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    ستيظان شةمزيناينستيظان شةمزيناين.. ..  كوردساتدا  كوردساتدا يي كةنالَ كةنالَ دامةزراندين دامةزراندينيي هةمووان بيت سةرجنيك لة ثينجةمني سالَياد هةمووان بيت سةرجنيك لة ثينجةمني سالَياديي دةنط دةنطتت كوردسا كوردساييبؤئةوةبؤئةوة
  

 ي هةنطاويك ئامساين راطةيانديني كوردسات وةك سيهةمني ِرايةلَ تةلةفزيؤيني كةنالَلةدايك بووين
 تر ي كورد دةروازةيةكي ثةيام ِراطةياندينخةرماينبةم هةنطاوةش كة ضووة سةر ، طةورةو ثِربايةخ بوو

  .  طةلةكةمان كرايةوةي تايبةت بةخؤيةوة لةسةر دؤزيبةِرةنط و فؤرم
 ئةم كةنالَة  كوردستان بيت بةالَم نايب نيشتماين يةكييتي فةرمئؤرطاين و كوردسات با زماحنالَ

 كوردسات وةك نايب،  بؤ هةموو كوردتةكار يب ئاراسيبةلَكو ثيويستة كةنالَيك،  بيت حيزيبيئؤرطانيك
 لةسةر شانة  كوردستاين طةيلي وينةي طواستنةوةي ئةركي مبينيتةوة ضونكي و ناوضةيي لؤكالَيِرايةلَيك

  .  دةرةوة جيهاينيبؤ بةرضاو
 ي ضةند شاريك يان باشووريثيويستة بتوانيت سنوور و  كوردستان بيتي كوردسات دةبيت زوميزوم

  .  دنياداي هةموو كورد لة هةرضوارالي دةنطي ناوةنديكوردستان تيثةِرينيت بؤ كةنالَ
 ذيان ي واقيعي وينة كة بتواين خوازياريةيتي هةمووان بيت هةروةك خؤيكوردسات بةوة دةتوانيت دةنط

و سلَةمينةوةو يك هيض دلَةِراو كورد بة هةموو تويذو ضينةكانييةوة بطوازريتةوة يبي خةلَكو طوزةراين
  . شةرميك

  
  :  كوردساتدايهةوالَ لةكةنالَ

  هةوالَ نيية بةتايبةيتي سبق تردا خاوةيني نيية يان بةديويكي هةوالَيي كوردسات كةنالَيكيكةنالَ
 ئامادةكراوو ضةقبةستووةو ي دووبارةكراوةي هةية ضةند هةوالَيكيئةوة،  هةذينةرو سةرجنِراكيشيهةوالَ
 حيزبدا دةبينيتةوة ئةمةشيان ئةوةندة  يةكترو ضاالكييةكايني بةرثرسةكان بؤال سةرداينيوالَ لة هةيخؤ

 لة  كةمتر دةتوايني كوردي تريكوردسات وةك هةر كةنالَيك.. وتراوةتةوة هةموو كةس لةبةريةيت
ةوة بؤ ِراثؤرت بطوازيت و  ِرووداوة تيذ تيثةِرةكان و ثرسة طةرماو كةرمةكاندا هةوالَيجةرطة

 بني هةوالَمان بؤ  بيايني تري كةنالَي جةزيرةو هةند ضاوةِرواين طويطر دةيبيئيمةي، جةماوةرةكة
 كوردسات دوا كةنالَ يكةنالَ،  ثار سالَ شوبايتي يةكبؤ منونة كارةسايت،  خؤمانيبطوازنةوة دةربارة

 ي تةواويو ئاساي ِرةشؤك يتةنانةت خةلَك،  كرد ئةو كارةساتةو قوربانييةكاينيبوو باس
 يكوردسات هيشتا هةر لةذير ليوةوة باس،  ئةو ِرووداوةوة دةزاينيوردةكارييةكانيان لةبارة

