
  
 )هونةرمةند يان روناكبريي نا شارةزا(

 
 كوردسات دا ثروطراميك بؤ بينةراين ئةم كانالة بالو tvماوةيةك لةمةو بةر لة 

كرايةوة كة تصدا كاك ناسري رةزازي هةلويستةكاين خوص سةبارةت بة هونةري 
منيش بة ثيويستم زاين كة ضةند خاليك يان خؤد ضةند . كوردي دةربري

بارةت بة قسةكاين كاك ناسر بو بينةراين ئةم كانالة روون موالحيزةيةك سة
 .كةمةوة

بةريز ناسري رةزاي بريك روون كردنةوةم بة  من سةرةتا دةمهةويست سةبارةت
 كةسيكة كة توانيويةيت لة قوناغي دياري كراوي شورشي _ر_كاك ناسر. بيت

 و بة نرخ لة ثيناو ئاماجنيكي بةرز كومةالين خةلكي زةمحةتكيشي كوردستان و
 يةكيك لة فاكتةكاين ناسياو بووين كاك جطة لةمةش .طةشة بة هونةري خؤي بدات

سةرهاتةكاين ي سرودي شورشطريانة و وتنةوةي بة بة هوي وتنةوة_ر_ناسر
بةالم ئةوةيكة لةو قوناغةدا و ئيستا كاك . ثيشمةرطةكاين فيداكاري كومةلة بووة

بة هونةري خؤي بدات بريوراي طشيت ض انيويةيت طةشة و تا ض رادةيةك ت_ر_ناسر
هةلبةت (بة جواين دةيبيننلة كوردستاين ئريان و ض لة كوردستاين عرياق 
 بةالم ئةوةي كة بوضص كاك )ئةطةرتةم و مذي ناراستيةكان بةر ضاوي نةطرتبني

ر وا لة سةر داب و نةرييت كوردايةيت و هونةري كوردي و شيوازي _ناسر
 ي خؤي دلسوزيان باشتر بليم و ثشتيواين خؤي قسةكردن بة كوردي دةدوي

نة وةك  ( سةرةتا دةيب بليم كة ئةطةر كةسيك بيهةويت وةك ئينسانيك،دةربري
 براونيتة داب و نةريت )كةسيك كة يةكةم خؤي بة كورد دةزاين و دواتر بة ئينسان

 ئةو مايف رةواي هةر نةتةوةيةكة كة تايبةت  دةزاين كةو كولتوري نةتةوةيةك
 بو مباةوي بةالم ئةوةيكة ،ةندي خؤي لة بواري كولتوري و هونةري دا هةبيتم

ي كة ناومان لة نيوان دا بص هةلدةين و باس لة دوركةوتنةوةي طوراين بيذاين ةئةو
، قسةيةكي  بكةينييكورد لة دةرةوةي والت لة داب و نةريت و كولتوري نةتةوة

لةم  بةراسيت _ر_وانيين كاك ناسر كة رو لرية بؤمان ئاشكرا تر دةبيت  جياية
ضون ئيمة ناتوانني لة سةدةي بيست و يةك دا ثيش بة . هةلةيةبارةيةشةوة 

 كوردستان بة طوي مباةوي الواينطةشةي هونةر بطرين يان ئةوةي كة تا كةي 
داين كاسييت كون و موسيقي كون راطرين و دواتر قسة لة ثاراستين كولتوري 

 لريةدا ؟نية وة خؤي ديكتاتورييةت لة بوراي هونةري دانةتةوة بكةين ئايا ئة
  راستةقينةي نة تةنيا نايهةويت ثيناسةي_ر_ئةوةمان بو دةردةكةوي كة كاك ناسر

دايةيت سةرقايل خؤي دةرخبات بةلكو لة ثشت ثةردةي كولتور و داب و نةرييت كور
بةم ثيك  سةبارةت رةقيهيزكردين ناسيوناليزم و كة لة ثروثاطةندةية بو بة



زي هاتةيةي كة دةطريتةوة بو هةمان بورذوازي كورد و دةسةالت داريةيت بورذوا
 وةها بوضوونيك نة تةنيا هةول بو ثاراستين  كةبليم ةلريةدا باشتر. كورد

 بةلكو بة تةوايي هةول و تيكوشاين خؤي بو هينانة ،كولتوري نةتةوةيي نادات
 ةرمايةداري لة جل و بةرطي نوص واتةئاراي كولتوريكي نوص لة بواري خزمةت بة س

