهه هله  رژیمی پهمی رده م سه که یه.  ڕیوه  دوو قۆناخ دا تپه کوردستان به
ست  زاخان ده رکاری ره  سه  هاتنه  به  کهوی هله  رژیمی پهمای فکری و سیاسی  بنه.کۆماری ئیسالمی

 هلی نگی رهه ت و فه سیاسهی فکر و کی تر دژ  الیه  بوو و له رستانه زپه گه ک ره  الیه له کات پده
تی  وه م مدیای ئران ده رجه ری، زانستی و سه نگی و هونه رهه فهزگاکانی   ده. خۆی بوو  جیاواز له

 ،ی فارس بوو وه ته نگی نه رهه رچی زۆرتری دوکترینی فکری و فه  و ئارمانجیان زاڵ کردنی ههبوون
ئایینی و  یبی فارس ده  ئهسامانیم  رجه نشاهی و سه ی شاهه دساه زارو پنج سه  مژووی دووهه که

 ،ی ئوروپا رده روه ست په  ده میللی و نیشتمانیپ و  ناو چه کانی به ئیدئۆلۆگه. بووشت  پ ی له شیعه
 ت کورش و داریوش  تایبه کانی پشوو به مه رده کانی شاکانی سه ما فکریه  بنه  لهرگرتن ک وه  که به
ک شای  ا وهزاش د ره مه  محه  خۆی له نشاهییان پک هنابوو که  شاههی فه لسه شنک فکر و فه چه

. ندرا ر تاککی ناو جوغرافیای ئران داده یی هه وه ته ی نه ک پناسه  وه ، کهخست رده  دهدائران
ترین  وره زاشا گه د ره مه  محه گرێ که  باڵ ده یه و راده ک ئرانی تا ئه وان وه ویی ئه ته زنخوازی نه مه

رج کردنی ملیۆن ملیۆن   خه کات و به  دهرپا به) پرسپۆلیس(مشید ختی جه  ته م له رده نمایشی سه
نگی و  رهه شکۆی فه  ی وه بۆ ئه  وه کاته کانی جیھان کۆده ته  حکومهتان و وه رانی ده موو سه دۆالر هه
 پاش  و نمایشه  ئه.بدات نیشانی جیھان )PERSER(فارس تی  نییه و شارستامژوویی

تی   جکردنی سیاسه  بهفارس و ج نی نهکا وه ته کانی نه وه موو جونه رکوتکردنی هه سه
کانی سیاسی و  ته پاندنی سیاسه گا و داسه تی کۆمه ک سان کردنی رواه کردن و یه هزسانترالی
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ستپکی هرشی سیستیماتیکی مدیای  ده  که کرا،رپا  گی و زانستی رۆژئاوایی بهن رهه ئابوری و فه
کانی  موو کاناه  هه وخۆ له ی راسته  شوه  به شهو نمای ئه.  بوووزیۆن تلهت   تایبه ئران به

کۆچی    رۆژ و ساژمری ئران له  نییه جیھا م نمایشه  پاش ئه. وه  بوکرایه وه ی جیھانهوزیۆن تله
  نگی ئران له رهه تی و ئابوری و فه وه ی سیاسی و ده رنامه به. نشاهی گۆڕدرا  بۆ شاهه وه تاوییه هه
شا و . رێ به"  وره دونی گه مه روازی ته ده" و  هر  ئران به  که،زرندرێ مه  داده هساس م ئه ر ئه سه
   به ستبووه شیان به هو بینی و ئه دونی ئرانیدا ده مه  ته  لهیان وره دونی گه مه ی ته که ته کومهح

 ئرانی ندی مهت ویش تایبه ئهبۆ   نگه  ره  کهکان  ئاسمانه ج له نیشتهندی  زای خوداوه ویست و ره
ر  سه  لهند  خوداوهری نشا ئاریامیھر سبه  شاهه دا که یان ده وه ی ئهڕوان جا ئه. قایل بووبتن

ک   یه نیا له  نیشتمانیش ته ن واته  میھه .ن بوو کیشیان خودا، شا، میھه ره دروشمی سه.  یهوی زه
رسی و  بیاتی فه ده مانی فارسی و ئه ز  به که  بوو،"وی ئران ته نه"ویش   پک هاتبوو ئه وه ته نه
 ڵ گه  له  کهنیا شتک ته. کرا  ده امی پناسه ئیم ی دوازده نگی فارسی و ئایینی شیعه رهه فه

.  ش تئۆریان داتاشی بوو وه  بۆ ئه  بوو که ، ئایینی شیعه وه هاته ده  ئرانی نهکۆنی کانی بچمه
م شکۆ و  وی ئه عنه مای مه  و بنه فه لسه  و فهم بیر و فکر رجه  سه دا که ش نیشانی ده وه ئه
 مژوویی و نگی و رهه می فکری و سیاسی و فه ه ه  وتکی وادا که له.  ستکرده  ده زنخۆازیه مه
نیا   ته کانیان نه ندییه تمه نگ و تایبه رهه کانی تر و زمان و فه وه ته  نه، ئاوا دارژرابویی عنه مه
 ینگ و زمان رهه  فه  و یان هاندان بۆ بزلکردن له وه کو تواندنه  به،ان نابتی خۆنوواندنی رفه ده

  . زگاکانی رژیم بوو تی باوی ده  سیاسه،خۆیی
   بوون بهی ترکان ل، ئایینه گه هجه  له  بوون بهی ترکان قوام، زمانه  ئه کانی تر بوون به وه ته نه
 ناوخۆی   نییهایانو  ده وه م بۆچوونه زگاکان به  دهم رجه ند سه رچه هه.  و گروپ سته زاهبی ده مه

بیات و  ده ر و زمان و ئه نگ و هونه رهه و رووی فه ره رگای ئران به کی تر ده  الیه م له  به،ئران
 ،تدا کشرا بوو وری ئوروپای رۆژهه ه د  دیوارکی ئاسنینیش به. بوو  رۆژئاوا ئاواهی ژیان شوه
ت   تایبه ی ئوروپا به شه م به مای ئه بیات و موسیقا و سینه ده و رووی ئه ره رگا به هش د م لره به

بیات و  ده ر ئه سه واوی به  قورسایی ته شه م به بیاتی ئه ده ی ئه و جگایه  تا ئه، بوو  ئاواهوی شوره
 زمانی   به ره پهند ال  چهینووسین  بوو که کاتکدا   له وانه مووی ئه هه. بوو ههزمانی فارسیدا 

 وزیۆن تله کانی کوردستان  شاره  له وتکی وادا له. ر بوو  کوردی باسی سه  وانه کانی تر له وه ته نه
  ! وه کاته بو   رنامه  به فارسی و کوردی زمانی  به وه بۆ ئه ،زرندرا دامه

  
  تی فارس سایه کانی که هگۆڕ ما نه  و بنهوزیۆن تلهزگای  ده

  
تکی فکری روون   بابه  پویسته وه که  ناو باسه ن بچینه الیه مه ی هه وه بۆ ئه

 مرۆڤک و  ه ر کۆمه ر مرۆڤ و هه تی هه سایه  که بۆ ناسینی.  وه ینه که
.  بناسرێ   مرۆڤه ه  وکۆمه و مرۆڤه ی  ئه وه  و ناوه وه ره کانی ده نه  الیه که ره  گه،کانی ندییه تمه تایبه

   .ب ر ده  ستروکتورک مسه  پی رۆڤک بهر م ناسینی هه
 خۆیان  ت به ش ستروکتوری تایبه و بازنانه ر کام له هه.  پک دێ  س بازنه  له م ستروکتوره ئه
  . یه هه

o وه ناوه(روونی یی ده م ستروکتوری بازنه که یه  (،  
o راست و یی ناوه م ستروکتوری بازنه دووهه  
o ھهوه هر یی ده م ستروکتوری بازنه س  .  

کانی  وه ڕ و هزر و تاقیکردنه کان،بیروباوه ست، بایخه  هه به  ته  تایبه وه یی ناوه ستروکتوری بازنه
یی  ستروکتوری بازنه. هن تی مرۆڤ پک ده سایه وانی که یس و بنه  به شه م به ئه. مرۆڤ
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تی   نییه چۆ شه م به هئ. کا ماکانی مرۆڤ دیاری ده زانین و زانیاری، لھاتوویی و بنهراست  ناوه
ور و رۆڵ،  ، ده وه ره یی ده  ستروکتوری بازنه.هن تی مرۆڤ پک ده س و که هه
ی مرۆڤ پک  وه ره نی ده  الیه شه م به ئه. کا کان دیاری ده  وچوارچوه تی ژیان کان،رواه ندییه پوه
  وه منته ر تاکک ده تی هه سایه کهک  ر دادێ و وه  سه  دژواری گۆڕانی به م به که شی یه به. هن ده

ی   پناسه  کهی و عونسرانه موو ئه زمان و ئایین و هه. کات ر تاکک دیاری ده ی هه و ناسنامه
م  ر به ر مرۆڤک سه کانی هه وه دا جیان گرتووه، تاقیکردنه شه م به هنن له سک پک ده که
و پک دێ و ج   منداییه ر له  هه روونی مرۆڤ دهشی  به.    وه  مرۆڤ جیاناکرته  و له یه شه به
 ،ردا دێ سه  و گۆڕانی بهکش ده  و هه وه بته رزتر ده کدا به یه  پرۆسه م له شی دووهه به. گرێ ده

کات، فربوونی  یدای ده  مرۆڤ په کان که ،زانیارییه  پیشه  وانه کاندا له موو بواره  هه فربوون له
  ی مرۆڤ به وه ره شی ده به.  ان گرتووهیدا ج شه م به کانی مرۆڤ له ته لیهکانی تر و قاب زمانه

 مرۆڤ  ی که  مادییانه و شت موو ئه تا هه  هه وه رگه  جل وبه ر له  ههر دادێ سه هاسانی گۆڕانی به
 )  وه ی خواره  ونه بوانه(.ستیان بدات  ده ستیان بن و یان له  ده توان به ده
 
 
  
  
  
  
  

 یر و  خۆی و غه  نییهوای  ده، شنه م چه کی زانستی له  پی ژربینایه  ئران بهنشاهی ی شاههرژیم
ی  وه  ئیزن نادا ستروکتوری ناوه تی ئران الی روون و ئاشکرا بوو که حکومه. کات یزانی چی ده ده

ماحی لبکرێ  ته  و ر دا ب سه  گۆڕانی بهزی و ئایینی فارس گه ویی و ره ته تی نه سایه رژیم و که
  .ر  سه اری بکرتهالم یان په

  
  
  
  
 
 
 
 
  
راست و  شی ستروکتوری ناوه  بهی وه بۆ ئهکرد  م ده راهه  فه ئیمکاناتیرژیم  وه وانه پچه  به 

  بوو که ر ده ش کاتک مسه م گۆڕانه ئه .درێگۆربفارس  نی نهکا وه ته  نه وکان ی مرۆڤه وه ره ده
 و ڕ و ئایین نگ و باوه رهه ان و فه زم واته ،ی خۆیان بگۆڕن وه رس ستروکتوری ناوهفا کانی نه وه ته نه
ی  رڕاوه  سه ی له وه تکدان و دروستکردنهرژیم   . وه ڵ هی فارس بگۆڕنه  گه تی خۆیان له سایه که
ۆ نگیان ب رهه فهتی و ی سیاسی و حکومه رنامه  و به  پرۆژه فارسیان کردبووه کانی نه وه ته نه

 زۆر و ،ی مرۆڤی کورد وه ره نی ستروکتوری دهینات بۆ گۆڕ زاشا ته  رژمی ره وه  له  جگه.دارشتبوو
 جگای جل  رگی رۆژئاوایی به  جل و به پاندنی  وانه داسه هنا، له  کار  نگی به بر و زه زیندان و زه

  . رگی کوردی و به

ست،   هه: وه ی ناوه بازنه
ڕ و هزر،  کان،بیروباوه بایخه

ور و رۆڵ،   ده: وه ره ی ده بازنه کانی مرۆڤ وه تاقیکردنه
  تی ژیان کان،رواه ندییه پوه

 .کا  دهکان دیاری وچوارچوه

 زانین :راست ی ناوه بازنه
 و زانیاری، لھاتوویی

 زمان ،ز فارس گه ره : وه ی ناوه بازنه
 نگ و رهه فه، فارسی، ئایین شیعه

 ئرانیکان بایخه
 ی ت و شوه رواه:  وه ره ی ده بازنه

 تی و رۆژئاوایی ژیان سوننه

ستمی سی: راست ی ناوه بازنه
 ،مژوو ئرانی ئرانی رده روه په

رانی سايه که  تی ئ
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ی وزیۆن تلهودا  ره تی ده  ژر کارتکردنی سیاسه لهتی ناوخۆیی   پی سیاسه شاهی بهن رژمی شاهه
کانی تری  تی شونه  نیسبه بهکانی کوردنشین  دا ستانه م بواره له .زراند کانی ئران دامه شه  به له

نگی  رهه  زمان و فه وه هوزیۆن تله رگای  له! وزیۆن تله و رادۆنی زۆرترین کانای   خاوه بوونهئران، 
ری سیستمی   واوکه  تهوزیۆن تله .نگ و زمانی فارسی رهه ر هرشی فه  به وته د زۆرتر و زۆرتر کهکور

تای  ره  سه  لهر  کورد ههیمنا  کهی  و شونه کان بوو، ئه خوندنگه  لهفرکردن و بارهنان 
 و تی سایه ایین و که زمان و ئ  خوندنگاکان له. دۆڕاند  خۆی تدا دهروونی دهری    ستروکتو هو مندایه

نگ و ئایین و  رهه ر هرشی زمان و فه  به  وتنه  که منانی کوردکانی وه نگ و تاقیکردنه رهه فه
 ڵ  گه لهتی   دژایهک یه  ال  رژیمی ئران له.ی فارس وه ته کانی نه وه نهبیات و تاقیکرد ده مژوو و ئه

بۆ  ینۆوزی هتل ،کی تر  الیه کرد و له دا دهرانمینی ئ رزه کانی تری ناو سه وه ته نگی نه رهه فه
یاڵ و شانۆ و موسیقا  رگای فیلم و سر لهی ژیانی رۆژئاوا  ر و شوه نگ و هونه رهه فهی  وه گواستنه

ری یاساخ  ک رووبه  الیه کانی کورد له ماه  بنه یه م شوه ه ب. هنا کار ده وه به هکانی تر رنامه بهو 
ک  کی یه ک مدیایه وزیۆن وه کی تر تله  الیه  و له وه بوونه یی خۆیان ده وه ته تی نه سایه ی که هو بوونه
   .کانیان  ناو ماه وه گواسته نگی فارسی ده رهه نگی رۆژئاوا و فه رهه ن فه الیه
 نگی رهه ت و فه ی سیاسه وه گواستنه بۆ ،کاندا رنامه  به  هندک له زمانی کوردی  لهکارهنانی  به
کانه و خه  ئهم رجه  سهکان و گوندهناو  بۆ تی  رانیچیهئ نه له   بوو کهیشتن گه ده  زمانی فارسی ت .  
 ژر  کانی کوردنشین له  ناوچه ت له  تایبه وخۆ به  راستهوزیۆن تله و رادۆزگای  ند ده رچه هه

ک  کۆی کۆمه  مه وو به ب زگایه و ده  ئه و حاه  به،ن دابوو"ساواک"دری سازمانی ئتالعات  چاوه
 1979تای سای  ره تا سه  هه1965سای ی   ماوه له.  کوردیند ند و بیرمه رمه لزان و پسپۆڕ و هونه

ریت و ئارشیو کردنی  کی و داب و نه نگی زاره رهه بیات و فه ده  بواری ئه ک کاری گرینگ له کۆمه
م  له. بوو یان هه ره وه  بایخی گه  که، دراننجام ئهکی  ری زاره کانی تری هونه نهش موسیقا و چه

شکی  ان به توانی یی دروست کران که نامه گه یان فیلمی به کانی کوردستان ده  ناوچه دا له یه وره ده
.   وه  بھلنه  وه نگه نگ و ره  رگای ده  لهوتان  فه ر له به کورد کانی ریته نگ و داب و نه رهه  فه کۆن له

 وزیۆن تله و رادۆ   زمانی کوردی له به شانۆ   شانۆی رادۆیی و تلهمای کاری دا بنه مه دهر و سه ر له هه
ری گرت و  یی کوردی سهرادۆست پکرد، درامای  تاکانی خۆی ده ره ها دۆبژ سه روه دارژرا، هه

ورز،  ی ورم، تهوزیۆن تله و رادۆکانی  شه به.  گرتی فیلم گیان  شانۆی کۆمدی و کورته کورته
ریوان و  ک بناو و مه کانی تر وه ی شارهرادۆکانی  شه ، کرماشان، ئیالم و تاران و به هاباد، سنه مه
 و رادۆزگاکانی  م ده رجه سه. نگی کورد رهه ر و فه ی هونهنی ئارشیو  خاوه  بوونهسری شیرین قه
شی زۆری   به خساند که نی رهزگاکا شی بۆ رژم و ده و ئیمکانه کانی کوردستان ئه  شاره  لهوزیۆن تله

  امانهم س رگرتن له ک وه  که بهفارس  .ستیان ر ده  به وته ری کورد بکه  و هونهنگ رهه فهسامانی 
ری  نگ و زمان و هونه رهه فهند کردنی  مه وه کی گرینگ بۆ ده یه  پشتوانهی کورد توانی وییه ته نه

یی و  وه ته ستی نه وکردنی هه  پاپشت بۆ پته بوونه  نه بۆ کورد انهوزیۆن تلهم  ئه. ایدا بک خۆی په
 عونسوری کوردی تدا  وتنی مرۆڤک که تی کوردی و یان بۆ پشکه سایه وکردنی که یان بۆ پته
زۆرتر ب.   

  زمان کورد،ز گه ره : وه ی ناوه بازنه
 نگ و رهه  جیاواز،فه، ئایینکوردی
 کوردیکان بایخه

  ی  و شوهت رواه:  وه ره ی ده بازنه
  کوردیژیان 

سیستمی : راست ی ناوه بازنه
تی،  سوننهی  رده روه په

 مژوو کوردستانی

 تی کورد يهسا که
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  زۆرتر و زۆرتر ستروکتوری هو انهوزیۆن تلهم   رگای ئه کان له  شاره ت له  تایبه گای کورد به کۆمه
ر   هه.ردا هات سه انی بهڕتدا گۆ  رواه  سیمای تاکی کورد له هات وتووشی گۆرانی جیدیی  وه ره ده
واو  ته پانتای کوردستاندا  له وزیۆن تله .ردا هات سه راست گۆڕانی جیدی به ناوهها ستروکتوری  وه
و کاخی وانان   جه ی  و خانهر نهنگ و هو رهه  فهزگاکانی  ده ونری سیستمی فرکردن و بارهنا که
   لهیانیان کادری کورد دا ده م ماوه  لهوزیۆن تلهزگاکانی   ده  که یه وه دوا خاڵ ئه. ان بوووان جه

 ، ی رژیم سیستم  دابان له  وان به لهشک   دواتر به  که،جۆردا پک هنا کانی جۆربه بواره
چاو وون  له  ناب   که، کرددامان و ز ر و وژه نگ و هونه رهه  بواری فه  لهکورد دۆزی  تیان به خزمه
ری دوو ده ک شه وزیۆن وه له ته . بران مایه م له مشم کۆماری ئیسالمی توانی شه به.  وه  ئ  ریمش

نگ و زمان و ئایین و  رهه  فهگیانی    بیکات بهم و ک ده  یه نشاهی بکاته می شاهه دووده
کانی  موو ئیمکانه وزیۆن و هه  رگای تله ئران له کۆماری ئیسالمی .دا کوردیی وه ته کانی نه پکاته
تی کورددا  یه کانی کۆمه ریته نگ و زمان و داب و نه رهه  گژ فه  توان به وه کنیکیه  و تهری هونه

واوی   ته وان به شک له  بکات و به رورده  منان و الوانی کورد په  و جیلکی نوێ له ره بچت و به
  گرێ که ده ت هه ی تایبه وه  لکۆینه ته م بابه باسکردن له. بدات" شوی مغزیشست"ی نه فارس گوته

    . وه  جگای نابته دا لره
  
   باشوری کوردستان و عراق  لهوزیۆن تله

 
 و  نشاهی و ئایینی شیعه تدارانی فارس فکری شاهه سته مای فکری ده ر بنه گه ئه
 عراق ئایین و زمان و   له وه ئه ،بت بوورانیزی و نیژادی ئ گه  تری رهانیک گه ره
زی و ئایینی و  گه ستی ره کده یه.  هب بوو ره  عهزی گه  ره ت به  تایبهست رده  سهینگ رهه فه

بی  ره ی عه  ساه1400نگی  بر و زه  زۆر و زه تی پ له سته نگی و مژوویی و ده رهه زمانی و فه
   له رکی جگه هبنار ، بهکرا ده دی نه ی تدا به  نییهرای فکری و ئایی و گه" ل پوتانسیه"و   ئه،ئیسالمی
  زرا که عسی دامه تی به  سیاسه، ما فکری و ئایینی و مژووییه م بنه ر ئه  سه  له.بوڵ بکات خۆی قه
ا و پژوویی عه کیه ڵ یه  گه  لهپراق ج ره تی ئایینی و فکری و موت و جۆر وب و حاکمانی ع

   وانه  له رده روه ری و په نگی و هونه رهه  جۆری فه مه زگاکانی هه  ده  ئاسایی بوو که. وه ههات ده
زی و ئایینی و  گه  دۆکترینی ره ت به  بۆ خزمه،بی عراقی ره ی عهوزیۆن تله و رادۆزگاکانی  ده

   !یر تی غه  بۆ خزمه  نهنکار بھندر بهخۆیان زمانی 
  خساند که ی ره له و هه  ئه،رکی سیاسی و نیزامیدا  ک به  باشور له کان له مژووی سیاسی کورده

 کاری   له  وانه کان و له ندنگه خو ، کورد زمانی خۆی لهدای عراق که کیه ره  سه وه ته نه  وتی دوو له
انی  زم  بهوزیۆن تلهش  م لره به. نھکار ب کان به هوزیۆن تله و رادۆ و یر نگی و هونه رهه فه

 زی، گه مان دۆکترینی ره ی هه وه نگدانه کو ره  به،بوو یی کورد نه وه ته ی نه وه نگدانه کوردی ره
. ب بوو ره نیای عهم د رجه ب و سه ره تدارانی عه سته نگی و مژوویی ده رهه ئایینی و زمانی و فه

  یتوانی ببته نهنکدا ما  هیچ کات و زه له کوردستان  له زمانی کوردی  به وزیۆن تله و رادۆ
 2005مرۆش کۆتایی سای  ر ئه  هه.وی عراق ره اق و دهبی عیر ره کانی عه هوزیۆن تلهئاترناتیڤ بۆ 

 ئاترناتیڤ و جگری  ته بوونه  نهکان  کورده  ماه ، له باشوری کوردستان  لهی کوردکان هوزیۆن تله
  . بی ره کانی عه کاناه

 کانی تر رکوک وشاره غدا و که  ناو کوردی به کانی به هوزیۆن تلهبی و  ره  عهکانی هوزیۆن تلهی  وه ئه
 و تا  بووه  باشور هه تی مرۆڤی کورد له سایه ر که  سه  کارتکردنیان له نده  چهمی پشوودا رده  سه له

 ، هناوهدی   به،دای مرۆڤی کورد وه راست و ناوه  و ناوه وه ره  س ستروکتوری ده انی لهڕچ حاند گۆ
   له وه گای وردبوونه ر  له ب، ل به ن هه  الیه مه ی وردی هه وه  لکۆینه  پویستی به نگه ره
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تی  سایه  کورد و ستروکتوری کهت و کاری ئیداری بیات و سیاسه ده ر و ئه نگ و هونه رهه زمان و فه
کار  ڵ به  گه  له  که وه بته روون ده ،ی کوردستان شه  بهم ی کورد له وه راست و ناوه و و ناوه ره ده

یش وزیۆن تله ،کان کوژییه نفال و باقی کۆمه  ئه  وانه  له وه کانی تری تواندنه موو متۆده هنانی هه
کانی  شه ر و ئایین و به نگ و هونه رهه  زمان و فهکردنی نفال  ئه به پشخستنی   له وتوو بووه رکه سه

  ر ئستاش له یی کورد هه وه ته نگی و زمانی و نه رهه الی فکری و فهنف ئه. تی کورد سایه تری که
   ! وامه رده  به وه  کوردییه بی و بگره ره کانی عه هوزیۆن تلهرگای 
 و رادۆنی   عراق خاوه بوردودا که سای را50ی   ماوه  له ین که بکه  وه ش ناتوانین نکۆی له لره

 مای ر بنه  سه  له توانیانسانک  که، بی و کوردی بووه ره ه دوو زمانی ع  بهوزیۆن تلهپاشان 
 .ر  به  نگی کوردی بگرنه رهه فه و یر  رگای  هونه وه کانیانه رنامه  رگای به  ، لهتی خۆیان سایه که

دا کنیکی  ری و ته ی زانستی و هونه وه چوارچ  جۆردا له مه  بواری هه هس ل ک که ش کۆمه لره
ور و رۆی   ئاکامدا ده له !  نییهر هات روون  سه  چیان به م پسپۆڕانه م ئه ، بهیدا کرد یان پهڕپسپو
 و   بووه وه نفال و توواندنه  ئه،بی ره ر دوو زمانی کوردی و عه  هه  کوردستان و عراق به  لهوزیۆن تله
  ب له  ده  که ،نفالکراوه  ئه ناو کوردی رکی به نگ و هونه رهه  زمان و فه ج ماوه ی بۆ کورد به وه ئه
  .ردا ب  سه بها گۆڕانی ت ڕه بنه

  
  باکوری کوردستان و فاشیسمی مدیایی

  
  کو لره  به  نییهت باشتر   باشور و رۆژهه زعی له نیا وه  ته باکوری کوردستان نه

  "وه هی ترک زمانوزیۆن تله" رگای  ت له  تایبه به  وه کهن هی موو ال  هه کورد له
ر مرۆڤی   سه ش توانیان گۆڕان به رته ت و ئه وه ت،ده مدیا، سیاسه .  کشراوه وه و توواندنه ره به

ر  کو تاکی کوردیش هه  به ،کراوه  وران نه که نیا وته  ته  به لره.  وتی کوردستاندا بنن وکورد
   . ی وران کراوه وه ره تی ده تا رواه  هه وه  ناوی ناوه له

 کیانی  ،وه هکانی تر ت زمانی خه نانه نگ و خاک و ته رهه  رگای ئایین و فه ترکی عوسمانلی له
ی   توانی ترکیه،کردنا  رۆژئاو ن و روو لهڕ رگای خۆگۆ له "شترکی نو". بۆخۆی ساز کرد

مرۆش   ئه.لوشت کانی تر هه وه ته وی نه عنه موو سامانی مادی و مه ئاتاترکی پک بین و هه
 ، و بۆ راگرتنی خۆیان ک گیداوه  یه رکیان لهانی ترکی عوسمانلی و ترکی ئاتاتک کان عونسوره ترکه
  . رۆژئاوا"جیھانی عیلمانی"میش   و هه اسیوهو  هه  وه ی رۆژهاتیه"جیھانی ئیسالم " م خۆیان به هه
ن   الیه  یان له ترکان بووهتی ئیسالمی  وه مانکدا کورد یان خادمی ده ور و زه دهموو   هه له

  یروه ک په یه موو شوه  هه  به وه تی توواندنه  پاش ئاتاترک سیاسه له . وه ته قاوه رچه  په وه ترکانه
 پۆست و  یشتن به  گهاران بۆ وه خوندهت   تایبه و به گشتی  کان به  شاره کوردان خۆشیان له.  کراوه
ت   تایبه مدیا به.  ترکی  و زمانی دایکیشیان بۆته وه وردۆتهبوون شد کور قام و ژیان، خۆیان له مه

  مرۆڤیترک کردنی  به بۆوری جیدیان گا   ده،کان ره م هونه رجه ما و سه  و سینهوزیۆن تله و رادۆ
  .  باکوری کوردستان  لهکورد

شی   دوو به.ۆڕن جیدی بگ ی مرۆڤی کورد به وه  توانیان ستروکتوری ناوه رده روه مدیا و سیستمی په
 و   ردا هاتووه سه  گۆاڕانی به وه ن مرۆڤی کورد خۆیه ه الی ی کورد له وه ره راست و ده ستروکتوری ناوه

باکوری کانی   شاره ت له  تایبه  به مرۆڤی کوردی وه گشتی زمان و بیرکردنه ر ئستاش به هه
نگ،  رهه فه.   ترکاویه،  ه کوردیی  وایه پیان کردنی خۆیان که ت ئیفاده نانه  و ته هی ترکی،کوردستان

ی ژیان و  رگ و شوه تی، جل و به یه کانی کۆمه سمه ر،ڕامان وتوانین و داب و ره زمان، هونه
  .  ردا هاتووه سه  بهتی ره بنه گۆڕانی  و وته کان له ی کوردهت ئایین نانه ته



    رشی                    برايم فه                                                              زراندن و داڕزاندندا    نێوان دامه وزيۆن له تله
 

 18   وه ڕانه گه

 پک  م بیره ر ئه  سه  لهکان یی ترکه رده روه کانی نیزامی و میدیایی و په ته بیر و فکر و سیاسه
  زی ترک به گه  ره.هن موو جیھان ده ک ترک هه  یه  واته"ر  ده بیر تورک دونیایه"  که هاتووه

کانی  وه ته وی نه  تواندنهتی بیر و فکر و سیاسه . وه هنسدر کانی تر ده وه ته درێ و نهن رزتر داده به
 . وه ر باس و لکۆینه  به وته هویی بک ته کی ناونه یه  شوه ب به ده   ترکیه  لهکان  کورده وانه تر له
 بۆ وزیۆن تله  وانه  مدیا لهکارهندراوی کانی به ک و شوه  الیه  له ستانه ره زپه گه کانی ره نه الیه

و   و ئه و مرۆڤه ئهتی  سایه  ئینکاری که  هۆی ببته  که وه وه  نا  لهک یه وه ته  و نهگۆڕینی مرۆڤک
  .  گیرێر وه  و نۆرماڵهاسانی   الی کورد ناب به  له  که زنه ، تاوانکی مرۆڤی مه یه وه ته نه

  وره  تاوانی مرۆڤی گه  به وه کانه  الیان نازیه کان له یه" و رۆما و سنتی که جوله"سووتاندنی 
کان   کورده  ترکیه لهم  به. ن سووتندرا وه تی خۆیانه  کاسایه  و رۆما وسنتی به که جوله . ژمردراوه

   بۆ خۆشیان له  که  خۆیان تدا دروست کراوه تی دژ به سایه  و که ستندراوه ئهل  انتی سایه که
  .  بووه وری جیدیان هه رگرتنیدا ده وه
   به،نیی ئاسماوزیۆن تلهم  که  پارتی کرکارانی کوردستان یهکانی کی وادا کوردهمان  کات و زه له

 مکی نوی رده تای سه ره  سه وه ئه  زرنن، که مه ی کوردستان داده وه ره  ده  له، تی وید ناوی مه
ت و  رچی سیاسه هرپ  به کرا که ی لده وه ڕوانی ئه  چاوه هوزیۆن تلهم  ئه ! ژیانی مدیای کورده

 ئایا . وه ب و فارس بداته رک و عارهزگاکانی ت ن ده  الیه یی له وه ته  نهی وه کانی توواندنه رنامه به
   دی؟  هاته  نییهڕوا م چاوه ئه

  کوردستان
  رخان رچه وه

 )ڕ مه ی بانه2( رۆژی  له وه کانه  نییهدرخا ن به  الیه ی کوردی له م رۆژنامه که ی یه وه چاپ و بوکردنه
کارکردنی  به ست ده،  مه رده و سه رخانک بوو بۆ کوردی ئه رچه  وه1898ی مانگی ئاوریلی سالی 22

  وه  له رخانه رچه م دوو وه جیاوازی ئه.  مان شوه  هه به 1995 کۆتایی سای   لهش"د تی وی مه"
 ری گرت سه ، وه ه-نگی کورد رهه ب و فه ده وانی زمان و ئه رهستی پش ر ده  سه میان له که  یه  که دایه
 .کرا وتانی لده ی فه شه ره  هه  که،بووی کورد نگ رهه ب و فه ده پاراستنی زمان و ئهست  به و مه
دا دیاری  که ی حیزبه  چوارچوه ی له که سته به  مه  بوو که وه زبکه حیستی ر ده  سه میان له دووهه
ی  مین رۆژنامه که  یه  باس لهمیان که  یه.  تۆمار کراون وه  ناوی کورده  به  روداور دووک هه. کرابوو
   باس لهمیان  و دووهه وه ته اوه بوکریکان مه  که  ژماره،خت و دژواردا ۆژگارکی سه ر  له که   کوردیه

 رگای مانگی   له ، کهکنیک و مدیادا ت و ته نعه وتووی سه  رۆژگارکی پشکه  له وزیۆنکه تله
 زۆر   له داوهم دوو رو سانگاندنی ئه  و هه وه  لکدانه. ک  ناو خه کانی بردۆته ونه،  وه ستکرده ده