  .  دةكردي ثؤليك سةركردة و كاديرو ثيشمةرطةشةهيدبووين
 كوردان يسةرجن و  ثةيدابكاتي زؤر بؤخؤيبينةرانيك و  طرنط بيتي بتوانيت كةنالَيكيكوردسات بؤئةوة

 يلةهةمان كاتيشدا هةوالَةكان وةك خؤ و  هةوالَي ثيويستة ببيتة ذيدةريكي ِراكيشي خؤيبؤال
  . بطوازريتةوة

  
  : بةرنامة كؤمةالَيةتييةكان

 جار دوو يهةند و  لة بةرنامةكانيدا هةيةو ثرؤطرامةكانيش جؤراو جؤرنيكوردسات هةنديك تيكةالَوي
 و ثيكةوة بةستراوييةكيان نييةو بةباريكترين دةزولةش يوةندي يةكتردا دين هيض ثييبةرنامة بةدوا

 كوردساتن و زؤر بوارة كؤمةالَيةتييةكان فةرامؤشكراوترين جانيب و بةالَم اليةن،  نادرينيثيكةوة طر
 يلةطةليك حالَةتدا مةبةست ليي،  ليدةزيتةوة و ناضيتةسةري ئةنقةست خؤجاريش كةنالَةكة بةدةسيت
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 دزيوو ي كؤمةالَيةتيية لةكاتيكدا ئةطةر لةبةرامبةر دياردةيةكي دياردةي هةندن و داثؤشيينخةفةكرد
  . زيادكردنيةيت و  ليكردنينيطةتيظدا بيت ئةوة بيدةنط

 ي كوردسات ثالنيكي كةنالَ و بةِريوةبردين سةرثةرشيتي كوردساتدا هةقواية دةستة تةمةيني نوييلةسالَ
لةنيوانياندا ، دان بةكيشةو طرفتة كؤمةالَيةتيية جؤربةجؤرةكانيستدا بيت بؤ طرنططوجناويان لةبةردة
 ضةوساندنةوةو نزم سةيركردن و تويذينةوة لةمةِر هؤكارة كؤمةالَيةتييةكاين و  ذنانيبايةخدان بةكيشة
 طرتن لةمايفبؤ ِريز)  نيرينةيزياتر ِرةطةز ( خةلَكيهؤشياركردنةوة و  ذن كةسييتكةم بايةخكردين

  . مرؤظانةوة و  يةكساني بةضاويكسةيركردين و ئافرةت
 ئةوتؤ كة ي ثةروةردةيي ثرؤطرام منداالَن و هةرزةكاران و دانايني كيشةهةروةها بةهةند وةرطرتين

،  دزيو و الدانة كؤمةالَيةتييةكانيئةدطار و و دووريانبخاتةوة لة ِرةوشتي ِراكيشي خؤيمنداالَن بةرةو ِروو
 هةرزةكاران كة  بةالدا ِريضووين طفتوطؤو ليكؤلَينةوة لةسةر هؤكارةكاينلةهةمان كاتدا دروستكردين

 يهاوشان لةطةلَ بةرنامة،  دةبني سيكسالداين و  وةك دزيكردن كؤمةالَيةيت الدايني هةنديزؤرجار تووش
ي،  طةورة ساالريقلَيةيت عةتر بضوكةكان قوربايني بؤ طةورةكان تاضكؤمةالَيةيتي و  ياساييهؤشيار

 الوانيش بةهةموو شيوةو دووبارة قسةكردن لةمةِر كيشةكاين و  تايبةت بةالواني بةرنامةئةوجا داناين
 لةناو تويذالَة كؤمةالَيةتيية ي بةرنامة كؤمةالَيةتييةكانة ِراثرس سةرشاينيئةرك. جؤرةكانييةوة

