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  قادر نادر  ... !!ن که دا ده بجه ه نفال وهه ئه گه ڵ تاوانی  له ه مامه واڵ ک هه کانی کوردستان وه ڕۆژنامه 
  ی خۆی له ی سیاسیانه ه تۆ وی داوه هه، نجام درابت ر ئه رامبه لکوژی به ساتی کۆمه کاره تک ر میلله هه

یان و  هه م وتانه رانی ئه ی ڕبه وه له  جگه مه ئه،  وه تهکاکان ب  سیاسیه نده و نوه دادگا  ی له که دوژمنه
  وه. نن یه  پ ڕابگه خۆیانتی وایه ته تی نه وه ست بھنن تا ده ده بهجیھان   لهترین هاوسۆزی وره  گه داوه
، تهۆلۆکۆس. یان هک له موو تاککی گه  نو هزری هه نه موو کات بخه  هه م تاوانه  ئه یشیان داوهو هه
ی  م وتانه  ڕاستی ئه مانه  ئهموو هه... کان کوتیه، کان یموریه ته، کان بۆسنیه، کان ڕواندیه، ن رمه ئه
  نفالکراوه کی ل ئه هان ختگوندی کوردس3ئاستی  ر به کوت ههک  تکی وهو، لمن سه مان ده وه ره سه
  . دکر ر ده هس و باسی له کان قسه  سیاسیه نده نوه وام له رده چی به که

 وم  رخه مته که کتی تی پارتی ویه رکردایه ئاستی سه بت به ک هه تیه رکردایه م هیچ سه  بروا ناکه
  تیکی تر بوایه ر میلله الی ههنیام د که. کانی لکوژیه  کۆمه  تاوانه دان به ر گرنگی نه سه تاوانبار بت له

  . ست بھنی ده تی بۆ خۆی به وایه ته وتی نه ستکه ترین ده وره یتوانی گه  ده بجه ه  تاوانی هه نیا به ته
ی خۆیان زۆر پ کان  پارته یاده ت بت که سه پارتی ده 2 وستی  هه مه ر ئه گه ئه  یه وه پرسیار ئه

  سالی18  له کان چۆن بوه شبیران و ڕۆژنامهۆی ر ه ی مامه  ئه؟ بجه ه نفال وهه کانی ئه ده یا   له زنتره مه
  ؟  متر نیه وا که وت ئه که ر نه شی شریان به ر به گه وانیش ئه  ئه پموایه ؟ڕابردودا

زۆر رۆمان ،  نفال نیه کی بۆ ئه تائستا شیعر چی که  لیکی شیعری کوردیه  خۆی پ مهشاعیر ئاخر زۆر 
رمان   زۆر نوسه وه، انیک مه رهه به کک له  یه   بیکاته کشاوه  رای نهنفال چرۆککی ئه  یه نوسمان هه

 لوستی ن هه گمه ده ی زۆر به وه له  جگه مه ئه.... نفال ی ئه له سه مه  بۆ کراوه ز نهند درکی پ ڕ  چه یه هه
  هلکه، ر ری خاوه  و مالی عومه بجه له یی هه الوه که، کان نفالچیه راتنی ئه  ته  دژ به  م ڕۆشنبیرانه ئه

  وهیتوانی نه... نفال ری ئه داڕیژه ڕائی فیق سامه تی وه ڕاوژکاریه، نفال کی ئهل ی خه فرۆشتنی پاشماوه
رانی  سهی نو زۆره  و سوپایه  له  جگه مه ئه ؟؟!!ت بجولنیانڕۆشنبیر و ڕۆژنامه  ویژدان وبوری زۆرک له

  . ن که  ده واشه  چه ته م میلله ئه تی وایه ته ی نهست بزون هه  ی  وشه به ت که سه ده
ک  نفال وه و ئه بجه ه ی هه له سه یان مه زۆربه  وه هین کانی کوردساتانیش بده  ڕۆژنامه ر ئاوڕک له گه  ئه
ی   مژویه رکه و ئه  ئهتی یان وایه ته کی نه یه له سه  مهک وه  نه  کردوه ڵگه یان له   ه  مامهڵوا هه
 3 ریتانیا یان  به  کوردک له کاری سیکسک شی وهرنج ڕاک والکی سه یان هه زۆرینه که !! یانهر سه له

