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باالَ بلَند! 

له بانيژهي بهر چاوم 

ــووه  ي كه كانالَه كوردييهكاين «كوردسات» وه «كوردستان يتوي» لهبهريان گرت

ــاوهندي  سيستهم و دهسهالَيت ناوهندي عيراق و لهبهر يهك ههلَوهشانهوهي تهلهفزيوين ن

عه، بهرجهستهتر بووهوه كه نــهخير ئـهم رهوت و رووداوه زور قوولَـتر 

يكه كه ئهوان خهريكن ويناي دهكهن. ئهويش كهلتووري بهزينه.  

ــت و چ  يدا چ خوازيار بينانهوهيهكي خوت كه له ههر كار و بهرههم هي

هوه.  

ــه يـهك جـاري ههرهسـي پيدينيـت و والـه مروظـي  مولَه دهكات و ب

  .بخولقي 

اياندا دهخولقي و سهر ههلَئهدات.  

ـه دواي يهكـهكان وا دهكـهن كـه جـهماوهري بندهسـت بـه جـوره 

ــهزن و  ئهوهيه كه ئهم بيروِرايه بسهپي كه هيزي سهردهست هيزي م

ي ئهو هيزه ههولَيكي پووچهلَ و نهزوكه.  

 خو زلزاني و پِروپاگاندهوه خوي نمايش دهكات كه دهچيته دوورترين 

خومالَي نادات و بِرست بِري دهكات.  ســهرهِراي ئهمـهش كـهلتووري 

تدا خوي دهدوِريني و كهمكهم دهگاته ئهو ئهنجامهي كه له ئاست و له 

ن و پاشهكشه كردن له بهستينهكاني ژياني كومهلَگادا.  

ـهير  م زانينهكاني خوي دهكهويته ئهزموون كردني زور چاره و ريگاي س
 ۱

وهك بزافي مهخمهلَي ههور 

 .دابنيپي                                  

له هيرشي بالَندهي بيدالَدهييدا 

كه دهگهِريمهوه مالَ  

پيش كردنهوهي دهرگا 

له سهر تهختهبهندي ههيوانا 

                                   خوت بنوينه 

كولَه چقلَي: كه باران و سرتهيه 

وابكه كه شياوي ئهم كورته دهرفهتهيه 

كه دهستي ماندووي تهور وهشيني كارهسات 

                      چ الساره چ السار 

شاملو 

ماوهيهكي زوره ئهم رايه ختووكهي ميشك و خهيالَم ئهدات كه بهِراسيت ئهو رهوته دزيوه

قهيرانه و به كورته زهمهينَ تيدهپهِري. ئهم شيواويي و شلَهژاوييه كه بهرئهجنامي ئاسايي ليكترازاين 

ئهو والَتهيه هيور دهبيتهوه و دهگهِريتهوه سهر نورمي ئاسايي خوي.  