 يبيخاتة ثيش ضاو و ن لةمةِر كيشةكانيان وةربطريت ِراو بؤضوونياجؤراوجؤرةكاندا سازبدات و تيبيين
  .  والَتبةرثرسة باالَكاين

 ثسثؤر و شارةزا لةدادوةرو ي دادطا وةربطريت و ليذنةيةك دؤسيكاينئةم جؤرة بةرنامانة دةتواين
نانة كة  ئةم جؤرة تاوا ِرووداين خةلفيةيتي و دةروونزان بانطهيشت بكات بؤ شيكاري كؤمةالَيةيتيتويذةر

  .  خةلَكي ثؤليس و دادطا تؤمار كراون بؤ ِروونكردنةوةيان لةثيش ضاولة دؤسيكاين
 سوور ي هيلَي كوردةواري بةردةوام كؤمةلَوةيل،  بدرييتي خؤ مايف دةيبيسيكس يةكيكة لةو بوارانة

ات ثيويستة ثيشِرةو بةالَم كوردس،  ييني دةكاتةوة بؤ ئاستيكي و بةرتةسكي سيكسدا دةكيشيبةدةور
 تا لةو بوارةدا خةلَك هؤشيار بكريتةوة  هةيبي سيكسي بؤ هؤشياريبيت و ئةم تةوقة بشكينيت و ثالنيك

 زهنيةيت و لةميشك و تابؤكردن و  سيكس قيزةوينيهةم وينة و  بني سيكسي هؤشياريو هةم خاوةين
 و  هيض شةرمساتة لةبوارة كؤمةالَيةتييةكاندا و ثيويستة يب كوردي نوييئةمة ئةرك، خةلَكدا كالَ بكرينةوة

  .  لةبارةوة بينيترسيك هةنطاو
  : يتةرفيه و  بةزمةساتاليةين

 يميشك و  عةقلَي ضةند ساتيك بؤ خةندةو ثشوو لةحزة جدييةكاينيزؤر طرنطة هةر مرؤظيك لة دةرةوة
بينراو خةلَك   بيستراوو ِراطةيانديني ترارةكاينهؤك و  تةلةفزيؤنجاران ثيش داهيناين، تةرخان بكات

 ئاطردان كاتة ي طوخؤشةوة كة ثييان دةوترا شةواين و  نةستةقيبةديار سةرطوزشتةو نوكتةو قسة
بةالَم ئةظِرؤ . ي تةرفيهيبةرنامة و  خؤيان بةسةر بردووةو جؤريكيش بووة لة ثشوودانبةتالَةكاين

 ئةو بؤشايية بؤ مرؤظةكان ثِربكاتةوة و لة  بينراو دةتواينيميديا يتةلةفيزيؤن وةك طرنطترين ِرةطةز
  .  كردؤتةوةي دنيادا ثِريشوالَتاين
 و دلَشكان و فرميسك و  و طرياني تراذيديي لةوينة تذيةيتي ذيان و ميذووةكة كورد كارواينيخةلَك
 ة خةندة بؤ سةرليوةكاين بةوة هةي كورد ثيويسيتي نةبِراوة بؤية زياد لة هةموو كةس مرؤظيئازار

 ِراطةياندن جطة لة بةالَم هيشتا كة كةنالَةكاين،  بطةشينيتةوة ئازارةكاينيبطةِريتةوةو بةزةردةخةنة ِروو
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 كؤميدياوة بةخةلَك دةفرؤشيتةوة ي بيزاركةرو ناشريين كةبةناوي ضةند دميةنيكبةرهةمهيناين
 زؤر يدةكار،  لة تةنزدا ببينيتةوةيمةسات تةنيا خؤ بةزمةرج نيية اليةين، تريان نةكردووةيهيض

  .  تةنزدا ثيكِرا ئةم كارة ئةجنام بدةني تر لة ثةنا ثرؤطراميبةرنامةو ثرؤطرام
 كاركردنياندا ي نويي كوردسات زؤر الوازن ضاوةِريني بزانني لةسالَثرؤطرامة تةرفيهييةكاين و بةزمةسات

