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. ضةندين بةرنامةم سةرنج داوة. كوردسات، كوردستان، ئامساين ماوةيكي زؤرة لةرصطاي تة لةفزيونةكاين

. لي بووةكمال كركوكي و رزطار ع، ة لةطةل بةرصزانوضاو ثصكةوتن بو، ئةوةي زياتر سةرجني راكصشاوم
كةزؤر كصشةصكي ئالؤزةو هةلسوكةت . لةسةرتاي بةرنامةكان ئةم بةرصزانة دةضنة ناوكصشةكاين كركوك
ة بةلكو ي ئاسان نيكةهةرنةك كارصك. كردن لةطةل ئةم هةموو فرةنتةوةو فرة ئاين و فرةئايدولؤذيا ية

 ئةوةي مةبة. شةيةك نيةتاكو ئصرة هيض كص. تماين خؤنةويستانةي دةزامن بؤطةيل كوردئةركصكي نيش
. لةسةرةتا ئةم بةرصزانة زؤر بةزةليلي ئصستاي كورد لةكركوك دادةرؤن. ستمةو دةمةوص لةسةري بوةستم

.  بةبرنامةكة دةكات بةبةالم ئةطةر يةكصك لةبينةران هةسيت دةجولصو ثةيوةندي. يةكةجصطاي بةزةي
  .  كورد بةم حالة دةبينيتضةوساوةيي

ضةندين منونةي طةش بينيمان بؤ . ةكو ئةوةي بلصي لةقسةي خؤيانثةشيمان ببنةوةطورج ئةم بةريزانة و
لةم . يان لةكؤبونة وةي ئةجنومةن ئةوةندة الينطرةمان هية. ئةم داصرةية كوردن يان. دةردةخةن

يان لةكؤتايي بةرنامةكان بةرضاوروين خؤيان دةردةبرن . تانةيان هيض لةمةسلةكة ناطؤرصسيهةلو
من وةكو خؤم ئةم بريورايانةي ئةم بةرصزانة ضريؤكي طيسكةكةي هةياسم .  كصشةي كركوكبةرامبةر بة

ئةوخواردنةي دةيدايص  بؤئةوةي بري دصتةوة كةهةمورؤذ تصر ناين دةكردو لةدواي طورطي ثص ثيشان دةدا
كصشةيكي وائاسانة  من بؤخؤم ثصم وانيية كيشةي كركوك.  ضونكة ثاشا وايدةوصنةوةك كصشي زياد بكات

 ضونكة ئةوبرا توركمانانةي كة براعةرةبكانيان هاونيشتماين. برابةزؤركراوةكامنان بؤمان بسةملصنن
لةكاتصكيش دا لةثةرلةمان و حكومةيت . توركمانيان ثص رةوا نابينن كةضي ثشتطريي عةرةبةكان دةكةن

ةضي بةم هةلوصستةي كورد رازي نني  جصطايان بؤ دياري دةكرصت و سةري رصزيان بؤدادةخةن ككوردستان
. نطاوةر لةقةلةم دةدةن كوردةكانيش بة جوداخواز لةقةمل دةدةنةبراتريؤرستةكانيان بةقارةمان و ج

كةدصنة سةرباسي توركمان يةكسةر بةرةي توركماين دةبصتة لةمبةر لةثصش هةموو شتصك كة بةرذةوةندي 
  . ابرياري خؤي بكاتةوةدوحقة سةركردايةيت كورد بري لة. كوردي تصدابصت

رؤذصك دةلصن بةذداري هةلبذاردين ثارصزطاي كركوك دةكةين رؤذصك دةلصن ئةوةندة هةزار خةلكة 
من لصرةدا دةمةوص ضةند شتصكي بة خصرايي . يان دةلصن با دوا خبرصت. ناكات بةشداري هةلبذاردنةكان

تيك كوردبن ري ضةند بةرصوة بةرايةئةطةر ثارصزطار يان بةرصوةبة بةبري بةرثرساين كركوك صنمةوة
ثصوست ناكات بةمنونة بؤمان صين يةوة ضونكة ئةوبةرصزانة  وةكو ديكؤر دانرابن هيضيان لةدةست نصت

لةدواي هةلبذاردن ئةطةر بةم شصوةية ئامادةي هةلبذاردن  تةا بؤ ثركردنةوةي بةرصوةبةرايةيت دانراون
  ! دةضصتة دةباغ خانةي برا بةزؤر كراوةكامنان ثصستمانبني نةك هةرراستيةكان دةردةكةون بةلكو 
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