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كةنالَي ئامساين تةلةفزيؤين  تصثةِربووين شةش سالَ بةسةر دامةزراندين 2005ـ 1 ـ 18|17شةوي 

يادي ئةمسالَيشي بة هةوالَصكي نوص و مذدةيةكي نوص . و ثصنانة حةوتةم سالَييةوة بوو K. TVكوردستان 
كارصكي وا خؤي لة خؤيدا جصطةي ،  بوو لة ئةلَةمانياK. TVدةوة؛ ئةويش كردنةوةي ستؤديؤي ئةوروثاي كر

دةستخؤشيكردنة و ئومصدي هونةرمةند و رؤشنبريانيشة كة لة ئةرك و عةزايب سةفةركردن بؤ كوردستان 
ي نزيك لة رةوةندي هةروةها بؤ ئاطادار، كة هةر يةكصكيان سنوورصكيان لص قةدةغةية، رزطارييان بكات

بةندة وةك ميوانصكي ئةم شةوة ئاهةنطة حةز . ضاالكييان بة ناوةوةي كوردستانكورد و طةياندين وصنة و 
دةكةم سةرجنةكاين خؤم خبةمة ِروو بة ئومصدي ضارةسةركردين ئةو هةلَة و كةموو كورتييانةي لةو 

ةر خواين شةِرةدةنووكي ثاريت و يةكصيت من نامن لة س" سةرةتا دةبص ئةوةش بلَصم ، شةوةدا ِرووياندا
يان ثةيداكردين دؤستايةيت يةكصيت؛ نةخواردووة و بةو مةبةستةش نانووسم؛ تا دذايةيت ثاريت بكةم 

وةك كةسصكي بصاليةن و كوردثةروةر مةبةستمة ثاريت بتوانص بةِراسيت ئةم ستؤديؤية بؤ خزمةيت ناوة 
دةبص ئةويش ستؤديؤيةك ، كة دلَنيام ضةند مانطصكي دي " ثريؤزةكةي كوردستان بةكاربصنص و يةكصتيش

سةرةتاي ئاهةنطةكة كة دةبواية ذمارةيةكي . نةكةوصتة هةمان هةلَةوة" ضونكة ثاريت هةيةيت" بكاتةوة 
م بصسةروبةرييةكي ئةوتؤ بوو تصيدا الَبة، دياريكراو لة ميوانان بانطهصشت بكةن بؤ كردنةوةي ستؤديؤكة

خةليل " كايت ناخنواردنيش ، و ببووالَضاخانة تصكةرؤشنبري و سياسي و قومارضي كةسايةيت طةورةو 
خةلَكي لةسةر كورسيةكاين ضصشتخانةكة هةلَدةستاند و دةيطوت هةر ، هاواري لصهةلَسابوو" سنجاري

ذنةكةشي لةوالوة بوةستص ببوة مةسئوويل بةرو بةحر و ! ! نةفةرص خواردين سص نةفةري خواردووة
بؤ يةك  بصذةري مايكرؤفؤن بةدةست ثصنج؟ ! ! بصذةرةكان ئةوة هةر باسييان مةكةن. ةردةكردفةرماين د

ذين بةرثرسةكاين ستؤديؤكة و هةظالَةكانيان ميوانة بةِرصز و ! ستؤديؤ؛ هيض ِرصزصك بؤ ميوان دانةدةنرا
ي يان ظينؤس ئاخر كةسصكي وةك نيهاد قاز (بانطهصشتكراوةكانيان هةلَدةستاند و جصطةكةيان دةطرتن

كة بة تايبةت " دةبص ذين مراقبصكي كؤنترؤلَ يان مايك بةدةستصك هةلَيانسصنص و جصطةكةيان بطرص فايةق 
باس ، ضاوثصكةوتنيش ئةوة هةر بؤ براياين يةزيدي بوو ـ لة شصخةوة تا طزير. "بانطهصشتيان كردوون

 طوصت بطرتاية واتصدةطةيشيت كة باسي يةزيدي و يةزيدي ِروسيا و ئةرمينيا و دنيا بوو؛ هةرضةندي
ضةندي ، هةر يةزيدي بوو ضاوثصكةوتين لةطةلَ دةكرا، جةذين لةدايطبووين شةيتانة نةك كوردستان يت ظي

ئةطةر ئةطةر ناودارصكي رؤشنبريي تر يان سؤرانيش بواية ئةوا جةماعةيت ، كات بويستاية دةثةيظي
فةقرية نةيدةزاين بؤ بصذةرةكة بدوص يا سةيري ! دكؤنترؤلَ ضوار ضوار بة ئيشارةت سةرشصتييان دةكر

ئةوة نةبص وةك هةموو ئاهةنطةكاين ، ئيشارةتكةراين كؤنترؤلَ بكا؛ سؤراين حسايب مشكيشي بؤ نةدةكرا
بة هات وهاوار و ، بصت) بةرثرسي ناوضةي ثاريت (تري ثاريت دةبو هةظثةيظني بؤ سةرحةدي غةفووري

ضاوثصكةوتن لةطةلَ دووان كرا يةطصكيان بانطةوازي ! وو بطرينطازندةي يةك دوانصك كة دوور نةب
كةسايةتييةكي وةك نيهاد قازي كة دةبوو ضاوثصكةوتين ، هةلَبذاردين خوصندةوة و يةكصكيان شيعرصك