 كوردسات لةم اليةنةدا ثيش يهةرضةندة كةنالَ، ةرامؤشكراوة دةدةنةوةتا ضةند ئاوِر لةم اليةنة طرنط و ف
 نويترو ي ئةوة هاتووة بةفراوانترو ضِروثِر ترو نةفةسيكبةالَم كايت،  تر كةوتووةهةموو كةنالَةكاين

  .  لةسةر ليوةكامنان يليتةوةي بؤ بكات و خةندةكان بة بةردةواميشايستة تر كار
   : ديالؤطيثرؤطرام

زياتر ديالؤطةكانيش وةستانة لةسةر كيشة ،  ديالؤطي هةية بةشيوةيكوردسات ضةند بةرنامةيةك
 ي ببيتة كةنالَيكيئةم وارة زؤر طرنطة بؤ كوردسات ئةطةر بيةو،  كؤمةلَو رؤشنبريييةكاينيسياس

اوانتر بكريت ض  ديالؤط فر ثرؤطرامة كاينلةم راستايةشدا دةيب.  ئةوان خواسيتي و نوينةريجةماوةري
   بةرنامةكانةوة ي ذمارةيلةِروو

 هةمةاليةنةو ي ديالؤطيك ثرؤطرامةكة ئةمةش بؤ خولَقاندين بةشداربوواين و ضةندييت ضؤنييتيض لةِروو
 و  قةتيس كردووة لةنيوان رؤشنبريان و نووسةراني هةتا ؤ كوردسات ئةم ديالؤطةيضونك، بةئاكام
 ئةوةيان هةبووة بضنة ي تر شانس و ِرةشؤك و تويذةكايني ئاساييخةلَككةمتر ،  سياسةتداثياواين

  .  خؤيان بطةيةننيثةيام و كوردسات
 ي بة جةماوةر منةوة ئةوةية هةر لة ئيستاوة كوردسات بةرنامة ديالؤطييةكاينيطرنطترين شت بةال

 يةربةخؤ و جياواز بيت بؤ س ِراو بؤضووينتويذيك بيت مادام خاوةين و بكاتةوة و خةلَك لةهةر ضني
 و  بكات لة بؤضوونةكاينيتةعبري و داكؤك و  كوردساتةوة قسان بكاتيمينبةر و هةبيت لةميك

  .  تردا بكات لةطةلَ خةلَكاين باوةِرةكاينيموناقةشة
 و  نةوتي ئاردو كةم طرايني موعانات و كيشةكانيان بكةن باسي خؤيان باسبا نانةواكان بين بةزماين

لةبةرامبةردا با مامؤستاش بيت .  باس بكةن طشيتي خؤيان بؤ ِراكةموكورتيةكاين و  باج بكةنيزؤري
 يطفتوطؤ و  خباتة ِروو لةطةلَ بةرثرسةكاندا ِراستةوخؤ لةبةرامبةر يةكتر دانيشني خؤكيشةو طرفتةكاين

  . لةسةر بكةن
 كوردسات تةنانةت ي بينة سةر شاشة ئيستا هةيةي زيتر لةوة يةكييتي دةسةالَت و دذي دذيبا خةلَك

 ئةوةندة الوازة بة دوو  نة يةكييت ليبطرن نةدنيا بة قسةيةك كاول دةيبي بلَين و ِرةخنةقسة بة يةكييت
 يهيظ.  لةو مينبةرةوة قسان بكات بتوايني هةر جياوازييةكي طرنط ئةوةية خةلَك سةرباريِرستة بِروخ

 ئةم سةرجنانة بةهةند ة ئةطةر هيض شتيكم ليوةرناطريت بة تةين ئةم نووسينيخوازم كوردسات لةكؤ
  .  بكاتي و قبولَيوةربطر
  : ي نةتةوةياليةين