  .   نییه   مهستی ئ به  مه دا  لره که  گرینگ و پویسته وه نه الیه
 ژیانی سیاسی و    که،ک برد  مدیایه رگرتن له ک وه و که ره کانی کوردی به د تی وی حیزبه مه
 خراپیچاک و ردووک باری   هه  به ، گۆڕانک کهبرد دهو گۆڕان  ره کانی به نگی کورد و تاکه رهه فه

 و جیھانی فکری و سیاسی و شکاندتککانی  نگی حیزبه ی ته د تی وی بازنه مه!  دا جگای باسه
ش  وه کان و به وزیۆنه ی تله ر شاشه  سه  هنایه، و سیستمی حیزبیحیزبناو  کانی نگی تاکه رهه فه
ی ئایا  وه ئه .کردستی پ کان ده ری تلوزیۆنه ک بینه  ژیانی مرۆڤی کورد وه  له،کی نوێ یه وره ده
   که  پرسیارکه ،که کان تلوزیۆنه  یان حیزبه، شون خۆیاندا راکشا کانیان به کان حیزبه وزیۆنه تله

 ناو وزیۆن ژیانی پشووی  تله  که  روونه وه م ئه  به.وێ که رده دا ده که ته ی بابه  درژه لهی  که ومه
نی   خاوه ی که و حیزبانه مرۆ ئه ئه.  وه هکردنی خۆی ژر کارت واوی خسته  ته کانی به حیزبه
   . وه ترسیه  مه وتۆته  ژیانی سیاسیان کهوزیۆن نین تله
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  ورکی جیدی له ی بیست ده ده کانی سه یه  و ده ی نۆزده ده  کۆتایی سه کان له  بۆ حیزبه رۆژنامه
  که یان کامیلتر کرد، و سیستمه هیۆن ئا و پاشان رادۆ و دواتر تلوزکانی ئوروپادا گ ژیانی حیزبه

هنانی رادۆ و تلوزیۆنیان بۆ   کار  وتانی رۆژئاوا ئیزنی به مرۆدا هیچ حیزبک له می ئه رده  سه له
   .  نییهستی حیزبی  به مه
   دژواری و به  زۆر بهسکدا کی ته یه  بازنه  می خۆیدا له رده  سهکانی حیزبی له  کوردستان رۆژنامه له
ی  وه وادی خوندنه سیش سه موو که  و هه وه کرانه  بو دهمان رگ و نه ترسی مه کردنی مهبو قه
کان داپۆشی و گرفتی   شار و گونده کی زۆرتر له  توانی پانتایه ی رۆژنامه وانه  پچه بهرادۆ . بوو نه
کان هان   حیزبه ،ی بازاری سیاس مرۆ ئه .کارهنانی رادۆ  رگای به بوو له واریش رگر نه خونده نه
 و   چاپ کرێدا ژرخانک  له یه که  رۆژنامه تلوزیۆن نهم  به. وزیۆن له  ته رگرتن له ک وه دا بۆ که ده
 نھنی   به وه رکه قه وتک و مه شکه ردک و ناو ئه  به ر بنه  پاڵ هه  له  که وجی کورته،  رادۆی مه نه

  وه  نییه رگای قانوو ب له یی ده ت تلوزیۆنی ماهواره  تایبه  بهوزیۆن له  تهکانی  کاره. وه بو کرته
یی  وه ته یی و نه وه ته ماکانی حقوقی و تیجاری ناونه  بنه ند به  پایبهی که نه رێ و خاوهنجام بد ئه

" لیسنس"خشینی  کی به زگایه هچ ده. اتبوڵ بک وزیۆن قه له نی بوونی تهکا رجه موو مه ب و هه
  کردن له ه نی مامه  الیه! وه  ئیختاری حیزبکه زیۆن بنتهو له  و فرکانیسی رادۆ و تهنایات ه

تی یان خسوسی  وه سمی، ده ڕپکراو و ره کانی باوه نده ت و ناوه ب شیرکه ده  ن لیسنس خاوهڵ  گه
ند و  دان کارمه هت و س زگا و عیماره بوونی ده زا و هه  و شارهپسپۆڕی مادی و کادر و  له سه مه. بن

ڵ   گه  ناتوانین له  که،وزیۆنین له تهکی  زگایه سووراندنی ده کانی تری هه رجه  مه،ر کارکه
رمن و کوستانی   گه سواری ئسترک کرا به  ده  که،ین ردی بکه راوه خشی رادۆ به کی په زگایه ده

  ؟ کام حیزب لها کارکی وابکوانیانتی ده  کوردستان له   90 و 80 سانی  لهکام حیزب  !رێپ بک
؟ کام  وه رته  هیچی ناگه که رخان بکات، ی ملیۆن دۆالر بۆ کارکی وا ته یتوانی پاره کوردستان ده

زیۆن  له بردنی ته روه زا بۆ به ند و شاره رمه  و هونهڕدان کادر و لزان و پسپۆ وانی سهیت حیزب ده
وزیۆن  له ر ب؟ ته نبهار یتوانی به تدا ده  باشترین حاه ڕی له  خر و شه ک که زگایه یدا بکات؟ ده په
ب، کام حزب  گا هه ری بۆ حیزب و کۆمه ره ڕ، قازانج و زه توان خر و شه  ده وه نه  زۆر الیه له

و  تی ئه قه ره کان ده  ئایا حیزبه ش که وه ئهگرێ؟  دهرادا  زگایه و ده ڕی ئه ر خر و شه رانبه  به خۆی له
   هندک له نگه  ره  که لک جیدیه  پرسیارکی گه،کانی دن  و جیھانی مدیا و ئاوگۆره مدیایه
 ،سیبی پارتی کرکارانی کوردستان  نه ک که یه وه کان دوچاری گژاوی جیدی بکات،تاقیکردنه حیزبه
  . بوومدیای نوێشکنی  رچه

  

                               کانی کوردی وزیۆنه ی تله ماه بنه
  

ن   الیه کاندا له  شار و ناوچه  باشوری کوردستان له  له ی که انهوزیۆن تله  و ئیزگه  له بجگه
  وه انهک ن حیزبه  الیه  لهیی  ماهوارهیوزیۆن تلهی  ماه زرابوون، س بنه  دامه وه کانه حیزبه
د و جود و  کانی مه هوزیۆن تله د مهی  هما بنه. کا  پدهست  تی وی دهد  مه  به زراون که دامه

وانی  ئهزۆپۆتامیا م  وتی وی  رۆژ  له  ئستا جگه ، که وه گرته  و رۆژ تی وی دهیادزۆپۆتامیا و مم
  وه ن پارتی کرکارانی کوردستانه  الیه ی له که ماه تی وی و بنهد  مه.  مژوو ته ماون و بوونه هتر ن

ی وزیۆن تله  ،یه ماه م بنه پاش ئه.  وه هکرد کانی بو ده رنامه  به وه لژیکه وتی ب له   که،چ کرا
 پاشان زاگرۆس  زرا که  دامه وه ن پارتی دموکراتی کوردستانه  الیه ولر له  شاری هه کوردستان له

ن   الیه ه ل  که ، کوردسات ه وه ته ک باڵ ماوه  هشتا ته م که ی سھه ماه بنه. تی ویشی ل زیاد کرا
 بو  وه  نییهیما  شاری سوله کانی له رنامه  و به زراوه  دامه وه تی نیشتمانی کوردستانه کیه یه
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زراون و زمانی حای   دامه و حیزبانه ر کام له ستی سیاسی هه به  بۆ مه م چوار کاناه ئه.  وه کاته ده
  . ن و رکخراوانه ئه

و   بن و ئهوزیۆن تلهنی  کانی خاوه  حیزبه  که،ب  ھاندا جی م وت له که  یه نگه کوردستان ره
 هیچ لهمرۆ  ئه. کار بنن نگی خۆیان به رهه هری و ف ک زمانحای سیاسی و فکری و هونه  وه زگایه ده

م  نی ئه ی سیاسی و ئایینی و ئیدئۆلۆژیک خاوهل زگاگه ھان ئیزن نادرێ حیزب و دهوتکی جی
  نگه  ره که لی خسوسین، زگاگه تن یان ده وه  ده ر به  یان سهوزیۆن تله زگاکانی ده.  بن زگایه ده
وخۆی  راسته بیندگۆی  زگایانه و ده م هیچکام له به. ب و هلکی سیاسی هه ره یلی سیاسیان به مه
 چ تی و وه  چ ده زگایانه م ده تی ئه رایه به ڕوه  به.ئایینی و ئیدئۆلۆژیک نین نکی سیاسی،  الیه

   گا بن و ناب ببنه نی کۆمهکا ی پکاته وه نگدانه ی ره ب ئاوینه  ده پی قانون  بهخسوسی
  .مۆنۆپۆلی فکری یان سیاسی و ئیدئۆلۆژیک و ئایینی

 و  وه کان بگرته  و گروپ و تاقمه هست موو ده ب هه  پی قانوون ده  به زگایانه م ده کانی ئه پرۆگرامه
 ئازادن و  نده  چه و دزگایانه ر کام له ی هه وه ئه. ب کان دا م چین و تۆژه رجه تی سه  خزمه له

   دیاری کراوه وه هیاندن  رگای قانونی گشتی و قانونی راگه  کوێ کۆتایی پدت له کانیان له سنوره
  . رچن ده ناب   بۆیان دیاری کراوه ی که هو سنوران و له
ک   وه،تی  تایبه وزیۆن به له  گشتی و ته مدیا بهانوونی، ڕای بوونی قانوون و کۆنترۆی ق ره سه
 .گرن کی ل ورده خۆیان کهندی  وه رژه کانی سیاسی و ئابوری بۆ به نه  مۆنۆپۆل و الیه  بۆتهجارتیت

، یان  و وته زیرانی ئه رک وه  سه"سکۆنی له رتب" ی مۆنۆپۆل کانی ئیتالیا بۆته وزیۆنه له  ته بۆ ونه
   دور له  که یار دایهت ئیخ وزیۆنی له کانی تله  کاناه شک له  به"کیرش" ناوی  سک به مان که ئا له

وری   ئوروپا و ئامریکا ده وزیۆن له له ت ته  تایبه کانی مدیا به مۆنۆپۆله.   نییهنفوزی سیاسیش 
  .ب  داهاتووشدا ده  و له یه  و هه بووه کانی سیاسی هه نه رکار و البردنی الیه  سه  هینانه جیدیان له

   کان مه و تاق سته کان و ده   و چین و توژهگا م کۆمه رجه کان زمانحای سه هوزیۆن تله   کوردستان له
 کوردستان  له.  نابن یان وهر  به یی وه ته ی نه سته  نین و دهیی وه ته  نه وتی وه کان ده هوزیۆن تله.  نین
تی  رایه به روه بهی  بازنه   که  نییه  وه  هیچ باسک له . نییهسی بوونیان تی و خسو وه ی دهوزیۆن تله
کانی فکری و سیاسی و  ی پکاته وه نگدانه ره کان ب و  حیزبه ی رینتر له بازنه  بهکان هوزیۆن تله
   . بنگا ک و کۆمه نگی و ویژدانی خه رهه فه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 رۆکی حيزب سه

تی  رايه ندامانی رابه ئه
ه و خزم و بنه   ما

زگاکانی حيزبی و  ده
 تی رايه ئيداری رابه

ندامانی حيزب و  ئه
شمه   رگه پ

 نزيکانی حيزب

 ک خه

  تی حيزبی سته ی ماڤ و ده بازنه
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ت و  ر و بیر و هزر و سیاسه هونه گا،  کۆمهک و خه  وه کانیانه هنوزیۆ تله رگای   لهکان  حیزبه
رت  و حیزبی کردن و که ره  به وانه  پچه کو به  به،ن ویی بوون نابه ته و نه ره  به،نگ و زمان رهه فه

   .کشن ن کردنی ده ند الیه کردن و چه
سانترالیسمی "، یی وه ته نگی نه رهه فهکردن،  هئیدارسیستمی  هشتا قانوون،   وتکدا که له 

ت و   فکر و سیاسه ۆرالیسم لهپلنگی و   ره و فرهکولتوری  ، فره وتووه که  ج نه"بیاردانسیاسی 
تی  رایه رابه، کرێ کان دیاری ده  پی نۆرم و فۆرمی حیزبه به و ژیان   وه ته داوه ی نهنگ ردا ره هونه
   .   ابن "ی حیزبی بازنه"  رینتر له  بهکانیش هوزیۆن تله
کرکارانی تی پارتی  سیاسهوکردنی  یره  په  بهوانی تر ک ئه  وهیشد مهی وزیۆن تلهی  ماه بنه

   له وانه  پچه کو به  به،ن بده"کگرتنی مای کورد یه"تی  یارمهیانتوانی  نهنیا   ته نهکوردستان 
 کان موو کشه نکی هه ک الیه  وه ،وه رییه نگی و هونه رهه کانی سیاسی و فه ستنه موو به هه
ری و  و هونهنگی  رهه کانی فه شه م به رجه  سه ئاۆزیان کشایهو   وه کانیان قوتر کرده یاوازییهج

  .کوردستانتی  یه کۆمه
  
  مدیا تی وی،جود تی وی،مزۆپۆتامیا تی وی، رۆژتی وید تی وی،  مه

 
  

زگای تری  ند ده  چه ، کهن پارتی کرکارانی کوردستان بوو ر به ه س انهوزیۆن تلهزگا  م ده م ئه رجه سه
ندام و  زران ئه ههتی،  یه  کۆمهی یان کۆڕ و کۆمه ده،  وه  و بوکردنهشان ، وهئابورینگی،  رهه فه
  .  پشت بوو له  تیجاری و حیزبی  ملیۆن داهاتی مادی به
یی بۆ  وه ته کی نه زگایه هیتوانی مزگنی د  ده،انسپۆڕپشداری  به  بهویه  عنه  مادی و مه م ئیمکانه ئه

نگ و رووی  ی ره وه ک بۆ سینه زگایه یتوانی ده  ده.ب ش کراو کورد و کوردستانی دابه
 یتوانی  ده.  دیاره وه تیمانه سایه نگ و که رهه ر زمان و فه  سه  به  که ، ب ستانه ره نیژادپه

د تی وی  مه.  وه کرته ری کوردی دا ده نگ و هونه رهه  رووی فه  به  که،کراو ب  ئاواهیک یه ره نجه په
ی  وه له جیاواز ،نگکی تر رهه کی تر، فه ، کوردکی تر، مژوویهکوردستانکی تردیتوانی 
وم بۆ  جی خۆیدا بوو؟  د تی وی له زگای مه  ده هڕوانکی وا ل ئایا چاوه. ران، نیشان بدا داگیرکه

 دا بخشنین، که زگایه م ده ی ئه ساه ده مژووی   وردی چاوک به  به پویسته  و پرسیاره ه ب وه دانه
نگ و زمانی  رهه  فه،ک تراونین و ئیدئۆلۆژی ت و یه ک سیاسه ند ناوی جیاوازدا یه  چه  ژر له
  !     و کردوه یره په
   کورد کرد، پویسته نی دژ بهکا هوزیۆن تلهرانی  ی دانه ناسنامه   باسمان لهک پشتر روه هه

  . وه ینه  روون که مان پوانه ر هه  سه  له زمانیشکانی کورد هوزیۆن تلهرانی  ی دانه ناسنامه
زانی و مارکس و ئینگلس و  نیست و کۆمۆنیست ده نه له  مارکسیست، خۆیان به تی وی د رانی مه دانه
 کرکارانی  و هیوایان رزگارکردنینا ده خۆیان دا و ئیدئۆلۆژی رانی فکری  رابه یان بهستالین و مائۆ

  . ر داندرابوو  سه لهی  هو ناو ر ئه شیان هه که به حیز  که، کرکارانی کوردستان بوو وانه  لهجیھان
 ناو  یهرژا ش ده که نگرانی حیزبه ندامان و الیه م ئه رجه ران و سه کانی سه موو بیر وبۆچوونه هه

ی کانی باکور  کورده ش له که م حیزبه رجه می سه  رووی ده. ی کوردی زمان  نهوه زمانی ترکیه
یام و  م په ن و هه  بکه م خۆیان ئیفاده  زمانی ترکی هه بوو به وانیش ده  ئه  که،کوردستان بوو

  و و رابوردوی چۆن بووه  م حیزبه ی مژووی ئه وه ئه. ربگرن یان وه که کانی حیزبه  نییهرنمو
   یه م نووسراوه  باسی ئه،  بردووه روه  به و ئوروپا ترکیا و کوردستان لهلک  گه  شوه چ ی بهت سیاسه
مای فکری  ر بنه  سه م حیزبه له ت و بیر وبۆچوونی ئه  سیاسه  بزانین که م گرینگه  به.  نییه

 کانیان وندییه رژه  تورکیا و جیھان و بهتی کرکارانی کیه و یهوون یی ب جیھانی بوون و ترکیه



    رشی                    برايم فه                                                              زراندن و داڕزاندندا    نێوان دامه وزيۆن له تله
 

 22   وه ڕانه گه

 باشترین  له.  وه گرته ده  نه  کوردیی یی و ناسیۆنالیستانه وه ته ی نهوند رژه به  دارژرا بوو، که
  ری له  ب به  که،کرا یر ده  سه دموکراتیک کانی ی مافه ک پاژگه ویی وه ته ندی نهو رژه تدا به حاه
پارتی یی بۆ  وه ته ی نه وواره  قه. بوو"ویی ته  نهبوونی"ر   سه خۆ له ربه  سهی سیاسی واره قه

  .  کوردستان وتی داگیرکراوی   بوو، نه کرکارانی کوردستان، وتی ترکیه
 ما و بنه.   ترکی بووه ر به  ههتیشیان و و سیاسه  و بیرکردنه  ترکی بووه که سمی رکخراوه زمانی ره

 -فکری ترکی  خۆی له، رانی کوردستانی کرکاحیزب ندامانی ئهکان و  تاکه "ی وه  ناوهستروکتوری "
دا  ه ترکینگ و سیستمی رهه  ناو فه  لهکانی ژیان وه  تاقیکردنهو زمان ترکی ،ئینترناسیۆنالیستی

و   له  وه وتنه دورکه . گرت ده شکی  وه دنگه خون م رۆژی چوونه که  یه لهویش   ئه که ،ستخ رده ده
کی کوردی دور  تییه سایه  که یشتن به گه.  که ره ی گهوزێ ئاساکی دورودرژی زا یه پرۆسه  تیه سایه که
  !بوو نه د ی مه ماه  بنهکانی هوزیۆن تلهکی  ره  سهستراتژی ئینترناسیۆنالیستی، -ی ترکی  بازنه له

 و  اوی ترکی بووهو  ته  به م حیزبه کانی ئه کادرهران و  وی رابه ره راست و ده ناوهستروکتوری 
  . وه  وا ماوتهر ئستاش هه

 گوند   له  کهپارتی کرکارانی کوردستانکانی  رگه نگران و پشمه ر زۆری الیه شی هه به تی سایه که
 و زانستگا  سه دره رکانی مه ران وکاده ی رابه وانه  پچه به ،کانی کوردستان ژیاون  بچوکه اژرهو ب

راست و  روونی و ناوه ی ده  س بازنه ن  لهتیا سایه وان که ئه.   بووه تیان جیاواز سایه ه ک،دیتوو
ی   بازنه ر له گه  ئه تیه سایه م که  ئه.   بووه کان تی ترکه سایه  که  له  دوره ، که  پک هاتووه وه ره ده

.  وه ته  کورد ماوه وه  ناوه ، لهبووبت  ژرکارتکردنی سیستمی ترکیش دا یدا له روه راست و ده ناوه
س و  کردن و هه  و کوردی قسه وه  کوردی بیرکردنه   خۆی له ،تیه سایه  کهو کی ئه هر دوو عونسری سه

ن ڕا و  د تی ویدا خاوه  مه  له یه سته  دهم ئه. خات رده دا ده ی ژیانی رۆژانه نهی کورداوت که
   !بوون ت نه سته ده
کی   و تر وه ی ترکی بیرکردنه  بازنه  له که هوزیۆن تلهرانی  سورنه کان و هه ره رپرسان و کاده به

 گۆرانی بژان و  ۆر لهکی ز ران و کۆمه بوون و بینه ،دا ترکی پرۆگرام چکردن کردن و به قسه
 و کوردی  وه ی کوردی بیرکردنه  بازنه  له،کان رنامه شدارانی به ژان و بهنگب  وان و دهرآ په هه

  .  وه سوڕانه  دهبژیدا
گای   کۆمه کراوی  ئاسیمیلهتی سایه که ی وه نگدانه  رهد ی مهوزیۆن تله  تاوه ره ه س ر له  هه ر بۆیه هه

   ! بوو کی دیکه  الیه ی کورد لهک ی خه تی زۆربه سایه ک و که  الیه باکوری وت له
ران و  ی بینه سازان و عونسوری کوردی زۆربه رنامه ران و به به روه عونسوری ترکی به

م   ئه .ک بوون  یه  دژ به تاوه ره ه س ر له  هه،کان رنامه  به شدار له به سیکیندانی کال رمه هونه
سازانی  رنامه  بهی وه وتنه دورکه ران و وی بینه وتنه  دورکه کدا بوو به هۆی یه  پرۆسه  له تیه دژایه

  .د تی وی  مه  له کوردندانی رمه  هونهلزان و
  
   تی وید تی مه رایه رابه

 
دری   ژرچاوه  له کانی پارتی کرکارانی کوردستان بوون که  کادره، تی وید مهرپرسانی  به

 6تا  ی س هه  بۆ ماوه سانه و که ئه. کرد دا ئیشیان ده که می حیزبه که ی یه رسانهرپ وخۆی به راسته
 و ردرا پدسپیان که هوزیۆن تله ری  وهونهنگی رهه سی و فهبردنی ئیداری و سیا روه رکی به مانگ ئه

ڕی  کانی جگای باوه رگه  پشمه سانه م که  ئه.کرد سانی تر چۆل ده س و که پاشان جگایان بۆ که
  وه یانه  پیشه ندی به تیشیان هیچ پوه رپرسیاره سپردرا و به یان پده رکه م ئه  ئه حیزب بوون که

نیاری و ئاگاداری و یچ زا هی پارتی بوون و رگه ی خۆیان پشمه وته   به سانه و که  ئه.بوو نه
بردنی  روه رکی به  ئه سانه و که ئه. بوو دا نهوزیۆن تله بواری مدیا و   لهکیشیان ییهپسپۆڕ
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وان  سانک له ر جیاواز بوون، که به روه سانی به که. سپردرا  پ ده وه ن حیزبه  الیه یان له زگاکه ده
م  ئه. بوون"ر ئاکادمی هونه"ندامی چاالکی  ی ئهن زانی و خۆیان گوته ند ده رمه  هونه خۆیان به
 شاری نویس  لهی  که نده چوو، ناوه  ده کوردستان کی کوردی لهری حیزب قه  مه  زۆرتر له  که ئاکادمیه

  . بوو نوان دوو شاری کۆن و دوسلدۆرفی ئامان  له
زانست و وانی و   رۆژنامه بواری سیاسی و مدیا و کی زۆر لزان و پسپۆڕ له تا کۆمه ره  سه له

 وتانی   لهج ، نیشتهستانی کورد ر چوارپارچه  هه  لهوزیۆن تله و رادۆنگ و  رهه ر و فه هونه
 . بلژیک و ئامان یانده خۆیان گه ، هوزیۆن تلهم  ڵ ئه  گه  بۆ هاوکاری کردن له ،دا کانهئورپایی و 

تی   خزمه  له زگایه م ده تی جیدی ئه  بیر و سیاسه کهوت  رکه  بۆیان ده وانه شک له م زۆر زوو به به
نگ و  رهه  و فهوزیۆن تله بواری  کانی باو له  و نۆرمه کانی حیزبی دایه وندییه رژه  بهکان و بۆچوونه
نگیان  رهه بردن و فه روه  قورسایی جیدی زانستی و به  که سانه و که  ئه.رچاو ناگیرێ  به  له،ر هورنه

ی   پیشه  مرۆڤی دور له سانه و که  جگای ئه له.  وه  و دورخرانهزوو تاراندرانبوو، زۆر  هه
 داندران ساز رنامه ند و به رمه  ناوی لزان و هونه به ،نگی و مدیا رهه ری و فه وانی و هونه رۆژنامه

  کرد ک له  دیاریان ده سانه و که ئه. یاند  و کورد گه زگاکه  ده ویان به عنه  زیانی مادی و مه که
بۆ .  پرس وجۆکردن وتنه هک سک ده ر که ر هه  سه ت له نانه کات، ته و ک کار نهیان کار بکات  گه
ی   چوارچوه بوو خۆیان له  ده سانه س یان که و که بوو، ئه رجی جیدی هه سک مه ر که رگرتنی هه وه

شداران و میوانانی  ت به نانه  ته رجه هم م ئه.  وه  کانی پارتی کرکارانی کوردستاندا ببینه ته سیاسه
 سانی  که  لهشکی زۆر یان به تی وی تواند رانی مه به روه  به وه  له هجگ.  وه گرته  دهشیکانی رنامه به

ستی  به  بۆ مهوزیۆن تلهر کامراکانی   به ری و زانستی کورد، بکشنه نگی و هونه رهه سیاسی و فه
م   ئه.کرد جوانتر رانی کورد  بینهالی   له ی که هوزیۆن تله  سیمای گشتییان م کاره ئه.  نده پروپاگه

  . رگیرا کیان ل وه  که دهن ک تابلۆی پروپاگه  زۆرتر وه سانه که
 ، بوون سته کرد دوو ده وێ کاریان ده  له ی که سانه و که ئه. بوو سمی نه ندی ره کارمهوی  تی د مه
و  ی تر ئه که شه ی حیزب بوون، به رگه کرد و پشمه یزبیان ده کاری ح زگاکه  ده  له شک که به
کنیکی و  کانی ته شه  به  له  که سانه و که ئه .بوون ندامی پارتی نه  ئه وخۆ  راسته بوون که سانه که
ئامانیان بۆ دیاری  مارکی 300 مانگدا   له،کرد شکردندا کاریان ده  پشکهستکردن وو در رنامه به

ی سوسیال و  ئیدارهن   الیه ی له وه ر ئه  به  له، درایه ده شیان نه وه  ئه سانه هو ک دک له هن.کرابوو
کانی  هوزیۆن تلهری   رابه.گرت رده ی سوسیال و بکاریان وه  پاره وه ی کاری شونی ژیانیانه ئیداره

یان  زگایه م ده  ئه  یهما بنهو یس  م به ر ئه  سه ر له  و رۆژ ههیاد  و جود و مزۆپۆتامیا و مهد مه
  .  بردووه روه به

  
     ی  که ماه د تی وی و بنه زگای مه کانی ده گرفته
   له  بوو که نگاوکی تازه  هه وه ییه وه ته یاندن و نه نی سیاسی و راگه  الیه د تی وی له زگای مه ده
 وتانی   و هندک له ترکیه. وروو بو  روبه تی ترکیه وه تی ده ڵ دوژمنایه  گه  له وه م رۆژه که یه

 و  1995ی کۆتایی سا  له وه م مدیایه ست پکردنی ئه تای ده ره  سه ر له ک ئامان هه ئوروپی وه
رانی  نه روه کی تر به  الیه له. دا یان ده زگایه م ده  ئهداخستنیی ول حه  وه ه 1996تای سای  ره سه
ی  گرت و کشه ده رچاو نه  به  له  قانونی مدیا له ئوروپایانی دیاری کراوکانی  نۆرمه که هوزیۆن تله

بوو  کی تری بلژیک ده زگایه ر ده ک هه  تی وی وهد زگای مه ده. کرد ۆیان دروست دهقانوونیان بۆ خ
ندان و  تی کاری کارمه  نییهم چۆ رج و هه م داهات و خه کان و هه رنامه رۆکی به  باری ناوه م له هه

  م نۆرمانه دان به بایخ نه. دا بکرێ گه ونی مدیا حیسابی لهوکردنی قان یره م په و ههرانی  کارکه
 هۆی   بووه، وتانی ترگاکه و فشاری سیاسی و دیپلۆماسیز  حیزبی کردنی ده ک و به  الیه له
ی ستۆ  ئه وته ند ملیۆنی بکه  مادی چه دابخرێ و زیانی زگایه م ده  ئهند جار ی چه وه ئه
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اوی ند جار ن  چه زگایه م ده  ئه ساڵ دا گیروگرفتی قانونی وای کرد که ی ده  ماوه له.  که خراوهرک
 زیانی مادی ر جارکیش ههوست   ببهخش ی پهکان ته ڵ شیرکه  گه  له راردادی تازه بگۆردرێ و قه

  .  خۆی نته بگه
.  هاتووه ردا نه  سه  گۆڕانی به  که یه زگاکه کردنی ده  ئیداره ر ماوه  تا ئستاش هه گرفتکی تر که

کادر و .   نی  سازکراوپسپۆڕ   و دور له نیان کورت بووه مه ش ته زگایه م ده کانی ئه رنامه به
   له،ستیان هنا  ده  به ش که وانه و تاقیکردنه  و ئه نیان کورت بووه مه ش ته که هوزیۆن تلهرانی  کارکه

سانی  ن که  الیه سادا له ی ده  ماوه کشان و له نه کان هه رنامه بهتی   یهن چۆ.یانڵ خۆیان برد گه
  نگه ره. ورگیرێسانی پشوو سوود  کانی که وه ه تاقیکردن ی له وه  ب ئه، وه  کرانه  دووباره وه تره
نگی و  رهه نا گرفتی سیاسی و فه ده، بی مای ، گرفت یبوو  نه یه ماه م بنه  ئه کهگرفتکنیا  ته
  .  وه یهک خۆی ما  سازکردن وه امهرن رژی و به مهرنا بردن و به روه هب

  
   تی وید ی مه ماه نی سیاسی بنه الیه
  هر دا و سه  الی نه ،که می حیزبه که ری یه تی رابه  سیاسه مانکدا له  هیچ کات و زه  له زگایه م ده ئه
 ن بدو ئوجه ک زمانی حای عه وه ، ش که کانی ناو حیزبه وه کی و جیابوونه ره ند به ای چهڕ

و حیزبی کریکارانی کوردستان ، ن  بدو ئوجه ت و ستراتژی عه  گۆڕینی سیاسهڵ  گه له.  وه مایه
  . ی گۆڕدرا که هش ئانتنی سیاست که هوزیۆن تله
تان انی کوردس نوان پارتی کرکار  له کانی سیاسی و نیزامی که ڕو پکدادانه  شه  له زگایه م ده ئه

  له.  بوو که ڕه نکی شه  الیه، رووی دای کوردستانت  و باشور و رۆژههکانی باکور و باقی هزه
ی  ماه بنه.  وه ترایهس گوموو کوردستان  هه  لهکان  کورده  بۆ ناو ماه که ڕه  شه وه هوزیۆن تلهرگای 

ک  کو وه  به،ی کورد وه ته زمانی حای نه  بوو به  نه وه نی سیاسیه  الیه  تی وی هیچکات لهد مه
 تریبوونی  بوو به  نه زگایه م ده ئه.  وه  مایه که کانی حیزبه سه  که که حیزبک و تازمانی حای

ی  ماه بنه .کانی تری کوردستان شه کانی جیاوزی سیاسی باکور و به نه نگی سیاسی الیه ره مه هه
 پارتی کرکارانی  کرده  نهی وه  و لکۆلینه خنه ووی رهر سای رابوردودا   ده له تی وی د مه

 ناو پارتی کرکارانی کوردستان  کی و جیاوازی له ره  دووبه وانه  پچه ی، به که رۆکه کوردستان و سه
ر   به وتنه  که وه  جیابوونه که  حیزبه  له ی که سانه و که ئه.  وه  قوتر کرایه وه ماه م بنه  رگای ئه له
  . ش که هوزیۆن تلهی  نده شی سیاسی و پروپاگههر

. ی که تره و سکر که تی حیزبه  سیاسه وو بهست ب یوه  تی وی پهد ی مه ماه وی سیاسی بنه ره دهرووی 
ندان و   کارمه کرد که ڵ ئران و عراق و سوریا دیاریان ده  گه کانی سیاسی له ندییه پوه

ق و ئران و عراکانی  ته وه دهڵ   گه وت له س و که ی وی چۆن هه تد ی مه ماه رانی بنه به روه هب
  . ن کانی بکه کان و روداوه  و حیزبه کوردستانکانی تری شه سوریا و به

ڵ   گه  چۆن له که هوزیۆن تله  کرد که بووی پارتی کرکارانی کوردستان دیاری ده دیپلۆماسی نه
 ئوروپا  پارتی کرکارانی کوردستان  له. وت بکا هس و ک کانی سیاسیان هه وتانی ئوروپی و هزه

 رگای  دواتر لههز بوو،  بهپ  کانی چه  ئانارشیسته  و و  تووندره ڵ هزه  گه  لهندی تا پوه ره سه
 ،کان په وز و چه کانی سه نی حیزبهسوڕاوا ندامان و هه  ئه   بوون به که، وه نگرایانه ندامان و الیه ئه

