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 )اإلذاعة الكردية، االذاعة التركمانية(االذاعات المحلية غير العربية ( : 51)المحاضرة رقم 

 :اإلذاعة الكردية  

91/99/9191كقسم تابع  إلذاعاة عاا اد ياألح االا  ال  ابد  تأسست اإلذاعة الكردية 
 
 .

وفي العبح نفسه اسن  الى كبمل أمين مه تبن اثنتبن أوله ب إدارة قسم اإلذاعة الكردية عبلتعبون م  

ماااأمألرين اثناااين كبناااب ماااألةفين فاااي ووارة ال االياااةم وثبنيه اااب الع ااال ك ااا ي  ل ا ااابر ال االياااة 

أمب منهبج اإلذاعة الكردية فق  كبن يعا  ما ن منهابج إذاعاة عاا اد . والخبرجية في اإلذاعة نفسهب

ً   91التي كبنت ال تتجبوو م ة عثهب آن اك  دقيقةم ليث ع أت ع ث عرامجهب في السبعة الثبمنة مساب

عع  انتهبً نشرات ااا بر عبللاة العرعية وتض نت عرامجهب على إذاعة ااا بر وععا  اااابني 

انبت لع د من ال طرعين ااكراد فضال  عن عع  ااابني التي كابن يقا مهب ال سجلة على االسطأل

مطرب اإلذاعة علي ماردان الا ي يعا  مان أقا ح ال طارعين الا ين عبراروا فتارة عارام  اإلذاعاة 

أماب عبلنسا ة لل ألجابت اإلذاعياة الا ي ت اث عليهاب . الكرديةم واست ر منهبج اإلذاعة ها ا ل ا ة عابح

جهااب فهااي ال ألجاابت نفسااهب التااي ترساال عليهااب إذاعااة عااا اد مااألاد عرامجهااب اإلذاعااة الكرديااة عرام

وكبنت ج ي  ال ألاد  تا ا  علاى الهاألاً م ب ارة لعا ح وجاألد أجهالة تساجيل واساتألديألهبت كبفياة 

آنا اك
 
أدالاات االذاعااة الكرديااة عاارام  ال نألعاابت فااي ارساابلهب  9199ومناا  لليااران ماان العاابح . 

من ال ث ال ي كبن ي لغ ع ج لاه ثالثاين دقيقاةم وكابن القسام دقيقة من و( 91)وا  ت لهب نحأل 

الكردي في إذاعة عا اد في منت ف الخ سينبت يضم ثالثة است يألهبت هي
 
 : 

 . االست يأل الك ير ال خ ص الذاعة الحفالت ال ألسيقية والانبئية. 9

 . االست يأل الخبص عبل قرئين وتالوة القران الكريم. 2

 .   يعين أو مب يار  عبست يأل ال ثاالست يأل الخبص عبل. 9

ً  ماان يااألح الساا ت ال  اابد   تخ اايص وقاات  22/7/9199وقااررت إذاعااة عااا اد واعتاا ا

ً  وذلاع علاى ال ألجاة نفساهب (  11م9)إلاى ( 94م9)مستقل لإلذاعة الكردية ي  أ من السابعة  مساب

عرامجااه عبلسااالح التااي ت ااث عليهااب إذاعااة عااا اد  عرامجهااب  الن ال نهاابج الكااردي كاابن يختااتم مااألاد 

ال لكي في الألقت ال ي تفتتح فيه اإلذاعة العراقية عث عرامجهاب وتضا ن ال نهابج الكاردي الج يا  

ل لع اليألح ال ألاد اآلتية
 

  : 

 . افتتبح اإلذاعة عبلسالح ال لكي 4,10 

 . نشرة ااا بر  4,13



 .  لفلة انبئية ـــــ علي مردان  4,20

 . ال لكيااتتبح اإلذاعة عبلسالح   4,55

فااي منطقاة أعااي ارياا  وداااأل   2/1/9119كابن الفتتاابح ال  نااى الج ياا  إلذاعاة عااا اد فااي        

ااجهلة الح يثة تأثير عبلغ فاي تحسان اإلذاعاة الكردياة عشاكل أفضالم ف عا  ان كبنات قاألة محطاة 

اإلذاعة ال تتجبوو كيلأل واط ون ف أرا حت قألتهاب في اب ععا  علاى ماألجتين ق ايرتين كال منهاب 

وفي ااب يتعلاال عبلع اال اإلذاعااي فقاا  تحساان . كيلااأل واط( 91)كيلااأل واط وال تألسااطة عقااألة( 24)قااألةع

علااى نحااأل أفضاالم ابرااة عناا  داااأل  أجهاالة التسااجيل ال ااألتي الااى اإلذاعااة واو   ماارة ساانة 

