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يهاوبةشي  
 ئةجمةد شاكةيل

  
دا، لة ديدي كوردايةيت و )KTV(لة نثوان هةردوو كةناصي تةلةضزيؤين ئامساين، كوردسات و تةلةضزيؤين كوردستان

پاشةذؤژي كوردستان و يةكدةنگي و يةككاري و يةكذةوتاري و يةكگوتارييةوة، شتثكي ئةوتؤ و بؤچووين هاوبةش و 
كةناصي كوردسات، ئةگةر .  و هةصوثستةكانيان جياوازن و لةيةكةوة دوورنپذاين بؤچوون. گرنگ، وةدي ناكرثت

هةوالثكي بةغدا، كةركووك يا هةر جثگةيةكي ديكةي كوردستان پثشان بدات، كامرياكةيان لة نثو ئةو كوردانةي، كة 
ةر بة يةكيةتيي خةصكانثكن س: لةو بؤنة و شوثنةدا هةن، تةنث ئةو كةسانة پثشان دةدات، كة خةصكي خؤيانن، واتة

ئةوةي زثتر بؤ ئةوان . ئيدي خةصكاين ناكورد بؤ ئةوان كثشة نيية و هةموويان پثشان دةدرثن. نيشتمانيي كوردستان
لة چاوي كوردساتةوة، هةر ئةوانةي پارتيي تثدا نةبن، ئيدي خوداي دةكرد . كثشةية، ئةو كةسانةي سةر بة پارتيني

شة و چ كثشة و گريوگرفتثكي تثدا نيية و  كة هاوبة،ئةوةي. وونهةرچي جنؤكة و شةيتان هةن تثيدا دةب
 پةخشي دةكةن و لةو تةلةضزيؤنانةوة دةبينرثن و هيچ جؤرة مالنثيةكيان لة سةري نيية، شتگةلثكن، كة هةردوواليان

  :نةك سوود، بةصكة زيان بة كورد و فةرهةنگي كورديش دةگةيةنن 
 بثتام و ناكوردي و ناهونةريية، كة تةنث بؤ ئةوةي بة نوثكردنةوة و  و بؤريي گؤراين و مؤسيقايزؤري :يةكةم

بوو و بةلةم و قةراخ وة كيژؤصةي تةمةن منداصي ژثرناوك بةدةرة،تازةگةريي نثونووس بكرثن، تژي دةكرثن لة
 سةگ  و بةرزيزةرياچة و ئؤتؤمبيلي نوث و جلي ذةنگاوذةنگ و كوذي گوارةلةگوث و بةفر و جادةي خاوثن و پليكانة

دةيان ... كوذي سةربةگوثزانتاشراو و فرؤشگة و بازاذي گةورة وجادةي شةپقةلةسةر وو كؤتر و مؤسيقاژةين سةر
ئةوة نةك هةر هونةر نيية، بةصكة .  و دةيانةوثت بةو جؤرة هونةري كوردي بئةوروپايثننشيت ديكةي ئةوروپايي

  .داتةپاندن و ذووخاندن و وثرانكردين هونةرة
. شثكي زؤري كايت ئةو تةلةضزيؤنانة، بؤ عةرةيب و توركماين و ئاشووري و فارسي و ئةوانة تةرخان كراوة بة:دووةم

ئةو زمانانة و زمانگةيل ديكةش، ئةگةر تةنث دةنگوباس و هةواص و بابةيت كوردي پث پثشكةش بكرثن، ئةوة كارثكي 
ة عةرةيب پةخش بكةيتةوة، ئةوة هيچ كارثكي باش زؤر باشة، بةآلم تؤ بثيت و گؤراين عةرةيب و چةقةنة و ئةوانة ب
عةرةب هثندةيان كةناصي تةلةضزيؤين هةية، كة . نيية و يةك ذثزةيش سوود بة مةسةلةي كورد ناگةيةنثت