بهالَم به تيپهِربووني زورتري زهمهن و دريژ بوونهوهي قهيرانهكه ئهو واقي

لهوهيه كه قهيرانيكي كاتي بيت، ريشه و بنهماي ديرين و جيكهوتووي كهلتوور

كهلتووري بهزين ئهو كهلتووره دزيوهيه كه وا له نهتهوهي بندهست دهكا

خوازياريش نهبيت نموونه و كوپي پاسهوان و باو كه سهپاوهكهي بهرههم بينيت

دياره ئهم پروسهيه له رووي نهفسييهوه نهخش دهبهستيت و مروث گر

ژيردهستي دهكات كه جوره نامو بوون به خو و رازي بوون به ديتريه له هاناويدا

كهلتووري بهزين ئهو نهريتهيه كه له رهوتي زهمهنيكي تا رادهيهك دريژخ

ــين و هـهرهس و شـكانهيهك ل رووبهِروو بوونهوهي نا بهرابهر و داپلوس

حهتمييهتيكي شكان و دهستهوساني بگهن، بهرئهنجامي ئهم حهتمييهتهش 

له شكان نههاتووه و ههر ههولَي بو خو دهرباز كردن له دهسهالَت و سيبهرهكان

 ئهمه سهرهِراي ئهوهي كه دهسهالَتي فهرههنگي سهردهست ئهوهنده به

قوژبنهكاني ژياني نهتهوهي بندهستهوه، ئيتر مهوداي ههناسهدان به كهلتووري 

خومالَي و مروظي بندهست له ئاست ئهو هيرشه تووشهي كهلتووري سهردهس

بهرامبهر ئهم كهلتوورهدا هيچ نيه و هيچي پيناكريت. واته دهكهويته خو دوِراند

كهلتووري بهزيو و بو قهرهبوو كردنهوهي كهلين و كهمايهسي و خو به كه

و باوهِر پينهكراو.  

Omar
Omar
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ــه كـهلتووري زالَ، لـه سـهر حسـابي كـهلتووري خومـالَي.  يهك لهو ريگا و شيوانهي كه پيشي دهگري ماستاو كردن و خو نزيك كردنهوهيه ل

كهلتووري بهزيو تيدهكوشي به خو چواندن به كهلتووري سهپاوي زالَ نزيكايهتييهك له نيوان خوي و ئهو كهلتوورهدا دروست بكات، دياره ئهو ههولَه 

تهنيا لهو روانگهيهوه سهرچاوه دهگريت كه كارگيِراني ئهو كهلتووره خومالَييه له رووي نهفسييهوه بهزيون و دووچاري ههرهســي روحـي و رهوانـي 

ـهوهي  بوون. دهيانهوي لهم ريگايهوه جوره رهوايييهك به خويان و كهلتوورهكهيان ببهخشن. «له روانگهي كارگيِراني فهرههنگي سهردهستهوه» بي ئ

ــهي نهتـهوهي سهردهسـت  بزانن كه ئهوه خويانن دووچاري وههمي ههرهس هيناني كهلتوورهكهيان بوونه و سيما و دهسهالَت و تابوي هيزي باوكان

چهواشهي كردوون، نهك ههرهسي كهلتوور و فهرههنگي خومالَي.  

له ريگايهكي ترهوهوه ئهم كهلتووره به خو نامو بوو و شــكاوه بـو رازي كردنـي سـهردهمداراني كـهلتووري سهردهسـت و باوكانـه دهكهويتـه 

پاشهكشي و چاوه پوشي كردن له بهستين و بوارهكاني رهوايي خوي له كومهلَ و ژياني جهماوهردا. به جوري دهكهويته پِروپاگانده كردن بو كهلتووري 

ــو نـاو ژيـاني  سهردهست و خوي دهكاته پاشكوي ئهم فهرههنگه. تيدهكوشي له ريگاي پهرهسهندن و پِروپاگانده كردن بو ئهو كهلتووره و كيشاني ب

ــردن و بـهها بهخشـيني بـو خـوي بهدهسـت بينـي لـه اليـهن جلَهوكيشـاني كـهلتووري  كومهلَ و جهماوهري بندهست. جوره خو خوشهويست ك

سهردهستهوه.  

ـه  ناچار كردني نهوه يهك و گهليك بو ديتن و بينيني بهها و نرخي فهرههنگي سهردهست  كه به هيچ جوريك پهيوهندي و ئاشنايهتي لهگهلَي ني

ههلَديره ريگايهكيتري كهلتووري بهزيو و شكاوه بو گهيشتن به پهراويزيكي مسوگهر كراو و پاريزراوي كهلتووري باوكانهي سهپاو كه تيايدا بهزهيي 

و ميهرهباني لي سوالَ بكريت و ئهم يا ئهو اليهني خو چووك بين پيشبركيي له سهر دهكهن و دهيانهوي به دهستي بينن.  

جوراو جوري و ههمهرهنگي هونهري و كهلتووري پروژهيهكي به ئارهزوو و دريخايهنه كه گهلــي ئـازاد توانيويـهتي بـه هـوي خاوهنداريـهتي 

ــهرچاوهيـهكي لـه بـِران نـههاتووي پـهيوهندي فهرهـهنگي هاوسـان بـوي  شوناسيكي توكمه و بهريني ههمهاليهنهوه و ئاوِري ليبداتهوه كه كو س

رهخساندووه.  