طريكي يك كة بة شانازييةوة لة قسةي طوصكات.  ناسيوناليزمي كورد دايةبورذوا
 هونةرمةندة دةيل كة من لة سةر ئةو باوةرم كة " كةلة"ثشتيواين دةكات و ئةم

كوميتةيةك بو ثصداضوونةوة بة سةر كار و باري طوراين بيذاين دةرةوةي والت 
 هونةرمةندة توشي ثيك هاتةيةك بة ناوي "كةلة" دةردةكةويت كة ئةم هةبص بومان

هاتووة كة نايهةوص بة هيض شيوةيةك و لة ذير هيض ناويك " غودي تةنط نةزةري"
 زياتر حةزي لة  موسيقي و ئاوازيكي ئةمروي ترةوة ببينيتةهيض الويك ب
ة زماين طوفتاري  لة بةشيك لة قسةكاين دا ئاماذةي ب_ر_كاك ناسر. الواندنةوةية

بة برواي من ": و ويتطرتكوردي ئرياين كرد و رةخنةي لةم شيوازة قسة كردنة 
. "زماين طوفتاري كوردي ئرياين هيض شوينةواريكي لة زماين كوردي تيدا نيية

لريةش دا ديسان قسةي زةق كردنةوةي نةتةوةيي ديتة ثيش و ثيم واية ئةم 
 ي هةنطاوةكاين زياتر بةرةو دواوةبرادةرة هةتا جيهان بةرةو ثيش دةضيت

 با رون كردنةوةيةكم سةبارةت بة تيكةالوي كولتور لة نيوان دوو دةباتةوة،
هةر وةك دةزانني كاتيك كة دوو نةتةوة يا خؤد نةتةوة يان دوو والتدا هةبيت، 

دوو قةوم يا دوو تايفة بة زماين جياواز لة نزيك يةكتردا ذيان بكةن و ثةيوةندي 
 توشي ثيداويستيية سياسي وكومةاليةتيان هةبص بة هوي ئةم ثيوانةئابوري و

ئةم  ض مبان هةويت و ض نةمان هةويت زمان و كولتوري سواوةيي فةرهةنطي دةبن 
هونةريان بة  و تا رادةيةك كولتور و دووانة بةيةكة ثةيوةندي ثةيدا دةكةن

 لةم _ر_، كة ثيم واية ئةم هةلويستةي كاك ناسريةكةوة تيكةالو دةبيت
بارةيةشةوة بة ئاشكرا ناشارةزا بووين ئةومان لة بواري قسة و ثيناسة كردين 

هةروةها ئةبص بليم كة هةلسةنطاندين . نةتةوة يا خؤد كولتوريك بؤ دةردةخات
 جوري طوص دان بة موسيقي تعريف  وهةر ئينسانيك بة زمان و شيوةي قسة كردن

كريت، بةلكو ئةوة كةرامةت و شةخسيةيت ئةو كةسةي كة دةبيتة ثيناسةي مادي نا
ئةطةر مباةوص بةم جورة ثيناسة بو خةلك دةستةبةر كةين و . و مةعنةوي بؤ ئةو

وةها ئينسانةكان بدةين بةر باس و ليكولينةوة ثيم واية جيطاي خويةيت بة شوين 
 نة _ر_كاك ناسر. دةستةبةر كةينبو خومان " لة خؤ دابراويش"ثيناسةيةكي وةك 

تةنيا دةيهةوص ميشكي جةماوةري كوردستان بةم وشانة بة الري دا بةري بةلكو 
راستوخؤ لة خزمةت بة تريبووين بورذوا ناسيوناليستةكان تةنانةت لة كالو نانة 

 . سةر خؤ و فريو داين خوشي دريغ ناكات
 



سةبارةت بة بابةيت رةخنة و  لةو ثرؤطرامةدا كة تايبةت بة خؤي بوو ناسر كاك
 دا لة سةر ئةو مةسةلةية ثي دادةطري كة هةر ينلة وتةكا,  كردقسةيرةخنةطرتن 

 باشتر كردين هونةر ضي دةيب لة خزمةت بة هةرطرتنيكجؤرة رةخنةو رةخنة 
 قسة و باسةكاين دواتري بة ئاشكرا بروانينيةبةالم ئةطةر بريك بة وردي , دابيت