 بۆ  والتدا8   خۆپیشاندانی چاک له  له پ زۆر گرنگتر بووه! ! ... ندی کورد کاری هیرۆینیان کردوه رمه هونه
  ؟؟!!جینۆسایدا نفال به ناساندنی ئه

  لکی کوردستان که ی خه دۆالره ملیار م داهاته لهخۆیان  ر گیرفانی سه  له وندامک ند ئه چه  چاک به
کانی  لکوژیه  کۆمه نهاگرنگ بۆ ناساندنی تاو زۆر کاری تی  توانیویهوکوردستان ورپا  ئه لهچی  که،  یه هه
  . بداتنجام  ئه ی که له گه ق به رهه ده
  هانکارو چاالکیو گرنگیان به ری جیا  پوه یان به که ریه  هه  کهناتکانی کوردس ی ڕۆژنامه  زۆربه ستهڕا 

  و ئابۆقه ندێ جار ئه  ههشکتی  میدیای پارتی ویه که ی وه  هۆی ئه ش بۆته مه ئه، ڕزه  جگای  که داوه
یدانی بونی چاک  ش مه م هۆکارانه لهکک   بم یه وه دا ئه لره بت ده که، گرن ههر  سه  لهی یاندنه راگه
  . واڵ ر هه  سه پاندۆته  خۆی سه  که بوه

، کانی تر  ڕۆژنامه ری له  سه خرته  ده ئابلۆقه کان بۆزۆر شون چاالکیه یانوی ناردنیب به زۆر جار
 یان  وه ک شوندا بالو ببته یه  له چاالکی و خۆپیشاندان واڵ له  هه داوه نهویک ڕ  شونهچهی  له کاتکدا له

کانی  خنه  زۆر جار ره که  ک نیهکانی چا لوسته  و هه یانامه ستمان به به دا مه  لره که. ؟سنوردار بکرت
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تی ل  ویه ته وتی نه ستکه  ده ی که و چاالکیانه م ئه وای گرنگ به  هه کتی بۆته  پارتی ویه چاک له
  د 3  ره الپه  در له2   یان به وه بۆته ست هاتون یان بالو نه ده به

    ؟؟!!وه ته بو کراوه
 کۆمپانیای  ک له یان کوشتنی هاوالتیه، ساتکی ناخۆش ک به کاره مردنی بوک وزاوایهی  وه  له  جگه مه  ئه
واکی گرنگی نیشتمانی یان  چی هه که،  وه بته کان بالو ده ڕه په و مه ڕۆژنامه، ی زۆربه له.... وزاد نه

کت  یه بۆ ڕۆژنامه تکو ترین پارتی سیاسی له وره ن گه الیه جینۆسایدله نفال به ی ئه له سه ناساندنی مه
  . ر  سه خاته ی ده ی تر ئابلۆقه وه نارد ئه

ی بۆ  شه  بانگه ی که ودروشمانه ڵ ئه گه له ر گه تی ئه تایبه گات به ست ده ده ی بهکوا  هه کهنوس  ۆژنامهر
  وه وی بکاتهی جیاتر بک یه شوه به  بگۆڕت و که هوا دارشتنی هه ی  شوه دات که وڵ ده ههوا  ئه، کات ده
. کات  ساز دهدوایدا   ی بهڕیپۆرتاژ، دوا چون نوس به  رۆژنامه یه  جاری واهه کهکانی تر   چاو ڕۆژنامه له

کانی خۆی  واه نیا هه  ته ر وته بت هه ده، ردستان بتنوسانی کو ی ڕۆژنامه وه م بیرکردنه ئاخر به
  .  وه بخونته
ی  وه  و هوشیار کردنهردکردن روه په تیر شان سه له  که کانی رکه  ئه هکك ل یهنوس   و ڕۆژنامه ڕۆژنامه

  مه ی ئه وانه  پچه  زۆر جار به وه داخه زۆر به. کات ی بۆ ده شه  بانگه ی که  ڕبازهو پی ئه به  هلک خه
ندی  یوه په لکو زیاتر به! ! وه ته کراوه بو نه ت  بابه ووال  هه و ئاسته تا به وه  یان ئه لی کراوه گه  له ه مامه

