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  حةمةشوانحةمةشوان... ...   كورد سات و ضلَ خولةك بؤ كةركوككورد سات و ضلَ خولةك بؤ كةركوك

 
هةر كةسيك بة وردي ئةو كةنالَة ئامسانية ببيين بة ضاويكي بياليةنة نةك بةضاويكي حزبيانةو عاتيفة 
ئةو راستيةي بؤ دةردةكةوي كة ووشةي كورد ةكة البدةن ووشةيةكي ثأ بة ثيسيت خؤي بؤ دابنةن باشترة 

 ئةمة كةس ديارة من يةكةم كةس نيم ئةو راستيةم بؤ دةركةوتة بةلَكو زؤرتا كةسيش طلةيتان لص نةكات
بووم لة سليماين تةلةفزيونةكةي كردةوة   بؤ لة مالَيكي ناسياو1991؟ سالَي ؟دةزانيؤ لةسةري نوسرا

وينةيةك دةركةوت وويت ئةمة تةلةفزيونةكةية لة سليماين دامةزراوة ئةو كاتة تيست دةكرا طؤراين 
ثاش جةند . ازارةكاين ئاوارة بومن لةبري ضؤئيدا ئةوةندة دلَخؤش بووم لة خوشيدا كؤمةلَي لة دةوترا ت

كةنالَةكان زياديان كرد حزبةكان بونة خاوةن ضةندين كةنالَي تةلةفزيون و راديؤئةم كارانة بؤ ليك ساَ
ك ئامريةوة ناوي  دلَخؤشكةر بؤ كورد لةثاش راديؤيةكةوة لة ضياكانداثةخش دةكرا بةيةكهةمؤ كوردي

 نرابؤ ئيزاعةكةي كوردستان ئيستاكة بؤينةتة خاوةن ضةندين كةنالَي تةلةفزيون و راديؤي زؤر ثيشكةوتو
م شتانة هةمؤ ثريؤزةئةطةر لة خزمةيت هةمو كورد يب ئةوانة كاري باشيان زؤر كردة نكؤلَي لةوة ةئ

تة يب نةك كؤمةلَيكئةطةر وا بروات الَةو ووخةلَكي ئ لةخزمةيت هةمؤ م هةمؤ راطةياندنيك دةيبالَبةناكري
بؤ ئةوةي جةماعةيت هني سات بة ئاطا بينةوة ئةطةر وابزانن . ئةوة دةطةرينةوة سةر كردةوةكاين بةعس

ئةوة كورد ساتة ئةوة زؤر هةلَةن لةسةر خةلكيشة بة ئاطايان بينةوة ئةطةر هةر وا بأؤات ئةوة يب دةنطي 
بة نسبةت سنوري كةركوكةوة نامةوي باسي ثيش ئازادي عرياق بكةم ضؤنكة ؟ ؟تاسةر نايب الي كوردةوة

م لة ئازادي عرياقةوة ئةو كةنالَة تةا الَئةو سنورةوة كراوة بة لةو كةناالنةوة زؤر سوكايةيت بة خةَلكي
طورانيةكي عةيل مةردان دةخاتة سةري ئاوةرةكاين سليماين كة بازرطانيان ثيؤة دةكرا ئيستا لةناؤ 

 نيشان 2005. 3. 2ئةوةي زياتر سةرجني راكيشام ئةو بةرنامةية بؤ لة شةوي .. . ةركوك نيشان دةداك
درا لة كةنايل هني سات كة هيض سوديكي نةبؤ تةا هةندي كةسيان هينابؤ تةا بة دلَي هني سات و 

يشةكان باس حزبةكانيان قسةيان كرد نةك بؤ كيشةي ناؤ كةركوك تةا يةك كةسيك ويسيت راسيت ك
بةرنامةكةيان تةواو كرد ثاش ضلَ بكات أيطةي ثي نةدرا ئةويش كوريكي طةنج بؤ ريشي هةبؤ يةكسةر 

  ) حةمةشوان (خولةك بة راسيت يان ناوةكة بطؤرن يان عةقليةيت خوتان بطورن
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