 ي كةنالَ ترة لة ئةركة بنضينةييةكايني يةكيكي نةتةوةيي بة ثةروةردةيةكي كوردي تاكثةروةردةكردين
 يكؤيان بكاتةوة لةدةور و  خةلَك بةو ئاقارةدا ببات كةمتر ئةم كةنالَة توانيوييتيضونك، كوردسات

 ي كاريكي نةتةوةيي شةخسةيةتيك كوردسات لةهةمبةر بةرهةمهيناينكاركردين، ستراتيذة نةتةوةييةكان
  . بالَوة و  بةرنامةو ثةرشيب
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ةرةب  جةزيرة بؤ عي ئةو ِرؤلَة بنوينيت كة كةنالَ كوردسات بتواين خؤيةيتي كةمةوة هةقبةاليةين
 و كوردانيش ي سةر زةويكةلةبةر و  دةطاتة دوا كونجي كوردييمادام كوردسات وةك دةنطيك، دةينوينيت

 يثةيام و  كوردبيتي ئازاديثيويست دةكات بلَند طؤيةك،  بنواِرنيلة هةر كوييةك بن دةتوانن بؤ شاشةكة
 ي هؤشدارية كوردسات ضؤن دةتواين بةالمةوة طرنطييةكيك لةو خاالَنة،  ئاراستةبكاتي خؤيكوردانة
   ئةو نةوةية ي الينةتةوةي

كوردسات ؟  بةعس دةسةالَيتي هةلَةجبةو نة ترسناكي ديتوةو نة مةرطةسايتدروست بكات نة ئةنفايل
  خواسيتي كوردستان كؤبكاتةوة ببيتة ئاوينةي هةر ضوارثارضةكةي كوردضؤن دةتوانيت غةم و ذانةكاين

 ذيانيانةوة لة تاراوطةن كة ي هةر لةسةرةتاي لةو مندالَة كوردانة دةتواينكوردسات ضؤن؟ ئةوان
 بةهيز بيت تا  ِراطةياندينيكوردسات ضؤن دةتوانيت يةكةيةك؟  دروست بكاتي نةتةوةييسيتييةك
  ؟  نةتةوايةتييةي برييبزانن جؤشدةر و  بترسني كورد لينةياراين

بةالَم ماوةتةوة بلَيم ئايا .  كوردسات بةجيدةهيلَنيي كةنالَةبةراين ئةم ثرسيارانة بؤ بةِريوي كؤيوةالَم
  ؟ هةمةِرةنط بيت و و هةم فرة ِرةنطي نةتةوةيي لةيةك كاتدا هةم كةنالَيككوردسات دةتواين

  :  ليربالَيكةنالَيك
 و ي دابني دةكر يةكييتي كوردسات لةدارايي كةنالَي دارايكةمسان طومامنان لةوة نيية بودجةو تيضووين

 بةو ماناية ليكبدريتةوة ئةم كةنالَة هةر بؤ بةالَم ئةمة ئيتر نايب،  كةنالَةكةشة خاوةيني خؤهةر يةكييت
  .  يةكيتيية سةركردايةيت بةِريز مام جةالل و ئةنداماينوتارةكاين و سةردان و يةكييت

  طشيتي كةنالَيك بيت بةلَكو دةيبيت يةكيي بريو ئايدياوةشاندين و  بؤ ثةخش بةتةينكوردسات نايب
ك لة باشوور يان لةباكور لة رؤذهةالَت يان رؤرذئاوا، يبكرد ي كوردستان لةطةلَ تةماشايئةطةر طوردي 
 ئةو دةكات هةروةك ثةذارةكاين و  تيا بدرزيتةوة و هةست بةوة بكات ئةم كةنالَة طوزارشت لة غةميخؤ