ک گرنگی  وه نه  ر بوه کات بریارده  ده که ره تی الپهرش رپه  سه ی که نوسه و ڕۆژنامه  یان ئه که رۆژنامه
  .  !! بۆ کوردکه واه هه

  بۆ نمونه که نجامدا ئهک چاالکی گرنگی  کۆمه  مانگی ڕابردودا13  لهویژدان بین چاک  ر به گه ئه 
نجام  ئه مان که له گه ق به رهه ی ده ژیانهکو  کۆمهو نرانت و ناساندنی ئه ئهنی فرانس ڤان زیندانی کرد

کخراو ک ڕ هاوکاری کۆمه بهچاک  2006/ 4 /15بۆ 12   له  وه.  دادگای الهایدا  جینۆساید له  به وهادر
ک ل ل کۆمه  گه له وه، داام نج ئهت و قونسلگاکانی میسری  فاره سه م رده  والتدا خۆپیشاندانی بۆ به8 له

ل دروشمی گرنگ   کۆمه  والتدا خۆپیشاندانی به8  لهک کاتدا  یه  له21/8  له ییدا  پیشهو ڕکخراوی پارت
  یتوانیوه  پکک هیچ هزکی تر نه له  تائستا جگه کیه  چاال2م  ئه. کانی عراق ته فاره م سه رده  به بردۆته

  ... نجامی بدات ئه
نفال  ئه که  پک هاتوه رکخراوی والتان 28   له که رکخراوی جینۆسایدی جیھانی انی سکرترینن دا وه

 و یشتن گه  تنه م دانپیانانه ئاستی گرنگی ئه ک له یه  هیج رۆژنامه وه داخه به.  جینۆسایده
  ؟!!ڵ کرد گه یان له ه  مامه وارانه دهنخو نه

، م بدرت له  قه جینۆساید له نفال به دات ئه وڵ ده هه  که هسویدچاک  ی مپینه  کهو م چاالکیش ئه چواره
دکتۆری ، مانتار رله په، زیر وه، رۆکی پارت  سه تی گرنگی سویدی له سایه یان که دهی مانگکدا  ماوه له که

ی  پله له مۆنا سالین جگه، پ رۆکی پارتی چه  الرش ئۆهل سه کک له ریه هه  بۆ نمونه...  شه قه، زانکۆ
ترین شانسی  وره  گهشئستا که... زیر وه، سۆسیال دیموکرات رۆکی سه، زیران وهک رۆ کۆنی جگری سه

 3  مانه  ئه که  هۆفمان ئوله  بوه متر نه  که33%وام  رده  به کی سوید که یه رۆکی پارتی پله  سه  ببته یه هه
  . دا م والته تی ئه  سیاسه  له یه لی گرنگیان ههۆین ڕتوانین ب تین ده سایه که
و  ئه. کانیان  مانشتی ڕۆژنامه بوه وا ده  ئه ایهنجامیان بد ئه  خۆیانکتی پارتی ویه  م چاالکیانه ر ئه گه ئه

 2 دا به 3  ڕه په  الله  ته وه ه یان ئ وه کردۆته بویان نه  یانتن سه ی ده وه ره ده  له ی تریش که ڕۆژنامانه
  م بونه ر خه م ته زۆر که نفال  تاوانی ئه سه دامیش له ت خودی دادگایی سه نانه ته،  باسیان کردوه در

  ... کانی  باش و خراپه نه الیه  له وه م دادگایه  قوالیی ئه ته نو چونه  نه، وال باسیان کردوه ک هه زیاتر وه
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 جینۆسایدا نفال به ر ناساندنی ئه رامبه به  هل من رخه مته یان که زۆرینه کانی کوردستان رۆژنامه
زگا  ر دام وده  بۆ سه م بوه کانیان که کانیش فشاره ی ڕۆژنامه وه له  جگه مه ئه،   جیایه که  ڕژهشدا مه له که

  . ن کان بده لکوژیه  کۆمه  دۆزی تاوانه کانی کوردستان تا گرنگی به سیاسیه
  