لهم رهوتهدايه كه مروث و گهل دهتواني به هوي ئهم سهرچاوانهوه ههندي شتي تازه بخولقيني و به شيوهيه كه خوي دهيهويت ريكيان بخات. 

لهم ريگايهوه بهو جورهي كه خوي دهخوازي شيوه و جوري ريكخستني به جيهان ئهداتهوه كه پيي پهسهنده و لـه سـايهيي ئـهم رهگهزه نوييانـهوه 

ژينگهيه بو خوي درووست دهكات كه ههرچي باشتر و چاكتر تايبهتي خويهتي و هاوسازه لهگهلَ بوون و سروشتي خويدا.  

ــتي خـوي بـوون و كاكلَـهي خـوي  له ميانهي كويهكي ههره فراوان و رهنگيندا له كهلتوور و رهگهزه كهلتووريه رهنگاوِرهنگهكان خوي به دهس

  .نيكهاتهكاني دهنهخشيو بنه و پي نيدهسازي

بهم پييه لهم پروژهيهدا مروث و گهل يهك روانگهي ديار و روون دهبهخشيته ههموو ههولَ و رووداوهكان كه بريتيه له دوور خستنهوه و البـردن 

ــاودلَي و خولقـاندن و  و رهت كردنهوهي بير و باوهِر و كهلتووره يهك دهنگ و دهستهكان و به دهست هيناني ئهنديشهيهكي بزوز كه دهبيته ههويني ه

ئافراندني دوو اليهنهي كهلتوورهكان و نرخي ئهم بهها مروظايهتييه. 

 به ئاوِردانهوهيهك له بهرنامه و كاره فهرههنگي و هونهرييهكاني  دوو تهلهفزيوني كوردي باسكراو مروث به وردي و راشــكاوي دهگاتـه ئـهم 

ــابوي فهرهـهنگي  ئهنجامهي كه دوو كهلتووري نابهرابهر رووبهِرووي يهكتر بوونهتهوه كهلتووريكي به خو نامو بوو كه ههل و مهوداي رزگار بوون له ت

سهردهست بوي رهخساوه. بهالَم ههر وهكو له سهرهوه باسكرا چون دووچاري شكانيكي نهفسي بووه يان وههمي ئهم شكانه له اليهن كارگيِرانيـهوه 

جيگير بووه هيشتا باوهِري به خوي نيه كه ماوهيهكي زور و زهبهنده توانيويهتي بووني خــوي نيشـان بـدات و لـه ريـگاي نمـايش كردنـي خويـهوه 

ــهلتوورهكان جيـاوازي  توانيويهتي ئهم واقيعه بهرجهسته بكاتهوه كه هيچ فهرههنگي له فهرههنگيتر بهرتر نيه. خالَي ههره گرنگ و پِر بهها بووني ك

ــهرهبي و بـه شـيوهيهكي  ئهم كهلتوورانهيه. بهالَم وا بو ماوهي چهندين مانگ زياتر دهچي كه ئهو دوو ميديايه خويان كردوته پاشكوي فهرههنگي ع

بهرچاو له رهوايي خويان كشاونهتهوه و خهريكن ئهم ئهرك و بهرپرسايهتييه بسپيرنه دهست فهرههنگي عهرهبي كه دياره كــو هوكـاريكي  ديـار و 

ناديار له پشت ئهم رهوته خويان حهشار داوه. 

وهك ئهوهي كه ههموو ئهو بهها بهخشينه به رهگهزه به ناو فهرههنگييهكان كه له اليهن دهسهالَت و سيستهمي قودرهتهوه دانراون و كراونهته 

نرخ و بهها توانيويهتي له هيكهل و ساختي كومهلَي عيراق و بهوهشهوه له كومهلَگاي  كوردهواريدا جيگير بيت.  