ئاشوورييانيش كةناصي خؤيان هةية و چ پثويست دةكات، . سةروزياديانة و بةشي عةرةيب سةد ساصي ديكةش دةكةن
 ئةو كاتةشة، كة بؤ زماين توركماين دانراوة، بةشثكي زؤري هةرچي. گؤي ئةواندنب بة بصنئةو كةناصة كوردييانة ب

ئةو خةصكةي ديداريان لةگةصدا دةكرثت، هةموو كوردي هةولثر و كةركووك و شوثنةكاين ديكةن و لةو ديدارانةدا بة 
ئةوة نةك هةر . يكة دةكةنئيدي باسي كاري دةسيت و فرؤشگة و بازاذ و دةيان شيت د. توركماين قسان دةكةن

 كة لةو كاتةدا بة توركماين قسان دةكةن، وةك ، نيية، بةصكة ئةو پرؤگرامة بة دةسيت خؤي، ئةو كوردانةيتپثويس
   .  توركمان پثشانيان دةدات

سوور، چاي جيهاين " دووغةزايل"سةوز، چاي جيهاين " دووغةزايل"چاي جيهاين . "چاي جيهان"ذثكالمي  :سثيةم
لة سلثماين و لة هةولثر، :  كة ذثكالمةكة پةخش دةكات، دةنگي كچثكة، واتة،ئةو دةنگةي...بؤندار و" زايلدووغة"

 ناو ئةو ي عةرةيب"غةزال"يوةك يةك پةخشي دةكةن و تةنانةت وشةهةردوو كةناص .هةر هةمان دةنگة
 بثجگة .، كة دوو وشةي كوردين"زمام"يا " ئاسك"بصثن " غةزال"خؤ دةكرا لةبري . ذثكالمةشيان نةكردووةتة كوردي
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تؤزثك يا گةردثك . يش دةكرثت، كة ئةويش هةر ئثرانيية"چاي مةمحوود"ية، كة هي ئثرانة، ذثكالم بؤ "چاي"لةو 
ئةمة بةرهةمثكي توركيايية و . و دةخورثتةوة) شةربةت(، دةكرثتة خؤشاو"Altunsaئاصتونسا  "هةية بة نثوي 

ديارة زؤرينة يا تةواوي ئةو كاآل و . لة تةلةضزيؤنةكاين كوردستانةوة، ذثكالمي بؤ دةكرثتذؤژانة چةندين جار 
هي توركيا . شتگةلةي لة كوردستان تيضي و كوردساتةوة ذثكالميان بؤ دةكرثن، كاآل و شتگةلثكن، هي كوردستان نني

ةنگي و نةتةوةيي ئاراستةيان بكات و ئةو كةناصة تةلةضزيؤنانةي كوردستان، بث ئةوةي سياسةتثكي فةره. يا ئثرانن
پثوةرثكيان بؤ ئةو كارانة هةبثت، وةك لة هيچ كار و سياسةتثكي ديكةي كوردستان و دةسةآلت و 
دةسةآلتدارانيشيدا وةدي ناكرثت، زؤر بث شةرمانة ذثكالم بؤ كؤمپانيا و كاآلي توركي دةكةن و بة شانازيشةوة باسي 

  .لثوة دةكةن
لثژنةي هةماهةنگي و بة هةماهةنگي . ، كة هةموودةم لة سةر زمانيانة و بةكاري دةبةن"هةنگيهةما" وشةي :چوارةم

وا پثدةچثت و بث ئةوةي بري لة سةرچاوةي ئةو وشةية بكةنةوة، ئةو . ؤري ديكةشز.... و كاري هةماهةنگي و
ي "هاو"، كة دةكاتة "مه"، فارسيية و بة فارسي دةنووسرثت "هةم"وشةي . وشةيةيان زؤر لة سةر زار خؤش بثت