   جگه.کرد و ده یره په تی مان سیاسه  ههش که هوزیۆن تلهردا هات و  سه یان گۆڕانی بهرووی سیاس
 ، ترزگاکانی یی و دام و ده وه ته ی نه رهی کوردستان و کۆنگ وه ره مانی ده  دروستکردنی پارله وه له

ڵ   گه تر له نهعقو ندی مه  و پوهن و بکه یره  پهرمتر  نهتی  سیاسه خساند که یان ره وه ئیمکانی ئه
 و  وه  دایه که هوزیۆن تله  نگی له ش ره وه  پک بنن، ئه ئوروپیزگاکانی سیاسی و ئیداری دام و ده

دا  م بواره ند له رچه هه.  قانونیوام و ب گرێ و گۆی رده اری بهموارتر کرد بۆ ک رگای هه
کی  یه  بازنه  له که هوزیۆن تله  وه سییه و ئالی سیا نی کوردستانی  الیه م له بوو به وت هه ستکه ده
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لک  ول درا کۆمه  تی وی حهد ستپکردنی مه تای ده ره  سه هل.  وه  مایهسکی سیاسی حیزبیدا ته
وخۆی   ژر کارتکردنی راسته موویان له  هه زگای کولتوری که حیزبی سیاسی و ئایینی و دام و ده

  ن که بدهنیشان وای  و  که هوزیۆن تله  ی  ناو بازنه نه بکشری، بوونپارتی کرکارانی کورستان دا
گرت و ب ئاکام  ری نه کدا سه یه  پرۆسه ویش له  ئه  که ،  یه سیاسینگ و پلۆرای ره مه کی هه زگایه ده

   . وه مایه
انی  و کوردستیی وه ته کی نه  مدیایه بووه  هیچ کات نه وه نی سیاسیه  الیه  تی وی لهد ی مه ماه بنه

جیاوازی .  نگتر بووه دا ته که ی حیزبه  چوارچوه ی کارتکردنی له ازنهنگاو ب  هه نگاو به و هه
و   بوو، ئه دا شنی مدیاکه  چه لهنیا  ی حیزبی ته ڵ رادۆ و رۆژنامه  گه د تی وی له ی مه ماه بنه

نگی حیزبی و ژیانی حیزبی و  سک و ته ی ته  و بازنهدا که  ناو حیزبه  گۆڕان له  هۆی  بوو بهمدیایه
کانی  سه  کهقازانجیم زیان و   هه  دوچاری گۆڕان کرد، گۆرانک که وه نه  زۆر الیه کانی له سه که تاکه

تی ستراتژی کوردستانی   خزمه بۆوزیۆن له  ته وه نی سیاسیه  الیه م له  به .که م حیزبه تدا بوو هه
 سیاسی پارتی کرکارانی  نوشست هنانی ستراتژیانیک  هۆیه کک له یه .هندرا کار نه به

 بۆ  وه رته گه  کوردستان، دهکانی تر شه  به  باکوری کوردستان و کارتکردنی له  لهکوردستان
  ! و مدیایه جی ئه به کارهنانی نا به

  
  نگ رهه زمان و فه

   له.هندرا  کار ده کاندا به رنامه هب  شک له  به نیا له  کوردی تهی تی وی دا زماند ی مه ماه   بنه له
  شدا له نه م دووایه  و له کار هندراوه بی و ئاشوری به لی ترکی و عاره  زمانگه،پاڵ زمانی کوردی

  که زیۆنه وه له رانی ته ندان و کارکه سمی کارمه زمانی ره.   زیاد کراوهی رۆژ زمانی فارسیوزیۆن تله
  رانی کوردستان، زمانی ترکی بووه و لهپارتی کرکا  ر به زگاکانی سه موو ده و هه

کانی تری  شه رانی کوردی به کارکهت  نانه هنن، ته کار ده به  و زمانه ئهکانیاندا  ئاخاڤتنه
  . وبو ناچاری خۆیان فری زمانی ترکی کرد له یشکوردستان

رانی  شکه وسان و پشکه نو رنامه ران و به  تی وی و وژهد ی مه ماه بنهی زمانی کوردی  وه ئه
. ن ر بکه  سه  پسپۆڕانی زمانی کوردی باسی له  که وه منته ،ده   زمانکه شنه  چ چه،کان رنامه به
 یان ،کان رنامه  بهرانی شکه ران و پشکه کهران و چ  زۆری نووسهشکی  به ی روونه وه م ئه به

کی نیشان  ره دوو گرفتی سه   وه  ئه.کرد ان دهی ت قسه قه کی سه  یان کوردییهزانی و ده ان نهکوردی
ی زمانی ما ر بنه  سه مان بیر له م هه  و دووهه وه کرده یان ده ترکی بیر  به سانه و که م ئه که ، یهدا ده

 دوو  ر به سه دوو زمانی جیاوازی  تا ره  بنه  که له، هو  کوردییهی زمانی  ناو وشه خرا ترکی ده
ک  یهیاندا   ژیانی رۆژانه کان له رنامه  به ری هندیک له وژه  .نک دوور  یه ی زمانی له ماه بنه
ر کامرا و   به  هچوون م ده کرد، به ده یان نه  کوردی قسه به و هنا ده نه کار  بهانی کوردی وشه
وخۆ  ستهی را  شوه کان به رنامه شی زۆری به به!  زمانی کوردی  به رنامه ری به شکه  پشکه وونهب ده

 نووسینی  کان خۆیان به سازه رنامه ران یان به  وژه  کهخسا ره ده  نه و ئیمکانه  ئه و وه کرانه دهبو
، بۆ ورانکردنی زمانی زا شا د ره مه می محه رده  ئرانی سه له. ن کهبریک   خه وه زمانی کوردییه

 زمانی   بهتا ههنا  دادهکانی  کوردی  رنامه رانی به  وژه ستی ر ده  به ، تکستی فارسیان لهکوردی
  یان رنامه به ،زانی ترکی بژ  کوردی کوردی نه ،د تی وی مهی  ماه  بنه له.  وه کوردی بیخونه

ری   چل وژه  ئوروپا زیاتر له  له  که  کاتکدا بوو ش له وه  ئه.ن که ش ده کرد و پشکه ش ده  پشکه
ی زمانی پسپۆڕ  زان ویان کوردی  و دهژیان تی کوردستان ده کانی رۆژهه کانی شارهرادۆکوردی 
 زمانی ریکی  زانستگاکان، خه  لهکی باکوری کوردستان  خه و مامۆستای زمانی کوردیکوردی

سای  ی ده  ماوه له. خسا ره  بۆ نهوزیۆن تلهم  تی کاریان له رفه  ده هیچ کامیان  که،بوونکوردی 
  کان له سه که ک زمانی تاکه وه  تی وید ی مه ماه ی بنهوزیۆن لهت  رابوردودا زمانی کوردی له



    رشی                    برايم فه                                                              زراندن و داڕزاندندا    نێوان دامه وزيۆن له تله
 

 26   وه ڕانه گه

  ، چ بگا بهوزیۆن تله رانی  زمانی ئاخاڤتنی کارکه بوو به ت نه نانه  ته و وه  مایهدا که هوزیۆن تله
  . که هوزیۆن تلهزمانی 

  
   تی وید ی مه ماه کانی بنه رنامه به
ه ژووی دهمی چ ساه م بنه   له رنامه کردنی بهیک جیاواز مایه دا گه  نییهوزیۆ تله  ما کی  به.  وهش

کانی   زمانه  بهکانی حیزبی  و بۆنهنگ و باس و پانلی سیاسی  ده  بهوزیۆن تلهکانی  عاته زۆری سه
ی گۆرانی داواکراو  رنامه گۆرانی و کلیپ و به.   وه کرایه  پ ده و ئاشوریبی  و ترکی و عارهکوردی

کانی   زمانه وخۆ به ی راسته رنامه گۆرانی بژان و بانگھشتن کردنی گۆرانی بژان و بهکۆنسرتی ،
 .  نکان بوو شکی تری پرۆگرامه ، بهو ترکی) سۆرانی و کرمانجی و زازاکی(کوردی

نگی  رهه ی رپۆرتاژی سیاسی و فه رنامه زا به وانی شاره ک رۆژنامه دا کۆمه وره ند ده  چه له
  وی پ له ک هه کۆمه. مان  نه هیچیان کرد که ش ده  و پشکه ریان ئاماده هونه مژوویی وو
 هچی   کهی سریاڵ و سری  شوه  درامی له درا بۆ چکردنی کارییر هونهبایخی م  تی که حمه زه

اکام  ن  کهوزیۆن تله  ی شانۆ له وه وڵ درا بۆ جکردنه ک هه کۆمه. کشا ی نه دا و درژه ئاکامی نه
 نی مژوویی و زانستی و الیه مه ول درا بۆ کاری زانستی و باسی هه ک حه کۆمه.  وه مایه

  ر له شک هه ک به ی مندان وه رنامه به. مووی شکستی هنا  هه  زانیاری  کهی وه بوکردنه
نی  دان و الیهری و پداگۆگی من  باری هونه  له  که ،یدا کردووه ی په  تا ئستا درژه تاوه ره سه
ی کارتۆن کارکی  دا کاری دوبله شه م به  له.   وه ته هماوتوو   نزم و دواکه وه یهری  و هونهنگی رهه فه
   دور له که ش کاره  لره  که وی پک هناوه  و تاقیکردنه ساه کی ده  مژوویه  که ردوام بووه به

رقی   کۆنی ئوروپای شهمایی و سرالی  فیلمی سینهک ۆمهدا ک شه م به ر له هه.  وه ته ی ماوهپسپۆڕ
دیسان .  نوێ بوونییک  بۆ باکوری کوردستان کارگه  کراوان که  وتانی تر دوبله ترکی وو

ر زمانی   سه ته رندراونه رگه  وه، ئوروپایوزیۆن تلهکانی  می کاناه رهه ک فیلمی سروشتی به کۆمه
ها  روه هه.  رچاوه  بهیزای  شارهنی زمان و دوبالژ  الیه  لهیداکان شه ی به  زۆربه  له کوردی که

خۆدا  ربه ی سه رنامه ی به  شوه رسازی له یکه قاشی و په ر نه  سه  له رنامه ک به یه زنجیره
ی   شوه شکی بهیی پز رنامه ک به کۆمه.   رچاو بووه ی تیدا بهپسپۆڕم  رجه  سه ه ک وه ته بوکراونه

کاندا  ته  باسکردنی بابه م له شکردن و هه  پشکه م له شکیان هه  به  که وه وته وکرانهبوخۆ  راسته
سانی  ن که  الیه دا له وره ند ده  چه بی له ده ری و ئه هونهی  رنامه لک به کۆمه. وون ب ستایانه وه

   . بوون انهپسپۆڕشکان کاری   به ش کراون که  و پشکه  ئاماده وه جیاوازه
 و  وه ته ک خۆی ماوه ر وه سازیدا هه رنامه نگی و به رهه ری و فه شی هونه  به  تی وی لهد ی مه ماه نهب

ی  انهپسپۆڕزایی و پسپۆڕی جگای کاری نا  شاره  نیشان نادا که وه ساڵ ئه ڕبوونی ده تپه
ک  ،کۆمه وه بته  دهمین سای ژیانی خۆی نزیک هه  ده  له یه ماه م بنه  ئه ئستا که.  وه گرتبته

کانی ناو   گردراوی ئالۆزییهی که نووسه  و چاره رۆکی گرتووه اسی بهگرفتی سیاسی و ناسی
کانی   ئامانجه  نییهوزیۆ تله  ماه م بنه ی ئه وه تاقیکردنه.  هکانی حیزبی کرکارانی کوردستان سته ده
 تکشان و  وری له  دهدا شکستی هنا وبی شکانی حیز ی ئامانجه  چوراچوه پکا و له یی نه وه ته نه
ند  تی چه ت خزمه مان نیسبه  هه ند کوت کردنی حیزبی کرکارانی کوردستاندا گا و به چه
  .  کردیکانی تری کوردستان شه گای باکوری کوردستان و به کی ناو کۆمه ره به
  

   کوردستان تی وی و زاگرۆس تی وی
مانی جیاوازدا  زهو   وره  دوو ده ند له رچه  هه،  یه نیوزیۆ تلهزگا  م دوو ده ئه

 دوو   له ک پرۆژه ک یه  وه ر بۆیه زگای حیزبین، هه ک ده  یه ر به رکیان سه م هه  به،زراون دامه
  .کرێ دا باسیان ده سته جه
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  وه هولر  شاری هه ی کوردستان و له وه  ناوه  تی وی لهد ی مه وانه  پچه تان تی وی بهکوردس
ی وزیۆن تله ناوی  ند به رچه تی وی ههکوردستان . وزیۆن تلهکانی   ئانتنه نته گه کانی ده رنامه به

ن  ک خۆیان ده م زمانی حای پارتی دموکراتی کوردستان، وه  به ،کوردستان ناودر کراوه
رپرسان و  ی بهنگ رهه تی و فه یه مای فکری و سیاسی و کۆمه بنه.  ه"کوردستانی عراق"

  پارتی  که مایه مان بنه  هه،ندانی کوردستان تی وی رژان و کارمه رنامه ران و به سوڕینه هه
کی  یه ماه روی بنه  تی وی روبهد ی مه ماه ک بنه ش وه لره. تی یه  ههدموکراتی کوردستانی عراق

 ناوی کوردستان  ش به لره.  یه که هنوزیۆ تلهکانی  رنامه ری کار و به  دیاریکه که ،مدیایی حیزبین
  رنامه به.    وه چۆرته کان ده رنامه  به  لهحیزبی ت و جیھانی بینی  م سیاسه  به،کردرێ  ده قسه

رناچ  ی بیری سیاسی پارتی دموکراتی کوردستانی عراق ده  بازنه  له که هوزیۆن تلهکانی  سیاسیه
 و کوردستان چ باشور و چ  وه داته نگ ده  ره که هوزیۆن تله  ی لهوی پارت ره تی ناوخۆیی و ده و سیاسه

  پارتی  که یه مان سنوری سیاسی هه  هه که هوزیۆن تله. بیندرێ  ده وه مان روانگه  هه  له،کانی تر شه به
ش  مه  ئه.کات ی ده یروه  پارتی په خات که رده مان دیتن ده تی و هه یه  ههدموکراتی کوردستان

کی سیاسی  یه  بازنه خات و له رده ده کوردستانی کیوزیۆن تله ی سیاسی  بازنه  له که هیۆنوز تله
تی   سیاسه له.  وه هته تیس ده  قه وه موو باشوریش ناگرته ت هه نانه  ته  که دانگی حیزبی ته
 و  که م حیزبه رجه  ژیانی سیاسی پارتی و سه یوندیان به  په  گرینگن که و شتانه  ئه دا که هوزیۆن تله

کانی  کان و روداوه واه گرینگترین هه. یه  هه وه تی پارتییه سته تی ژرده وه ی ده ئیداره
ر ئستا   هه.ی گرینگن که تیه رکردایه تی و سه بۆ پار واڵ و روداون که مان هه  هه که هوزیۆن تله

ی وزیۆن تله دوو   له کان که داوهکان و رو واه  گرینگترین هه2005کۆتایی مانگی نوامبری سای 
رۆکی   سه ندیان به  پوه ن که واڵ و روداوانه و هه  ئه, وه کرینه کوردستان تی وی و زاگرۆس بوده

  .  یه  هه وه ولره تی هه وه ی ده کوردستان و حیزب و ئیداره
شداری   به  بهاسیی و شۆوی سیوزیۆن تلهکان و پانل و گفت وگۆی   سیاسیه موو دانیشتنه  هه له
  که  یه و حیزبه تی ئه وه رپرسانی حیزبی و ئیداری و ده  و به سیاسی پارتییبت ت و ره  خهسان، که
. رناچن  ده  سیاسیه و بازنه ش له رنامانه م به شدار له کانی به  ناحیزبیه. وه کاته  بوی ده زگاکه ده
ی دوو وزیۆن تلهکانی   نوان کاناه  له وه ی کار و بیرکردنه ند جیاوازی سیاسی و شوه رچه هه
 وزیۆن تلهزگاکانی  کارهنانی ده  به م له  به، یه تی وی و کوردستان تی وی دا هه د ی مه ماه بنه

تان تی ی کوردس ماه  بنه وه نی سیاسیه  الیه ها له روه  هه.کن ک یه تدا وه هایه  نه  له،کان بۆ حیزبه
زی   ناحه، پارتیزی سیاسی نگر بوون و ناحه لکی الیه  کاناگه، تی وید ی مه ماه ک بنه وی وه
 پارتی دموکراتی کوردستان   که و کاتانه موو ئه  هه ت له  تایبه  به.ن ش بوون و هه که هوزیۆن تله

 ،بووبت هه کانی تری کوردستان شه کانی باشور و به ک هزه  ته گرژی و نوان ناخۆشی له
ر ئستاش گرژی ئیداری و سیاسی  هه.  وه  کردۆته وستی دوباره مان هه ویش ههکوردستان تی 

 مدیای   که یه وه ی ئه ش نیشانه وه ئه.  یه کاندا هه هوزیۆن تله  ی له وه نگدانه تی ره کیه پارتی و یه
ش  ران دابه  بینه  واته،ک  خه وه و رگایه با و له کانی خۆی ده وندییه رژه و به هر گا به  کۆمه،حیزبی

ک  م ئینرژی خه رجه  یانی سه.حیزبینی   کشه کات که ی ده النه سه  و مه و کشه ڵ ئه کا و تکه ده
 وزیۆن تله. نهندر کار ده  بهکان ندی حیزبه وه رژه  به کو بۆ  بهک و نیشتمان وندی خه رژه  به بۆ نه
ش  وه  ئه  کهن گه نجام ده  ئه نگی به رهه انی و فهو ۆژنامهکاری رۆشنبیری و رناوی   به رکه و ئه ئه

ڵ   گه بزی سیاسی دوو کانای ئاسمانی کوردستان تی وی و زاگرۆس له نه.   راستی یه دور له
 کاری  م له ویت و هه که دیا ده فسی مه  نه م له  هه وره زیانکی گه  م جۆره دا و به  لدهدایان که حیزبه

   . خۆی که  حیزبه میش له  و ههن که دا کار ده دیاکه  مه  له کهی  سانه و که موو ئه ه ه م له مدیایی و هه
ران   مانای دۆڕاندنی بینه ی حیزبیدا به رنامه ی فکر و به  چوارچوه  له زگایانه و ده ی ئه وه مانه
نی سیاسی و  ند الیه چه  لهگا   کۆمه دیایه مهدوو و  م ئه رجه  سه! ری حیزبییه ت بینه نانه ته
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 ژر   له  کهی سانه و که  و ئهن که ده گرفتدوچاری   هو تیه سایه نگی و که رهه تی و فه یه مهکۆ
. ند نابن مه هره  ژیان به وه که  یه کانی سالمی به  نۆرمه  لهکرین  ده رورده  و په وره هادا گه  وهیدیا مه
تدا   باشترین حاه نجام له رئه  سه،ۆر باشیش بنر ز گه کان ئه هوزیۆن تلهنی سیاسی   کورتی الیه به
  که سات بۆ وته توان کاره  کاتی ناسکدا ده  له  کهن که  ده رورده  په،ی حیزبی  روحیه ک به خه

  وانه  له،یاندن زگاکانی راگه  ده  که یه و وتانه وو ئهم ی هه وه کردنهیش تاق وه ئه. بخوقنی
کار  به و یان ئیدئۆلۆژی و یان ئایینی نکی سیاسی و یان حیزبی تی الیه زمه خ کانیان له هوزیۆن تله

   .  هناوه
موو کوردستان و ئوروپا و  ی کوردستان تی وی و زاگرۆس هه وه  جوغرافیای بوکردنه نگه ره

وستی سیاسی  کانی سیاسی و هه ه روداو سیاسی وم جوغرافیای  ، به وه گرتهکانی تر ب قاره
  . وه گرته یان ده که  ئیدارییه  چوارچوه  که  باشوری کوردستانه  بچوکتر له که وزیۆنه له ته

 
  کوردسات

ران و  به روه به. زرا د تی وی و کوردستان تی وی دامه وزیۆنی کوردسات پاش مه زگای تله ده
  رتاوه  سه ر له هه . کوردستاننتی نیشمانی کیه  یهندامان و نزیکانی  ئه هزگای و ده ی ئهرپرسان به

  ر به وزیۆنی سه زگاکانی تری تله  ده  له وتووتره  کوردسات پشکه کرد که وایان باس ده
نی   الیه  له سازی و نه رنامه ن به  الیه  له نکیکی و نه نی ته  الیه  له م نه به. کانی تر رکخراوه

کی  زگایه  ده وزیۆنه م تله ، ئه وه تییه یه ری و سیاسی و کۆمه کانی هونه نه  الیه  له رۆک و نه ناوه
   و له  حیزبکی تره ت به  تایبه  که وه و جیاوازیه ، به وانی تره ک ئه ر وه  و هه  نییهی تر  وانه جیا له

  ی که وه  ئه  وایه که.   وه کاته کانی بو ده رنامه یمانییه به  شاری سوله ولر و بروکسل له جیاتی هه
ر چاوگرتنی   به  له گوترێ به د تی وی و کوردستان تی گوترا و ده ی مه ماه  دوو بنهر  سه له

  یه:" نی سلمندرێ و کرماشانی گوته دهواوی   ته ر کوردساتیش به  سه کی له یك جیاوازی الوه کۆمه
   !"  نییه  ی جودا بافته تافته
  

   و کوردسات کوردستان تی ویتی سایه که
 ستروکتوری فکری و سیاسی   باس له که ره کمان ل ورگرت گه  پشتر که ی که دهو متۆ به پی ئه

 خوشکی  سته پارتی دموکراتی کوردستان ده. ی کوردستان تی ویش بکرت اهم ی بنه رانه دانه
ی  بۆ حیزب وه رته گه یان ده که ما فکرییه  و بنه ت و باکور و رۆژئاوایه کانی دموکراتی رۆژهه پارته

 بۆ رۆشنبیرانی  وه رته گه  دهی که  سیاسییهمای فکری و  بنهویش  ئه دموکراتی کوردستانی ئران که
.  بوو سته به خۆی کوردستانیان مه ربه  سه ئاشکرا وان به  ئه که) ک.ژ(وی کوردستان نهی ژیا ه کۆمه
ی کوردستان مژووی  هر چوارپارچ  هه کانی دموکراتی کوردستان له ی حیزبه ماه ی بنه وه ئه

 ، و ئستا چۆنن وتیان کردوه س و که کتر هه ڵ یه  گه  و چۆن له  و چیان کردوه سیاسیان چۆن بووه
ی سیاسی و ستراتژی  رنامه  پرۆگرام و به  که یه وه  ئه ی روونه وه م ئه ، به  نییه  م نووسراوه باسی ئه

پارتی دموکراتی کوردستان .  ردا هاتووه  سه ڕیان به باری چاک و خراپدا ئاوگۆ  به و حیزبانه ئه
کانی دموکراتی  ی حیزبه ماه ر بنه ویش هه  ماکی ئه تی نیشتمانی کوردستان که کیه ڵ یه  گه له

زراندنی  دامه. تی سیاسین سته نی ده خاوه  باشوری کوردستان  له ساه 15ی  ، ماوه کوردستانه
تی سیاسی پارتی دموکراتی  سته می ده رهه دستان و کوردسات بهوزیۆنی کور له ی ته ماه بنه

   دوو ربازی سیاسی جیا له  که،  ه باشوری وت  لهکوردستانتی نیشتمانی  ته که کوردستان و یه
.  بووهک   یه له سای رابوردودا جیاواز 30   و فکریان لهمای ئیدئۆلۆژی ن و بنه که و ده یره  پهک یه
یان چ   و روانگه رانیان چۆنه  و رابه و حیزبانه رکام له تی هه سایه که  ستروکتوری هی ک وه ئه

 ی ژیانی سیاسی وه ر ئه  به ، له که ره ن و وردی گه  الیه مه ی هه وه  لکۆینه ،کی پواوه یه پرۆسه
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ران و  رابه.  یه  ههیانڵ رابوردوو  گه  لهیانتی ره  جیاوازی بنه و دوو هزه ر کام له  ههمرۆی ئه
 و  یی زانیوه وه ته  نه یان به که  حیزبه رانی پارتی دموکراتی کوردستانی خۆیان و زرنه دامه
تی   خه  که وه دیته کان ده په  بای چه خۆیان لهش تی نیشتمانی که رانی یه زرنه ران و دامه رابه

 و  وه ی ناوه کردنی س بازنهریاد. رچاو بوو نینستی و مائۆئیستی تدا به فکری مارکسیستی له
ران و کادر و   و رابه و دوو هزه رکام له کانی هه کان و تاکه تی حیزبه سایه ی که وه ره راست و ده ناوه
ی عراق و   ساه70مژووی .  یه یدانی هه ی مه وه  لکۆینه  پویستی به،نگرانیان ندامان و الیه ئه

 تی چۆنییه و  وه  نییه بی وه  خۆ  بهانکانیان قۆناغی جیاوازی یه سیاس خراوهکان و رک مژووی کورده
ک   الیه دا له م وته ، له ه جیاوازک  یه  لهلک کان گه  شار و گوند و شاخه  لهانتی یه سیاسی و کۆمه

سانی  ی کهزی دخوا هو نهکی تر توا  الیه بینین و له  ده وه نی رژیمه  الیه تینیکی له ی ئه وه توواندنه
کدارانی  ی چهڕ کی دی شه  الیه کانی کوردی و له رگری هزه  و بهکدرای ڕی چه  شهک  الیه له .ردکو
مان کاتدا   هه لهبینین،   دهرگری کانی به  هزهدژیت   حکومه ر به کانی سه ته شیره سان و عه که

ڵ   گه له  وه هستان ده ند و کاربه خۆر و کارمه  مووچه کی ناو شار به ی خه موداراکردنی زۆربه
 .نون تی ده یه کی تری کۆمه یه ش روانگهملی هبوونی ئوردوگای زۆر. بینین دهغدا  تی به حکومه

   له ر بۆیه ، هه ن خه رده  ده مرۆڤی کورد  تی سایه وی که ی و تکه ئاوز وانه مووی ئه هه
شکردنی  ابه و د بینی ورد  پویستی به،تی سایه ی که کانیشدا دیاریکردنی س بازنه حیزبه
  لهتی جیاواز  سایه نی که ه خاوکانیشدا  ناو حیزبه  له سته ر ده  هه .یه  ههنگاندن سه  و ههکان نه الیه
 و ی کوردستانموو باشور ناکرێ بۆ هه.   که یه  دژ بهتیان سایه  که وه نه  زۆر الیه  له و ی تره که سته ده

 ست نیشان بکرێ،  ده ناوی کورد  بهتی سایه  کهک  یهنییات یه یزبی و سیاسی و کۆمهکانی ح پکاته
 دابتی سیاسییان ت و ره کان و خه وزیۆنه له رانی ته ابهکان و ر وزیۆنه له سیمای ته  له  خۆیش وه ئه

 .تی نیشتمانی کیه تی سیاسی ناو پارتی دموکرات و یه سته کی ترین ده ره سه .دا نیشان ده
 ر  رکی دخۆشکه به ش خه وه  ئه .  دایهست  ده   لهیشیانیانکان وزیۆنه له  ته  وانه لهتی مدیا سته ده

   . نییه دا  وتی ئمه بۆ دوارۆژی مدیا و ئازادی له
  

  کانی کوردستان تی وی و زاگرۆس رۆگرامهپ
شی  به.  ری پک هاتووه شی سیاسی و هونه  دوو به کانی کوردستان تی وی و زاگرۆس له رنامه به

ی  وه نگ و باس و راپۆرتی سیاسی و گفت وگۆی سیاسی تۆمارکراو و زیندوو و گواستنه  ده سیاسی له
  .  پک دێبی وفارسی و ئینگلیسی و تورکی لی کوردی و عاره  زمانگه  بهکانی حیزبی بۆنه
 ، گۆرانی داواکراو بیندرن بریتین له  ده وه و دوو کاناه ری له ی هونه رنامه  ناوی به ی به وه ئه

دانیشتن ی وت،  وه ره  ده کانی حیزبی له  بۆنهیرک په ی تۆمارکراوی هه نامهر هکلیپی گۆرانی و ب
وای  ندان، هه رمه ڵ هونه  گه گفت وگۆ له تی، ی زیندوو و پاکه ه شو به ڵ گۆرانی بژان گه  له

  . ری و ورزشی هونه
قاشی و  و فرکردنی نه گۆرانی و کارتۆن   له  که کانه رنامه شکی تری به  بۆ مندان به رنامه به
ند سای  چه  ند له رچه هه.  ولر و دهۆکن می دوو شاری هه رهه  به  کهفونکردن و کلیپ پک دێ له ته
زان  مه ی ره ربانگانه ک به  وه شه و به  هشتا ئهم  به ،ریاڵ دراوهول بۆ دروستکردنی س ابوردودا حهر

دا مرۆڤی  زگایه م دوو ده م ئه رجه  سه ند له رچه هه.  بیه  عارهکانی ریالهکرێ و کۆپی س چاوی لده
  . یوزیۆن تله ستانداری   له وورهک د  گه زگاکه م ده رجه م سه  به،بیندرێ زا ده شاره
  وه وه ش له وه  و ئه سک و نزمه  گشتی ته ری به کنیکی و هونه کان و باری ته رنامه رۆکی به ناوه
زایی و  شاره  نه ، ڕی حیزبیه  حیزب و مرۆڤی حیزبی و باوه ش پوانه  لره گرێ که  ده رچاوه سه

  . یی یی پیشه امهری و کار  هونهیپسپۆڕ
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و  ی ئه وه ره  ده ن له یا،کی باشوری وت ر، خه ان و کارناسانی جیھانی هونهڕی زۆری پسپۆ زۆربه
ڕی حیزبی و  کانی حیزبی و باوه پوانه. ژین ی وت ده وه ره  ده  و یان له وه ته  ماونه زگایه ده
 تی  رۆژههوتوی هدواکی کولتوری  یک پاشماوه ی و گه باز سته  و ده سته  و دهوندی حیزبی رژه به

  . زا خۆش ناکات سانی ناحیزبی و شاره  که کارکردنیرگا بۆ
 یان ، یه تیان هه رپرسیاره ن و به که  کار دهدازگاکانی تر  و ده یهزگا و ده  له  که سانه و که ی ئه زۆربه

 وخۆ   یان راسته،رگیراون دن وه بۆ کارکر ،وه کانی حیزبی و ئیداری حیزبیه  رگای راسپردراوه له
  .  ن به  ده روه  بهی و ئیداری حیزبیزبرکی حی ئه
کاریان   کهش  سانه و که  و ئهینیندنی حیزب هشی راگ تدا باسکی به ایهھنی   لهوزیۆن تلهزگاکانی  ده

نگی و  رهه ژاری فه ش هه وه ه ئ.رناچن  حیزبی و فیکری حیزب ده وه چوارچ سپردرێ له پده
   .هن م ده رهه ساتی سیاسی به کاره
نی سیاسی و   الیه  له نگه  ره،رێ ه د  دنه سانه و که ستی ئه  ژر ده  له ی که رنامانه و به موو ئه هه

ری و  نی هونه  الیه م له  به،دا بنکان ستی ئیستانداردی سیاسی حیزبه ئا  له وه فکرییه
  م ئه.  نزمیدا ب ئستانداردن کان دا نین و له ی حیزبه وه ره ری کوردستان و ده ئیستانداردی هونه

 بو  وه و دوو کاناه  جار و بار له  که وه  ناگرته  دۆکۆمنتارانه  فیلم و کاره ه و کۆمه ئه  بۆچوونه
  . وه نهکر ده

  
   کانی کورد وزیۆنه له ری و ته ری وژه هونه
زران ساڵ   هه ری له مژووی وژه.  لک دژوار و گرینگه کو کارکی گه  به ره نیا هونه  ته ری نه وژه
رانی   راستیدا وژه م شانۆکارانی جیھانیش له که یه.  کانه  کۆنه نی ئایینه مه ڕی و هاوته په تده

ری زۆرتر   وژه,کنیک و زمان کانی ته وتنه و پشکهگا  ڵ گۆرینی ژیان و کۆمه  گه له. شانۆ بوون
 فربوون و  شکی ژیانیان به بهرانی کۆن  وژه.  یدا کردوه کنیکی په  زانستی و تهری و باری هونه

ر   رووی هه ش به ره و هونه رگای ئه ت و دهر ب توانی وژه یده س نه ر که هه. ری په راهنان تده
کو   به وه بۆته نیا هاسانتر نه  ته ری نه دا کاری وژهمرۆش   رۆژگاری ئه له. بوو  نه اهسدا ئاو که

   و به ناسه نگ و هه  بۆ راهنانی دهکنیک و سیستم تهلک   و گه وه نتر بۆته الیه مه دژوارتر و هه
 و زار م کان، ده ،ماسولکه کان، زگ لکه روو و سیپه کانی گه ک ژییه  وه،ش کانی له ندامه کارهنانی ئه
ر  وژه. ب فریان ب ر ده  وژه  که، یدا بووه رات په قه ی سینگ و ستونی فه که به و زمان و شه

 ئیختیاردا   لهنکار د نگ به م هنانی ده رهه  بۆ به ی که ندامانه و ئه  ئه  له ی تری جگه سه ره که
ر   سه  بۆ کارکردن له، ئیمکان وه رنهلی مود اگهزگ  رگای کامپیۆترو ده مرۆ له ند ئه رچه هه.   نییه
   نییه  سه و که نیا ئه  تهریش وژه. ری  بۆ کاری وژه کیه ره سی سه  که خۆیم مرۆڤ   به یه نگ هه ده
ری   وژه. وه خونته  شت دهوزیۆن له  رادیۆ و ته کات یان له ی شانۆ کار ده خته ر ته  سه  له که
ینی  چ ر گۆرانی بژ له گه ئه.  وازن جیاریش  وژهکانی  و بواره  یه ههرینتری   بهل انکی گهید مه

ی  که رییه شنی کار و وژه  پی چه ب به ر ده کرێ، وژه  هاوری ده الم  موسیقا و که بهگۆرانیدا 
نگ دا ئاوا   مژووی ده  له.رگرێ ری خۆی وه کنیکی و هونه  ئیمکانی ئینسانی و ته ک له که
 : وه نهخونی ده
آران، سیالب  ش ده آان دابه شهوه، و ندرانهخو آان ده دا تیكسته وه س گووتنهر  آاتی ده له
یند  رده  سه ی گران ودژوار آاری له ت وشه  تایبه آرا به مرین ده  ته وه ندنهخویند بآرا و ب
  آران، به مرین ده ن تهآا  و رسته ی وشه وه ندنه وگۆڵ خوێپاشان پاراو و بی گر.  وه ندرایهخو ده

  . آان كت یان بن زاراوه و گۆی دیالێالنانی گر ت بۆ وه تایبه
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ك  و وه دا، ئه  ده وه تی خوندنه  نییه چۆ های زۆرتری به ن بهآا عرهی ش وه هۆمیر بۆ خوندنه
نا و له آار ده دبیر و تیبینی خۆی به هك تشاعیرندنه  نییه چۆ وه م باره هی وه تی خو 

 .ندتر آرد مه هو ده
آانی   ئامۆژگارییه دا آه هان ده) ر آه قسه( ر، ژهو) CICEROS(آانی آیكرۆس  ئامۆژگارییه

م وا  به. ر ناب آاریكاتۆر ب  وژه دا آه ش نیشان ده مه ئه. بگرنرچاو   به ماڵ له واو و آه ته
آان و   نییهك یونا  وه،بوون رنهری گووتن ف  هونه و شانۆگیان آهران  ژه و نون آه ده

وان سانی دورو  ئه. گی خۆیانن ی ده رده  دیل و به آان خۆیان آردۆته شانۆگیانی تراژدییه
ر سه  سه و لهآرد  یان ده مه نیشتن و دیكله ژ دادهدر آاتی  آرد و یا له شیان ده كهشآۆی شانۆ پ 
له   آاریك آه ،وه دهآر رزتر ده رز و به نگیان به ده) راآشان(ژبووندادر شكردنیشدا  شكهآاتی پ
م  نا بهرد  خۆ ده نگیان له رزترین ده بهنگ و  نیشتن و نزمترین ده وان رۆده ئه. دا نجامیان ده ئه
ستورات و رێ   پی ده  به  بوو آه وه حكووم به شانۆگی مه.  وه آرده یان آۆ ده وه ه تاقیكردن شنه چه

 هیمنووسو ) PAEN (پائینك  سانی وه شتر آه پ  آه وه وشونی دیاریكراو بجولته
)HYMNUS (ونهوه ته جو . 