لة اليةكةوة جورةكاين .  بووةاليةيني بريؤكةي ضةند دةبينني كة خؤي توش
 وةرنةطرتين خؤي رةخنةرةخنة زةق دةكاتةوة و لة اليةكي تريشةوة روي 

 عةجايب طرتين سةير و  رةخنةلة اليةكي تريشةوة دةست دةداتة, دةكةويتة دةر
 دالة راسيت . كة بة تةواوي لة طةل شي كردنةوةي خؤي لةم بارةيةوة ناكؤكي هةية

هونةرمةند يان روناكبرييكي _ر_ئيستا دياري نةكرا كة ئيمة طوميان داوةتة ناسر
 . و ثي نةطةيشتوو كة طريؤدةي نةخؤشي ضةند اليةنة بووين فيكريةناشارةزا
 هونةر و سياسةت لة اليةن كردين تر لةو بابةتانةي كة جيطاي باسة تيكةالو يةكيكي
شايةد ئةطةر . شةخسيية رق و قيين يي ووروو يةوةية كة خةلتان لة دو_ر_ناسر
 دةر وشياري و وةك كةسيكي ايةلة طةل مةسائيلي سياسي زياتر ئاشنا بو_ ر_ناسر

 وشياريبةالم نا , هاتباية سةر شانؤ ئةم قسةية ثيوةندي لة طةل هونةر دةبوو
ئةم .سياسي تا رادةيةكي زؤر كةسايةيت هونةرمةندي ئةوي بردؤتة ذير ثرسيارةوة

 بة جيطاي وةئةستؤ طرتين ئةركي وشيار كردنةوةي جةماوةر و بة ةهونةرمةند
كة هةلبةت (  كردارو شيوازي قسة و خولق و خوي هونةرمةندانةيئةوةيكةجيطاي 

 بؤضوين لة ثيناو بةهيز كردين )توانيوة بة روالةتيش نيشاين بداتيهيض كات نة
دواكةوتويي  بة داخةوة لة طةل خؤي , بةكةلك و موسبةت لة كؤمةلطا دابيت

 .بيت هةتا لة وةها تورةكةيةك شتيكي بة نسيب ،دةطريي
 كة ئةم دةبينني هةلويستانةي ئةم بريك بة وردي بروانينة دواتر مبان هةوي ئةطةر

 زؤرة لة دةرةوةي والت دةذي بةالم ماوةيةكي ئةوةي كة سةرةراي ثياوة "كةلة"
 ببيين و ضاوي تيكنؤلؤذيهيشتاش نةيتوانيوة رةويت بةرةو ثيش ضوين 
 بيهةوي بة ثي ئينسانهةر كات .بةسريةيت بؤديتين ئةم راستيانة ثاك نةكردؤتةوة

 ثي بةسياسةتيك كة بؤي دادةريذن وك بوكة شوشةيةك قسة بكات بيطومان 
رةويت ميذوي باقي نوسةران و شاعريانيك كة قةلةم و دةنطيان خستة خزمةت بة 

ناليستةكان دةيب ئةو قسانةي يل ضاوةروان ةن بورذوا ناسيؤت و تايبةسةرمايةداري
 هيض كات وشةي كورد كة بؤ ئةوان وةك طؤثايل دةسيت شيت واية كة هةر وبكةين 

ضونكة . نةبيننيئاوا يب بايخ ,  لة جةماوةري هةلكةنبزةوتكات كة هةستيان 
 ميذويةكي ثر لة شانازي و شورشطريانةي هةية دةزاننينةتةوةي كورد هةر وةك 

 ثي دةضيت ، بة كالوي خؤيانةوة نةطرندةستماوةري كورد زمان ةر جكة ئةطة
كاك ناسر .  و توشي نوقساين بكاتبةريرةشةباي بريؤكةي نزمي ئةوان بة الري دا 

 جةماوةري كورد زمان كييئاماجننة تةنيا ناتواين ئةم بريؤكةيةي خؤي بكات بة 



 خوازانةي يشكةوتنثبةلكو ثي دةضيت ميذوي خةبايت شؤرشطريانةي بزوتنةوةي 
 سةر ئاو بلقيخةلكي كورد ئةم كةسة و هاوبريةكاين و تةواوي خولياكانيان بكاتة 

 .ئاوالةنةكات هةتا ميذو جاريكي تر الثةرةي رةشي بؤ ؤةها كةسانيك
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