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کوردیپێدیا ،داتابەییس نەتەوەیەکە...

ی
رۆشنبی یت هەرێیم کوردستان
بۆ بەڕێز :وەزارەت
ر
ی
بابەت :ر ی
اگرتن بەرهەمە "هونەری"یە تورکییەکان لە تەلەڤزیۆنەکات باشوورەوە
ی
رۆشنبیی،
بەڕێز وەزارەت
ر
ی
انن دژبە کورد
وەک بەڕێزتان دەزانن لە تەلەڤزیۆنەکات هەرێیم کوردستانەوە ،بەرهەمگەلێیک تۆر ر
ی
ی
ر ی
کەمالی ،کە وەک ژەهر
دۆبالج و پەخش دەکرێن! ئەم بەرهەمانە زادەی ربیی عوسمات ،تۆرات و
دەکرێنە مێشیک بینەران و بیستەر یات خەڵیک کوردستانەوە.
داگیکەری تورک و بەشێیک ئەو
بەرهەمەکان جگە لەوەی دەبنە یارمەتیدەرێیک ئابووری باش بۆ ر
ی
ئابوورییەش دەدرێتە ئاگر و ئاسن و دەکرێت بەسەر خودی بینەرات کورد و هاوزمانانمان لە باکوور
ا
ی ی
ی
یەتن تایک کورد لە
شیازەی ر
و رۆژاوا! لەالیەیک تریشەوە بووەتە هۆی تێکچووت ر
خیات و کۆمەڵ ر
ی
ی
دەوڵەت تورک.
باشووری کوردستان و ربیبردنەوەی تاوان و رتیۆرەکات
ا
ئێمە دەز ر ی
انی کە بەڕێزتان وەک ئێمە و زۆری تر ،هەستتان بەم کارە ترسناکەی ئەو کەناڵنە کردووە
ی
نماییش
کە رۆژانە ئەو کارانە نماییش دەکەن .هەر بۆیە ربیتان دەخەینەوە و تکاتان لێدەکەین کە
بەرهەمە تۆرانییەکان لە تەلەڤزیۆنە کوردییەکانەوە رابگرن .ئەمە دەبێتە یارمەتییەیک باش
ی
ئەگەرچ درەنگە) بۆ ئەو کۆمەڵکوژییەی کە هاوزمانانمان لە عەفرین لەالیەن هەمان ربیی ئەو
(
ی
ی
بەرهەمە تۆرانییانەوە بەرەوڕوویان دەبێتەوە .بەتایبەت کە پەڕڵەمات کوردستان لەم کاتەدا شاندێیک
ی
یکردت هاوزمانانمان لەوێ...
پشتگی
لە عەفرینە بۆ
ر
ی
ی
تکایە ئەو بەرهەمانە رابگرن و ی
گیات ئاڤێستا و بارین مەکەن...
چیی سووکایەت بە
سوپاس،
لەگەڵ رێزی رێکخراوی کوردیپێدیا
2018-02-12
وێنەیەک بۆ:
ی
رۆشنبی یت هەرێیم کوردستان
• وەزارەت
ر
ی
• تەواوی کەناڵەکات راگەیاندن
ی
ئەرشیڤ رێکخراوی کوردیپێدیا
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