ك  نگ چۆن وه  سروشتی ده ه آلمن یسه دا ده) THEODORS(ی تیئودۆرس  نه و  لهوستو ره ئه
نده دا آه ونیشانی ده ئه.  وه تهخۆی بم  چۆن بیتر ، شانۆگ ژهنگی و آردن و  رده روه په. ی

ش نگ به  سروشتی دهی هو یشتن بۆ ئه راگهپ گای  نیا له ته  ستكرد بگۆڕدرێ ی ده وهر 
  . هات ك ده پ وه خۆئازاردانه

 ب  دهێگر رده ك وه  آه  رسته ورده   له دا بۆ شانۆگPROLOG   لهئاریستۆفانر  گه ئه
  ری له ژهرانی و  ماموستایان و راهنه یهم پ ر به هه. آنیك بووبیت بوونی ته ی نه آه هۆیه

 ها ر وه هه. كستمای ت واو و آه  وروون بوونی تهوش بوون  خه ب نه ده فۆنیتیكدا سرنج ده
 مرۆڤ  وه نگه  و دهتۆننگی  نی ره  الیه له. ویست وگرینگ بووك پنگ  ده ر تاآه ی هه وه جیاآردنه

  .ێربب دهتی گووتن   نییهنگ و چۆ آانی ده نه  الیهبوو بتوان نیا ده ته
م  ز بدوین، بهه ز و بهم په ر ده  هه  آه ، بووه وه آان ئه وانانی تراژدیه  پاه ڕوانی له چاوه

  آرد به آانی دیار ده تی رۆله  نییهآان چۆ رهكتكی تر جیاوازی آارنر شو ك هه  وه رهل
 بۆبیستنی  ران بوو آه نهی بی چكهساس بوونی گو  حه وه  ئاآامدا ئه له.  ت رۆلی ژنانه تایبه
  آه،  یه  هه  نمونه وه م باره له. آرد  آانی دیاری ده ه هه آانی ریتمی زمان  موو فۆرمه هه

   آه یه  هه وه ی ئه گه ش به وه  زیاتر له! وه ستیته به  ده وه نگییه  آزی ده  بهنووسی شانۆگ چاره
 ). رآراوه ده( راوهالند  شانۆگیر وه وه رییه نی هونه هۆی الیه  به

ری گرتووه  ست وه ق ده ك حه  وه ی آه و پاره آات ئه آان ده ره ژه و ك له  یه  داوا لهپلۆتوس
 ێآر ت داوا ده نانه ته,  هیناوه  نهج ی به آانی شانۆآه رجه وازی ومه داخ وه ر ئه  به  له ،وه بیداته

،  هیناوه  نهج بهآانی شانۆی  رجه  و مه  داوای شانۆآه آهبكرێ،   سه و آه تی به  حورمه ب آه
  .ی داوه كی عادنه حوآم شانۆری  هونه بۆ پارزگاری له  شنه م چه ی وابوو بهو پ ئه

   )2001رشی  برايم فه  رگ وه    KARL_ HEINZ  GOETTERT  نووسینی  GESCHICHTE DER STIMME نگ کتبی مژووی ده(

  
ها رادۆکانی حیزبی  روه  هه ،کارهندراوه وزیۆن به له ادۆ و ته ر و شانۆ  ری له  کوردستان وژه له

   و بهکرێ یریان ده  سه م بواره انی ئهپسپۆڕک   کوردستان وه مرۆش له  ئه  که هبوو ریان هه وژه
 ی کوردستانت  رۆژهه ری له  وژه.ن که کان کار ده وزیۆنه  تله  له وه نگ و متۆده هه مان فه هه

 .یشتوون ی رابوردودا پگه ده نیوسه لهزا  شارهری  وژهلک   و گه یه نگینی هه رهکی  مژوویه
می رادۆ و  رده  سه  و ناودار لهڕری پسپۆ  و وژه بووه ت نه ک رۆژهه باشور هیچ کات وه

ریی بوونی  ژه کوردی و د تی وی به ئاوا پش مه باکور و رۆژ له.  بووه وزیۆندا زۆر نه له ته
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رانی   وژه کیان له  بلژیک که  باشور و چ له کانی کورد چ له وزیۆنه له  ته هیچکام له.  هبوو نه
زایی  ی و شارهپسپۆڕ  لهدا  ولیان نه  و حه وگرتووه رنه  وه کوردستانت زای رۆژهه  و شارهپسپۆڕ

 ی کار نهوزیۆنا له و ته  ئه.رگرن ک وه  کهسانی تر  که  بۆ فرکردن و راهنانی سانه و که ئه
. زا نین ش شاره که  زمانهت نانه  ته ی که سانه و که ی ئه پیشه  زاند و کردیانه ریان دابه وژه
   . وه ری گرتۆته ری ئاسایی جگای وژه که  و قسه اوهدریان گۆڕ  جگاکهر که ر و قسه وژه

کیان س ند که  چه.  یه یان هه ری باش و کارامه را وژه کوردستان تی وی و زاگرۆس تاک و ته
. زان  شاره وه هش کردن  پشکهی رپورتاژ و نووسین وکردن نی ئاماده  الیه لهر و رپۆرتر  ک وژه وه
 و زۆرجاران  وه نه که  ده زایه  شاره سه ند که و چه کان السایی ئه ران و رپورتره  وژهشی زۆری به

. کن  ب که وه شکردن و زمانه پشکهنی دارشتن و   الیه  و له هک م که کانیان درژ و که رپۆرتاژه
 کوردیان  ند خانمک نه  چه وانه  له،ری  ناو هونه کانی به رنامه رانی به  وژه ک له کۆمه

  هوان ش له کارهینانی له  و به سانه و که ی ئه وه ره ، رووی ده رییه یان وژه که  کاره  و نه کوردیه
کانیان  وته س و که م هه رجه کانیان و سه  و رسته  و وشهشیان م وچاو و پۆزسیۆنی له ست و ده ده
 و  وعی و ناهورییانهسن کیش مهل کو گه  به  ،ری دایه  وژهری  هونهی وه ره  ده نیا له  ته نه

  .  ریدایه ی وژه ی کار و پیشه وه ره  ده  له،ڵ کامرا  گه وتیشیان له س و که  هه. یه ناشیانه
م و  م ده که  یه،ن ده  خۆیان نیشان ده ینی کاتدا له  عه  له  ونهند چهرانی پیاو   وژه ک له کۆمه

  شکی پاسیوڤ و ونبوو له م له ریان، دووهه بهران ی به که  نووسراوه  له وه  زیت بۆته چاوک که
 حاند  واو له  رووی ناتهبوو و وه ستی شۆره م دوو ده چوارهشنی دانیشتن،  م چه رگدا، سھه هجل وب
 و  فله  حه  له  که،ی وه  خوندنه  و شوه یهسنوعی  مه سته و هه  ئه وانه ئهرباقی   سهکامرا،

  .   ریاندا زاه  سه ، بهکانی حیزبیدا باوه رنامه به
  وره مان زمانی گه  هه به. سان بن وره چی کۆپی گه  ده وه ران له شی مندانیشدا وژه  به له
 ناتوانن پردک  ربۆیه ن، هه که  ده نیان قسه مه کانی هاوته ڵ خۆیان و منداه ه گ وکان له وره گه
  . ن چ بکه دارانی مندا ان خۆیان و بینه نیو له

 ن، که  دهداکانیان ران و میوانه ڵ خۆیان و بینه  گه یر له ی سه ه ران مامه  وژه هندیک له
ی   زاده نگه  فربووبتن، ره وه هب کانی عاره نهوزیۆ له  ته  له وته هس و ک  هه شنه م چه  ئهچ وده

فکری خۆشیان ب.   
  !!دران  مادیش دهسزایکو   بهکران دهر نیا ده  ته  نه سانه و که  ئه می پلۆتوس بایه رده ر سه گه ئه
ت  س و که رانی وا هه  وژه،ستور ب نی ده ب و خاوه ک ستروکتوری ههوزیۆن تلهر  گه ئه

رچوونیان  ن و ده که ت کار ده ستور و رێ و شونکی تایبه  پی ده  بهوزیۆن تله رانی وژه. ن ناکه
 نۆرم و   له که رنامه  به وه م رگایه ر له کاکی وژه . یه وه  شونه  تاوانی مادی به ستورانه و ده له

 و  دهر جا بازی سه نه ت و چه  ریزی مامه هنته ردن و ده وزیۆنی ده له ئیستانداردی ته
رپرسانی ئیداری و حیزبی و  ڵ به  گه  له ه مان مامه  هه رانه م وژه لک جار ئه  گه.کان دوکانه

 باشور   له وته س و که  هه شنه م چه  ئه نگه ره. ن که رنامه  میوانی به ن که که  ده سانه و که ئه
کی نۆرماڵ بم نیشانه  به،کار ئیستاندراده ی کاری دور له   .  

  هنن، نه کاری ده کاندا به سمی و جیدیه  ره رنامه  به  له ی که و زاراوانه  و زمان و ئه و وشه ئه
نگک بو  رهه  فه وه که  رگای زمانه ، له یه ر جاده کو زمانی سه  به  نییهنیا زمانی تلوزیۆن  ته
نیا   ته وته س و که  هه م شوه هئ.   نییهوت و دانووستاندن  س و که نگی هه رهه  فه  که وه کرته ده
د تی وی  ی مه ماه بندرێ، بنه کانی کوردستان تی وی و زاگرۆس و کوردسات ده وزیۆنه  تله له
  .   پرنسیبتره ورۆیی تر و به وتووتر و ئه  پشکه و س کاناه لک له  گه وه و باره له
-ی زیندوو رنامه  به تر خۆیان بهر زۆ و کوردسات تی وی و زاگرۆسکوردستانسازانی  رنامه به
 . د تی وی ریشتوویه  مه  ب که و ئاوه ر ئه  هه هم چ ئه ن، واش وده که رک ده  خه  وه ه
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 گۆرانی بژ بانگ .بینن ودا دهوی زیند مه رنه  به  سازکردن له رنامه ی به ساکارترین شوه وان ئه
 . وه کرته  ده ر دوباره  هه ساه ی ده  ماوه  که،ن که  ل ده و هندک پرسیارین که ده

ند میوانی   رگای چه ن و له که دهی ل  ئامادهیند پرسیار  چه ن و که بانگ دهدار  تمه سیاسه
 ،بوون  هه رنامانه م به ری ئه ن وژه مه گه  ده به. گن  ده رنامه عاتان به  سه  به وه فونیشه له ته
 یان پشتر ،رن به روه  بهکان  زیندووه رنامه به  وه هۆکتورن ستر  رووی سیستمکی خاوه  له که
م  ند ئه رچه هه. یاندا که  کاره ستابوون له  راستش وه به. نر ی به روه  دارژن و به که امهرن به
کاری  م دیسان ئاماده  به،کرێ یزاسیۆن ناودر ده پرۆڤ  و به یه  شانۆدا هه  له انه کار شنه چه

نا  ، ده یه کاندا هه  ئیستانداردی کورده نیا له  ته کارکردنه م شوه ئه. کرێ  دهتی بۆ تایبه
م  لک هه لک گه  ئیستانداردی جیھانیدا گه ی زیندوو له رنامه شکردنی به کردن و پشکه ئاماده

ئیمکانی  کاری زیندوودا  ی له وه ر ئه  به له. کرێ میش کاری زۆرتری بۆ ده  و هه دژوارتره
موو   حیسابی هه ربۆیه  و هه هی  هه وه  نییهی ئینسا ه نیکی و ههک نی ته ند الیه  چه وون لهتکچ
ئیزن  خۆیان  سازان به رنامه کرێ و به  دهد دا و سه ن بوونی سه رخایه تا ئه کان هه کارییه ورده
   له ر بۆیه  هه.ر ئانتن  سه  وه بگوزنه  هانرنام  به شنه و چه هکاری ئ  ب ئاماده ن به ناده
کان   کامرا وینه ، نه واوه نگ ته  ده ، نهکاندا یه کوردی هوزیۆن تلهموو  ههکانی   زیندووه رنامه به
ر و میوانیش هیچ   وژه. که ک یه کاندا وه مووکاته  هه ه رووناکی ل ، نه وه گوزته  باشی ده به

 ر واو بوونی هه ست پکردن و ته ده. کانیان ییهم وکوڕ  و که ه  بۆ البردنی هه  نییهئیمکانکیان 
تا کاری  ، ههچ  ده  موعجزه کانی کوردستان زۆرتر له هوزیۆن تله   له زیندووکی یه رنامه به
ی کوردستان تی و وی و زاگرۆس و وزیۆن تله رس ن هه  الیه  له کنیکه م ته هئ. یوزیۆن تله

ت   تایبه ر بنووسرێ به  سه ند کتبی له ب چه ده  وه  بۆ ئه هیندرێ که کارده به  وه کوردساته
  .ری و سیاسی زیندوو کانی هونه رنامه به

 
  ی مندان رنامه به
 نیاز و منداڵ. رنکرد  دهر منداڵ ناود  ب، به  وه  ساه13 خوار  منیان له ی ته سانه و که ئه

 و سیستمی گا نگ و کۆمه رهه  پی  ئایین و فه  به یه، که وی جیاوازی هه عنه پداویستی مادی و مه
ی قانوندا   چوارچوه  ماڤی منداڵ له  که گایانه و کۆمه له. کرێ یان ناکرێ رورده یا دابین ده په

ڵ منداڵ و   گه ندی له  پوه  له.کانی منداڵ  پداویستیه درته ت ده  سرنجی تایبه، پارزراوه
 و ش لهنی ساخی  الیه. درێ نجام ده ه ئ  و سانه نجام دراوه جۆر ئه مه ی هه وه  لکۆینه,وزیۆن تله

  ر له  ههوزیۆن تلهمژووی .  وه بینی لکۆینه ره  ژر زه خرته  ده ی منداڵ رورده  و پهروون رۆح و ده
ت  باره  سه تیه ایهی مرۆڤ وره ساتی گه ی کاره وه هان ئامان گ  لهوزیۆن تلهستپکردنی  تای ده ره سه
   کشایه وه هوزیۆن تلهی  نده  رگای پرۆپاگه منیان له م ته کان مندانی که نازییه.    منداڵ به
ناو   ڕ هندرایه  شه وه هوزیۆن تله رگای  بوون، له ڕ نه شداری شه  به ش که وانه ئه .ڕ کانی شه یدانه مه

  کارتکردنی خات که ریده  ده1945ا ت  هه1939کانی سانی نوان  وه لکۆینه.  وه کانیانه ماه
وام  رده موو ژیان به  ههی درژای  به و سانه وانی مندانی ئه ر مشک و رۆح و ره  سه  لهوزیۆن تله
ن   الیه  لهوزیۆن تله زۆری  چاولکردنی  لهکی زۆر جیدی پشگیری یه  شوه  به ر بۆیه هه.  وه ته ماوه

م  ب به  دهن  الیه مه کانی هه وه لکۆینه پی  عاتدا به  سه24ی   ماوه  لهمندان. کرێ  ده وه مندانه
  :ن  بکهوزیۆن تلهیری   سه یه شوه

 9تا   هه6عات، مندانی  نیا نیوسه ساڵ ته6تا  هه3مندانی ،  قیقه  ده20تا دوو ساڵ  ی ههمندان "
   " . هقیق  ده90 ساڵ 13تا   هه10عات، مندانی  ک سه سان یه

یری   پویست سه ی زیاتر له و مندانه ی زۆری ئه شکی زۆربهیکانی پز وه  پی تاقیکردنه به
  شنه  چ چه،ن جیاواز مه مندانی ته  کهش  وه ئه. بن ی چاو دهل خۆشیگه ن دوچاری نه که  دهوزیۆن تله
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نی  مه  ته س کرا مندان لهک پشتر با روه هه.  می جیدیه ن جگای مشت یر بکه یک سه گه رنامه به
  ب چی له  بکات ده  هشتا ناتوان قسه  سان که2، منداکی   نییهکیان  ک یه  وهیجیاوازدا نیاز

 ن؟ ماشا بکه لک ته گه رنامه  به شنه  سان چ چه5تا  هه3 مندانی نوان ربگرێ؟  وهوزیۆن تله
 ؟ ر چیان پویسته  سه نه به ات ده خوندگاکان ک له   رۆژانه  ساڵ که9تا  هه6ها مندانی  روه هه

مان  ؟ هه بن نیازیان چیه رباز ده نی مندای ده مه  ته  هدی هدی له  ساڵ که13تا   هه10مندانی 
  .  وه نهر ساڵ و مرمنداڵ و الوان وم بد14سانی بان  ب بۆ که ل ده پرسیاگه

   منداڵ له،ی ژیان کانی ژیان و شوه وه  پی تاقیکردنه بهریتی کوردیدا  نگ و داب و نه رهه  فه له
  ب به یش دهوزیۆن تله ،گرێ رده یی وه رده روه نگی و په رهه جۆری فه مه نی جیاوازدا شتی هه مه ته

 بدات  کورد ئینسانی کانی ریت و زمان و بایخه نگ و داب و نه رهه فه   بایخ بهم  پی سیستمیك هه
نی  یه ر ال گه  سازکردندا ئه رنامه  به له.  بۆ مندان چ بکا رنامه میانه به رده میش سه ههو 

ر  به   لهی  ه مندانو  ئه داهاتوی،رێگی ر چاو نه  به  و پداگۆگی له هرد روه په تی، یه کۆمه
 ک کورد  وه ژیانی ئمه. هن ۆی دهڵ خ  گه دژواری لهکرن    ده رورده کان په وزیۆنه له ته

ر  گه  ئه  که، کردنی منداڵ پک هناوه وره کردن و گه رده روه تی بۆ په  تایبهی  و شوه وه تاقیکردنه
کانی  ره نگ و زمان و بیروباوه رهه  فه شکی گرینگ له  به،نگری رچاو نه  به کانی له  نگاتیڤه نه الیه
  ورورده ن سیستمی په  الیه  له  کهرد ژیانی مندای کو  له ش هش و به ئه. گرێ  خۆی ده کان له هم رده سه

،  نابردنی دراوه ولی له  یان حه شوندراوه  وه مانه که ی وته رانه کهنگ و زمانی داگیر رهه و فه
تی خۆی  سایه  کهمیش میان بار ب و هه رده م سه  مندای کورد هه ی هو ۆ ئه، بوه ب ساخ بکته ده
 و او نه.     وزیۆنه له کانی ته رکه  ئه کک له ش یه وه ی، ئه بپارز خۆینگی رهه  فه ستن به  پشت به به

دن و پ کر تا گاگۆکه  هه ،وه  دایک بوونه  رۆژی له  له  دایکان  ی مندان کهگۆرانی و شعر
 و   کایه.ب بایخی پبدرێ ده  وه ینه یچن یان ده ، بۆ منداڵ دهرتن و زمان فربوونگ هه
  و یاری  وزیله ت و چیرۆک و نق و نه کایه دان حه یان و سه کانی پاش س سان و ده مه گه
یی و  وه ته  سامانکی نهرێ، ن بۆ سه سا ی ژیانی ده وره سان و ده6کانی پاش  مه رده سه
ده  که ،ژووییهم  وه ه ک  زانستیانهب کی ل ری کوردێرگگای   له و مندام   هه وه کانه هوزیۆن تله ر 
 . وه نهر بگوزکانی داهاتوو وه بۆ نهیی  وه ته  نهک سامانکی یش وهم  و ههیان ئاشنا ب   گه له
 یان نوێ ،کرێ ئینسانی تر نه ،  م سامانه رۆک و فۆرمی ئه  ناوه  که  نییه  و مانایه  به مه ئه
  !کا یدا نه پهکنیکی  ری و ته ی هونه میانه رده فۆرمی سه و  وه کرته نه

ب رابوردو و حاڵ و داهاتووی  ر و مدیا و پداگۆگی ده کانی زانست و هونه  پسپۆڕ و لزانی بواره
  مه  مندای کورد هه ن که دهک گرێ ب  یه  وا له ،میانه رده رۆککی ئینسانی سه  فۆرم و ناوه کورد له

   .و ژیانی داهاتووی بروا ره  به وه تی خۆیه سایه  که نگ به ره مه ن و هه الیه
  رۆن؟ کی وادا ده  رگایه  کورد بهکانی هوزیۆن تلهئایا 
  هو یان ساڵ له  یان کارتۆنی ده، وه کرینه  بو ده وه کانی کوردستانه  تلوزتۆنه  له ی که رنامانه و به ئه

ی نزمی  گه رنامه  یان به ،ک ئیرانه ، یان دیاری وتانی وه ربیه رقی و غه پشی وتانی شه
   پشتی به  و نه  یه میانه رده  سه  و نه یه ی هه وه هر ی سه ندییانه تمه و تایبه  ئه  نه  که نبیله رده هه
  .  ستووه  به وه ری کوردییه نگ و مژوو و هونه رهه فه

می مندان   ده  زۆر له  به سان که وره ک شعری گه ت ئاسا و کۆمه سیحه گۆرانی نهک  کۆمه
 نو  له.  مندانهکانی  رنامه  بهمی رجه ،سه خزانر ی نزم و هه رنامه  بهنکیڵ دوج  گه  له خراوه
کی مندان  ۆرانییهند گ ی فربوونی زمان و خوندن و چه رنامه ند به دا چه رنامانه و به موو ئه هه

 . مندان بواریسازانی رنامه  ناو به  له زایه ی بوونی مرۆڤی لزان و شاره  نیشانه دروست کراون که
ی مندانی  رنامه  بهی وه الساییکردنه زۆرتر   کهبیندرێ  دهبازی ره سخه شنک مه  چه وه  له جگه
 بۆ ملیۆنان مندای  خات که رده  ده وه  ئه وانه مووی ئه هه . هئرانکانی کۆماری ئیسالمی  هوزیۆن تله
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خورێ و  نا یانم   خه و  نییهوزیۆنی  ی تله رنامه به ی کوردن، وه ته  داهاتووی وت و نه کورد که
     !  نییه گۆڕێ دا   لهرژی رنامه به

ژین،  کانی کوردستان ده وره  گه  شاره  لهن یای وت و روه  ده  له  نین که وانه نیا ئه  کورد تهمندانی
 .گای کوردستان بن کۆمه لهنک   توژکی ته ر به  سه  نین که وانه نیا ئه ها مندانی کورد ته ر وه هه

ر وتکی تر  ک هه ژین و کوردستانیش وه کان ده کان و گونده  بچوکه  شاره ی مندانی کورد له زۆربه
ر   به  ئمکاناتیان له،کان و ئوروپا وره  گه ک شاره  وه نگه  ره ، که یه شی هه  ملیۆن مندای ب به به
رهات و ویست و  سه ی ژیان و به وه نگدانه  ره نده  چه ،کانی ئمه هوزیۆن تله !ب ست دانه ده

  مانن؟ که ی منانی وته ر زۆره  هه شه و به  ئهکانی داخوازییه
ب  کو ده ، به وه ن بکرتهی مندا رنامه ی کاتی به وه  پکردنه یا بیر لهن تهناب  کان هوزیۆن تله  له 

ند وتدا  چهر   سه به   که وه  بکرته ناوی کوردستان مندانی وتک بهرژی بۆ  رنامه  به بیر له
     !!کرێ نگی و زمانیان ده رهه تی و فه سایه  که  له شه هڕ ش کراون و هه دابه

  
  کان وزیۆنه له یی ته رنامه  و ب به الوان ی رنامه به
 24تا  تی دان و هه ی الوه  پرۆسه  ساڵ له14ن بان  مه سانی ته کانی جیھانی که  پی ئیستاندارده به

ر و   سه نه به  خویندنگاکان و زانستگاکان رۆژگار ده هشتا له  و الوانه ئه. ک الو دژمردرن ساڵ وه
موو   بۆ هه هنگ  ره یه م پوانه ت ئه به  ئه.  نییهتیان  یه یی و کۆمه ی پیشهرپرسیار تی به واوه  ته به

و   ئه کرێ بژین که  ده وه مه النی که م به  به،گونج کانی جیھان پا و پر نه ره وه کان و ده وته
استکی ژیان  ئ  و له یه کیان هه یه  وی نزیک به عنه  پداویستی مادی و مه تیه یه  کۆمه سته ده
  باری فیزیۆلۆژی و هۆرمۆنی و جنسی و  له  و تاقمه  ئهوه  له  جگه.بن دهژیان  یربازی ئاستکی تر ده
  ندییانه تمه ایبهم ت ئه.  وه ونه که  جیھانی مندای دورده واوی له  ته به  وه ره ست و بیرو باوه هه
دا پویستی زۆر  وره و ده  له 24تا   هه14نوان   الوانی .ڵ الوان  گه  بۆ کار له   هراوانیدانکی ف مه

زگاکان و  ت و دام و ده وله گا و ده کان و کۆمه ماه  بنه  که ،یه نیان  هه الیه مه جیدی و هه
 چی بۆ الوان  کانی ئمه هوزیۆن تله. یارنرپرس به ج کردنی دا  ج به  له سیاسیرپرسانی به
  وه و باره کان له هوزیۆن تله   تا ئستا له ی که وه  ئه؟گرن رده چیان ل وهن و  ده ن دهن و چییا که ده

نوس و داهاتووی   چاره  به واوه یلی ته یی و ب مه رنامه تی و ب به ی ب سیاسه ، نیشانه دیتراوه
 و او و گۆی سیاسی و گۆرانی داواکرلی گفت گه رنامه ری و به ک کلیپی ناهونه  کۆمه  له جگه. الوان
په کانی هه هسریا ی حیزبهن و شه  الوان لهنیشان دانی  ,  ئوروپا کان له رککانی  قامه کۆ

 الو و چی بۆ   چی له،رک و هات و چۆدان په حای هه  له   کهیرانگاکان، کانی کوردستان و سه رهشا
واو دۆڕاو بوون و   ته وه نه هیم ال کان له هوزیۆن تله؟  وه ته  بو کراوهکانی کورد وزیۆنه  تله  لهالو
ران و  به روه  به شکی زۆر له  به نگه ره.  تووندی باس بکرێ ب زۆر به ش ده وه ئه. اوندۆڕ
 بپرسن  و الوانه ب الوانی وت له دا ده ته و حاه کان خۆیان الو بن، له هوزیۆن تلهسازانی  رنامه به
 ؟  کوردستان کیه  الو له که

  
   ژنانی رنامه به
  ی دانیشتوانی شاره  نیوه.ژین کان ده  بچوکه کان و باژره  گونده شی زۆری ژنانی کورد له به
کانی کورد،  هوزیۆن تله.  ژنان پک دن وی کوردستان له ره کانی ده  کورده ماه کان و بنه وره گه
ت   تایبه به. ن که ری دها دیکان رنامه رۆکی به م ناوه رپرسن و هه م به هه که  کانن، ی پیاوهوزیۆن تله
ی ویست و   ئاوینه  کوردستان، نه تن له سته ی ده یمانی ئاونه ولر و سوله کانی هه هوزیۆن تله

  ی به  په، وه  نییهکا رنامه و به وزیۆن تله رگای  ر له بینه. گای کوردستان کانی کۆمه داخوازو پکاته
یگاجگای کوردستا  کۆمه  ژن له و رۆه. ناباتنکانی  هوزیۆن تله   له تی ژن که  زۆرترین روا
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   له  که یه و ژنانه  یان ئه ،کانه  و ب پرنسیبهری  ناهونه درێ، ژنی ناو کلیپه  نیشان ده وه کورده
 چ  کاندا له  گوند و شاره شی زۆری ژنانی کورد له ی به وه ئه. درن هی کاالکاندا نیشان ده ئاگه

  شنه  و چ چه کانیان چیه گادان و ویست و داخوازی و پداویستیه  ماڵ و کۆمهبارکی ژیانی ناو
و  می ئه ین خهر زۆرت.  نییهکان  هوزیۆن تلهرانی  به روه می به  خه، وان پویسته لک بۆ گه رنامه به

.  هنن، ناساندنی هندک تاکی ژ که ه دش ر ژنان پشکه  سه  له رنامه  جاروبار به ش که خانمانه
ی  مه کان هشتا نه  کوردییه هوزیۆن تله  ڕ ژنان له  مه تی له یه مای فکری و کۆمه چ بنه  ده وه له
شکی و یری و پز نگی، زانستی، هونه رهه نگی سیاسی، فه ره مه ی هه رنامه یان به بوو ده نا ده  ده،ب

گای  ر زۆری کۆمه شی هه  به کهی  و ژنانه ت ئه  تایبه  بکرێ ، به تی بۆ ژنان ئاماده یه کۆمه
  . کان نین  بیری حیزبه کان جیاواز له وزیۆنه له  بیرو فکری ته.هنن کوردستان پک ده

ڵ   گه تی مامۆستایانی ئامان بۆ دیدار و گفت وگۆ له کیه ڤدی یه ڵ وه  گه  له1994ورۆزی سای  نه
 هیچ دیدار و گفت   کوردستان، له یشتینه هتی مامۆستایانی کوردستان گ کیه  و یه رورده زارتی په وه

ک  ت یه نانه  ته،تی مامۆستایان کیه  یه  له تخانه و دانشگاکان و نه زاره  وه  له سمیدا نه کی ره وگۆیه
سیان ژن  تی مامۆستایانی ئامان دوو که کیه ڤدی یه سی وه  پنج که بوو، له شدار نه خانمیش به
  که له سه ر مه  سه رپۆش دانان له رپرسان سه ومی به.  پرسیار بوو بهب بۆیان  له سه و مه بوون و ئه