  . يضؤن خةندة دةهينيتةوة سةرليو
سنوورة  و  حيزبيثةيِرةو ثرؤطرام و  حيزبي سووري هيلَي بةتةواو كوردسات تواينئةطةر هةركايت

عةقلَيةتة جياوازةكان ئةوسا  و بؤضوون و  ئاوةالَكرد بؤ هةموو رةنطيتةقليدييةكان بشكينيت و دةرطا
  .  هةمووانةي دةنطي بيلَي خؤيئةوةيكوردسات ب

  : ِريكالَم
ية لة تةلةفزيؤنة كوردييةكاندايكريكالَم بابةتيك،  نوييةش هؤكاريي سةرةكيية بؤئةوةيئةم حالَةتة نوي 

 ثسثؤرو شارةزا ي كادر تريش بطةِريتةوة بؤ نةبوويني هؤيةكِرةنطيب، كالَ دةربضن و ريكالَمةكان كرض
 ثسثؤرو يتدا خةلَك لة كةنالَةكاندا ريكالَم دروست دةكةن لة بنةِرةيئةو كةسانةش،  ريكالَمدايلةبوار

 ترةوة ضةند ي و ناِريك ئةجنام دةدريت لةاليةكي عةفةويبةلَكو بةشيوةيةك، تايبةت نني بةو بوارة
 والَت ي مرؤظ لةدةرةوةثيداويستيية رؤذانةييةكاين و ثةل و  بؤ كاالَو كةل بازرطاينيريكالَميك

يةكاندا نايةتةوة و ناشتوانن بةو شيوةية  كةنالَة كوردي كاركردينيدروستكراون ئةمةش لةطةلَ شيواز
 ثسثؤر و ي رؤشن بةهاوكاري بةرنامةيةككوردسات دةتواين،  كورد ِرابكيشيتي خةلَكيكاريطةرة سةرجن

و مؤديرن لةريكالَم ثيشكةش ي نوي كةنالَةكة فؤرميكيهةم ئةوة، شارةزاريان لةو بوارةدا دروست بكات
  .  بؤ كةنالَةكةيو دارايي مادديايةكهةم ريكالَم ببيتة بنةم، بكات
كوردسات ي،  و فةرامؤش بكري لة ريكالَم كةمبايةخ سةير بكر بازرطاين اليةين اليةين من نايبيبةِرا

 ريكالَمةكة ئةجنام بدات ضونكة  سيناريؤو دةرهينايني ئةوةش بؤ ريكالَمةكان دابنيت خؤيدةبيت مةرج
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 تر نيشان  ترو اليةيني و كؤمثانياكانةوة كؤمةلَيك وينةطاين بازري ثروثاطةندةي لةريطةيدةتوانر
  . بدريت

 والَت ي ئةمريكا وةك رةمزي ريكالَمة ئةمريكييةكاندا بةيداخ فليم و دميةينيبؤ منوونة لةزؤربة
  شيتي و هةروةها هةند كوردستان بةكارييني ئاالَكوردساتيش دةتواين، بةديدةكريت و بةرز راطرياوة

  . لةم بابةتة ئةجنام بدات يتر
  :  منداالَنيماوة

كيمندالَ هةتا بلَيكيوةك دةوتر، هةستيارة و  زؤر ناسكي بوونةوةريتيلةسةر تؤمار ي بةتالَة ضي كاسي 
 راطةياندنة  كةنالَةكايني هةرة طرنط و هةستةرةوةي منداالَن بةشيكي ثرؤطراميماوة! ي دةردةضبكةيت يل

 دوو فليم  منداالَن تةنيا ثيشكةشكردينيماوة،  نةكراوةيمان بةو شيوة طرنطة سةير خؤيكة بةداخةوة لةال
بايةخ دان :  ثةروةردةيية بؤ مندالَيذانريك و  نيية بةلَكو ثرؤطرام طؤرايني دؤبالذكراو و سكارتؤين
 سةرجنِراكيشو ي  نوي كوردساتةوة ديارة و هةولَيداوة ثرؤطرامي منداالَن زؤر بةكةنالَي ثرؤطراميبةماوة