كامصرةمانةكان : ئنجا با بصينة سةر وصنة طرتن! . ؟ لةطةلَدا بكةن؛ خةليل سنجاري ناوي كوذاندةوة
حيسابيان بؤ ئامادةبووان نةدةكرد و تةا وصنةي ذنةكانيان دةطرت لة ِريزي ثصشةوة و دواتر دةخرايةوة 

طؤراين بصذ وايلصهات خةلَكةكة بضنة دةرو زةوقييان تصكبضص تا دواتر بة داواكاري هةندصك ضوونةوة سةر 
مةندانةوة لة جيايت ئةوةي لة شةوصكي وادا بة دوو يان سص هونةرمةندي بة لةبارةي هونةر. ذوورةوة
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ضاك و خراثيان تصكةلَكردبوو هونةرمةند و دذة ، تواناو دةنطخؤش شةوصكي كؤنسصرت ئامصز بِرازصننةوة
هي واي تصدابوو فِري بة هونةرةوة نةبوو سيديةكةيان سةردةخست و ، هونةر و ضاوةشيشيان هصنابوو

شةو شةوي يةزيدي بوو؛ بة ثصي وتةي يةكصك لة هونةركارةكاين  ةوة K. TVبةناوي الَ،  بة هةلََدةيانكرد
 مليؤن تةلةفزيؤن لةسةر ئةم كةنالَة كراوةية واتة لة 12شةو مكؤنترؤلَ كة هؤلَةندييةك بوو طوويت ئة

! ! ! . ؟ ابن سفر بوومةخ% K. TV 0باري ئاساييش دةرةوة و ناوةوةي ! ! .  مليؤن مالَةوة سةير دةكرص12
بوو بة طيان طيانص ) حمةمةد مةال قادر (لة هةمووي سةيرتر بصئسلوويب يةكصك لة بصذةرةكان بوو كة ناوي

تةلةفؤين لةطةلَ هونةرمةندة ذن و ثياوةكاندا دةكرد وةك الساييكردنةوةيةكي سةقةيت بصذةرةكةي 
 ناسر طيان: اسري رةزازي وةردةطرت دةيطوت ؛ بؤ منوونة لة كاتصكدا ثةيوةندي ن) كاك برامي (يةكصيت

دواي خؤت مةرزيةمشان بدةرص بص ) بايب بصتوةك ناسر سي سالَ لةو بضووكتربصت يان نانةخؤري (
حيسابكردن بؤ واتاي بص مةعنايي دوواندن لة وتووصذي كوديدا كة هةر وشةيةك بة ضةند واتا تةفسري 

 با بص مةبةستيش بصت؛ ئةمة لةخؤباييبووين كارمةنداين دةكرصت؛ بصذةر نابصت بكةوصتة هةندص هةلَةوة
ستؤديؤيةك ئةم جاهيالنة ! ؟ ثارتيية كة بةناوي خزمةتةوة طورزي كوشندة لة ثاريت دةوةشصنن

: كاتصك ثرسيارم كرد يةكصك طوويت ؟ بةِرصوةيبةرن ض سوودصك بة ثاريت و طةيل كوردستان دةطةيةنصت
لصرةدا ثصويست بة ! بؤ مالَي يةزيديةي خؤي ئاوايكردووة كاكة ئةم ستؤديؤية عومسان بة ثار

هةلَوصستةيةك دةكات كة ثاريت و خودي بةِرصز بارزانيش حيسايب بؤ بكةن ئةويش ئةوةية لة كاتصكدا 
ئةمانة هصندة بايةخييان ،  مليؤن كوردي موسلَمان لةبري نةكةن40حيساب بؤ نيو مليؤن يةزيدي دةكةن 

لةبري دةكةن كةسيان بةدةمياندا نايةت بلَصن ئصمة كوردين؛ مري و شصخ و مريديان دراوة خةريكن خؤيان صث
هصشتا عةطاليان لةسةردايةو جيزداشةي عةرةبييان لةبةرداية بص حيسابكردن بؤ شعووري برينداري 
ميللةيت خاون شةهيد و ئةنفال؛ هةروةها ثصويستة دةزطاي راطةياندين ثاريت و شةخسي سةرؤك بارزاين 

بِروا ناكةم ثاريت بتوانص بة ، ك بة مةترسي هةلَة وكاري نةزاين هةندص لةم طرووثي ستؤديؤية بكةندةر
موحتاجي ، يشترملياردصك دؤالر سييت سصنتةر بنياتبنص و هةزاران خانوو بؤ شةهيدان بكا و زؤري 

 ستؤديؤكة بكةنة ئازادن! . خةليل سنجاري و عومسان يةزيدي بصت يان دوو كادري ضاالكي ثص ثةيدا نةبص
م ئةطةر بةناوي كوردستانةوة بصت و بةم الَستؤديؤي يةزيدي يان باديين يان هةر شتصك كة دةتانةوصت؛ بة

لة كؤتاييشدا بة . شصوةية كار بكات ئةوا لةجيايت دلَخؤشي و شانازي نائومصدي و شةرمةزاري دصنصت
و ردنةوةيةك ِرصي مالَةوةم طرت خةمصكي زؤر و دلَصكي ثِر حةسرةتةوة و بص هيض خواردن و خوا

  . لصكردم تاومسةالكيش خواحافيزي
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