  . بوو
 د مه  قازی محهاو س بۆ یادی پشه یک که ڵ کۆمه  جارکی تر له گه2005ورۆزی سای   نه له
تیدا، ژن  ی بای ئیداری و حکومه که  هیچ دیدار و میوانییه ش له و جاره  کوردستان، ئه یشتینه گه
کان  وزیۆنه له گای کوردستان، ئایا ته  راستی کۆمه  له یه  نیشانه و ونانه ئایا ئه. بوو ایان نهجگ

   !!ن؟ و راستییه ی بانونی ئه ئاونه
  

  تی یه ی کۆمه رنامه به
ی  رنامه  رگای به کانی له  قۆناغه  که ،هاتووه وتوو پک نه کی پشکه گایه  کۆمه کوردستان له

. راندب یی تپه وه ته  نه پی سیستمکی نگی و یان به رهه ی سیاسی و ئابوری و فهدارژروا
کنیکی و  نگی و زانستی و ته رهه وتوویی سیاسی و ئابوری و فه  دواکه گای کوردستان له کۆمه
ر   به ، له ک ترازاوه ر یه  به گا له کانی کوردستان کۆمه شه  به  زۆر له  و له تی دا راگیراوه نعه سه
  ؟  ستۆیه  ئه رککی له  چ ئهوزیۆن تله وتکی وادا  له.  شاوه وه ک هه یه
ی و ی ئابور دانی دوباره رهه  و سه وه دان کردنه  ئاوه بگی بۆ م ونه وری که توان ده  دهوزیۆن تله
 وتانی  له . تی و راهنانی کارناس نعه کنیکی و سه ساندن و پشخستنی باری زانستی و ته شه گه

ی  وه خکردنه و راهنان و سا وه لی سازکردنه  بوارگه  لهوزیۆن تلهی  وه یان ساڵ تاقیکردنه تر ده
و  توانن ئه کان ده ییه کورد هوزیۆن تله . یه پاو هه  تک تهئابوریی  وکی وران گایه کۆمه

ی  وه  پی ئه به.   پویسته  ی که و ناوچانه کان و ئه ییه گوند ننه  زمانی کوردی بگه  به وانه تاقیکردنه
کان  ره وه  گه  شاره  له ی که و ئیمکاناتانه ی ئه  زۆربه رین له کان ب به کان و گونده  بچوکه شاره
موو  وی زانیاری بۆ هه  فرکردن و بوکردنهرچاو بۆ کی به یه رچاوه توان سه  دهوزیۆن تله،  یه هه

   له شنه  چهو رژی له رنامه  یان به  ئایا تا ئستا کاری وا کراوه!سان ب  که ه چین و توژ و کۆمه
تی  وه کی ده یه رنامه به هیچ ، نین و حیزبینتی وه کان ده هوزیۆن تلهی  وه ر ئه به له؟  گۆرێ دایه

وه  انهوزیۆن تله رگای    لهننی، زانیاری  و فهتی یه  بواری کۆمهله کان و ئیدارهکان  رتخانهزا وه
    !ک  بۆ ناو خه وه ناگوزرته

  ، که   یه-یی ماه تی، بنه یه خۆشی کۆمه یان نه یان گیروگرفت و ده گای کوردستان دوچاری ده کۆمه
تا .  وه گرته ده  ساڵ وره تا الوان و ژنان و گه  هه وه  مندانه ر له گا هه کۆمهکانی  موو توژه هه
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ی  اره ب ، دۆکۆمنتار له وه ، لکۆینه لی زانستیانه گه رنامه کان به هوزیۆن تله   هیچکام له ئستا له
  .  نابیندرێ ستانه به و مه رژیش بۆ ئه رنامه  و به کراوه  ساز نه  وه خۆشیانه م گیروگرفت و نه ئه

  ک کهوزیۆن تله،  یه رپرسیار هه یی و به وه ته ی نهوزیۆن تله  ک کوردستان پویستی به وتکی وه
تی   خزمه  له وزیۆنک که له ته کانی گوندی و شاری، سی خه فه ڵ نه  گه س ب له فه هاونه
   !وتنیاندا ب پشکه
  

  ؟وزیۆن تلهرادۆ یان 
گرێ و یان گرینگی  کی نه ره وری سه  ده  پک دێ، کات ونه  ونه ی لهیۆنوز تلهی  رنامه به

  .وزیۆن تله   نه  کاری رادۆیه  ب ونهی ، قسه وه منته  ده نیا قسه تهدرێ،  تی پ نه تایبه
 ی زۆرتر گۆران ردن کهای سیاسی و رابو رنامه  به کان به ردییه  کوه هوزیۆن تلهکانی  رنامه ی به زۆربه

 .  نییهیان وزیۆن تلهکی  ندییه تمه  تایبه شنه  هیچ چه یه رنامه  به شنه م دوو چه ئه.  وه کرنه  پر ده یه
وو بو ی زیند  شوه  به رنامانه م به ی ئه وه ر ئه  به لهکی ناگێ،  ره کی سهور  ده  ونه واته
و  ر له رهنه وری ده  ده.  وه ت بوناکرتهی پویس  و ونه گرێ وری مردوو ده  و کامرا ده وه بنه ده
ری و   مردووی ناهونهی ونهچن و  دهر ی پرۆڤسیۆناڵ ده  چورچوه  له کامرا .نابیندرێ دا رنامانه به

 .تا تلوزیۆن  ههگن دهوری رادۆ  کان ده هوزیۆن تله  ر بۆیه  هه. وه نه که یی بوده ناپیشه
یش ی بانگھشتنی گۆرانی بژان رنامه ۆرانی داواکراو و کلیپ و بهک گ ردن وهابواکانی ر رنامه به
تالک "ب   و ده ی زایینی دراوه16ی  هد  سه  له نگ و ونه ولی گردانی ده حه  .  یه شنه و چه ر له هه

  نگک که نگ ب، ده ری ده واوکه ته  کهک  یه  ب، ونه نگ و ونه ی ده وه  کوردیش گواستنه"شۆی
  .  ب ری ونه واوکه ته

  ونهدا ناگوترێ،   قسه  له خات که رده کان ده مرۆڤه  ی نه ش و الیه و به ی ئه وه ر ئه  به  له نگه گری ونه
کردندا   قسه م له  به ، نییهتاندنی تدا  خه ، هه  نییهکراب درۆی تدا  ستکاری نه ر ده گه ئه

 زمانی  خات، ونه رده کان ده سه روونی که نی ده  الیه ، ونه یه کردن هه واشه ، چه یه درۆکردن هه
   و له نگه ده ر له  به  سروشتدا ونه له.   نییه درۆی تدا  خات که رده کان ده سه ری که یکه ش و په له
  ت له  تایبه کانی کوردیدا به وزیۆنه له  ته له.  هاوتابنب ب ده ر وا نه گه وزیۆنیشدا ئه له ته
ماشاکردندا   کاتی ته ر له بینه.  ردانه رگه  و یان سه  زیندوودا زۆرجار کامرا یان پاسیڤهی رنامه به

کامرا کاتک کامرای . وی که رده کانی ده ر دوای قسه که ی سیمای قسه  که  که، ب وه ناب ماتی ئه
  له  ی که و پرنسیبه ه ل نا دووره ، ده وه کان بگوزته کردن ونه  خرایی قسه  به  که زیۆنه له ته
  .کرێ  کاری پده مرۆ  ئه که کنیکه و ته  له ه کاری بۆکرا و دوریش16ی  ده سه

  
   رووی جیھاندا ک داخراو به یه ربیجه کانی کوردی ده هوزیۆن تله
موسیقا و زای  کی زۆر گۆرانی بژ و لزان و شاره کۆمهستی  ر ده  سه له  کهی  و موسیقاییه ئه

ند   و چه هند سا یی چه وه ته سامانی نه ، سای رابوردودا پارزراون70   لهبیات ده ر و ئه هونه
مان  هه  به !واوی چاوپۆشی لکراوه  ته کان به هوزیۆن تله   له که، نگر دها  خۆ  لهی کورد زار ساه هه

ڕ و   باوه نیا له  ته  نه مانه رده و سه کانی ئه رای گۆرانیبژه  تاک و ته ش له وه ت ئاوڕدانه نیسبه
  له.  کانه رنامه عاتی به ی سه وه هکردنپرکو بۆ   بهایات،ن  وه کانه هوزیۆن تلهرژی و دسۆزی  مه رنا به
م  می ئهوا رده بۆ پاراستن و بهنابیندرێ ک  یه  پرۆژه انهوزیۆن تلهم   هیچکام له ی له وه ر ئه به

ر  گه ئه  یه  هه وه کیه ری زاره بیات و هونه ده نگ و ئه رهه  فه بهندی  رچی پوه هه.   یه وه ته  نه سامانه
  وله و حه ئه.  رگدراوه  رووی ل وه وه کشراب، ئه نهردا  سه تی سووری باتبووی به خه
بیاتی کوردی هیچ  ده ئه. بیندرێ، ب دورنما و ب داهاتوون دا ده ستنه م به  له ش که سییانه که تاکه

می   خه، شعر و چیرۆک و رۆمان و دراما ک  و کتب و نووسین وه  نییهدا  انهوزیۆن تلهو   لهکی جگایه
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ر  گه ری نمایشی ئه م هونه رجه شانۆ و سه. وزیۆن تلهزگاکانی  می ده  خه  نه ،کانه کتب فرۆشه
ان بۆ  یفکر و رامان،شخستنی بیر و هزر،پ بۆ   نه  نیه  و پکهناندن  بۆ که،ب جاروبار هه

 .ک  خهری وق و بینایی هونه کشاندنی ئاستی زه و هه  دراما و جوانیی ئاستی وه رزکردنه به
ر و  هونه .  وه ۆتهب ه جگایان ن انهوزیۆن تلهو  یان بواری تر له ی زانستی و سروشتی و ده رنامه به
  .  وه هن هنگ ناد  ره انهوزیۆن تلهو   له وه که  هیچ ریگایه نگی جیھانی له رهه بیات و فه ده ئه
نگی و  رهه کی فکری و فه یه  دورگه رانی له  بینه  کهکی داخراون یه  دورگه کانی ئمه هوزیۆن تله

و   رگای ئه کانی داهاتوو له وه  نه  که ترین زیانه وره ش گه وه ، ئه وه هلته تیس ده رییدا قه هونه
  .یبینن  ده وه انهوزیۆن تله

  
   کوردنگی رهه گۆڕینی فه

 دیار و مای بنه  و یشتووه گه ستاندار نه ئی نگدا به رهه ر و فه  زمان و هونه ی کورد له وه ر ئه  به له
  ڵ لهوچر وپ و قو جیاوازی  وه ڕ و ئایینه نی فکری و بیروباوه  الیه له ،نییه دا  بوارانه و  لهرۆشن
وی  یره ندی په  ناوه سیستمکی  له وه هو ئابوریتی  یه  سیاسی و کۆمهنی  الیه له ، یه  ههاد گاکه کۆمه
   .کرێ دی ده به کان نه موو الیه ی هه بۆ تکدان و گۆڕانگی زۆرتر  ئاماده،ناکرێ

 ئستا ،بیندرا  کوردستان ده نگدا له رهه  بواری فه  پشتر له ی که ک ترازانه ر یه به و ئاوزی و له ئه
یی  واره مان ب قه ر هه کانیش هه وزیۆنه له  و ته یی گرتووه  و قالبی حیزبی و ناوچه چوارچوه

 رگای  نگی رۆژی کورد له رهه  ناوی فه  زمانی کوردی به ی به وه ئه. نونن نگی ده رهه فه
می  رهه به .نگی کورد رهه ماکانی فه  و بنه هگ و ریش  ره  له  دوره،درێ  نیشان ده وه کانه هوزیۆن تله
یقار و شانۆوان و  و گۆرانی بژ و موسند رمه هونهخسی  هشتی  رواهزۆرتر کان  سه  که تاکه
یی و  وه ته  سامانی نهنی  خاوه ک که یه وه ته  نه،یی وه ته ی نه ونه تا  ههن خه رده ر ده گه ما سینه
ر و  نگ و هونه رهه  فه ور له و دییخرا  به  لک که گهم رهه به. ر ب نگ و هونه رهه فهو ت  قیه عه

  . بن ش ون دهیخرا  به نکرچ بلزانین 
ر و  رزانترین هونه شون هه نگ دا وه رهه ر و فه  بواری هونه ت له  تایبه کان به هوزیۆن تله

خۆش  شی پ نه گاکه  کۆمهکو  به کراوهری پ وران  نیا هونه  ته  نه  که،وتوون ند که رمه هونه
 نگی رهه ری و فه رزشی و هونه وی و ئه عنه ڵ جیھانی مه  گه  له واو بگانه و جیلکی ته ره به و  کراوه

   . کورد بار هندراوه
  
تایی  ره  سه له.  ویی کورددا داخراوه ته ورترین سامانی نه ر گه  سه کان به وزیۆنه له رگای ته ده
ری موسیقای  نگ و هونه رهه سلی کورد فه  نه و ره  به ند ، چه که ده تا کۆتایی سه ست ههی بی ده سه

 یر کانی داگیرکه ته وه کانی دهزگا  رگای ده  له  که،مرۆ  ئه  یاندیانه ست و گهاپارکوردیان 
ی وزیۆن تلهکانی زگا ن ده  الیه مرۆ له ، ئه وه پارزرای دسۆزس دان که تی سه  هیمه  به وه کوردستانه
   که ه ئاسیمیالسیۆن و وه مانای خۆتوواندنه   خۆیدا به  له مه  ئه.ال نندراون  وه و سامانه  ئه وه کوردییه

  درێ که نجام ده  ئه وه انهوزیۆن تلهو  ن ئه  الیه ت له  تایبه  به شه م به ئه. کرێ  دهستی خۆمان  ده به
شانۆ و .  وه ته کاندا سراوه هوزیۆن تله  بیاتی کوردی له ده ئه. زانن وتوو ده  پشکه خۆیان به

مووشت   هه ریکه  خه وه کانه هوزیۆن تله رگای  ت له سیاسه. مووشت ب نازترن  هه کانی تر له ره هونه
 . وه ترسی جیدییه  مه ری کوردیان خستۆته نگ و هونه رهه  فهوزیۆن تلهزگاکانی  ده. دات قوت ده

  ره وروبه سالمی وتانی دهنگی  رهه  فه  نه درن که ت ده رک عاده نگ و هونه رهه  فه ی نوێ به ره به
   له  نه  که سانیكه  که ری تاکه نگ و هونه رهه کو فه  به ،نگی سالمی رۆژئاوایه رهه فه و نه

و  ی ئه وه نیا رگای بوکردنه ته. نگدا رهه ی فه  چوارچوه  له گونج و نه ردا ده ی هونه چوارچوه
 هچ شونکی  ا لهن ، ده شنی خۆیانه  چه گرانی له نامهر کانی کوردی و به وزیۆنه له  ته مانه رهه به
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ی  وه کانیش نابینن، چ بگا به وزیۆنه له ی ته وه ره ی ده روو ندانه رمه  هونه شنه و چه ه ئ م جیھانه ئه
میش   و دوو ده م بووه مشری دوو ده م شه ر ده وزیۆن هه له ته.  وه  ل بوکرتهمیان رهه به
  گرن؟ رده ک وه می که  کام ده کانی کورد له وزیۆنه له نی ته  خاوه  که یه وه پرسیار ئه ، وه منته ده
  

  وزیۆن له ندان و ته رمه هونه
ند  رمه  هونه.  نییهخۆ  ربه  حیزب و مدیایی حیزبی دا ئازاد و سه  وتی پر له ندی کورد له رمه هونه

  سته لی وابه ندگه رمه هونه کی ره ستی سه به مه.  انهرد رگه ، یان سه ره ، یان دژبه یه سته یان وابه
 ی جیھانی و  وه  تاقیکردنه پون که  ده  رگایهو ان ئهو  ئه .وه خولنه  دهدای حیزب  بازنه  و له حیزبه

ی  پوانه.   دوایه ی لهند رمه و فکر و هونهر   داڕزاندنی هونه  تی که ویهلماند  سهوتی خۆمان
ڵ   گه لهتی   زمان و فکری حیزبی دژایه دا به  هانیان ده سانه و که تی ئه یه کری و کۆمهری و ف هونه

   هۆی پارچه بته  ده  که وه یدانه و مه  ئه چنه  ده شنه و چه ن، به بکه ندانی رمه باقی هونه
  . ری وی هونه عنه ندان و جیھانی مه رمه گای هونه کردنی کۆمه پارچه
زگاکانی  کو ده  به،اونندر ننیا راو  ته  نه هو  نییهزگاکا ن حیزب و ده  الیه ر له ژبهندانی د رمه هونه

کرێ   بایکۆت ده وه کانه ن حیزبه  الیه  له ندانه رمه م هونه می ئه رهه به. ن که  ده کاریان دژ  بهحیزبی
  .  ننبی ده  وه ره وی دهت رو حمه  زه و به
  یه سته و ده ئه.  بزمار م له ن و هه ده  ناڵ ده م له  هه ن که یه سته  دهو ردان ئه رگه ندانی سه رمه هونه
م  ن و له که ج ماڵ و ماڵ ده ره ک قه وم بن، وه رده ریان به تی هونه حمه  زه  ژیانی پر له  له وه بۆ ئه

  .  وه گوزنه زگای حیزبی ماڵ ده و ده زگا بۆ ئه ده
 و  کی بۆ ماه ره وری سه دا ده ستنه و به کان له  حیزبه،یانکان خۆ نده رمه تی هونه  یهن چۆ جیا له

 حیزب و مدیای   وتی پر له  له یه سته و س ده هیچکام له. گن  ده یه سته و ده ماڵ پکردنی ئه
   . یه که وه ته گا و نه  پویستی کۆمه ن که  ناگه رییه  هونه و ئامانجه حیزبیدا به

  یاندووه ند، گه رمه  هونه سته ر س ده ر و هه  هونه دا زۆرترین زیانیان به وارهو ب کان له وزیۆنه له ته
  .  وه ندی کوردستانیان قوتر کردۆته رمه ر و هونه یرانی هونه و قه
م  ئه!  " وه ی حیزبیهرگای مای حیزب و مدیا ده   به دا زۆرتر پالکه و سیستمه له"ند  رمه هونه

ڵ   گه  هاوکات له، ئازادیدا ر له هونه!  دوای خویدا دن فکر بهر و   ورانی هونه سیستمه
  . یدا بکات و په  برهتوان ده ت  نییهشارستا
 و  سته  مۆنۆپۆلی فکری و ده شنک له  و چهئیدئۆلۆگی، ئایین، حیزب ی ناوداخراوگای  کۆمه

 کان هوزیۆن له ته. با دهژاری  و هه ره  به،گا تی ناو کۆمه ویه عنه ند و مه رمه ر و هونه تاقمک، هونه
ژاری فکری  هه. "ژاری  هه  پدان به ره وی په پشره"  بنه  ده،نروخن  نه و سنور و دیوارانه ر ئه گه ئه

 سوودی   به  و نه ندان رمه  سوودی هونه  به ، نه هکان  سوودی حیزبه  به نگی نه رهه ری و فه و هونه
   ،نییه نیا  ته  بهکان وزیۆن و حیزبه له رکی ته نیا ئه  ته و دیوارانه نی ئهروخاند. گا ک و کۆمه خه
ری و  ی فکری و هونه بازنه.   نگسازانه رهه ت فه  تایبه  به ،گاکه موو کۆمه رکی هه کو ئه به
موو کوردستان و   پانتایی هه ب به ر حیزبک ده ر تاککی هه ند و هه رمه ر هونه نگی هه رهه فه
موو  کانی هه  ب، ئینسانهیست به کان مه ری ئینسانه وه خته ری و به روه سه و ھان بجی

 بترازێ،  یه و بازنه ر له گه ندکی کورد ئه رمه ر هونه ری هه جیھانی فکری و هونه! مان که نیشتمانه
    !چ رده ر و فکر ده ی هونه  بازنه له
  
  ری ساڵ ورۆز و سه نه
ری سای کوردیان جژن  ورۆز و سه  ژر دژوارترین بارودۆخدا نه کی کورد و رۆشنبیرانی له هخ
ی  کمه  ژر پۆستاڵ و چه ی کورد له وه ته  نه.هاتن گرت و دوچاری لدان و کوشتن و زیندان ده ده
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 کانی کاته خۆیان و پ رگریان له م به جه ب و عه ره نگیز وموغول و ترک و تاتار و عه یان چه ده
کشی شکر  لهدا خۆمانمی ئستا رده  سه م له ووه، بهکرد  ری و فکری و ئایینیان نگی و هونه رهه فه
  !نگی خۆمان رهه ر فه  سه ینه که ده
  ری سای زایینی به  کورد سه مرکی ئاسایی که  ئه  بۆته وه  ئه وه کانه هوزیۆن تله رگای  مرۆ له  ئه
ی خۆیان  ری سای تازه رکیا و سوریا سهکانی عراق و تو ی رژیمه وه ئه. نان بزانری سای خۆی سه

 کورد .ب وستی هه مان هه  کوردیش هه و ناب یه  هه وه و وتانه ت به سیحی هۆی تایبه  مه کردۆته
نی تری ناو کا وه ته ی کورد و نه وه ته  مژووی نه ی له  ریشه  که بووه ی و رۆژژمری خۆی هه سانامه

. یدا بکا  په درژه  م میژووه  ئه  که  و سروشتیه یه هه و  بووه ههمینی ئران و مزۆپۆتامیادا  رزه سه
  که  یه و سروشتیهمان مژوو ی هه ریتیان درژه کوردی باشور و باکور و رۆژئاواش مژوو و داب و نه

 شونی رمبازنی  ته  بوونهوزیۆن تلهنی زگاکا دهم  به . بزانن م مژووه نی ئه  خاوه خۆیان به
پاپا  . وه رنهک  دهکان بو شاشه  ریتی کورد له ب و نهک دا  وه ه،و انه ب لکد  به نگی نامۆ که رهه فه

 وتانی   له کارک که، کان وزیۆنه له سمی ته  ئارمی ره بنه س ده کانی کرسیمه  نییهنوئل و گۆرا
ش  ل دیاری دابه پاپانوئیکاندا وزیۆنه له ی تهی مندان رنامه  به  له. راوهبیند  نهی اواش ونهئرۆژ
ڵ مندان   گه  له فون قسه له  ته  و بهری  سه نته ش کوکی قوچ ده رنامه  بهری کهش کات و پشکه ده
ۆیان فری نگی خ رهه ک فه ب وه  و مندایش ده ریتی کورده  داب و نه وه  ئه  کهنون کات و واده ده
اوی و  ته به هار، و به ره  زستان و به رد لهکانی کو ریته  داب و نه  که یه کاتکدا له  وه  ئه.بن

کان و پیرژن و پیری  ی چله  و براچکۆله وره  و براگه وی چله  شه ڕ له سک ئاو  و که وه ته سراونه
 پاپا . وه هکانی کۆنی کورد نادت جژنهورۆز و  سووری و نه مه ورۆزی و چوارشه ی نه ورۆزی و کۆسه نه

ری سای   سه بته  ده،سیحی ری سای مه ولر و سه یمانی و هه نبولی الوانی سوله  سه بته نۆئل ده
ریتی مرۆڤ و  ڵ داب و نه  گه تی له  دژایه  ئمه  که  نییه  و مانایه  به ته م بابه باسکردن له. کوردی

  ناوی نوخوازی ژر له و   خشکه توان به  دهوزیۆن تله چۆن   که یه وه هست ئ به ین، مه سی تر بکه که
. نگ بکات م ره نگ و که ک ب ره یه وه ته ریتی نه نگ و داب و نه رهه  فه"جیھانی بوون"  بهو 

ندی خۆیان  پوهکۆشن  تانی ئوروپیش تده ت میلله نانه فریقایی و ته هودی و ئه تانی چین و یه میلله
 دایک بوونی  کانی له ریته موو داب و نه نیا هه  ته  وتی ئامان نه له. پچرنن ڵ رابوردو نه گه  له
ن  ده ش ده وه ولی ئه  حهکو به گرێ، ک پشوو رزی ل ده ری ساڵ وه  و سهس ، کریسمهسیح مه
 ک ی خها نیشانتد  پرۆگرامی تایبه کانی پشوو له زاره دان ساڵ و هه ک سه سم وه مان رێ و ره هه
 رگای فیلم و سریاڵ و شانۆ و گۆرانی و   گشتی له  به و وته  ئهیوزیۆن تلهکانی   کاناه.ن بده

 وه نساه مه  منداڵ و الو و ته ک به موو خه  بۆ هه  م مژووه  ئه وه کانی تره رنامه موسیقا و به
 درژای ساڵ و   به ن که ری هه ری هونهزگای تیجا ت و دام و ده  شیرکه وه  له جگه.   وه گوزنه ده
. ن ده  دهی زایینی نیشان13 و 12ی  ده ک سه  وه ،سمانه  رێ و رهو  ئه مانگی دسامبردا ت له تایبه به
نیا  ته  نه ،راست کانی ناوه ده ه سسی کریسمهکانی   بازاری ئایینهراست و کانی ناوه ده بازاری سه  له

بۆ . بن کانی تریش ده وه ته ری نه  هونهکو ، بهبن  ده مانه رده و سه ری ئه نگ و هونه رهه مرۆڤ فه
 گۆرانی و  ری گرۆپکی موسیقا بووین که دا بینه و رۆژانه کک له  یه ر له  به وه ند ساڵ له  چه ونه
 و ره  به ئمه:"  بۆ ناساندنی خۆیان وتیان که ، گروپه ژاند  دهراستیان انی ناوهک ده وای سه نه

  م وتانه  بیستنی ئه  به ئمه. " میوانی موسیقای کوردی بینه ۆپۆتامیا ده مز چین و له ت ده رۆژهه
ر ناویشی   الی خۆمان هه ، کهش کرد ند ملۆدی کۆنی کوردیان پشکه پاشان چه. رسام دایگرتین سه
یدا گرۆپکی وزیۆن تلهواکی   هه  له ئرانی کۆماری ئیسالمیوزیۆن تلهم ساڵ  ر ئه هه.  ماوه نه

   که،دا  نیشان ده وه رگی کۆنه  جل و به کانی به  نییهسمی کۆنی ئاما  رێ و ره ا کهئامانی نیشان د
ش کردبوو و  ژی ره  ره روچاوی خۆیان به  سه سه  که ه و کۆمه ئه. وونچ رو پیری زستان ده به
  تر له زۆر سمه م رێ و ره ئه. و پشت سواری وغ ببوون ره واسیبوو و به  هه  خۆوه یان به نگوه زه
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وپیری سای  ره رۆژی ئاخری زستاندا به   ده  له  کهووچ کان ده ورۆزی کورده  و پیری نه به  به کۆسه
 شت فربوون و ئاوگۆڕی ترک  یه ی له ر گۆی زوه کانی سه وه ته  ب گومان نه.چن ورۆز ده  و نه تازه
ریتی رند و  ی داب و نه وه  و سینه بیر کردن م له به.  کی ئاساییهریت کار نگ و داب و نه رهه فه

.  وایه  ره  و نه  ئاساییه  نه ،وه کانی خۆمانه هوزیۆن تله رگای  ستی خۆمان و له  ده  بهجوان
ب ئیمکانی   ده کوردستانکانی دی لدانی و ئاشوری و باقی پکاته سیحی و که هاونیشتمانانی مه

رپا  ری ساڵ به کریسمس و سهکانی   جژنه  وانه کانی خۆیان له ریته  داب و نه،ب یان هه وه ئه
 داب و  عقول له گرن و خۆیان روتوشکی نامه رده وان وه  له و ئیمکانه کان ئه وزیۆنه له ن، ته بکه
   ! ناب وا ب ، کهن ده سدا نیشان ده  کریسمه ان لهو کانی ئه ریته نه
ری سای هاووتیانی  سیحی سه مهری سای  رچاو بگرین سه  به ر راستی مژوویی له گه ئه
 مژووی   وانه رکام له  و هه  نییه سیحی  کوردی مهنی و رمه ئاشوری و ئهلدانی و سیحی و که مه
 با ،زانن  گرینگ ده کان هاوژینی هاووتیان به وزیۆنه له ر ته گه ئه.  یه ری سای خۆیان هه سه
 یان ئیمکان ،ن وان چ بکه ۆ ت ب ی تایبه رنامه به و هو ھنه  هه و هاووتیانه  مژووی ئه رک له سه

  .  بناسنن هاووتیان بهنگی خۆیان باشتر رهه خسنن تا فه بۆ خۆیان به
کانی تری  شه ری سای باشوری کوردستان و به ب سه  و ده ری سای کوردی بووه ورۆز سه نه

  که یه  چۆن ئای کوردستان پناسهک  وه.سمی کورد ب کوردستانیش ب و سالی کوردی سای ره
   ببیته ،ستی پکردوه  پش ده وه  ساڵ له2705   سای کوردیش کهب دهیی کورد، وه ته نگی نه بۆ ره
ری نهساکی وه ته ژمژووی کورد سایه  تری کهیی و ستونراقی و  و بی سوری ی عاره وه  ئه.تی و مع

م   به  مافی خۆیانهتا بۆ ساژمر، ره  سه نه که  دهئیسالمی یان سیحی  مهکانی ترک و فارس ساه
نی  ردنی الیهوت ک قی زه نگکی زه  رهدار کورد و کوردستان  سه  به یه و سانامه پاندنی ئه داسه
تی   سیاسهتی  یارمه،ر  به  بگرنه ته م سیاسه کانیش ئه وزیۆنه له ر ته گه  ئه.  کوردهی یی ئمه وه ته نه

ی رۆژائاوا،  وه ره  السایی که ته  یان بوونه ریان داوه روبه تانی ده وه دهی  د ساهن اوی چهپ داسه
   که یه انه کارکی ب پرنسیپ وه ان کراب، ئهک مریکی و رۆژاواییه وایی ئه  بۆ دنه و کاره ر ئه گه ئه

وا ب ناب.   
  