، لة كورديدا دةبثتة "مهدرد"فارس دةصث". هاوسث يا هاوسا"، لة كورديدا دةبثتة "مهساية"فارس دةصث. كوردي
يش ببثتة "مهاهةنگ"ئيدي بةو شثوةية، دةكرث ". هاوپؤل"، لة كورديدا دةبثتة"هم كالس"فارس دةصثت ". هاودةرد"
بة " اهنگ"بة كوردي و " ئاهةنگ"ديارة وشةي ". هاواهةنگ"وسرثت، دةبثتة يا ئةگةر بةسةريةكةوة بنو" هاوئاهةنگ"

   .فارسي، هةر يةك وشةية و دةكرث كوردي بثت و دةكري فارسييش بثت
پرؤگرامي زارؤكان، لة هةردوو كةناصي كوردستان تيضي و كوردسات، زؤرجاران، لة يةك كاتدا، پةخش : پثنجةم

 ناچار دةبثت، تةماشاي يةكثك لةو كةناآلنة بكات و ئةوي ديكةي لة دةست بةو كارة منداصي كورد. دةكرثنةوة
باوك، دايك، خوشكي گةورة، براي گةورة (ديارة بذياري تةماشاكاكردين ئةو كةناآلنةش، گةورةكاين ماصث. دةچثت

، سنتنتيضيدةيدةن و ئةوانيش بة گوثرةي مةيل و ئارةزووي خؤيان، كة ئايا پتر كوردساتيسنت يا كوردستا..) و
بثگةردي بثذةنگ و ، ئةو دوو كةناصة، منداصي مثشك خاوثن و پاك و ساف و شبةو جؤرة. كةسكيست يا زةرديسنت

  .، دةكةنة دوو بةشةوة و مثشكيان بة يةكثك لة ذةنگةكاين خؤيان، ذةنگ دةكةنكورد
ةنگوباسةكان، يا كاتثكي بةشثكي زؤري كةناصة تةلةضزيؤنةكاين جيهان، پثش پةخشكردنةوةي هةواص و د: شةشةم

ديكة، هةندثك وثنة پثشان دةدةن، كة باس لة ذووداوثك يا هةواصثك دةكةن، بة بث ئةوةي قسة و كؤمينتار 
وةك "ةوة و كوردساتيش بة نثوي"وثنةهةواص"كوردستان تيضي، ئةو بةشة بة نثوي. ي لةگةص بثت)تعليق/تةعليق(

بث : ، واتة"No Comment" زمانةكاندا بة نثوي نؤكؤمينتلة كةناصة ئينگليزي. ةوة پةخش دةكةنةوة"خؤي
، بؤ زماين كوردي، واژةيةكي "وثنةهةواص". ةوة، پةخش دةكرثتةوة"بدون تعليق"كؤمينتار، بث تةعليق، بة عةرةيب

، لةگةص چثژي زماين كورديدا، "وةك خؤي"پرؤگرامةش دةپثكث و دةداتة دةست، وةلث جوان و لةبارة و واتاي ئةو 
ةكةي كوردستان تيضي، "وثنة هةواص"نايةتةوة و كارثكة، ئةگةر تةنث يةك مةبةسيت هةبثت، بؤ ئةوةية، وةك پثك 

  !نةبثت و لةو نةچثت
ديارة ئةگةر مرؤض چ كارثكي نةبثت و دانيشثت بؤ بينيين ئةو دوو كةناصة، ذؤژانة سةدان هةصةي زمانةواين 

ن و بيكةن، ئةوة دةكرثت  جادة و هةروا بةسةرپثيةوة بثصثثو خةصكاين ن،ئةگةر هةصةكان. وةبةرگوث دةكةوثت
كةن، چاوپؤشي لث بكرثت، لث ئةگةر بثژةر و كارمةندان و ئامادةكاراين پرؤگرامةكاين ئةو تةلةضزيؤنانة ئةو هةآلنة ب

  !.با كةمؤكةيةك بةزةييان بة زمان و فةرهةنگي كورددا بثتةوةئةوة دةبث پثيان بگوترثت، 
                                                                                                                  9/11/2003     
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