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  قادر نادر. ... رپرسانی کوردبگرین  به له خنه هاملتۆن پشتگیری یان ڕه، ر راوزی ڕاپۆرتی بیکه په  له
 انی شان با زۆر به ن بکه یان تۆمار که له  بۆ گهکیش ریه روه کان هه ر سه رۆکه وتانی دیموکراسی سه له
 !!رتبک انتی کیمایه  حه  باس لهتب ده انکانیشی هکان بۆ شکست  دیکتاتۆره وته چی له که،  تر نادڵ هه
تی  سه میدیاکانی ده یمان له وتانی هاوپه، کوت، ئرانل  گه دام له سه کانی رانیهو دۆراو ما ره شه
تی  رکردایه سه. ؟؟!! وه فوانیشه ی سه که وتنامه کهڕ درا به م ده ه قه هوتن ل رکه  سه مووی به عسدا هه به

 ی هانه به کانیان به نه روش و زۆرناژه ن ده الیه له کانی وام بۆ شکست وتک شکانه هرد کوردیش به
م  ه قه لهتیشیان  کیمایه وتن وحه رکه سه زۆر جار به که، کرت بۆ دهپۆشیان  رده  په ره مه یرو سه سهزۆر
  ؟!!!داون

   
ی ومائاوای سک بجوترپر ریدا ویژدانی به سکه ک تك شکانی سیاسی وعه یه مان بینی له  نه
  . !!شکست لهبت  وامیش ده رده  به وه وانه پچه کو به به،  بکاتالت سه ده له
کانی  رکرده ترین شکستی سیاسی سه وره  گه  بهر هاملتۆن بیکه ک راپۆرتکی وه ی سیاسیدا  هاوکشه  له
کات و  باتی بۆ ده  خه  ساله80   کهی کورد انهشوک م ئه رجه ر سه رامبه به له  چونکه، ژمردرت دهکورد
  .  وه ته تکراوه می ڕه رجه سه  که  ست هناوه ده تایی به ره وتی سه ست که ندک ده هه
 ا موستی هه بت پشتگیری له  ده ن که که  ده رده روه ک په خهوا  کتی یه  میدیای پارتی که یه چی ماوه که
میدیاکانی پارتی   زیاتر له مه  ئه دیاره،  که  راپۆرته  له یان گرتوه خنه وان ره  ئه چونکهرت بک  و کاکه مه
  .  انهتای ره رککی زۆر سه نیا ئه ه ت ی کردویانه وه کاتکدا ئه له.  وه ته نگی داوه ڕه
  یه رکرده م دووسه  شکستکی سیاسی ئه مه نابت بین ئه،  که راپۆرته ر له  به وه ینهڕ ر بگه گه ی ئه ئه
   ؟اریک مه ل ئه گه  کردنیان له له مامه هل
ر  گه ی ئه ئه؟ یمانی هاوپه گفتوگۆ و  وتنه ریکا که مه ل ئه گه ک له نتیه ره  چ گه  سالی رابردودا به4  ی له ئه

ی بۆ کورد  وتانه ستکه  ده  بۆرهو ۆ ئهتایکی سیاسی نابت ب وا کات ئاشبه ج کرا ئه  جبه که راپۆرته
 ب ره ک عه ی کوردیش وه با توانینی ئمه  ؟ی بۆی دراوه وره  گه و قوربانیه ر ئه رامبه به  له هاتوهست  ده به

  .  وه هنینه موو شكستک ئیسائیل نه بۆ هه
   
  یه تۆمی هه کی ئه ر میدیا وتی ئیسرائیل چه رامبه به نیا له هۆد ئۆلمرات که ته یهند ڕۆژی ڕابدودا  چه له

چی  که. کردو سزادانیان ل  وه انهش کار کست له  داوای ده م والته تی سیاسی ئه سایه ین کهند هچ میدیا و
لیل کردنی تاکی  زه، دز، نفالچی ئه، فایلدار، ڵ نده تاوانباری گه کانی کورد نیشتمانک پ له رکرده سه

  له سه ر مه سه کان له رپرسه وی به بیاردانی تاکره،  الت و پاره سه ر ده رامبه به کورد له
سمان بورنین بین  چی که که، سزا  دورن له رپرسانه  به م جۆره م ئه رجه سه.... کانمان نوسازه چاره
  .   وه ن شکه ی خاوه ت ئه که فیله
رۆکک  ند سه بیروراکانی چهپاندنی  خۆ سه پاوان خوازی و تی که لماندویه  سه مکه زمونی مژوو ده ئه
  شدار بوه ل به کۆمه ل به گه شی که و بریارانه موو ئه  و هه دواهاتوه ساتی به کارهل  ی گهنوس ر چاره سه له
سات و  کاره نیا له هکانی کورد ت رکرده چی سه که.  ناوهست ه ده ی به وره سیاسی گه وتی ست که ده

  ؟!!ن که ل ده بوونی گه ست به ههست   ههکان ناخۆشیه
وان  هئ  کهین  بکه سویدک  وهکانی  رکرده ل سه گه له کانی کورد رکرده  سهیک جیاوازیهی راورد ر به گه ئه
چی  که،  وه ریه ماوه نگدانی جه  ده ری ستۆکھۆلم خستیانه نته ی ترافیک بۆ سه ی کشه وه م کردنه نیا بۆکه ته
بریار   رپرسانه و به ئه قی عه  بهنیا کان ته نوسازه  چاره له سه موو مه  بۆ هه کانی ئمه کیمه  حه رکرده سه
  . بن شدار ده  بهالچۆالن ش و قه ری ڕه کانی سه  نھنیه وه کۆبۆنه  له درت که ده