  ر وروبه کانی ده هوزیۆن تلهی  وه السایی کردنه
 ی ی زۆر زۆر ناشیانه وه ییکردنه السا،زانن کانی کورد زۆر باشی لده هوزیۆن تلهی  وه ئه
و و رۆژدا  عاتی شه  سه24   له  که رنامه عات به  سه96  له.  به ره هکانی ترک و فارس و ع هوزیۆن تله

ن و نوواندنی ی سازکرد تی و ئیستیل و شوه ی رواه رجومه شی زۆری ته  به ،وه کرته بو ده
نگی و  رهه ری و فه کی هونه یه تیه تدا هیچ خزمایه ره  بنه  له  که،ن و وتانه کانی ئه هوزیۆن تله

وی  رکی تواندنه  که ئه، هنناوزیۆ تلهو  ئهی  وه السایی کردنه.   نییه کورددا ڵ  گه تیان له یه کۆمه
تا  . وه کانی خۆمانه له  رگای رایه له  ته  سیاسه مان دان به هه ، درژه ستۆیه  ئه ی کوردیان له وه ته نه
ریکی  نگ و هونه رهه ت و فه ی سیاسه وه نگدانه   ره وانه ته و نه کانی ئه هوزیۆن تلهی  و کاته ئه
ی  وه ته  بۆ نه  نه،ب کانی خۆیان ده وه ته  خریان بۆ نه  نه، بن  و ئیدیۆلۆژیانه ستانه ره زپه گه ره

ن  که  کار ده،رزانخدا بیاتی هه ده ر و ئه نگ و هونه رهه  ژر کارتکردنی فه ی له سانه  کهو ئه.  کورد
 )؟؟!! مه وله عه(می رده سه   ژر ناوی گلۆبالیسم و   له نگانه رهه و فه ی ئه وه و الساییکردنه

م   بۆ ئاگادری ئه.نگن رهه ر و فه فیرانی درۆینی هونه کانی کوردی، سه هوزیۆن تله بۆ  وه گوزنه ده
وانمان ل ب،  ک ئه وێ وه مانه  ده  ئمه ی که  ئوروپاییانه و وته ر له ب بگوترێ هه  ده سانه که

   پش به و به جیدییه هه دازیو و گنخاوڕری  نگ و هونه رهه فهر  رانبه  به  له جیدی تی  دژایه
بلژیک و ئوتریش  و  رانسه  فه ئامان و تانیو .گرن یان ده که هنگ رهه کردنی زمان و فه نیزهمریکا ئه

 و نگ رهه کانی فه  زمان و عونسوره واوی پاریزگاری له  ته و سویس و وتانی سکاندیناوی به
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   له وه ئه.  وه نگدا ناهنه سارکی ته  حه مان کاتیشدا خۆیان له  هه ن و له که ری خۆیان ده هونه
ری  نگ و هونه رهه مان و فهزو زراو  ت و سیستمی دامه وه ده  تانهو و ر کام له  هه  که یهحاک دا

.  زانن  دهئوروپاییجیھانی و    خۆشیان به  ویه  ههانتی دیاری خۆی سایه  و که  پناسهسپاو و چه
 پارزگاری  ، پویستی به اوهسپ چه نهکگرتووی   یه ستاندارد وری نگ و هونه رهه زمان و فه   کهکورد

و فکر و ر  نگ و هونه رهه  هیچ فه ی وه  السایی کردنه کورد بهکانی  وزیۆنه تله . یه هزۆرتر ه
ی  بازنه.  نادا خۆیرانی ی بینه وه  بیرکردنه وخۆ ربه سهتی  سایه کهتی  یارمهتک  سیاسه

السایی !  وه ی الساییکردنه ه بازن ویته نابی بکه  وه وزیۆنه له  رگای ته له ی مرۆڤی کورد  وه بیرکردنه
  . با در ده و هه ره بهری کورد  نگ و هونه رهه رزۆکی فه ی له واره  قه وه کردنه

  
  وزیۆن تله ونگی  رهه ژاری فه هه
و  لهی  وه ئه. کات  دهوزیۆن تلهیری  عات سه  سه12تا   هه4 نوان  و و رۆژدا له  شه ر کوردک له هه

 خواردن و   پش بهوزیۆن تله.   جیاوازهکات،  ده چیماشاکردن  ته  له س جگه ر که دا هه ماوه
   زۆرتر خۆی به،وزیۆن تلهیرکردنی   کاتی سه کان مرۆڤ له وه  پی لکۆینه  ناگرێ و به وه خواردنه

تر  ۆشیخ وی و هندک نه ه  قه.وه جولته متر ده کات و که ریک ده  خه ،وه دن و خواردنهرخوا
 وزیۆن تلهیرکردنی  سه .  وزیۆنه یرکردنی تله کاتی سه   خواردن له می زۆر دانیشتن و زۆر رهه به
گرێ   ده و کارانه موو ئه  هه م رگا له  به،گرێ  نهکرێ،  دهست  ده  به  که هندک کار  پش به نگه ره
 ۆنوزی تلهماشاکردنی  ته. نووسین و کاری تر  ،وه ک خوندنه  وه ،یه  هه وه  بیرکردنه  پویستی به که
 شانۆ  بینینی بۆ ماڵ  له روه  ده ه چوون. وه کاته م ده ن کهی کتبخوا کجار زۆر ژماره کی یه یه  راده به

  .  وه کاته م ده  کهما و سینه
  رگ به 500    باشوری کوردستان لهله کورد رانی ناوداری شاعیران و نووسهتیراژی چاپی کتبی 

و  متره، له که ر ورو به ی دهکانی تر وه ته موو نه ه ه له  کوردی کتبخوانی  ژماره. ر ناکات تپه
  بهکرا  حاکدا ده گێ، له ی کتبخوان ده وه مکردنه وری نگاتیو بۆ که یش دهوزیۆن تله  دا ستنه به

   . ب وانه پچه
   لههو یه"رنی قادری قه"ن  الیه   له شاری ستکھۆمجی ی نیشته کوردان  له ترین ئامار که  تازه له

. ین به  ده و وته ی کتبخوانی کورد له ژماره   ی به ، په وه ته  بو کراوه داڕی کوردستان پرس ماپه
 جار 256   که ر هاتووه  نووسه11   کتب له26 ناوی 2005تا سای   هه1999ی سای   ماوه له
  ، له ریانگرتووه سادا وه7ی  وه ما س له  که256  و کتبانه  ئه ر وای دابنین که گه ئه. رگراون وه

و   به وه ر چۆنک لکی بدینه هه. س  س که بته  مانگدا ده س و له  که36  بته سادا ده
 !! زۆرتر ب کتبخوان له کتب نووسی  نگه  ره وه ره دهو    ناو وت   له کورد ین که گه  ده نجامه رئه سه

ت و باکور و رۆژئاوا   باشور و رۆژهه  زمانی کوردی له ر ئاماری چاپی کتب به گه ب گومان ئه
یری  کان سه  کورده شی زۆری ماه  بهوانه،  پچه به. وێ که رده  زۆتر ده ژارییه م هه ین ئه یر بکه سه
کاتی   وزیۆن تلهڕێ،  په  تدهوزیۆن تلهی  هر شاش  به لی ژیانیان له تگه ن و ساعه که  دهوزیۆن تله

ما   و سینه وه م جگای کتب خوندنه لوش به ده ما هه سینه  و چوون بۆ شانۆ و وه خوندنهکتب 
  ؟با و کوێ ده ره گا به شانۆ کۆمهما و  ژاری کتب و سینه ، هه وه و شانۆ پر ناکاته

  
  زا  و شارهپسپۆڕبوونی  نه
ی زا نسانی پسپۆڕ و شارهزاران کادر و ئی دان و هه ن سه  الیه کان له هوزیۆن تله وتانی تر  له

  و وتانه له. ڕێ گه  دهداپسپۆڕ شوین باشترین  ک بهوزیۆن تلهر   و ههچ  ده روه  به وه کانه بواره
رێ و  وتن به رو پشکه گا به توان کۆمه م ده  هه ژمردرێ که زگا ده ساسترین ده  حه  بهوزیۆن تله
 کام  ب به ی کورد ده ئمه.  ی نیشان داوهوزیۆن تلهنی   الیهر دوو مژوو هه. رێ  الردا به   م به هه
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   فره   بیر و  فره ونگ  ره مه ، هه  نییهن   الیه مه  هه ی حیزبیوزیۆن تله.  کار بنین  بهوزیۆن تلهباردا 
   .  نییهکولتور 

   لهوردستان کتی نیشتمانی کیه ی کوردستانی نوێ زمانی حای یه رانی رۆژنامه  نووسه کک له یه
 یحمود  هاتنی مه ئمه:"   ده وه ه"کوردسات" رگای  تدا له ال عیزه حمودی مه ڵ مه  گه ندی له پوه
  وینه که  ده و ئمه  هاتنی ئه  پناخۆش بوو، پمان وابوو به زۆر  که  بۆ رۆژنامهمانت ال عیزه مه
  وانه زگاکانی کوردستان، له موو ده  هه ستانداری یه وه م بۆچوون و بیرکردنه ئه" ! وه راوزه په
ی ب وزیۆن تله . وه ژاریدا هشتۆته  هه کانی له هوزیۆن تله  م بۆچوونه ئه.  هوزیۆن تلهزگاکانی  ده

   .رانی بکا  بینهشی پشکهر  نگ و هونه رهه ر و فهژاری بیر و هز  ههتوان نیا ده ته ،زا شاره
 ،کان هوزیۆن تله  کشرنه کاندا ده موو بواره  هه سان له ترین که هزاترین و کارام  وتانی تر شاره له
 موو جیھان  هه کوردستان له   لهوزیۆن تلهتی   رساه وادیاره.  یه وانه  پچه  به  وتی ئمه له

  .  جیاوازتره
  

  ! ناو کورددا  جیھان و له لیپ لهری ویدئۆک هونه
 "grafischen Cembalo" ریگای  له"ندی ئوروپای ناوه"  ی زایینی له16دی  سه م له که بۆ جاری یه

کی دور و   پاش مژوویه21دی  ستپکی سه  ده له. ک گرێ بدرێ  یه  له نگ و ونه ول درا ده  حه وه ه
ژ کورتترین فۆرمی ویدیۆکلیپ چمنتی سه. کرا درلئ موزیک،  پ بریتین لهکی ویدیۆ کلی ره س 

ی  وانه  پچه ویدیۆ کلیپ به. گرن رده ک وه  رۆبۆتا که  جگای مرۆڤ له  به هجاری وای.  ئاکتۆر و ونه
   باشترین شوه وه به  هDVD  رگای  و له  خرایی تووشی گۆڕان بووه کانی تر به ره موو هونه هه
  . کان  ناو ماه وتۆته که

  شووی ویدیۆ کلیپ لهجیلی پ. کرێ  خۆی بۆ ده ربه رکی سه  حیسابی هونه مکه ویدیۆکلیپ ده
کانی  ته تی شیرکه  خزمه رگیرا و له کی لوه  که، فیلم ک کورته ستی گۆرانی وه به  بۆ مه60سانی 

کانی موسیقا بۆ بو  بوو گروپه  ئیتر پویست نه شنه و چه به. دابوو )وان قه(فحه دروستکردنی سه
وانی  و فیلمانه کاری ئه کانی تلوزیۆن، ناردنی ئه  کاناه نه ، خۆیان بگه کانیان رنامه ی به وه کردنه

     . هاسان کردبووه

   له   که وه رته گه ده16دی  سه بۆ  "grafisches Cembalo"ک  وهتای ویدیۆکلیپ ره ند سه رچه هه
م  د، بهستی پکر دهGiuseppe Arcimboldo  پاشای پراگ،،م وشی رالفی دووهه حه

تای  ره  و سه20ی  ده  بۆ کۆتایی سه وه رته گه  خرایی رووی دا ده  به ه ک کانی دووایه وتنه پشکه
  ، کهنگک دیاری کرا مکانیکی  رهی   شوه  بهی موسیقار نۆتک  بۆ هه16ی  ده  سه له. 21ی  ده سه
   .کار هندرا دا بهم ی بیسته ده سه نگی پیانۆ له کان و ره نگه وتنی  قانونی ره رکه تا ده هه

ست  یوه  ئیمکانی په،نگی فیلم یدابوونی تۆن و ده ڵ په  گه  له1929 سای  دا له مه ون ئه ش به
  ی به که  ماوه دا موسیقای فیلم چ کرا، که مه رده و سه ر له هه. نگ پک هات بوونی موسیقا و ره

 و ژربینای کلیپ   ئیده کان، سته  کۆتایی شه مجار له که بۆ یه.  بوو که  فیلمه،ی قیقه  ده90درژای 
) کدا خوله( قیقه تا چوار ده   هه2،5 نوان  کان له ی کلیپه کانی پاپدا ماوه  نییه گۆرا له. دارژرا

   له و کاره ئیمکاناتی ئه. وێ رکه  باشترین شوه ده  به دا م ماوه ند له رمه بوو هونه  ده  که ،وه سوڕایه ده
ی  و ئیمکانه  ئه1971 سای  سایزر له وتنی ویدیۆ سنت   پشکه .فتاکاندا زۆرتر بوو ی حه درژه

ری   هونه  پشدا بۆ  له م ئیمکانه ئه. ی پشتر بخوقندرێ  ب بوونی ونه  به  ونه خساند که ڕه
  کانی کلیپ که تنه پشکه. کی لورگیرا  که وه شنه  چه مه رانی موسیقای هه ن چکه  الیه  له ویدیۆ
 1977 سای  له. و پش چوو ره  زۆرتر به1970 کۆتای سای   له،ورۆ کلیپی ئه ستانداردی  بۆته
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نیا   ته زرا که لوزیۆنک دامه م جار ته که  بۆ یه1981، سای  وه کانه  ماه وته زگای ویدیۆ که ده
 . ناسراوه.Music Television (MTV) ناوی  به دا، که موزیک کلیپی نیشان ده

 
ت  نعه ر و سه ی دی هونه  هندهژ،نگ ومونتا کانی ده  بواره  له1986 و 1982کانی سای  وتنه پشکه
م  ئه.  خشی  به ونه  بهتی تری  ک و رۆکی تایبه ایهو پش برد و مان ره کنیکی ویدیۆ کلیپی به و ته

یی  کی ونه ک میدیایه  کلیپدا خۆی وه  له  ونه ی که و جگایه  ئه یشته  گه2001 سای  وتنه پشکه
رکی جیھانی  ک هونه خۆ  وه ربه رکی سه ک هونه مرۆ کلیپ و ویدیۆ کلیپ وه ئه. رخست هز ده به
  .گیرێ رده کی لوه  که وه تانه موو میلله ن هه  الیه له

 و پسپۆڕی  هکنیکی ویدیۆکلیپ دژوار کانی ته رهنان و کاره ورگان و ده ده ،نووسینی سناریۆ
کانی  ک فیلمه  وه  و نه تی فیلمی کورت و درژی تدایه رفه  ده ویدیۆ کلیپ نه.  که ره گهتی  تایبه
ر کت ب یه ییدا ده قیقه ند ده رکی چه  هونه  له تکست و موسیقا و ونه.  بلیغاتی تیجارییه ته

کاری .  ب وشاوه ر س ئیلمنت تدا دره  هه تر پک بنن که رکی تازه م هونه رجه  و سه وه بگرنه
. ک بخوقندرێ نگدا تابۆیه کی ته یه  چوارچوه ب له  و ده ری میناتور وایه ک هونه ویدیۆکلیپ وه

رانی فیلم و  رهنه ن باشترین سناریۆنووس و ده  الیه کانی جیھان له باشترین ویدیۆ کلیپه
 و  نگی وشه  و نۆتیش ره گرن، ونه  ده نگی نۆت و ونه تکست و شعر، ره.  سازکراون ماوه سینه
، کاری  و موسیقا  مۆنتاژی کۆتایی تکست و ونه  و ییهدیالکتیک  کردنه م تکه ئه. گرن کان ده هپیت

نیا   تهداکان  ویدیۆکلیپه له. خوقنن ده ویدیۆکلیپ  ، که دایه بوارانهو  زا له سکی شاره  که ه کۆمه
  بنه  ده وه  نییهکا موو جۆره  هه ما به ک سه کانی تر وه ره رناگیرێ و هونه ک وه  که و س ئیلمنته له
زی ر ، به کانه ره ی هونه کی تر ویدیۆکلیپ کۆی زۆربه  واتایه  به، کاری ویدیۆ کلیپ شک له به

  .  دایه وه ر له ش هه که ره هونه
ی  وه مھنان و بوکردنه رهه وزیۆن و کۆمپانیاکانی به زگاکانی تله  ناو گۆرانی بژانی کورد و ده له

   بازار و له  دته ر ویدیۆکلیپک که  و هه زندراوه  دابه ره و هونه  گشتی، ئه ویدیۆکلیپ به
 و   تکست و ونه  که یه سانه و که  و ئه که تانداردی گۆرانی بژه، ئیس وه بته کان بوده وزیۆنه تله

ت و باشور و باکوری   رۆژهه  له ند ویدیۆ کلیپ که  چه  له جگه.  وه ستنه به ک ده  یه موسیقا له
نگی  ی وت سازکراون ره وه ره  ده  له ی که وانه ت ئه  تایبه وانی تر به کوردستان چ کراون، ئه

،  سناریۆ، تکست، ونه. نگن رهه ر و دژی فه کو کارکی دژی هونه  و به  نییه دیار  ان پوهری هونه
  تی کابرای گۆرانی بژ و ویسته  بۆ خزمهن سه ره کاندا که  ویدیۆکلیپهی  زۆربه موسیقا له

  . کانی  رییه ناهونه
زگاکانی   نوان ده ی لهبوونی ئیستانداردی گشت ری و نه بوونی ئیستانداردی هونه ر نه  به له
   به  ویدیۆکلیپانه شنه و چه  ئه،رپرسان ری به یشتنی هونه وزیۆنی کوردیدا و نزمی ئاستی تگه تله

ری   پز و هونه کانی به رییه  هونه  کاره وانه  پچه به.  وه کرنه  بو ده وه کانه وزیۆنه له  ته لشاو  له
ی کاست  ره وبه ره بازاری ب سه.  وه کرنه ن بوده گمه  ده ان بهکان نابینن ی وزیۆنه له یان رووی ته

.  رییه گی هونه سته رشکه ریی و وه  هۆکانی فرۆشتنی ب هونه ککی تر له و سی دی کوردستان یه
ست و موسیقا و  به ی هه وه نگدانه لک گرینگ ب بۆ ره کی گه یه ره نجه توان په  ده ره م هونه ئه
  .ندان ب رمه ی هونه ییانه ره لک هونه ی گه تیکی مرۆڤی کورد و ونه سته جوانی و ئهالم و  که

 ,ریی هونه, می کۆمپانیای تیجاری رهه و به ره  به وه کانه می تاکه رهه  به ب له  ویدیۆ کلیپ ده
لی  فۆرمگهیداکردنی  رۆک و په   بۆ گۆڕانی تکست و ناوه و ئیمکانه  وئه تی بچ نعه کنیکی و سه ته

. خسن به کانی کوردستان نگی گۆرانی و ئاوازی ناوچه ره مه ری هه  خۆگرتنی هونه  بۆ له،ری هونه
   له وه بۆ نزیک بوونهی کورد زایان ستی شاره  ده یھانی ب لهتوان ئیمکانکی ج ویدیۆ کلیپ ده
  .رگرن لوهکی  توانن که کانیش ده وزیۆنه  تله ئیمکانک که. بازاری جیھانی



    رشی                    برايم فه                                                              زراندن و داڕزاندندا    نێوان دامه وزيۆن له تله
 

 45   وه ڕانه گه

  
  هی دووکانی ئاگه

 29 وتی ئامان  نیا له  ته ژمردرێ، به  ئابوری وتان ده شک له  به مرۆ به ناساندنی کاال ئه
م ئاژانسی تیجاری جیھان  که یه.  هی تیجاری کراوه رجی ئاگه ، خه2004 سای  میلیارد یۆرۆ له

یاندنی ئازادی وئازادی  پاش بیاری راگه.  وه  کرایه ئامریکا  له شاری فلۆریدا  له1843سای 
ستپکی  ده. ی ساند ره کان په ی ئاگادارییه وه بوکردنه، و وته له 1849 سای  وانی له رۆژنامه

دا  مانه رده و سه له. 1850 بۆ سای  وه رته گه ورۆیی ده  مانای ئه ئاگاداری تیجاری به
ما و  یدابوونی رادۆ و سینه  په ڵ  گه پاشان له ، وه کرانه هکاندا بو د  رۆژنامه کان له ئاگادارییه

  خۆ که ربه تکی سه  تیجاره  بوو به شه م به یاندن، ئه ی تری راگه سه ره وزیۆن و کامپیۆتر و که تله
کانی  موو بواره مرۆ ئاگاداری تیجاری هه ئه. گێ کی تدا ده ره وری سه کنیک ده ر و ته هونه
نگی و زانستی،فکری و ئایینی و  رهه ری و فه تگوزاری، پزیشکی،هونه اری، خزمهتی،تیج نعه سه

  وه  منداه ر له  و هه  نییهکان   مرۆڤه ک له یه سته  ده ت به  و تایبه وه گرته ئیدئۆلۆگی و سیاسی ده
  چ که  وا ودهند رچه هه.  وه بلیغاته یاندنی ته ی راگه  بازنه ونه که ن ده مه  ته تا مرۆڤی زۆر به هه
ی  وه ر ئه  به ، له  نییه وا وانه  پچه م به  به وه وزیۆن زۆرترین ئاگاداری تیجاری بوکاته تله

زن  کانی مه ت و کۆنسرنه نیا شیرکه  و ته وزیۆن زۆر گرانه  تله کان له ی ئاگادارییه وه بوکردنه
و  کان له وزیۆنه کی تله ره  داهاتی سه هو حا وزیۆن دن، به رجی تبلیغاتی تله تی خه قه ره ده

  . کرێ  دابین ده وه رگایه
ر و  کو بۆ هۆنه ران به  بۆ زۆری بینه وه رته نیا ناگه وزیۆن ته  تله بلیغاتی له گرانی ئاگاداری ته

ن  یه ال  له ن که مانه رهه و به بلیغاتی ئه کانی ته باشترین فیلمه.  وه رته گه ش ده که کنیکی کاره ته
کانی  مه رهه  به بلیغات له کانی ته  دروست کراون، باشترین تکسته وه رانی جیھانه رهنه ده

  . رگیراون  وه "ی ئامانی گوته"ک  رانی جیھان وه شاعیران و نووسه
کو فرۆشتنی   به  نییه  مدا فرۆشتنی کاال که ی یه ده  ره مای ئاگاداری تیجاری له  و بنه فه لسه فه

کێ   ده کرێ، ناوی کاالکه  ده کو ئیده  کاال ناکی به وه  رگای ئاگاداری تیجارییه ، مرۆڤ له یه ئیده
وزیۆن و   رگای تله  پشتر له کات که  ده و ناوه  دوکان و فرۆشگاکان، داوای ئه  کاتی چوونه و له

  سه ره  چ که  فیلم و له کرته  ده یه و ئیده ی چۆن ئه وه ئه.  وه  ناو مشکه ته  خزندراوه وه کانه رۆژنامه
ری کاری گران و زانستی و   نیشانده،گرێ رده ک وه ری که لکی ئیحساسی و هونه ماگه  چ بنه وله

 ناو  کی دخواز بخزندرته یه  شوه  به یه و ئیده ی ئه وه بۆ ئه.  بلیغاته کانی ته ری ئاژانسه هونه
. درێ نجام ده ست و بیری ئه ر ئینسان و هه  سه ی زۆر ورد له وه  لکۆینه وه کانه مشکی ئینسانه

  شنه و چه  بیاری کینی ئه وه  رگای مشکه کان له  ئینسانه ن که خه ریده کان ده  زانستیه گه به
و   بۆ الی ئه وه ستی ناو زگیه  رگای هه کان مرۆڤ له ی رۆژائاواییه  وته  به کو  به،ن  ناده کاالیانه

 رگای  له.  یه" نشینی ی خانه بیمه"ی  رچاو، فرۆشتنی ئیده ی زۆر به ونه. چ  ده  و کاالیانه دهئی
ی تبلیغات چۆن  وه ئه! ب س نازان چۆن ده  که ک که فرۆشرێ، داهاتوویه  داهاتوو ده وه تبلیغاته

ک جیاوازه و  گایه کۆمهر   پی هه ، به کانی چیه  باش و خراپه نه کات و الیه ژیان دوچاری گۆڕان ده
ی  ورد زگاکانی قانوونی زۆر به  وتانی رۆژئاوا ده  له ر بۆیه گرێ، هه ده ت هه ی تایبه وه لکۆینه
  قانوون ر الدانیان له  به کانی تبلیغاتی له زۆر جاریش ئاژانسه.  جیھانی تبلیغات نه ده سرنج ده

 و مخابن  ره ر مندان و الوان زۆر روخنه  سه غات لهبلی کارتکردنی ته. کرن  ده وره ی گه ریمه جه
  . ریشی پ ناگیرێ به

   که م روونه  به کراوه ر نه  سه ی له وه  لکۆینه  وتی ئمه بلیغات له کارتکردنی ته
   نه وه بلیغاتی تیجارییه  رگای ته  له  و تورکیه کانی وتانی ئران و عراق و سوریه وزیۆنه تله
ک و   کاال بکه شکی زۆر له کو به ، به یان بۆ خۆیان دابین کردوه وره نیا بازارکی گه هت
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   له لکی ب ئیستاندارد که کاالگه.  پوڵ  کوردستان کردۆته  له،کانی خۆیان خشه زیانبه
یپس و رمانی جوان کردنی ژنان، چ واو ده  ده  وانه  له،ن که خۆشی ده ندا مرۆڤ دوچاری نه درژخایه

بلیغاتیان   ته وه کانه وزیۆنه  تله  له،بی ی وتانی ئران و تورکیا و وتانی عاره شوکوالت و ئاو میوه
  رپرسان بیر له  بهی وه گرن، ب ئه رده کیان لوه  که کی ئمه فرۆشرن و خه کرێ و ده بۆ ده

  .   وه نه  بکه بلیغاتانه و ته  و ئه که کۆنترۆی کاال
  وه بلیغاته  رگای ته کانی فارسی زمانی  لوس ئانجلس له وزیۆنه  سای رابوردودا تله  ده له

م و  لیاتی جوانی ده مه ی  بۆ عه ک کویت و دوبه  وتانی وه  زۆر، کچ و ژنی کورد بکشنه تونیوایانه
  وه شه تی له نی ساخی و سمه  الیه چی لهی ه رمانک که واو ده  ده شنه  چهچاو و یان بۆ فرۆشتنی

  ر کۆنترۆی به گه بلیغاتی کاال ئه جیھانی ته.  رگای فرۆشتنیان پ نادرێ  وتانی ئوروپایی له
     . کات جۆر ده تی و جسمی جۆربه یه لی  کومه گهخۆشی گا دوچاری نه ب کۆمه ا نهرد سه
وه   نییهکانی  ئاسما زیۆنهو  رگای تله   کوردستان له ساڵ پاش ئوروپا له105 بلیغاتی تیجاری ته
 بۆ سای  وه رته گه  ده، کوردستان بلیغاتی تیجاری له ت مژووی کاری ته به ئه.  پکرد ستی ده

یدا  ی په  درژهوزیۆن   تله  له و پاشاناستی پکر  رادۆ کرماشان  ده ر لهجا م که  بۆ یه  که1975
    .کان بوو فارسهوی   کوردستان زۆرتر الساییکردنه  له م کاره م ئه به.  کرد
ی  وه  دووکانی بوکردنه ته ولر بوونه یمانی و هه کانی کوردستان سوله وزیۆنه  تله که یه ماوه

کانی   رگای رکالمه بی له کانی ترکی و ئرانی و عاره ته شیرکه. ئاگاداری بۆ فرۆشتنی کاال
ر   سه  له ی که و فیلمانه ئه.  ک هناوهکانی کوردستان پ وزیۆنه  تله یان له کاره  بازاری مه وه خۆیانه

م  نگ و که م ره کانی که ی بازاره وه نگدانه مووی ره  هه ،وه کرنه  دروست کراون و بوده م کاالیانه ئه
کانن،  بیه ره  عه کانی وته  تیجارییه خته غدا و ئانکارا و پایته کانی تاران و به نگی تاجره رهه فه
   بانوینی تاجرهنگی رهه  فهی  ئاونه   و وه  ناینهکی کوردستان نگی خه رهه ڵ فه  گه لهیچی  ه که

  وه وزیۆناکانه تلهرگای   ش له رهل. یش نینولر و دهۆک یمانی و هه انی سولهک یشتووه پگه تازه
نیا  ته ه ن  که ، وه  کوردستانه مرۆڤی گوندی و شاری ناو مشکی خزندرته ک ده ریه نگ و هونه رهه فه

   له نگه  ره کات که ت و ئاوگۆرکیان ده کو دوچاری حاه ی نامۆن، به  گه هاتوون و له پی رانه
  . واو بت یک گران ته کان گه ماه  بۆ بنه وه فسیه نگی و نه رهه تی و فه یه نی کۆمه  الیه داهاتودا له

توون و  رکی زۆر چه  و هونه ره  هونه،ی که یه تیجاری نه  الیه بلیغاتی جیا له دروستکردنی فیلمی ته
 دور   که یه کی تری هه واوی مانایه  ته  وتی ئران به بی و ترک و له ره  وتانی عه م له ، به گرانه

بلغاتی  تی ئیسالمیدا بۆ ته ی حکومه  چوارچوه  خۆیان له ت به  فۆرمکی تایبه ئران .  ره  هونه له
ترک و . ن که ی ریکالمدا ده مه  گه شداری له  به وه که  یه ت به  ئیسالم و تیجاره  که هو تیجاری دیتۆته

ی مرۆڤ و  سرانانه وه تی و نیازی هه یه  هندک ئلمنتی کۆمه رگرتن له ک وه  که کان به به عاره
 رگای  کاال له  لهب و ترک، شتکی تر جیا  ره گای عه کانی کۆمه ررعونی توژه فه  ته شنک له چه

ت و  یری کاال و تیجاره تی سه ی تایبه  شوه کان به  شیعه  نییهئرا. فرۆشن  ده وه نده پرۆپاگه
  فیلمه.  نگی کوردستان جیاوازه رهه گا و فه ڵ کۆمه  گه  له ن که که ر ده نگ و هونه رهه فه

  ش به  پشکه ژارانه لک هه  زمان و دوبالژکی گه ب و ترک  به کانی فارس و عاره تبلیغاتیه
ر   سه  ناوکی تری له،یی ره ر وبه نگی و ب سه رهه ی فه نده  گه  له  جگه کرن که کی کورد ده خه

  . داناندرێ
 بۆ فرۆشتنی کاالکانیان،  وزیۆن  تله کیانه ره  گهکان یشتووه  پگه تازه کان و تاجره وزیۆنه ر تله گه ئه
 بۆ بلیغاتی  فیلمی ته   بگرن وکی کورد ر و زمانی خه نگ و هونه رهه فه  لهب رز  ده کار بنن، به

 . وه ھنه ر هه پدانی هونه ره نگاوک بۆ په  هه وه و رگایه ن و له یان سازبکه که گای وته کۆمه
کانی کوردستان و  کان و ئیداره ته مه  ژر ناوی بازاری ئازاددا حکو  له  که جگای سرنجه

و  ب گومان له.  کوردستان وه بۆ گوزنه  ده و والتانه نگی ئه رهه شی ڕزیوی فه کان، به وزیۆنه تله
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 کوردستان و  نه ه ناگ وانه م بۆ ئه  به یه ری جگای رزیش هه  ناویان هات هونه ی که وتانه
نیا  د تی ویش ته ی مه هما ؟ بنه یه زگایانه و ده رپرسانی ئه  الی به ی له که  ومه؟کان لوزیۆنه ته
  . وه کانه ی خۆیان بو ده که کانی پارته  تاجره ر به کانی سه ته بلیغاتی دووکان و شیرکه ته
  
   وه ره سازانی السییکه رنامه به

نگی کورد، هشتا  رهه ری و فه رانی هونه م هنه رهه م به رجه سازان و سه رنامه ندان، به رمه هونه
تدارانی فارس و  سته ری و جیھان بینی ده نگی، هونه رهه تی سیستمی فه هست  ژر ده خۆیان له

نگی کورد  رهه ری و فه می هونه رهه شکی زۆری به  به ر بۆیه ، هه کردووه ب و ترک رزگار نه ره عه
کانی  نهوزیۆ  تله ی چاو له ونده رانی کورد ئه  چکه رنامه به.  یه تانه و میلله  و ئه و وتانه کۆپی ئه

گای کوردستان   کۆمه  له وه  کووربوونه  خۆیان به نده وه ئه ن، که بی ده ئران و ترکیا و وتانی عاره
شی زۆری  به! ن ریک ناکه ری کورد خه نگ و هونه رهه یی و مژوو و فه وه ته و سامانی نه

 وتانی کانی رنامه   بهن، کۆپیهندر م ده رهه کان به  کوردییه  کاناه  له  کهری کانی هونه رنامه به
  . کرن سازده  که ه ئورگینا تر له زۆر کز و الواز   که دراوسن

کانی   توژه گرێ که  ده رچاوه  سه وه و شونه  و له یه  کوردستان مژووی هه  له وه السیکردنه
ی  وه ته نگسازانی نه رهه فهندان و  رمه   هونه متر له  که ، خۆیان بهی کوردنگساز رهه ند و فه رمه هونه
یاندا  که ر و زمانه هنگ و هون رهه وان و فه ی خۆیان له" ی فازله دینه مه" و  ست زانیوه رده سه

نگی و زانستی و  رهه ری و فه زگای هونه نی دام و ده  خاوه ته  خۆیان بوونه  ئستاش که. وه دیتۆته
 جگای  زگاکانی خۆیان کردۆته ده  و بووه گاریان نه رز غزه و داو و جه  له،سیاسی و حقوقی و ئابوری

نگ  رهه و فه وزیۆن ئه تله. وان  ئهوتی س و که نش و هه خالق و مه ر و زمان و ئه فکر و رامان و هونه
. گای کوردستان  بۆ ناو کۆمه وه گوزته  ده وه  رگای زمانی کوردییه  له وته س و که نش و هه و مه
کان و   کوردییه وزیۆنه ی تله پناسه!   نییهی خۆیان  که  وته ت به ی تایبه  کورد پرۆژهکانی وزیۆنه تله
  !   ؟وه کاته ده  جیا  و وتانه وزیۆنی ئه  تله وان له  ئه  که ! چییهکانی رنامه به

ی  ۆژهگۆڕدرن و پر کان نه وزیۆنه نگی و سیاسی تله رهه ری و فه  فکری و هونهیما ی بنه و کاته تا ئه
ک   وه زگایانه و ده کرێ، ئه  دیاری نه وه نه ن و درژخایه  کورت خایهپالنی رگای   کوردی کردن له به
  .ر چاو  به  دنه و وتانه کانی ئه وزیۆنه  تلهشی کوردی به
  

  کانی کوردیدا وزیۆنه  تله ئیستاندارد له
کانی سیاسی و  زگا و هزه ویی ده ته و نهتی  یه نگی و کۆمه رهه رکی سیاسی و فه کی ترین ئه ره سه

ر و زمان  نگ و هونه رهه  سیاست و فه  ئیستاندار له  که یه وه  ئه،کانی جیاوازی کورد انی بوارهپسپۆڕ
نی   خۆی خاوه ی که زگایه و ده ئه. وزیۆندا پک بنن له  کاری مدیا و ته  وانه بیات و له ده و ئه

. ب سوود و  ، کارساز و بهمرۆدا   خرای ئه ئاوگۆری انی پر له جیھ ه ناتوان ل،ب ئیستاندارد نه
م   و هه وه کاته م جیا ده  هه وه تی خۆمانه سایه  که کانمان به ره وروبه  ده  له بوونی ئیستاندارد ئمه

 جیدی و  و ئامرازه  له ککه یشتب، یه  ئیستاندارد گه ر خۆی به گه وزیۆن ئه له ته.  وه کاته نزیک ده
ری نزیک  وه خته  به ک دا، له ی بیست ویه ده  سه ی کورد له وه ته توان نه  ده  که کانه که که به

ر کام  تی هه یه نگی و کۆمه رهه وامی دیلی سیاسی و فه رده توان ئامرازیكیش ب بۆ به ، ده وه کاته
  وزیۆن له له  ته ، کورد پویستی به یه ه ئاوا و دوو الیه ر کام له  هه رگا بۆ رۆیشتن بۆ!   ئمه له
  !م شنی دووهه  چه ، نه یه م هه که شنی یه چه