م وكبن ع د ه ه ااجهلة اثنين فقط لياث اعتا أت عتساجيل الت ثيليابت اإلذاعياة عألاساطتهبم 9119

ي رفيا  وم ااانطم ك اب أن داااأل  أجهالة التسااجيل وعا ً الع اال عليهاب أد  إلااى علاى  اريط معاا ن

االسااتانبً عاان اسااتخ اح االسااطألانبت التجبريااة و ااراً اسااطألانبت أااار  ج ياا ة ن اارا  لعاا ح 

أماب اساتخ اح التساجيل فقا  كابن ياتم عشاكل م ب ارم أي تساجيل ااراألات وال ألسايقى . رالليتهب

 . وال ؤثرات ال ألتية في وقت وال 

وفي ع اية الخ سينبت تم إنشبً دار لإلذاعة الكردية في كركألك ليث وافقت مت رفية 

ح نلوال  عن  را ة عع  الجهبت 21/94/9112كركألك على ال  ب رة ع نبً ال حطة عتبريخ 

عللوح إنشبً محطة لإلذاعة في كركألك من أجل تبمين التاطية االذاعية ال نبس ة في ال نبطل 

ليش ل وقت  9111ت ألو  99وق  تطألر عث اإلذاعة الكردية عع  ثألرة . العراقالش بلية من 

سبعبت في اليألحم إذ ت ث ال رام  على مألجة ق يرة طأللهب ( 1)ال ث في ه ه اإلذاعة الى 

 11م7ر بلب  ع ال  من السبعة  11م1مترا م وت  أ عرام  الفترة ال  بلية في السبعة ( 19)

ً   11م9ر بلب م أمب الفترة ال سبئية فت  أ من السبعة  44م94ر بلب  وتنتهي في السبعة  مسب

ً   44م1وتنتهي في السبعة  مسب
  

 . 

أنشب الحلب ال ي قراطي الكردستبني ال عبرض للحكألمة العراقية ان اك  9119وفي عبح 

(كألردستبن العراق)إذاعة سرية ت ث عرامجهب ل  د ق يرة اس بهب إذاعة 
  

وق  ورل عث 

سبعة في اليألح وتم تقسي ه على فترتين ه ب ( 99)مب يقبرب  9111الكردية في عبح اإلذاعة 

ر بلب  وتنتهي ( 11م1)الفترة ال  بلية والفترة ال سبئية ليث ت  أ الفترة ال  بلية من السبعة 

ً  وتنتهي ( 21م9)ر بلب م أمب الفترة ال سبئية فكبنت ت  أ من السبعة ( 44م99)في السبعة  مسب

مامب ال ألجبت العبملة التي ت ث  عهب عرامجهب فلم تتاير( 21م1)بعة في الس  ً مسب
 
 . 

ع ث مألاد عرامجهب عبللهجتين السألرانية  9111قبمت اإلذاعة الكردية واعت برا  من عبح 

وناللظ ان ه ه االذاعة ق  قبمت ع ث عرامجهب عبللهجة الكردية السألرانية عنس ة . وال ه ينبنية

لكردية ال ه ينبنية وذلع يعألد الى ان اللهجة السألرانية هي لهجة اال  االكراد اك ر من اللهجة ا

امب اللهجة ال ه ينبنية فهي (. السلي بنيةم ارعيلم كركألك)القبطنين في العراقم فهي لهجة اكراد 

فكبن منهبج الفترة ال  بلية عبللهجة السألرانية ليث ت  أ من  لهجة اكراد دهألك واكراد تركيب

( 44م1)ر بلب  وتعبود ال ث من السبعة ( 44م1)ر بلب  وتنتهي في السبعة ( 21م1) السبعة

ً  ولتى السبعة م أمب ال نهبج عبللهجة ال ه ينبنية في  أ من السبعة (  21م1)مسب  ً ( 44م1)مسب

ً  وتنتهي في ( 21م9)ر بلب  وتعبود ال ث في السبعة ( 44م99)ر بلب  وتنتهي في السبعة  مسب

ً  ( 44م1)السبعة  مسب
  

سبعة ( 99)مبيقبرب  9111وق  ورل عث اإلذاعة الكردية في عبح . 



في اليألح وتم تقسي ه على فترتين ه ب الفترة ال  بلية والفترة ال سبئية ليث ت  أ الفترة 

ر بلب م امب الفترة ال سبئية ( 44م99)ر بلب وتنتهي في السبعة ( 11م1)ال  بلية من السبعة 

ً  وتنتهي في السبعة ( 21م9)بعة فكبنت ت  أ من الس م أمب ال ألجبت العبملة ( 21م1)مسب  ً مسب

التي ت ث  عهب عرامجهب فلم تتاير
 
وله ا ي كن القأل  أن فترة الستينبت هي فترة النهألض الحقيقي . 