  ِرووسييةوة بؤ سةر زماينئةو فيلم كارتؤنة وةرطِريدراوانة لةزماين،  باش ثيشكةش بكاتيثةروةردةيو 
 ي بةشيوةيةك دةستخؤشيية بةتايبةيتي جيطةو ثيشِرةوانةية كة بةِراسيتي ئيجطار ئيجابي كاريكيكورد

 كورددا  منداالَيني ساكاريميشك و زةوق و ةستزؤر جوان كوردينراوة و فؤرمؤلة كراوةتةوةو لةطةلَ ه
  . ئاويتة دةيب

 ي ثةروةردةييماددة و  بكاتيفراوانتر و  زياتر بكات منداالَيني بةرنامةي كوردسات دةبيت ماوةيكةنالَ
 منداالَندا بكاتة ي دةروونناسي دةروونزان لةبواريهةولَبدات دةستةو طروثيك و ترو باشتر ثيشكةش بكات

 كورساتةوة ي هيض ماددةيةك لة شاشةيبؤئةوة،  منداالَنداي ماوةير بةسةر ثرؤطرام و ماددةكاينضاود
  .  منداالَنيثةروةردة و  لةسةر ئةدطارو ِرةوشتي بطيِر سليبيو رؤلَينةيةتة خوار

  منداالَن نةداوةتةوة و ئةو ضةند تةلةفزيؤيني لةدراماي ئةوتؤي كوردسات ئاوِريك منداالَينيماوة
 ي و دةقي خؤمالَي ئةوةية كوردسات كار لةسةر بةرهةمكايت،  وةك ثيويست نيية هةيةيتيدراماية
 ي كوردةوارين و كاريطةرترن لةسةر ميشكي ناخي بكات بةتايبةت دةقة خؤمالَييةكان هةلَقوالَويخؤمالَ
  .  كوردمنداالَين

،  تةندروستي نةوةيةكثةروةردةكردين ي لةِراستاي باش بِربي لةم بوارةشدا هةنطاوكوردسات دةتواين
  .  كوردني داهاتوويوينة و  ئايندةنينةوةيةك ثيشةنطة،  داهاتوويان لةسةر شانةنةوةيةك ئةركةكاين

  : طؤراين
،  ديكةوة نيوان بةرنامةكايني كوردساتدا و دةكةويتة بؤشايي نيية لةكةنالَي دياريكراوي ماوةيةكطؤراين
 هونةريية لة كةنالَةكةدا بؤ ي و فلتةريكي ضاودير و سةرجنة نةبووينبيين تيي ليرةدا جيطةيئةوة

فلتةرو سانسؤر كردن بةو ،  دةطاتة دةسيتي ئةو بةرهةمانة ئاسيت كردينيهةلَسةنطاندن و تاوتو
بةلَكو تةنيا ِروانني و ،  هونةرمةنديك بكريتة ثيوةري بريوباوةِري و جياوازي شةخسيمانايةنيية ناكؤك

 يئاست و خراث تيثةِريت و لةشاشةي ب نة هيلَريت طؤراينيبؤئةوة،  لةسةر بةرهةم يبييكاريش
 ي طؤرانبيذ لةثيناو هونةرمةنداينهانداين و ئةمةش جؤريكة لة ترساندني، كوردساتةوة ثيشكةش بكر

  . ثيك و  بةمستةواو ِريك طؤراينطوتين و دروستكردن
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 ئاسايني لة يقسة و  نني نةشازو ناخؤش كةلة بناغةدا هةر طؤراينطؤراينهةتا ئةم دةقيقةيةش ضةندان 
 تةمةنيدا لةسةريان ثيويستة ضاويك ي نويي كوردسات لةسالَستايف،  كوردساتةوة دادةبةزيتيكةنالَ