  ک شی یه کۆتایی به
   ئامان2705زی  رماوه                                                                  سه
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 ؟!ی ماسمدیادا مدیا ودیپلۆماس  جیھانی پ له رانی له کورد و رابه
  
  !می دمۆکراسی ماسمدیا رده سه
  

کانی  ک و پاراستنی مافه  خه ی خۆی به ندانه ڕمه کانی باوه ته ئایا دمۆکراسی رۆژئاوایی خاسیه
زن و قورسایی  مان وه مۆدا هه کانی ئه بژاردنه  هه ك له ؟ ئایا پارامتری خه کی دۆڕاندووه خه
ر   سه ڕ و زانیاری له  پی بیر و باوه دا به مه رده م سه ک له ؟ ئایا خه یه ی رابوردوویان هه ده سه

ری  ن؟ ئایا نونه ده نگ ده کان ده تی و ئابوری حیزبه یه کانی سیاسی و کۆمه رنامه پرۆگرام و به
تی  سته بژاردراوکانی مدیا و ده کن، یان هه ڕپکراوی خه رانی باوه کان نوینه مانه پارله

وهمهالیوودین؟  دیایی ش   
 باسیان ,کی رۆژئاوای جیھان  ناو خه  له  رۆژانه شنه م چه یان پرسیاری تری له  و ده م پرسیارانه ئه

  کی سیاسی که بلیغاتی بۆ فرۆشتنی کاالیه شکی ته  رووکه ت بۆته سیاسه. کرێ ل ده
کنیکی ماس مدیای   ته رگرتن له ک وه  که  به وه کانه  رگای حیزبه کانی تیجاری له کۆنسرنه

  . فرۆشن کی ده  خه بژاردندا به کانی هه راجه  هه یی له جیھانی و ناوچه
کوو ناو و ئارم  ک کاال ناکن به  خه  که وتووه رکه  بۆیان ده بلیغاتی، زانستیانه کانی ته ئیدئۆلۆگه

یان، یان بۆ  که ک بۆ ماه یه سه ره که فرۆشگاکان   له ی که سانه و که موو ئه  هه.کن و ناوبانگ ده
  کن، به تی خۆیان ده ت شتک بۆ جوانکردنی خۆیان و یان ساخی و سمه نانه خۆیان و یان ته

  وه کانه ما و رۆژنامه وزیۆن و سینه له  رگای رادۆ و ته  له ڕن که گه دا ده و ناوانه شون ئه
  نه که ر کاال روو ده  سه  و زانیاری له ناسین رگای  له انهس  که  جورهو ن ئه گمه  ده به.  بیستوویانه
ک   خه  داهاتوو به,ری جیھان نسه را  سه  له تی بیمه زاران شیرکه ش زیاتر هه وه له. فرۆشگاکان

  وه  رگای مدیاکانه  له م داهاتووه فرۆشتنی ئه. کن  ده  نادیاره و داهاتووه ک ئه فرۆشن، خه ده
کانی  ته ر حاه  سه نه ده  سرنج ده زایانه  و شاره لی پسپۆڕانه گه  شوه مدیاکان به. ب ر ده مسه

  کنیکی فره نی نمایش، زانست و ته بیات، فه ده زمان و ئه. نگی ئینسان رهه وانی و فه رۆحی و ره
  ڕ له باوه  وه ن بۆ ئههن کار ده  به وه،  و بوکردنهشکردن رهنان و پشکه بای داڕشتن، ده

 میلیاردها میلیارد دۆالر   سانه م وتانه ر کام له  هه وه له م رگایه له. ن کهبکاندا دروست  مشکه
 باس کردنی  ست لره به مه. کرێ رج ده  خه ی عومره  ناوی بیمه  که م کایه  بۆ کینی ئه و یۆرۆ پاره

  کانی  چۆن مدیا و سیستمه  که یه وه ست ئه به کوو مه  به  ،نییهن  مه ی ته باشی و خراپی بیمه
 بۆ  کانی بیمه ته کانی شیرکه کیه ره  سه ره  هه  تزه آیک له توانن داهاتووی نادیار بفرۆشن؟ یه ده

  وه قل و مشکه  رگای عه ک له  زۆری خه ره شی هه به:"  یه مه  ئه  نادیاره م داهاتووه فرۆشتنی ئه
ست تری و  به ت مه به  ئه"؟!کن  شت ده وه ستی ورگ و زگه رگای هه  کوو له شت ناکن، به

ستی   مرۆڤ هه  که  وانی یه  کاتی و ره ته و حاه ست ئه به کوو مه ، به  نییهرگ  تی زگ و وه برسییه
  ه بوانین ر زۆر زانستیانه گه ئه! ق  مشک و عه  به  نه،درێ ت ده  زگ و ورگ نیسبه  به کات، که پده
شی   و به شداره دا به بژاردنه م هه  الی راستی له شکی مشک واته نیا به  ته  که یه وه ، ئه که له سه مه
  وه ست و ئیحساسه  رگای هه نیا له  و مرۆڤ ته  نییهشدار  نتقی تیدا به شی مه  به پ واته چه

   که یه وه بلیغاتی تیجاری ئه ی بواری تهکان کیه ره  سه  تزه کک له  یه مان شوه  هه به.  بیاری داوه
م   له  که زار ناوه زاران هه مارۆدراوی هه  مرۆڤ گه ر بۆیه هه".  کاال کن نه  و ناو ده ک ئیده خه"

، بۆ ونه  وه ر مرۆڤکدا جگای خۆیان کردۆته  مشکی هه یک ناو جیھانین و له نیا کۆمه دا ته ناوه
. یک ناوی تر ک دۆناد،شالواری لی و کۆمه گاری ماربلو،خواردنی مه بنز،ب ئم وێ،سی ماشینی

مان  تیش هه رۆن و سیاسه مان رگای تجاریدا ده  هه رزشیش به ر و وه نگ و هونه رهه ت فه به ئه
کانی  سیحیه ری مه نات پاپی رابه رانی سیاسی و ته داران و رابه تمه سیاسه. ر  به رگای گرتۆته
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کان  وزیۆنه له  میدیا و ته ما له کانی سینه ک سوپر ستاره یاندا وه ور و رۆی تازه  ده جیھان له
ک   وه وه کانه وزیۆنه له  رگای ته  له کرێ که سیحک ده  مه مرۆ باس له ئه. ون که رده ده

تی  زره وتنی پاپای نوێ و حه رکه ش ده فرۆشرێ، ونه  منان و الوان ده کانی هالیوود به سوپرستاره
 رگای   ئامان له  شاری کۆن له سیحی له  فستیوالی جیھانی الوانی مه  له سیحی نوێ بوو که مه
ک   خه سیحکی نوێ به دا ئایین و مه21ی  ده  سه له. موو جیھان نیشان درا  هه  به وه وزیۆنه له ته
ی  ره  په و جگایه  تا ئه عهز م وه ئه. ن که لی بۆ ده  ده  باشترین شوه  مدیاکان به فرۆش که ده

  ر بۆیه هه. کی جیھان  خه کجار زۆر له شکی یه ی به وه  مشکی بیرکردنه  مدیا بۆته  که ساندووه
ر و بیر و رۆشنبیریدا کار  نگ و هونه رهه  بواری فه  له  که سانه و که تی ئه  تایبه س به زۆر که

نی   خاوه ڕن که گه ک ده  ئازادییه  و له وه ر خستۆته ژیانی خۆیان دو وزیۆنیان له له ن، ته که ده
  . مشکی خۆیان بن
ئایا .  ڵ مدیا و جیھانی ماس مدیای جیھانی بووه تانی جیھان تکه موو میلله  هه کورد درانگتر له

  با؟ کش و کورد مدیا بۆ کوێ ده  کورد بۆ کوێ ده،مدیا
  

  کان سه ی که مدیا و ونه
ین، یان  زی پناکه بین و حه رو ده وبهوسک ر ڵ که  گه م جار له که بۆ یه  وێ که که ده زۆرجار هه
  پمان وایه. نیی بدو  گه خوازین له ین و ده که زی پده بینین حه سک ده م جار که که کاتیك بۆ یه

 و چۆن پک دت گرێ  ده رچاوه  سه  کووه  له سته م هه ی ئه وه ئه. گات  تده  ئمه  له سه و که ئه
تی پک  کان یارمه وته س و که رگ و هه  سیما و جل و به نگه م ره  به،بت  بۆمان روون نه نگه ره

  سک له  رگای بینینی که توان له ست ده مان هه هه. ن  باش و خراپ بده  به سته م هه هاتنی ئه
  مه ئه!   پک بت وه رهجۆ  جوربه رگای سک له نگی که ما و یا بیستنی ده وزیۆن، سینه له ته
لی   میتۆدگه زانستی کۆمۆنیکاسیۆن به.   سکدا پک ب ر که  هه توان له  و ده یهستکی ئینسانی هه

  ندیانه م پوه شک له به. کات کتردا ده ڵ یه  گه کانی مرۆڤ له ندییه تی پوه  نییه چۆ جیاواز باس له
ن  ک الیه یه.   ئاراوه ن دته ک الیه ک مدیای یه ، وه وه و نووسراوهنگ  نگ و ره  رگای مدیای ده له
گرێ و ئیمکانی دیالۆگ و  کان ورده یاندنه  و راگه نیا وینه ر یان گوگر ته  بیسه  که و مانایه به

  شنه م چه کاندا پک بن، ئه ندیه  پوه  و ناتوان گۆرانکاری له  نییهئاوگۆڕی بیروڕای 
  .  پک هناوهیداکتر ڵ یه  گه کانی مرۆڤ له دییهن  پوه تی له ره  گۆڕانی بنه یۆنهکۆمۆنیکاس
ت   تایبه به.  مدیا  به وه ته ستراوه ک به یه موو شوه  هه مرۆدا به  جیھانی ئه مرۆڤ له

نگی زۆرتر  رهه تی و فه یه کانی کۆمه سوراوانی بواره ندان و هه رمه داران، هونه تمه سیاسه
ربوی و   هۆی به ت به نانه کان، ته ی رۆژنامه ره ر الپه کان یان سه وزیۆنه له ی ته ر شاشه  به ونه که هد

ر   به ته وتونه  هاووتیانی ئاساییش که,یدانی ئیترنت و مدیای دژیتای  مه زۆری مدیا و هاتنه
کرێ و  ی لده شه ڕه ههن مدیاوه   الیه کان له سی ئینسانه که هرشی مدیا و ژیانی تاکه

 رۆژگارکی وادا  ژیان له. کان ی رۆژنامه ره کان و الپه وزیۆنه له ی ته  بۆ شاشه وه گوزرته ده
سی ئاسایی دژوار ب   بۆ که وه ر ئه گه ، ئه یه  بیر و تروانین و جۆری ژیان هه  گۆڕان له پویستی به

ی  ونه.  ک دژوارتره دری مدیاکاندان، گه ر چاوه ژ وام له رده  به  که سانه و که  بۆ ئه وه ئه
گرانی  هه ر هرشی ونه  به وته  که  که،رگی پرنس دیانا ژنی چارزی ئینگلستان بوو رچاو، مه به
دار و  و سیاستمه زۆرن ئه. ست دا  ده ساتی ماشن گیانی له  هۆی کاره  ئاکامدا به  و له رده جه

وانی بوون   و دوچاری بشوی روحی و ره وتووه  ژیانیان داکه رگای مدیاوه   له ی که ندانه رمه هونه
   و پویست به  نییهڵ مدیادا کارکی هاسان   گه کردن له هه.  خۆکوشتن ستیان داوته و زۆرجار ده

ا روی مدی  رووبه وه یانه  هۆی پیشه  به ی که سانه و که ی ئه  زۆربه ر بۆیه کات، هه خۆ راهنان ده
  . کرن  رنومایی ده هندرن و زاوه، راده رانی شاره ن راهنه  الیه  له وه بنه ده
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 خۆی نیشان بدات،  کی پۆزتیڤ له یه کی دنیا ونه ی خه  الی زۆربه  بیل کلینتۆن توانی له بۆ ونه
گرهارد .   بدات خۆی نیشان ر دن له  به کی له یه  ونه بووه، وتوو نه رکه  بووش سه وانه  پچه به

تا خانمی   هه ردنتره،  به کانی له وته  چه ته رای سیاسه ره می ئامان سه عزه دری ئه شرودر سه
  یه مان کاریسمای مدیایی هه کانه، تۆنی بیر هه سیحیه می دیمکرات مه که  سکرتری یه مرکل که

  م بۆچوونه ئه.  بووه ر دنی نه به و لهکی مدیایی  یه  چاو گۆرباچۆف ونه م پوتینی روسی له به
ڵ   گه کردن له  هه ندی به کو پوه یه،به  هه وه سانه و که رکام له تی هه  سیاسه ندی به متر پوه که

 خۆی  یی له مداری ناوداری جیھانی و ناوچه ک سیاسته توان گه  ده م لیسته ئه.  یه مدیادا هه
مان  ما و گۆرانیبیژانی جیھانیش هه ندانی سینه رمه ت هونه به ئه.  وه بگرێ و درژتر بته

رپرسانی سیاسی   باسی کورد و به کمه ره دا گه م نووسراوه ی من له وه ر ئه به له.  یه رهاتیان هه سه به
ک راست  م و یه که یی ده  ئاستی جیھانی و ناوچه  له م باسه ی ئه  درژه م چاوپۆشی له و مدیا بکه

  .ی خۆم که سه ر با سه  دمه
 میدیای   که  سایشه12   و زیاتر له  نییهنی مدیایی ئاسمانی و جیھا  کورد خاوه  ساه ی ده ماوه

 و رادیۆی حیزبی و   رگای رۆژنامه  کورد له  ساه100   و زیاتر له یه  باشور هه یی له ناوچه
و و   نییهوزیۆنی ئاسما له ند ته نی چه خاوهمرۆ کورد  ئه.  یه  مدیای هه شنک له وه، چه تیه حکومه

ور و  ی مدیا چ ده وه ئه. گرن رده کانی وه  ئینترنت و ئیمکانه ک له ک که  خه رچاو له شکی به به
  ت به زگاکانی تایبه ند و ده ی ناوه وه تی لکۆلینه ب بابه گێ، ده گای کورددا ده  کۆمه رۆک له
  .   کوردستان ب گشتی لهی بیروڕای  وه لکدانه

یی و  وه ته  بواری فکری و سیاسی و نه  ئوروپا له  باشوری کوردستان و له کورد له ربه مدیای سه
ر  هه پکن، ویی و کوردستانی نا ته ستی گشتی نه به ک مه نگی و ئیدئۆلۆژیدا یه رهه زمانی و فه

ی  وه  بۆ ساخ کردنه وه تا گردکردنه کش، هه کان راده  جیاوازییه وه ره گا زیاتر به ش کۆمه وه ئه
  !یی وه ته نگی و زمانی و نه رهه کانی سیاسی و فه وه ک ترازه  یه  له نه الیه

  
   ناچاری کی له یه وه روونکردنه

،   نییهکان  رکه کسانی ماف و ئه مای یه ر بنه  سه کی قانوونی له گایه ، کۆمه لگای ئمه کۆمه
تیش  گای سونه ، کۆمه  نییه ماف  مای راستی و رزگرتن له ر بنه  سه تقی لهن کی مه گایه کۆمه
.  ک ترازاوه ر یه  به  له لگای ئمه کۆمه.  نگ بووه  یان ب ره ست داوه  ده کانی خۆی یان له بایخه
نتقی  ر مه  سه  له گای ئمه کۆمه!   دیاره وه موومانه ری هه ر سه  سه ری دیکتاتۆری به سبه

سیستمی فکری و ! ی کوردن وه ته نی خاک و نه  خاوه زاران ساه  هه  به سوڕێ که لده کان هه دیکتاتۆره
 سیستمکی وادا  له!   بووه  ئمه رکام له کردنی هه رورده کان مای په نگی دیکتاتۆره رهه سیاسی و فه

رۆک و قالبی   زانست مانا و ناوهنگ و رهه ر و فه  هونه  و نه یه تی بۆ هه رفه  فکر و بیر وهزر ده نه
ند و زانا و  رمه ر و هونه نووسه. چ  ده روه ر ئیزن و بیار به  سه موو شت له هه. کات یدا ده خۆی په
موو   هه!ند وزانا و پسپۆڕن رمه ر و هونه  نووسه  پی مووچه  ئازادن و به  پی جیره کان به پسپۆڕه
سک و   جیھانکی وا ته له.  وه  ئیدئۆلۆژی دا بسوڕته سنوری فکری و سیاسی و ب له شت ده

ی سک  ته ی  بازنه  له نک که الیه،  یه نگی هه رهه نی فکری و سیاسی و فه نیا دوو الیه مۆدا،ته سته ده
  !  که ی بازنه وه ره  ده وته که  ده  که م نی دووهه  و الیه وه سوڕته مۆییدا   ده سته ده
دا، دینامیک حیسابی بۆ  ریانه نگی و هونه رهه  فکری و سیاسی و فه  بازنهم  ناو هیچکام له له

کتر   دژی یه دا، به ک ماده  ناو یه ت له که ره ری حه ناکرێ و دیالکتیکی دوو هیزی پکھنه
تدا،  ر و تیجاره نگ و هونه رهه ت و فه کانی ژیان و سیاسه موو بواره  هه  له ر بۆیه هه.  وه درته لکده

  ! یان دوژمنی دوژمن یه ان دۆستی دۆستمان ههی
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 ژیان و  ڕواننه ی ماتریالیستی ده  شوه ک زۆرتر به  ژیانی ئاساییدا، خه ند له رچه هه   
نگ و  رهه ت و فه  بواری سیاسه ینه گه  ده م که  به ، دایه ستنه و به ر له شیان هه ولی رۆژانه حه

   دیالۆگ له ر بۆیه هه.  زمگرایانه  جه بی و بگره زهه ی و مه زیھن بنه کان ده ر، ترواینه هونه
موو  هه. فرۆشرێ  دیالۆگ ده  و زۆرتر مۆنۆلۆگ به کردووه یدا نه دا مانای په گای ئمه کۆمه

رۆکی   جا مۆنۆلۆگی باوک ب، مۆنۆلۆگی سه یه، یان هه تی دیکتاتۆرانه کانیش سفه مۆنۆلۆگه
ک،یان  یه رپرسی ئیداره ری هیزکی سیاسی، یاخۆ به یان مۆنۆلۆگی رابهک،  ک،مامۆستایه یه ه کۆمه
 دژی خۆی  ر دیالۆگک به بول ناکا و هه ن مۆنۆلۆگ دیالۆگ قه خاوه! رک ند و نووسه رمه هونه
کار  ک به یه سه ره موو که نی دیالۆگ، هه مکوتکردنی الیه  و ده وه دکردنه سنگن و بۆ ره ده هه
  !  وه هاکانی ئینسانیش ناکاته خالق و به  ئه  لههن و س ده

تا تیرۆری  وه، هه  و کوشتنه سته  تیرۆری جه ر له ، هه  میسال و ونه  له مژووی کۆن و نوی کورد په
  ین بکرێ به توان سبه مرۆ، ده  گیانی ئه واڵ و دۆستی گیانی به هه! تی و ب رزکردن سایه که

نیا  توان ته ش ده وه ئه. مرۆ  گیانی ئه  دۆستی گیانی به توان بکرێ به هخائین و خائینی دون د
  ! خۆش ب کی نه گایه نتقی گۆمه مه
ندرن و  الده ن، راستگۆکان وه ده ست ده  ده ی خۆیان له قینه کان رووی راسته  وتکی وادا بایخه له

نگسازان و ساحان و  رهه دان و فهن تراژدی بیرمه! موو شتک هه" مصدری " بنه کان ده درۆزنه
  .کات ست پده  ده وه ش لره ی ئمه که وه ته ندانی نه رمه هونه

  
  دا گای ئمه  کۆمه  گرتن له خنه ره
ک  کو وه رناگیرێ، به وزوعی وه تکی مه ک بابه گرتن زۆرجار وه خنه دا ره گای ئمه  کۆمه له

  ر به م به کات و هه هراوی ده زای دیالۆگ ژه م فه ههش  وه گیرێ، ئه رده خسی وه تکی شه بابه
  که، خنه ستی ره به یام و مه  په وه  له جگه. گرێ ت ده نگ و سیاسه رهه ر و فه وتنی فکر و هونه پشکه

  وانه  پچه گر نابیندرێ و به خنه ی ره تی خر و دۆستانه ش زیاتر نییه وه رچاو ناگیرێ و له  به له
کانیان  مه رهه  به ی که سانه و که ت ئه  تایبه به. خوقندرێ  زیھن و مشکدا ده هتی ل دوژمنایه

 و  تیانه ی بابه وه  جیاتی ئه بن و له تی فانتزی ئاسا ده ست و حاه نگندرن دوچاری هه سه ده هه
  ونه که  ده شانسک بۆ خۆیان ببینن، ن و دیالۆگ به گر بکه خنه ڵ ره  گه  له ه  مامه وزوعیانه مه
 دوچاری  سانه و که ئه.  ریان  سه سک هرشی کردبته ی که وه ک ئه  خۆیان، وه رگری کردن له به

 کشی   کشمه بته  بۆیان ده تیانه ی بابه خنه بن و دیالۆگ و ره فسی ده روونی و نه تکی ده حاه
کنیکی  ر و ته ن و هونه ڵ فه  گه له  ه  مامه تیانه  بابه  که گره خنه  ره وه زۆرجاریش ئه. خسی شه
. م رهه ن به ر خاوه  سه  بۆ هرش بردنه هانه  به کاته  ده ت وزوع و بابه گرتن، ناکات و مه خنه ره

م  رهه ستی به به یام و مه  و په وه ته جووه  نه تیانه  و بابه وزوعیانه  مه  که گره خنه  ره وه ش ئه لره
ر دوو   هه وانه  پچه کو به ر ناگرێ به نیا دیالۆگ سه  ته ش نه وه به.  گرتووه ر چاو نه  به ری له هنه
ت  زای فکر و سیاسه بن و فه ر و زیان ده ره  دوچاری زه گا گر و کۆمه خنه ر و ره م هنه رهه نی به الیه
نگ و  رهه ت و فه یاسهرۆکی بیر و هزر و س زۆکی به کرێ و نه هراوی ده ر ژه نگ و هونه رهه و فه
  !ب هنگی د رهه فکری و سیاسی و فهخۆشی  گا دوچاری نه رێ و کۆمهک ر ده هونه

  
  تداری وه سمی ده  رێ و ره

ست  کباتان، ده  ئه  له وه مین ئیمپراتوری ماده که  پکھاتنی یه تداری له وه سمی ده فربوونی رێ و ره
تی  رپرسیاری حکومه  به  که سانه و که  و یان ئه کردوهبار ئیشیان  ر  ده  له ی که سانه و که ئه. کات پده

سمی  ری ره یامنر و نونه ر و په یامبه  په  که سانه و که  و یان ئه بووه و نیزامی و ئیداریان هه
س و  ستور و هه زای داب و ده بوو شاره ک یۆنان و میسر بوون، ده کانی تر وه  وته ئیمپراتوری له
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ستور و رێ و  کان داب و ده ئیمپراتوریه   ر کام له هه.  بن و وتانه  خۆیان و ئهوتی ئیمپراتوری که
تیان به رێ  کانی شاکانی والتانی ئوروپا گرینگی تایبه رباره ده.  بووه خۆیان هه  ت به  تایبهشونی

ارک و انمک بریتانیا و د کانی وه  وته  له سمانه م رێ و ره داو ئستاش ئه  ده و رسمی شاهانه
س  ستوری ئایینی و هه نگ، داب و ده رهه شنک فه  راستیدا چه له.  وه ته  نهند و شونی تر ماو هوله
کی  ی خه  زۆربه وانیان له  ئه کانیان بوون که ماه تداران و بنه سته ی توژی ده وت، پناسه و که

ڵ  ، تیکه  پیشه  وانه  هۆی جیاواز له  به ش که سانه و که ئه.  وه  کرده کاران جیا ده ئاسایی و پیشه
نگی و ئیداریدا، جگای  رهه تی و فه  سیستمی حکومه تا له بوو خۆ بگۆڕن هه بوون، ده ت ده سته ده

  .  وه نه خۆیان بکه
ک  ر یه  به  ئوروپا و له تی له یه نگی و ئابوری و کۆمه رهه فی و فه لسه گۆڕینی سیستمی فکری و فه

ی  ده  سه پشوو لهتی   نیسبه تی و جگیربوونی سیستمی نوێ به ی سیستمی پاشایه وه شانه وه هه
کانی ئیداری و  ستوره تداری و داب و ده وه  هۆی گۆڕینی سیستمی ده بوو به  م الوه  به19

 تی مادی سته رکیان ده  هه تدا که ت و تیجاره  جیھانی سیاسه مرۆ له ئه. نگی رهه تی و فه یه کۆمه
ی   وشه  خۆی له  که ت باوه ریتی تایبه ، داب و نه  ست گرتووه  ده ویان به وی گۆی زه عنه و مه

مان  ی هه میانه رده  و گۆڕدراوی سه وه بینته کانی سیاسی و تیجاریدا ده دیپلۆماسی و پرۆتۆکۆله
  وه لکه  و توژگهک ئینسان ن کۆمه  الیه  له  که رباری پشووه نگی ده رهه ستور و فه داب و ده

ت و   بواری سیاسه  له  که سانه و که ئه! نونن  مرۆڤی ئاسایی ده  جیاواز له چ که  ده روه به
 بواری  زایی و پسپۆڕی له  بوونی شاره  له ن جگه که ویی دا ئیش ده ته ویی و نه ته تی ناونه تیجاره
ند  رچه هه. ن ستوری باوی وتان   رک بخه نگ و داب و ده رهه ڵ فه  گه ب خۆیان له ییدا، ده پیشه

ریت و رێ  نگ و ئایین و داب و نه رهه کی جیھان فه  و خه تان و وتان پک هاتووه  میلله جیھان له
داران و  تمه ی سیاسه  زۆربه و حاه ، به یه  و هه بووه تی و مژووی جیاوازیان هه و شونی تایبه

  ن، که نگه رهه ستور و رێ و شون و زمان و فه نگ و داب و ده رهه فهو  چی ئه تاجرانی جیھان مل که
تانی   و میلله و وتانه ر به سانی سه  ئایا که ی که وه ئه. کرێ  ده  ناوی رۆژئاوا یان ئوروپا پناسه به

   که انهرگ و جل و به ڵ ئه گه  رابنن و یان له ستورانه و داب و ده توانن خۆیان به  رۆژئاوا ده دور له
  .ب  ده وه م نووسراه تی جگای باسی ئه ن رابن ، بابه که ری ده  به له

نگی  رهه ی فه  ژر ئۆتۆریته ی رۆژئاوا  له وه ره داران و تاجرانی ده تمه وه داران و ده تمه  ئایا سیاسه
  نابن یان وتوو ده رکه  سهکاندا ڵ رۆژئاواییه  گه تیان له  مامه وانی رۆژئاوادا، له تی و ره یه و کۆمه

زا و ئاتمسفۆری رۆژئاوایی،  رگ و فه ستوری و زمانی و جل و به نگی و ده رهه ی فه ؟  ئایا ئۆتۆریته
  لکن که  پرسیارگه  وانه تی سیاسی و ئابوری و تیجاری؟ ئه کانی مامه ر دانیشتنه  سه نه که کار ده
م  ری ئه نووسه.  شه م نووسراوه  جگای باسی ئه  که یه  هه وه کانه سه  و که که  وته ندیان به پوه
ت و  داران و تاجرانی بواری سیاسه تمه وه داران و ده تمه  نوان سیاسه ردک له راوه  به ته بابه

بگرت   هه که ته ش بابه و جگایه تا ئه. کات ڵ کورددا ده  گه تان له ئابوری وتان و میلله
  ناوهنانی هندک له! م که  ده که ی نووسراوه ی کوردستان ئاوته وه ره وتانی دهکانی  وه تاقیکردنه

نیا  ته بووه، نگیان هه رهه تی و فه یه تی سیاسی و کۆمه  رپرسایه  به دا که م نووسراوه هاووتیان له
 و  و ناوانه بژاردنی ئه  و هه  نییهکی تری   و هیچ مانایه یه  هه وه سانه و که ی ئه  پیشه ندی به پوه
تی  ست و نییه به مه. خسی  مانای شه  و نه  پشت بووه  مانای سیاسی له  نه،بژاردنی ناوی تر نه هه

  وری نوی کورد له  رۆڵ و ده ندی به  و پوه تکی خره  ، نییه ته م بابه  گۆڕی ئه ر بۆ هنانه نووسه
.  یه  هه  وه  نییه مدیای جیھا ڵ بوونی ژیانی کورد به ک و  بوونی مدیایی جیھانی کورد و تکه الیه
   له  وه ک پرسیار و بیرکردنه ی گۆڕی کۆمه ته هنانه م بابه ی ئه وه  بوکردنه ر له ستی نووسه به مه

  .مرۆدا  جیھانی ئه ڵ مدیا له  گه ندی له  پوه ، له نی کورده ی درژخایه پرۆژه
  



    رشی                    برايم فه                                                              زراندن و داڕزاندندا    نێوان دامه وزيۆن له تله
 

 53   وه ڕانه گه

  کان  کۆنه  کورده
   که زار ساه ند هه ی چه کان ماوه تی ماده سته مرۆ پاش داڕمانی ده  ماد و کوردی ئه کۆنهی  ئمه
تی زمان و  سته  ژر ده تی و له تی و حکومه وه رمانی ده  ژر فه ژین و له کاندا ده ڵ فارسه  گه له
ڵ رۆمی و یۆنانی کۆن   گه دان سایش له سه.  یان راهناوه  گه بیاتیاندا خۆمان له ده نگ و ئه هه فه

 ملیۆن  می ئستاشدا به رده  سه ری بووین و له ب و ترک و ئازه ژییاوین و هاوژینی روس و عاره
ی  کانی چوار قوڕنه وه ته ڵ نه  گه ی جوغرافیای کوردستان له وه ره  ده ز کورد له گه ره مرۆڤی به 
  . ژین جیھاندا ده
ر ئاخی وتی خۆی   سه مرۆ کورد له  و ئه  کراوه  پارچه ن پارچه وتی کوردستا  ساه400  زیاتر له

ب و فارس دا  وکانی ترک و عاره ته نگی و زمانی نه رهه تی سیاسی و ئابوری و فه سته  ژر ده له
  نگی و زمانی و دیپلۆماسی زاڵ به رهه کانی سیاسی و ئابوری و فه ش سیستمه وه ژی، زیاتر له ده
گا و وت و مرۆڤی کورد  ر کۆمه  سه وخۆیان له  و خۆ و ناراسته رتکردنی راستهر جیھاندا کا سه
نگی و  رهه تی و فه کانی سیاسی و حکومه ی زیندانی سیستمه وه مرۆڤی کورد جیا له.   یه  و هه بووه هه

.   شدایه که  ژر هرشی مدیای جیھانی و ناوچه کو له  به، یه و وتانه زمانی و ئابوری و میدیای ئه
  ؟ م هناوه رهه  بهی ناوی کورد  مرۆڤکی به شنه می ئستا چ چه رده  و سه م مژووه ئه

بی،  ده کانی سیاسی و ئه موو گوتار و گوتنه ی هه وانه  پچه گای کوردستان و مرۆڤی کورد به کۆمه
 ! ک هیوایه رام و یه هک م ست و یه ک ده کی یه ویه ته  نه  و نه  کی کوردستانییه گایه  کۆمه نه

ر دا  بیات و هونه ده  ئه  له کانی کورد که زووی رۆمانتیسته ک بوونی هیوا و ئاره کوردبوون و یه
یی ناو  وه ته  بیری نه بۆته  و نه وه ته کاندا ماوه رتوک و دی شیعره  ناو په  له وه، ته نگی داوه ره

 گشتی  گای کوردستان به کۆمه! فی و سیاسی لسه ی فهما  بنه  بۆته کان و نه گای  شار وگونده کۆمه
نگی  رهه  و فکر و زمان و فه ری دا زاه سه  نیژادی سامی به بیر و فکرکی ئایینی گردراو به

   له  زانه و فکره ر ئه کات و هه  ده گاکه ری کۆمه زیی ئاریایی ئرانی فارسی رابه گه یی ره وه ته نه
  ی زاڵ به که  نییهنگی و ئایی رهه  فکری و فه  ناو زیندانه وه هترن گه  کورد ده،انداک مه رده ور و سه ده
  .تی کورد  زایه گه کانی ره موو توخمه  هه  له یس و بیناڕا جیاوازن ما و به  بنه  له ریدا، که سه

 ب  ی رک بووه،  گه واو له  یان ته  و کان بووه تیه  حکومه ته سته تی کوردیش یان دژی ده  سیاسه
   ی که  و دینامیسمه و پرۆسه ئه  ! تی و ئابوری خۆی بووب یه نی مافی سیاسی و کۆمه ی خاوه وه ئه