لإلذاعة الكردية فق   ه ت عرام  اإلذاعة تطألرا  مل ألسب  في مألً الخطط ال ألمألعية  

إلذاعة الكردية التخطيط ل رامجهب ق ل ه ا الألقتم فضال  عن ذلع فق  تأللت ل رامجهب فلم تعر  ا

عنبرر مخت ة إدارة اإلذاعة الكردية كبن لهم تجبرب سبعقة في الع ل اإلذاعي في ميبدين 

 . اإلع اد والتق يم والترج ة وايرهب من االات بربت

 :االذاعة التركمانية

كقسم تبع  الذاعة عا اد يعر  عبسم  9111ت ألو  99تأسست ه ه االذاعة عع  ثألرة  

ل  ة ن ف سبعة  9111وق  ع أ عثهب في االو  من   بط (. القسم الترك بني في إذاعة عا اد)

 9172يألميب م ثم أر حت م ة ال ث سبعة وال ة لت  ح م ة ال ث في ب عع  ذلع سبعتين في عبح 

ت أر ح عثهب قراعة ا س وفي منت ف الس عينب. وعلى مألجة متألسطة ومألجتين ق يرتين

وكبنت ه ه االذاعة أل  . سبعبت يألميب  ووي  ال ث في الث بنينبت وأر ح س   سبعبت يألميب  

أقسبح م يرية ال رام  ال ألجهة وال حلية
 

تالوة من   وكبن ال نهبج اليألمي لالذاعة يتض ن. 

وق  كبنت او  . ك بنيةالقرآن الكريم ثم ل يث ديني للشيخ ال رلألح ع   هللا ميبئي ثم اانية تر

وكبن كبدر االذاعة آن اك يتكألن . أانية ت ثهب االذاعة هي للفنبن الرالل ع   الألال  كألوه جي

ك ألةفين فنيين وم يعين منهم   من ال رلألح ع   االو  م يرا  لالذاعة ومن عع  العبملين

ل ين والسي  ج ب  علال ين وال رلألح ال كتألر سنبن سعي  وال رلألح رالح محي ا ال رلألح

والسي  مألسى ال   الع ي ي والسي  يل بن هبجر والسي   بكر ال   والسي   ع نبن ربري كهيه 

اال  الحرب و. لسين علي ابل  والسي  فبمل مح ألدم وكبنت او  م يعة ان اك اانسة سبهرة

اوداد  ونتيجة لألجألد عث إذاعي ترك بني مألجه من ايران 9111ــــــ  9114العراقية اإليرانية 

وعع  التايير ال ي ل ث في . سبعبت يألميب  وعفترتين 7ال ث اإلذاعي الترك بني من عا اد الى

عنية وسبئل االعالح العراقي عشكل عبح أر حت اإلذاعة الترك بنية ت ث عشكلين عث أرمي وعث 

سبعة  وتاير اس هب لي  ح اذاعة  24على الق رين نبيل سبت وتألرك سبت وت ث فضبئي 

الفضبئية ولهب لبليب  الع ي  من ال رام  وعبللاتين الترك بنية والعرعية منهب عرام   FMن تألرك 

من   مألةفين 1اجت بعية وسيبسية وتبريخية وثقبفية ودينية وترفيهية وتتكألن ه ه ااذاعة من 

 KH  90على ترددو  FMفهأل على مألجةأمب ال ث االرمي له ه اإلذاعة  . الفنيين وال  يعين

في   KH90في ال ألرل وأطرافهب وتلعفرم وعلى تردد KH87.6وعلى تردد  كألكفي كر

وت ث   89.5محبف ة رالح ال ين وقضبً الطألو وقر  ال يبت وفي العبر ة عا اد على تردد 

وفي محبف ة ديبلى منطقة قللرعبط على تردد  KH  101.3ك لع في محبف ة ارعيل على تردد 

90.7 
 
. 

 :االذاعة السريانية

قبمت ال ؤسسة العبمة لالذاعة والتلفليألن عتق يم ا مة اذاعياة لل األاطنين النابطقين عبللااة         

وكبنات ها ه االذاعاة . 97/7/9172السريبنية عع  اقرار الحقألق الثقبفية لالقليبت في العراق فاي 



عاابت وقاا  ارت طاات االذاعااة السااريبنية ع  يريااة االذا. تساا   فااي ال ناابطل القري ااة ماان العااراق

لي ا ح سابعة ون اف  9179ال ألجهة وال حلية وتطألر ال ث فيهب   من سبعة وال ة يألميب  عابح 

9171وسبعتين في عبح  9171يألميب  عبح 
 
. 

  

  

، عمعان ،  2تعاريخ وسعائل االععالم اع  الععرا  ،   : د سععد سعلمان المدعندان  .م.أ: المصدر 

 .   2112دار أسامة للندر والتوزيع ، 

 

 
   


