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  قادر نادر... . ڕێ کرد تاوانمان به  پ لهیساک
ر   هه بۆیه، کی نوێسا نو  چینه ین و ده که  ده2006 سالی  ی لهیمائاوا  ماوه ند ڕۆژک مووی چه هه

ستی   و کهسیاسی پانۆڕامای ژیانی... ک یه وه ته نه، تاکک
  .  یاد وه  ک فلیمک دته وه خۆی
، م ند بکه ز بهی ڕی بۆک ند دره چهدا هوت ل مه ی من ده وه ئه

کی   خه که،  یه هڕۆگ  نه  سیاسیه و ژیانه ک له یه کورته
ک  یش وهم سا  ئه که، تژی  ده داتیای  ه سا15 کوردستان

رپرسک  ند به ستی چه  ده ری کورد به ده قه (ندین سای تر چه
م  ر ئه سه یان بهازنوس زوی خۆیان بیاری چاره  ئاره  به که بوو

رپرسانی کورد  م سایش به  ئه وه، سپاند  چه ته میلله
 تیان سه دهکانی  و کرداره ڕۆژانی شاخیاندروشمدانی  له

لکشی دادگا  رپرس په ک به دا یه نده تکی گه سه نو ده  له وه، بوو ئاسمان و ڕسمان جیاوازی هه
رم   نه کورسیه فایلدارک له، کانی کوردستان زیندانه میوانی  بوه نفالچی نه مانکی ئه قاره، کرا نه
دیت ب  نهخۆپیشاندانکمان ، رج کرا و ک بردی مان زانی چۆن خه نه ل داهاتی گه، وت که کانی نه هونۆ

ی  ه سا18کردنی ووا دوای ته کان له رپرسه  به منداه،  بوبت واو نه ک ته دانی خه نجه شکه گرتن و ئه
، گرن رده تی سیاسی وه سه تی ده مۆله، تی لخورینی ئۆتۆمۆبیل رگرتنی مۆه بی وه ه لنیان مه ته
  ، ...وت نه، غاز، ئاو، بایی ب کاره  وام بوو له رده لک به خه، کرد ل نه گه  بوردنی لهلک داوای  یه رکرده سه

چی  که یان بینی ونوسین ده و چا به یان تاوان که ئاست ده  لهشی زۆری ڕۆشنبیرانی کورد م سالیش به ئه 
بۆ   ی جوانتریانناڕزۆ شکیشیان به.  بووڵزمانیشیان ال، ڕ بوو گویان که، کانیان شکا بوو پنوسه

دانی توژکی  ر هه سه  له  جگه مه ئه. ران ل بۆ کینی نوسه ده ندکیشیان ببون به دا و هه ت لده سه ده
  . ناو ڕۆشنبیر ی به نده گه
  کی دیکتاتۆریانه یاسایه به... رۆک پیرۆزی سه بهتی  سوکایه، وال ی هه ه بیانوی هه یش بهام س ئه

و  ه  ههر رامبه به  له وهوری یاسا ون ب روه  سه وه م الشه له،  نوس بانگ کران بۆ دادگا ک ڕۆژنامه کۆمه
  . التدا سه ده رپرسانی  بهکانی تاوانه

 .  
ک  م وه که نجانی نیشتمانه الوان و گه، یدان  مه هاته یی نه وه ته لکی نه یش خهم سا ل ئه به

و  ژنان، ر  به رانی گرته نده ڕگای کۆچی هه، یه هه کوردستان لهی  ریه روه نادادپه م ک له تیه زایه ناڕه
 ندانی کوردستانی م زۆرینه، تانی خون کران خه دانیان سه  به م که کوردستانهتی  ینه ش مه کچانی به

شت ژیانیان  هه به له ت سه نی ده کانی به وه  نه وه م الشه له خ ئاسا  ژیانی دۆزه وام بوون له رده به
ملیۆنر و  ندینیان بون به چه رانی دونی نجده گرانی بیری ڕه م سالیش هه ئه، ن به دهر سه به
 بیار  جاوز و فایلدار له ی تهر خانو سه  لهوردستان کرۆکی کانی سه م سالیش بیاره ر ئه هه، دار رمایه سه

  . ڕی په زیاتر تنه
  . ش کرا ر منداالن دابه سه  به وه الده ترین جه وره ی گه ونه ڕتوکی خوندن به شکردنی په م سالیش دابه ئه
الت  سه دهراجی  کانیان هه خۆیان و نوسینه ژاران م خۆری هه خه ناو  بهک ڕۆشنبیری م سالیش کۆمه ئه

  . کی دۆالردا یه قه ره وهند  چه  پناوی کرد له
نفال  ئه، وار بوون کرداردا کۆه ل له یی شاعیر بون وه وه ته دروشمدانی نه رپرسان له م سالیش به لی ئه به

 بۆنی کیمیاوی ل  بجه ه  ههچی که، بوو دروشمی پیرۆزیان 3 کان عریب کراوه  ته  و ناوچه بجه له وهه
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 کانیش عریبکراوه  ته ناوچه، تچ وتکی وران ده  له نفال ئه کی ی ناوچه کانی خه پاشماوه، دت
  ؟؟ دا نو زبدان و چلکاو خنکاون له

 رین ومانگرتنی راپه یالم سا به، بوو  و زۆری تر تیانه ینه مهو  دان به  درژهی ساڵم سا رچی ئه گه ئه
نگ   ده نوس وڕۆژنامه و ڕۆژنامه بوری زۆر له سالی،  بوویشران هرمانب فه، نامامۆستای، خویندکاران

دنیام  که، سوا کردڕرپرسیان  و زۆر بهالت  سه ر ده رامبه به  له شکاند زۆر دیواری ترسیان  بوو که نجانه گه
ڕی ئازادیخوازی دیکتاتۆرو  ئاخر شه، بت دیموکراسی ده وتی زیاتری ستکه  سای ده سای ئاینده

ی  وه الم ئه به. واو نابت ک تهند سا چه ر به روه خۆفرۆش و نیشتمان په، ڵ و پاک نده گه، کاتیخوازدیمو
  ؟هاوژێ نگاوی بۆ نه نی هه کیسه کی کودستان  خهگرنگه