ول و  موو حه  و هه گرتووه ری نه ، سه وه ته ک نه  یه ک وت و کورد بکات به  یه کوردستان بکات به
 تاک و کۆی مرۆڤی  یش له وه ته میسمی نه و دینا  خون کشراون یش به وه ته کانی نه تیکۆشانه

ی موسمان  پناسه.  وه گرتۆته موو کوردستانی نه ری هه  و هیچ کات روبه ن بووه کورددا کورتخایه
ی جوغرافیای   چوارچوه تی و سوری بوون، له لی و عراقی و سۆڤه بوون، ئرانی و پاشان تورکیه

توانانی  م سیاسه رجه تی سیاسی و فکری سه قلیه  ناو عه دا، زیاتر ئالۆزی خزاندۆته م وتانه ئه
  . کورد

یی و کوردستانی،  وه ته ی نه وتنی پرۆسه رکه ر سه  به  له کی تری رگر بووه یه قه تی حه حیزبایه
ک  ندامانی خۆشیان ب که ک و ئه مدا دینامیسمی ناو خه رده  زۆر سه کان له ها حیزبه روه هه

  ست و یان به  ده ته ت بوون یان خۆیان داوه سته چی ده  مل که ت کاتک که یبه تا ، به کردووه
    ته وتوونه  و که کتر فرۆشتووه  یه ڕیان به ڕ و یان شه  شه ته وتوونه کتر که پاپشتی میری دژی یه

  . کتر کوشتن یه
 هیچ بوراکدا تاریفی دیار  رد له کو  که ، سروشتیه وه سته  ده  کورد درایه  له  که یه م ونه  پی ئه به

 دیار و  قوو له ی هه فه لسه نی بیر و هزر و فه  خاوه کورد نه.  وه سته  ده داته  خۆی نه و رۆشن، له
نی ئایینی   خاوه تی، نه ستی خۆیه ک ده ن و یه سه نگی ره رهه نی فه  خاوه تی، نه مژووی فکری خۆیه

. یشتن ک گه  یه  بۆ له سته کده نی زمانکی یه  خاوه تی، نه  خۆیهنی خاک و ئاخی  خاوه تی، نه خۆیه
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ک   یه  له وه ڕه  رگای فکر و بیر وباوه  له کورد نه!  یشتنه گه ک تنه  یه گرانترین گرفتی کورد له
کیان  یه  کانیان له وندییه رژه ی ژیان و به  شوه ن و نه گه ک ده  یه  له وه نی زمانه  الیه  له ن، نه گه ده

   .ن گه ک ده  یه نگی له رهه ری و فه  بواری سیاسی و هونه  له  و نه وه کاته نزیک ده
ری   ناو کورددا سه ی نوێ له  شوه ی کۆن و چ به  شوه مرۆیی کۆمۆنیکاسیۆن چ به  زمانی ئه به
ی  وه ره  ده وواند له ئالی دیپلۆماسی و خۆن  کورد له مان شوه  هه به.  ر وایه  و ئستاش هه گرتووه نه

 و  وی رابوردوی ژیان و مژووی ناوچه یره کانی خۆیدا، یان په  ناو سنوره کانی خۆی و له سنوره
ی  وه ره تی، یان السایکه یه که تدارانی وته سته وی ده ره تی، یان السایکه یی خۆیه شیره ئایین و عه

دارانی  تمه تی سیاسه سایه مش که  و هه که وه ته تی نه سایه م که  هه ر بۆیه ،هه جیھانی رۆژئاوایه
 رگای مدیاکانی کورد و مدیای  ش له م ئالۆزیانه مووی ئه هه.  کورد جگای باس و لدوانه

  کانی کورد له ونه. کی جیھان و پسپۆڕانی جیھان ری خه زه ر چاو و نه  به وته که  ده وه  نییهجیھا
و  ت له  تایبه به!   نییهروو نگی و ده رهه  گژاوی سیاسی و فه کی پ له یه هو ته ی نه مدیاکاندا، ونه

ڵ مدیا   گه ب خۆی له بن، کورد چۆن ده  ژیانی مرۆڤدا ده ورکی زاڵ  له  مدیا ده دا که مه رده سه
  رابن؟

  
       مدیادا کانی تر له وه ته رانی کورد و نه وتنی رابه رکه ده

  ر زمانی کوردی که  سه رانده گه کنیکی ئاخافتن هه ر و ته  ناوی هونه کم به کتب2004سای 
 بواری  ری ئاخافتن و خۆ راهنان له کنیک و هونه ک بوو بۆ فربوونی ته یه رسنامه ده

هۆی . واوبووندا گوم و گۆڕ بوو کانی ته  دوا قۆناخه  له م کتبه  ئه وه  داخه کۆمۆنیکاسیۆندا، به
س و   هه تی و حیزبی کورد بوو، که رپرسانی سیاسی و حکومه ش دیتنی به م کتبه هنووسینی ئ

  سای رابوردودا  له  ده  له ی که سانه و که ئه.  گونجا ده مرۆدا نه رچاوی ئه ڵ نۆرمی به  گه وتیان له که
ن  بدو ئوجه  عه ری من بریتین له زه ر نه  به ته وتو س و کوتیان که  هه وه وزیونه رگای تله

تی نیشتمانی  کیه رۆکی یه بانی سه الل تاه رۆکی پارتی کرکارانی کوردستان، مام جه سه
رۆکی پارتی دیموکراتی   سه سعود بارزانی رۆک کۆماری ئستای عراق، مه کوردستانی عراق و سه
زیرانی  ک وهرۆ چیروان بارزانی سه رۆکی ئستای باشوری کوردستان،نه کوردستانی عراق و سه

رمی کوردستان  زیرانی هه رۆک وه د ساح سه حمه م ئه رهه ولر، به رمی کوردستان هه هه
رپرسی حیزبی و ئیداری  ک به وی عراق و کۆمه ره زیری ده یمانی، هوشیار زباری وه سوله

تی  کانی باشور و باکور و رۆژهه رپرسی حیزبی رکخراوه لک به باشوری کوردستان و کۆمه
  .کوردستان

وت  که رده  ده وه لیتی کوردیه وزیۆنکی زاته له  ته ی  له شاشه وه ه1995 سای   له س که م که که یه
رووی جیھاندا   به ک بوو که یه ره نجه دیا تی وی په دتی وی یان مه ن بوو، مه بدو ئوجه عه

کو دوژمنانی کورد و  نیا کورد به ته  نه کهخساند  شی ره و ئیمکانه  ئه وزیۆنه له م ته ، ئه وه کرایه
  بۆ زۆر له. کانی رنامه  و به زگایه م ده  ئه نه تی و سیاسی رۆژئاواش سرنج بده  نییهم زگاکانی ئه ده
وتانی رۆژئاوا و وتانی تورکیا و ئران و سوریا و عراق  تی ده  نییهم زگاکانی سیاسی و ئه ده

  ته وت و حاه س و که کان و هه ر قسه  سه نه  وردی سرنج بده  به وه ئیمکانک پک هاتبوو بۆ ئه
. ن بدو ئۆجه میان عه که رپرسی یه ت به  تایبه رپرسانی پ کا کا به کانی به  نییهرو رۆحی و ده

 و ئاخڤی  زمانی تورکی ده وزیۆن به له  ته نگ له نگ و ره  ده کانی به وتنه رکه ی ده  زۆربه ن له ئۆجه
 وتی ئیتایا،  یشتن به تا گه  هه1995ی سای   ماوه له. واو  زمانکی کوردی ناته جارجاریش به

 جل و   به وت نه رکه ده) کوت و شالوار و کراوات( وه رگی باوی سیاسییه  جل و به  به ن نه ئۆجه
، یان  وه  کراس و شاوارکه ی کات به ، زۆربه وه رگه رگی پشمه  جل و به  به  و نه وه رگی کوردییه به

زن  کی مه یه  نیشانه مه س ئه  بۆ زۆر که نگه ره. وزیۆن ی تله ر شاشه  به وته که  ده وه بلوزکی بۆره
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موو جیھان   هه کانی له  ونه  بۆ مدیا که یه م ونه م ئه ن بووب، به پۆشی ئۆجه بوون و ساده
تی و سیاسی و مدیا و پسپۆڕانی   نییهم بینی پسپۆڕانی ئه ڕه  ژر زه وته که  و ده وه کرته بوده

  یه م ونه  ئه نگه ره.   پرسیاره کی پ له یه کو ونه  به  نییه ج دا  کی له یه تانیا ونه رونناس، نه  ده
امانی ند ڵ ئه  گه  مدیا له رکدا دور له قه  مه  ژوورکدا، له ن له  جی خۆی دا ب، کاتک ئۆجه له

وه،  کرته  بو وه  رگای مدیاکان و پرسه  له یه م ونه ختک ئه م وه ی دانیشتب، به که حیزبه
  . سکی ئاسایی خسی که ی شه  ونه  نه یکه، وه ته رۆکی حیزبکی نه سیمای سه

رانی  رابهفا بارزانی و  د، مسته مه حمود، سمایل ئاغای سمکۆ، قازی محه  شخ مه  له کانی که ونه
ی  ونه.   دیاره بوونیان پوه رگه تی کوردی و پشمه  هۆویه ،وه ته  جیھاندا بو بوونه تری کورد له

.   دیاره باتیان پوه تی کوردبوون و خه ج ماون رواه ی مژوویی به ک ونه   وه  که سانه م که ئه
ش  وه ن و زیاتر له خه رده دارک ده تمه وه ی ده ن پناسه ج ماوه د به مه  قازی محه  له کانی که ونه
. حمود کانی بارزانی و سمکۆ و شخ مه  وینه م پیه ر به هه. ن خه رده تی مرۆڤکی ئایینی ده رواه
   .ن  نیشان ناده و کوردبوونیی وه ته ی نه  مدیاکاندا پناسه ن له کانی ئۆجه  وینه وانه  پچه به
 زۆرتر  یه وه ته  نه ته م رواه کات، ئه  ده  و قسه ی کردوه  ترکی قسه ی کات به و زۆربه  ئه ش که وه ئه

   یاخۆ رگه رگی پشمه پۆشینی جل و به رگ و زمانی کوردی و نه  جل وبه دان به ها نه به. کا ون ده
ن رۆکی پارتی کرکارانی کوردستا یی مدیایی و سیاسی سه نی الوازی ونه الیه) پارتیزان(گریلیا

ر کامرا و   به  هاتۆته وه  یان بلوزکی بۆره وه  کراس و شاوارکه الن دایم به  ئۆجه ی که وه ئه. بوو
 خۆی  م زیانی به ، هه گرتووه ر نه زه  نه کرد له  رگادا ده باتی له  خه ی که  گرینگه نه و س الیه ئه
دا باسی  من لره.  یاندووه ی گه که ییه وه ته  سیاسی و نه  دۆخه م زیانی به  و هه یاندووه گه
  م که که  ده و ونانه کو باسی ئه م، به ن و پ کا کا ناکه ویستی سیاسی چاک و خراپی ئۆجه هه

   بۆ  خۆی نیشانی داوه زۆرتر سوودی و له  ئه  که یه و ونه ئه.  یاندووه ی گه که  خۆی و حیزبه  زیانی به
.  تی کورد تا پارتی کرکارانی کوردستان و میلله  هه  جیھان بووهکانی مدیای ترک و کۆمنتاتۆره

ستی یان شانی  ر ده  سه هات و له کوت ده قه  بازک ته وت که که رده  کاتکدا ده ن زۆرجار له ئۆجه
  مان ونه ر هه ساری ماک بوو، هه درا که حه  شونک نیشان ده  زۆرتر له یه م وينه نیشت، ئه ده
رگی   جل و به رکی نیزامی به قه  مه کان یان له ر شاخه  سه  له  شونيکی تر بۆ ونه ر له گه ئه
رکی   و رابه رگه  پشمه کی تری له  ب گومان مانایهنیشان درابا،  وه تیه رگایه دی یان پشمهکور

کانی ئامریکا  هرپسترانی سوو  رابه  زۆرجار له مان ونه ر هه دات، هه سیاسی و نیزامی نیشان ده
 زۆرجار  مان وینه کان یان هه پسته تی سووه سایه نبولی هیزو توانا و که  سه بۆته   که راوهنیشان د

   خۆوه یی به وه ته نگی نه  ره  که  نیشان دراوه وه غوله غول و سوارکارانی مه نگیزخانی مه  چه له
ست  به دا مه لره!(رناگرێ  وه  پۆزیتیڤه و باره ن ئه  الی ئۆجه مان ونه م هه  به گرتووه،

ش و مانای جیاوازی  کی هاوبه یه  نیشانه رگرتن له ک وه نیا که  ته  نییهکان  سه رواردکردنی که به
  ).  شتی تر  نه سته به  مه یه و نیشانه ئه

  م مۆدنه ئه. بوو  وه سته  ده کی داری به یه  دایم مۆدنه  بوو که سانه و که کک له فا بارزانی یه مسته
ی   سوژه  ببووه م کاره کرد، ئه کرا و بارزانی خۆی سازی ده  داری کوردستان دروست ده  له دارینه

ی  وه م پرکردنه کا و هه ستی کوردستان ده رکی ده  هونه م باس له و هه ژورنالیستکی ئوروپی، ئه
 بوو  وه سته ده یم دووشتی به اخ بوو دا ش  له و کات که بانی ئه الل تاه جه! تای بارزانی کاتی به

سبح شتکی   گۆچان و ده مه رده و سه  بۆ ئه نگه یک، ره)سبح ده(سبح م ته م گۆچانک و دووهه که یه
  رۆک کۆماری عراق له  کاخی سه الل له ر ئستاش مام جه  هه ی که وه م ئه ئاسایی بووب، به

نیا شتکی   ته سورن نه ده سبیحکی درژ هه ، ده وه  کراوته کۆت و شالوار و سمیدا به دیداری ره
  و که  بۆ ئه نگه ره.  بایه شی ناته که ڵ پۆسته  گه تی سیاسی و له سایه ڵ که  گه کو له ، به نگاتیڤه

درانی سیاسی و پسپۆڕانی بواری  م بۆ چاوه گرێ شتکی ئاسایی ب، به  ده وه سته  ده سبیح به ده
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 بۆ  که یه کو نیشانه  به نیا ئاسایی نییه ته نه"  ش زمانناسی له"روون ناسی و  و دهمدیا 
ی  که فه رزه  به ۆ و بازه هه.   پۆزتیڤ نییه ته به  ئه تی که سایه روونی و که ی ده وه لکدانه
  . گا بلیغی ده  ته نیش رۆلی دژه ئۆجه
رگی   جل و به و به دا، ئه  خۆی نیشان ده کی تری له یه ا وینه ئیتالی یشته  گه ی که وه ن پاش ئه ئۆجه
  یه م شوه  به م جار بوو که ش دووهه وه ر کامیراکانی جیھان،ئه  به وته  که  وه یه)سمی ره(وه دله موبه
رانی سیاسی  موو رابه شتاکان هه  کۆتایی هه م له که جاری یه. ر کامرا  به وته که ده

یان بو   ونه وه له ده رگی موبه  جل و به موو به کتریان بینی و هه  شام یه لهکان  کوردیه حیزبه
و جل و  رکردنی ئه به  له ش رازی به و جاره ن ئه  ئۆجه  که وه ته الل گرابیه ب مام جه ده.  وه کرایه

و جل  ئه.  ر ترکی بوو ن  هه سی ئۆجه که  ئیتالیاش زمانی سیاسی و تاکه له.  بووه  نه رگه به
شی  ی زمانی له وه ره م ومده و پش بوو به ره نگاوک به ند هه رچه ریدا بوو هه  به  له ش که رگه وبه

 و سروشتی وت  وتی رۆژانه سوکه  پی سروشتی ژیان و کار و هه ر مرۆڤک به هه. بوو ن نه ئوجه
ری،  ری، خومگه ن ئیشی جۆیی، مزگه سا  به سیك که که. هن کار ده شی به وا له و ئاو و هه

ند  ، یان دووکاندار، کارمه کان کاری کردوه  فابریک و کارخانه ، یان له داری کردوه جوتیاری، ئاژه
  بو وینه. گرێ ی  فۆرم ده که ی ژیان و سروشتی ژینگه  پی شوه ی و به که  پی کاره شی به ،له بووه
ر   سه ڵ دانیشتن له  گه  له  و جیاوازه  کورده ت به کی تایبه یه شوهرد  ر عه  سه ی دانیشتنی له شوه

ی ژیان و سروشتی  ڵ شوه  گه  له رگی ژن و پیاوی کورد جووته  جل و به مان شوه  هه کورسی، به
کان فۆرم و   شاره ت له  تایبه تی ژیان به گۆڕینی رواه. کی کوردستان شته شاخاویی و ده

   کارتکردن له  جیا له م گۆڕانه ڵ ترادسیۆنی کورد، ئه  گه  له  و جیاوازه  هیناوهندی خۆی تمه تایبه
سی و   که ریتی تاکه ر داب و نه  سه کاته ده وتی ژیان، کار سوکه تی و هه سایه ر زمان و که سه
تی و  یه  و ئاستی کۆمه  شاریش پیشه له.   بووه رورده  شار په  له  که و مرۆڤه تی ئه سایه که
ر  کان، هه وتی مرۆڤه س و که ستان و دانیشتن و هه تی و هه سایه ر که  سه کاته نگی، کارده رهه فه

  شانه و به موو ئه  هه م جیاوازیه ئه. ن که کان مرۆڤی جیاواز دروست ده  جیاوازه   پیشه بۆیه
  وه سته  ده ڵ به  گه نی ئران لهالکا مه. ین که  و باسی ده دا باسمان کردوه  لره  ئمه  که وه گرته ده

 سنبولی  کوو کردیانه دا به یان فێ نه مامه با و عه نیا عه  ته  ئران نه ت له سته گرتنی ده
 و  نیا پچه  ته کان نه  نییهفلستی.  کۆماری ئیسالمی ئران تی و سیاسی و ئیسالمی له وه ده
نیا  ته کورد نه. یی و سیاسی و شۆرشگی وه ته نبولی نه  سه کوو کردیانه دا، به یان فێ نه شداشه ده
یی و  وه ته نبولی نه  سه کو کردیه دا به رگی کوردی فێ نه کداریدا جل و به باتی چه  درژایی خه له

وان  هیزی ئه نی به نیا الیه  ته کانی کورد، نه ن سیاسیه  الیه رگی کوردی له سیاسی، فدانی جل وبه
تیش  سایه رزۆکی که ی له سانکیاندا نیشانه  که  له نگه  ره  که وانه م هزی ئه نی که  الیهکو  به نییه
فغانی له رگی ئه رکردنی جل و به  به  له فغانستان به رۆک کۆماری ئه رزایی سه مرۆ که ئه. ب  
تی  اه جیاتی رو فغانی خۆی له ویی و میللی ئه ته تی نه کانی جیھانی، رواه موو دیداره هه

کو پرستژ  نیا گۆڕینی قوماش و فۆرم نین، به  ته رگانه م جل و به ئه. دات ئیسالمی نیشان ده
روک کۆماری لیبی  زافی سه ر قه عمه  تۆنی بلر میوانی مه2004سای . سشن  که تی تاکه سته وده
ویی خۆیدا بوو  ته رگی نه  جل و به زافی له تکدا پشوازی کرد، قه  ناو خوه زافی بلری له قه. بوو
موو ژیانی شونی ژیانی بوو،   هه  خوتک دابوو که زافی له ی راهاتبوو، قه  گه موو ژیانی له  هه که
ر   هه  شونکی نامۆوه،  بلر کشرابووه وانه  پچه بوو، به  بۆی نامۆ نه  شونیک بوو که زافی له قه

ی  وه کوو بۆ ئه دکرد به  ئاسایش نه ستی به نیا هه  ته کردندا نه  کاتی دانیشتن و قسه  له بۆیه
رک دانیشتبوو، فۆرمی  ر تگه  سه نی له زافی قسان بکات، کورد گوته ڵ قه  گه روو له بتوان روبه

کردن و   قسه  حاليتکی وادا بیلر بگومان له واو تک چووبوو، له زافی ته  چاو قه شی بلر له له
رگ و  کانی شون و جل و به کاریه موو ورده  هه  وایه که.   دوچاری گرفت هاتووهرکوزکردنیشدا مه ته
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مخابن . کرێ ر ده  سه یان له وه کو لکۆینه  به وه، خوندرینه ر ده  الی بینه نیا له  ته ش نه له
م  رجه کو سه و به نیا ئه  ته بوو، نه ی بۆ گرینگ نه و شتانه و کات و ئستاش ئه ن ئه ئۆجه
   دیپلۆماسی هشتا له ر بۆیه هه.  یان ال گرینگ نییه  گرینگانه م شته رانی پ کاکا ئستاش ئه رابه

کنیکی  ند ته رچه یاندنی پ کاکاش هه زگاکانی راگه ده.  کردوه یدا نه واندا بایخی خۆی په ناو ئه
ن و  که  کار ده وه نهمان بیر و بۆچوو  هه ران به سوڕینه م هه هنن به کار ده م به رده سه

ست و نست و  ی هه ش پناسه وه کردرێ، ئه دا ده  گه تی له  ناویاندا دوژمنایه پرۆڤسیۆنالیتت له
  .  شارییه نگی دوره کی ته گایه ستراوی کۆمه کی به تییه سایه نگ و که رهه فه
. ب  ده ر دوچاری گرفتیک جا  گه وه زه  رووی کاغه  له وه  کاتی خوندنه چیروان بارزانی له نه
نیا   ته ، که مرکوزه رکوز یان پچرانی ته مه بوونی ته ی نه  نیشانه وه  گرفتی خوندنه  له ش جگه مه ئه
ی  وه  یادکردنه  له  بۆ ونه  شونی تریش خۆی نیشان داوه کو له  به وێ، رناکه  ده وه  کاتی خوندنه له

  کرێ له  ده   گرفتانه شنه م چه  ئه. گرت وه سته  ده وخوار به ره  سه ئای کوردستانی د که مه قازی محه
یر سیاسی ل   زیانی سیاسی یان غه ی وه  ب ئه وه ی دروست راست بکرته  شوه مان کاتدا به هه
  بو ونه. یگرێ و ده  جه  زۆر شون تی کوردستان له رۆکی حکومه چیروان بارزانی سه نه.  وه وته بکه
وی  رووبوونه  روبه م و چاوی دور له ش و میمیکی ده کانی له ته دانی بۆ وتی کوریا حاهر  سه له

  .دیپلۆماسی بوو
 کاخی سپی  ڵ بوش له  گه بانی، دیدار له کانی ژیانی سیاسی تاه رزه  به  بیند و  دیداره کک له یه

  و شونه  و زۆرتر ئه وه ن بوکرایهکانی جیھا وزیۆنه له موو ته  هه  له م دیداره ئه. واشینگتۆن بوو 
   زۆری له  و به وه پچته ی ده که زه کانی، کاغه واو بوونی قسه بانی پاش ته  تاه درا که نیشان ده

تنی  و که  هۆی ج نه کو به بوو به  جدا نه نیا له ته  نه م کاره ئه. ی دئاخن گیرفانی باخه
بانی  ب گومان خودی تاه. شی تکدرا که کۆت و راوستانی کۆته گیرفانیدا، فۆرمی   له که زه کاغه
  کک له نجامدانی یه  ئه م کاره ئه. بووب ت نه  گیرفانیدا راحه  له  زله زه م کاغه  بوونی ئه ب به ده

  .  ر دوو الیه کانی هه سمیه  ره ی پاش قسه وه ست لدانه  ده دا که سمی تک کانی پرۆتۆکۆلی ره خاه
 ئاخافتنی  رگی کوردیدا و به  جل و به رمی کوردستان کاتک له رۆکی هه سعود بارزانی سه مه

  کات و به ر ده  به وار له ی کۆت و شه و کاته تا ئه  هه وتوتره رکه لک سه وێ گه که رده کوردی ده
اری  بارزانی دوچ کانی که رچاوه  به  رۆژه کک له ئاخف، یه بی یان ئینگلیسی ده ره عه

رۆکی  ی مانگک سه  بۆ ماوه  بوو که و کاته شی ببوو، ئه م له رجه ست و سه نگی نوان ده ماهه ناهه
ردووک  کان هه ک گرتووه  یه وه ته ڵ باوزی نه  گه وانی له  کاتی کۆنفرانسی رۆژنامه عراق بوو، له

ر روخساری   سه واوی کاری له ه ت ش به وه ، ئه وه دیته ده ستی نا ئارام بوون و شونی خویان نه ده
کردنی  وتن و کوردی قسه رکه رۆکی کوردستان، ده کانی مدیایی سه وتنه رکه  سه کک له یه.  دانابووه

م  م بووش و هه  بوو، هه وه رگی کوردییه  جل و به ڵ جۆرج بووش به  گه  کۆشکی سپی ئامریکا له له
  .  وه هاتنه راز ده بارزانی هاوته

ی عراق هوشیار زباری  وه ره زیری ده  مدیادا وه وتوو له رکه رچاوی سه  دیار و به ره  ههسی دوو که
م  رهه ، دوکتور به  نییهویما  سوله ریمی کوردستان له رۆکی پشووی هه م ساح سه رهه و دوکتور به

  وه  له  بدوێ، جگه چ زمانیك وت بکات و به س و که ڵ مدیا هه  گه  چۆن له  که زایه زان و شاره ده
  مان شوه  هه ، به وتووه رکه نون و سه ریتی دیپلۆماسی ده  داب و نه،رگی ش و جل و به فۆرمی له

وتی دیپلۆماسی و میدیایی  س و که هه.  یه  هه وه نه ر دوو الیه  هه تی خۆی له زرباری فۆرمی تایبه
های جیدی   به وه کانه ن حیزبه  الیه ب له  ده  که ،تی سیاسیه لک گرینگی مامه نکی گه الیه

 و جگای  وه نه یان بکه که وه ته ویی خۆیان و نه ته  رووی نه  جیدیش بیر له ب زۆر به پبدری و ده
ری  ه  زره  به و ئلمنتانه ر کام له م زانینی هه  که به. ن رگ و زمانی کوردی بده  جل و به جیدی به

نیا بۆ کاتی  رگی کوردی ته جل و به. نیشن یان داده  گه  له  که یه نه و الیه  قازانجی ئه خۆیان و به
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یان  ک چۆن ده ر وه یدا بکات، هه توان رووی سیاسیش په کو ده  به  نییهند  ماوه رک و زه په هه
جل و   یی خۆیان له وه ته کانن، سیمای نه کگرتووه  یه وه ته ندامی نه  ئه ی تری جیھان که وه ته نه
کانی سیاسی جیھان   مودن پۆشه کک له ک یه فغان وه کارزایی ئه. ن ده کانیاندا نیشان ده رگه به

 بای سیاسی   به و ئیمکانه ک جوانی کوردیش ئه رگی گه کرێ جل و به ، ده ناسراوه
 .دارانی کورد ببخش تمه سیاسه

  .ک رگی یه کۆتایی به
  2705رزانی                                                      گه                               

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



    رشی                    برايم فه                                                              زراندن و داڕزاندندا    نێوان دامه وزيۆن له تله
 

 59   وه ڕانه گه

  ر نووسه
  

ووسینی ن  کاری شانۆگی و.   دایک بووه  شاری بۆکان له  له1957رشی سای  برایم فه
 1973 سای . ست پکردوه ورز ده کانی بۆکان و ته  خویندنگه  له شانۆیر  سه ت له بابه
ناو    له1975سای .   شاری بۆکان بووه  له رانی تیپی شانۆی الو زرنه  دامه کک له یه
 شاری  له شانۆدا، له) وه خوردبوونه(رکوز مه  بواری ته موو خوندنگاکانی ئران، له هه

ی ار پاش شانۆجم  که  بۆ یه1980 و 1979سانی . ک باشترین شانۆگ ناسرا ر وه رامسه
  له" خودموختاری یانی چی"و " مانگرتن"کانی   ناوه  زمانی کوردی به ی به دایکی نیشتمان، دوو شانۆنامه

 ری به روه ر و به م جار وژه که بۆ یهدا   سانه و ر له ، ههش کرد تی کوردستان پشکه کانی رۆژهه شاره
  .کانی کوردستان بوو  شاره ، لهری ئران تکانی وه ته نهیت کوردی و موسیقای  فستیوای موسیقا و به

  کک له دام و یهن  ئه  وه1980 سانی له.  وزیۆنی کرماشان بوو تلهتیپی شانۆی  ندامانی  ئه کک له و یه ئه
رپرسی   ساالنک به.بوو"راننرمندان تئاتر ایسندیکای کارکنان و ه"و" نی تئاتری ئران نجومه ئه" کارگانی

م  که ر و ئۆرگانیزاتۆری یه  رکخه، کاری شانۆ و فیلم  له  جگه  که بوو تاران  له" نمایشتی فیلم و شیرکه"
  . بوو 1980 سای وای ئران له کارنه

بیاتی نوی  ده  و دراما و ئه بواری شانۆ و شانۆ پداگۆگی  خوندن له  له  وتی ئامان جگه رشی له برایم فه
 ورک ری به روه به  شانۆگر، شانۆپداگۆگ وری هراهنک   و وه خوندوه دارشتنی سیستمی فربوونی ،ئامان
رپرسی   سانکی درژ به.کات هنان کار ده نگی و بار رهه ی فه ری پرۆژه به روه رس وژ و به و دهشاپ 
ری  ی و هونهی شانۆیی و زانست یان پرۆژه یاندنی ده نجامگه  ئه  به  ئامان بوو، که رله ندی شانۆی کۆچه ناوه
 کانی شانۆنامه  شک له  به. بوو نده و ناوه کانی ئه  کاره شک له  زمانی کوردی و ئامانی به نگی به رهه و فه
سای  بیست  ه ل.ش کراون  زمانی ئامانی و کوردی پشکه وی به ژاردا، ماندانا و زه  مای هه ڕ له ک شه وه

کانی   زمانه  بهت و زانسنگ رهه  فهو دراماو شانۆ بواری   لهی وه ک نووسین و لکۆینه کۆمهرابوردودا 
ندامی رداکسیۆنی  ی پنج ساڵ ئه  ماوه.  وه کاندا بو کردۆته رۆژنامه گۆڤار و  کوردی و فارسی و ئامانی له

سای    له. ووب شاری بۆن  ی کوردی له وه ندی لکۆینه  ناوه له  گۆڤاری ئامانی زمانی کوردستان هۆیته
 گوندی   له و رکخراوه  ئه  که، بۆ کوردستان بوو ی دروست کردنی قوتابخانه ه ندامی کۆمه ئه  وه ه1992
   له 1994ورۆزی سای  نه. یان دروست کرد  بارزان دوو خوندگهی  ناوچه و بجه ه  شاری هه ر به ب سه نه عه
ر   سه له ، بۆ کوردستان  دروستکردنی قوتابخانه ئامان و رکخراوییتی مامۆستایان کیه ڤدی یه  وهڵ  گه

   نزیک شاری دهۆک به دا له وه ڕانه  گه  له  چوون بۆ کوردستان که،تی کوردستان وه  دهبانگھشتکردنی 
 ،تی مروڤانی تدابوون زاره  و جگری وه که ندامکی گروپه ند ئه  و چهو ئه  ی که و ماشنه  ئه،کی نادیار هۆیه
ش  وه ئهختی بریندار بوو،   سه  زۆر بهرشی  برایم فهنیا  ته دا و ناوه ماشنکی دی پکیان دادا و لهڵ   گه له

 کاری فکری و   دوواوه  به و ساه  له ر بۆیه  شانۆگ، ههووک  وه"شانۆ کۆی سه" ستدانی  ده له هۆی  بوو به
  شک له به. و  ئهکی ره  کاری سه  بوو به، وه  و نووسین و لکۆینه و راهنان وه رس کوتنه رکخستن و ده

 شانۆ و ی رسنامه  ده کهشی زۆرتری  هب و  وه ته کتب بو کراونهک   وه  نووسراویکانی مه رهه به
 کار   لهشک به. دراون هچاپ ن   لهتی ترن، رگدراو و بابه  و وهلی کامپیۆتر گه رنامه کۆمۆنیکاسیۆن و به

تی  کیه ندامی یه  ئه  ساه15ی  رس ماوه برایم فه . بینیوه ویان نه ره  رووی دهکانی هشتا رییه هونه
مانهشانۆپنه داگۆگاکانی ئاکھو  له یی وه ته ناونهکولتور و  شانۆی فره  کۆمۆسیۆنیرپرسی  و بهر  و پ

ئوروپایی و ناخۆیی کانی جیھانی و   فستیواه  له و ناونده سمی ئه ری ره  و سانک نونه دایه زگایه ده
 هشتا   که دوه کر ه شانۆپداگۆگی بۆ کوردستان ئاماد و کۆنسپتی خوندنی  پرۆژه سانکیشه.   بووهئامان
ردمی مندای خۆی بۆ  ڵ هاوکالسکی سه  گه  له وه ه2001رتای سای   سه  له. کراون ج نه ج به

م  ئه. بن  ده روه به www.bokan.de ری  دا ماپه ژانه پاڵ کاری رۆ  له, کوردستان پچرانی زۆرتر له دانه
  .ران ری خونه زه ر چاو و نه  به ویته که دا ده  لره  که وه می کوردی ئه رهه  دوا به کتبه