ــار بهدهسـتاني ئـهو ميديايانـهش بكهونـه نـاو ئـهم  ئهم جيگير بوون و بهها دروينه بهخشينه واي كردووه كه ناهوشيارانه و دوور له ژيري ك

ــو فهرهـهنگي خومـالَي دابيـن  ههلَهيهوه كه ههموو ديمهنهكاني فهرههنگي عهرهبي بههان و ههرچي خوي لي نزيك بكريتهوه زياتر رهوايي و بهها ب

دهكري كه رهوتي رووداوهكه له راستيدا به پيچهوانهوهيه و دهبي له بهري بهرين و گهشهدار كردنيان ههولَي بهرگرتن و رهوانهوهيان بدريت.  
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بهر بالَو بووني بهرنامه عهرهبييهكاني ئهم دوو تهلهفزيونه به رادهيهكهو لهم روژانــهدا ئـهوهنده زوره ئـهگهر كهسـي شـقلَي سهرشاشـهكان 

نهناسيت وادهزاني ئهم ميديايانه عهرهبين و له اليهن كاربهدهستان و كارگيِراني فهرههنگي عهرهبييهوه بهِريوه دهچن.  

 ربهي كاتي پهخشي ئهم دهزگايانــه بـوژي ماوهي پهخش و تهرخان كردني زوراني عهرهبي به دريپسانهوهي گوبالَو كردنهوهي بهردهوام و بي

زماني عهرهبي ههر له ههوالَ و گوراني و دراماوه بگره تا بهشهكانيتري كهلتووري عهرهبي ئهو راستيانه دهردهخهن كه وههميكي بهزيو لــه بهرامبـهر 

ــه  دهسهالَتي فهرههنگي عهرهبيدا روژ به روژ پاشهكشي دهكا و دهيهوي له ريگاي پهرهدان بهم فهرههنگهوه رهوايي بو خوي بهدهست بيني و خوي ب

  .كي ديكه نازانيبه شتي ي ئهم فهرههنگه نهبيپاشكو

ــهنهي كـردووه كـه بـه هـهزار نـاز و  وه نهبي ههولَي پاشكو بوون و وههمي بهزين ههر ئهوهنده بيت و بهس ئهم كاره تراژيكه بهرادهيه تهش

تهمهناوه دهسته و گرووپه عهرهبييهكان بانگهيشتي كوردستان دهكهن و به بووجه و ههزينهيهكي زورهوه دهيان هينن كويه بهرنامهي نافهرهــهنگي 

ــهوه  نمايش دهكهن و دهبي جهماوهريش ههم سهيريان بكهن و گوييان ليبگرن و ههم پارهش بو ئهم سهير و گويگرتنه بدهن، ئهم پرسه ديته پيش

كه به راستي ئايا جگه لهو هوكارانهي كه باسكران چيتر دهتواني وا له كار بهدهستان و ميدياگيِراني كورد بكــات كـه بـهم فراوانـي و پهروشـييهوه 

بكهونه بالَوكردنهوهي فهرههنگي عهرهبي و جهستهي فهرههنگي خويان ويران و ويرانتر بكهن. ئايا نازانن خهريكن به خوِرايي و له سهر مهســرهفي 

خويان جهماوهر بهرهو به عهرهب بوون دهبهن و بنهماكاني فهرههنگي خومالَي خويان كرمولَ دهكهن.  

رهنگه كهساني ههبن بلَين ئهمه ريز و سهربهستي و ههولَي گوِرينهوهي سهربهستي فهرههنگييهو ههولَيكه بو ئاشنايي و ئاشتي نيوان ئهم دوو 

كهلتووره ئهگهر وايه كي والَمي ئهم پرسه ئهداتهوه كه بو چي له ههموو دنياي عهرهب و له ناو عهرهبهكاني عيراقيشدا به دريژي تهمهني گهلي كـورد 

 ري بـوــهوه خـهم خـو و ژياني پِر تهنگهژهي كهلتوورهكهي يهك ههزاري ئهم ههولَهي كوردهكان بو فهرههنگي عهرهب ئهيدهن له اليهن عهرهبهكان

فهرههنگي كورد نهكراوه.  

 