  .  طؤرانييةكاندا خبشينيتةوة ئينجا ليبدرينبةئاسيت
  :  تريسةرجنيك

 ي شاري دةرةوة سايكؤلؤذيية بؤ خةلَكاينيتدا هةيةو ثتر طرفتيك لة كوردساييةكيك لةو طرفتانة
 ي كورستان بايةخ بةشاري تريشاريك و  كوردسات زؤر زيتر لةهةر شوينيئةوةية كةنالَ، سليماين
 و  ضييت زيادةِرؤ واليك دةدريتةوة كةنالَةكة سليمايني خةلَكي هةنديئةم حالَةتة ال،  دةداتسليماين
 ئاسايية ثتر ي سليمانيية بؤية شتيكي كةنالَةكة لةشاري سةرةكي دةكات بةالَم من دةزامن بنكةشارضييت

  .  نزيكةيلي و  بةسةريدا دةِروات ضونكة باشتر دةسيتتةركيز بكاتة سةر سليماين
 ارةكاين ش خةلَكايني ال دةروويني طةورةو طرييةكي ئةم حالَةتة نةبيتة طرفتيكي ئةوةيبةالَم لةثيناو

 فةرامؤش  سليمايني شاري ئةوة تر بةيب بدات بة شارةكايني ئةوة هاتووة كوردسات طرنطكايتي، د
  . بكات

 ي نةخشةي هةوالَةكان لةبري ثرؤطرامي باكطراوندي زؤرم هةبوو لةسةر ئةوةيو طازندةيمن بؤخؤم طلةي
 ي نوييؤشبةختانة وابزامن لةسالَخ،  بوو سليمايني شاري كوردستان وينةي طةورةيان ئاالَكوردستاين

  . كاركردنيدا ئةو وينةية الضووة
 هةية لة ي تريو بؤشايي ضةندين كةموكورتي تيشكم خستةسةريكوردسات بيجطة لةو ضةند خالَة

بةالَم ئةمانة بةجيدةهيلَم بؤ ،  ذنانيبةرنامة و  تايبةتي بةرنامةيدراماو هةند و  فيلم نةبووينضةشين
دواجاريش  و  بدويني خؤيانةوة لةسةر تر تا ئةوانيش لة طؤشةنيطاو تيِروانيينستاينقةلَةم بةدة

 ي كةنالَي لةداهاتوو كةنالَةكةو سوود ليوةرطرتيني كارطيِر ستايفي خبريتة ثيش ضاويبؤئةوة
  . كوردساتدا
  : يثيش كؤتاي

 سةفةرو لةيةكيك لة ماندووبووين ي زؤر خيراو سةرثيييانةية و دوايئةم ضةند ثةرةطرافة نووسينيك
بةالَم مةبةستمة لةم كاتةدا ، خؤم دةزامن ضِروثِرو هةمةاليةنة نيية،  هةولير نووسيوومةي شارهؤتيلةكاين

ئةطةريش ئةم بابةتةم دوورو دريذو ،  كوردساتة لةدايك بوويني ثينج سالَةيبالَودةبيتةوة كةياد
 ترو بؤ يهيوادارم جاريك،  زؤرتر بوو لةبؤنةكةش دوادةكةوتياتيك بةكهةمةاليةنة بنووسيباية ثيويسيت

 يمةبةستيشمة بلَيم ئةم ديرانة بةويذدان و هةستيكي،  بضمةوة سةري بةدورودريذي داديسالَ
ماتةوة ،  ئةم كةنالَة لةثشتييةوة وةستاوة بةرةوثيش ضووينيليثرسراوانةوة نووسراوة و تةنياش غةم

 كوردستان و  ئامساني بؤ هةردوو كةنالَ تريش هةروان بةتايبةيت كةنالَةكاينيجانة بؤ كوبلَيم ئةم سةر
  . رؤذو 
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