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  قادر نادرقادر نادر ...  ... نت؟؟نت؟؟  یهیه  گهگه  یی چی دهیی چی ده  دین کاکهدین کاکه  کهکه  لهله  ی کاک فهی کاک فه  مهمه  ئهئه
  

  به حمان بدوله شرزاد عه دانانی   بهدژ وه تهرز بۆ تی به زایه ناڕه،  وه ره ر و ڕۆشنبیرانی کوردستان و ده ن زۆر نوسه  الیه ی له وه  دوای ئه
. !! وهردرا سه  بیاری لهیی دین کاکه که له شنبیری کوردستان کاک فهۆزیری ڕ وه ن الیه له که ، رمی کوردستان  ههگۆڤاری یر رنوسه سه
زمان   رمه ان شه پی  که یه بگرتا زایاتیانه  ناڕه نگه  و ده  سکی ئازادیخواز ڕزی له ک که دین وه که له کاک فه، بوینوان ڕ کمان چاوه والیهمو هه
 چی  که، ؟؟!! ی نوسیوه که له گه تی دژ به ندین بابه چه ی که پنوسه  به که، سک که بدرت به،   خون ئاودراوه ک کهت ی گۆڤاری حکومهحا

  1. توانین سودی ل ببینین  ده نده مه  هره  سکی به ت شرزاد که دهی میدیا  ڕۆژنامه له  وسته م هه  بی ئه مخابن له
 نیمانیمومان ب  هه؟! وه هنته  ده یه و شوه ی به هانه  بی داوای ل بوردن به کات له  دهک یه ه  هه تی کورد که رکردایه م بۆ سه من ت ناگه

. یان که له الی گه بن ویستر ده زۆر جوانتر و خۆشه، ن که داوای لبوردن ده کانیان ه ر هه رامبه به اتک له جیھان کی  سیاسیانه رپرسه و به ئه
    ؟؟!!رناگرت زمونک وه ئه  م بواره  لهی کوردت رکردایه بۆ سه  یه وه پرسیار ئه
 کاک  باشه ؟؟ بوه کانی سارژ نه تائستا زامه  کهل ک گه  زمان حای یه  ک شرزاد بکاته کی وهخۆفرۆش، زیری ڕۆشنبیری وه  هیر زۆر سه

 عریفی و زانستی بت داهنانی مه  دواتر ده؟!! شرزاد له  جگه   نیه تر هره  به و بهر روه  سکی نیشتمان په دستان کهمو کور  هه دین له که له فه
  .  وه ته  ماوهیعس بۆ  بهتی سه  دهزمونی کۆنی  ئه شیان له مه  ئه  دیاره ؟تداراندا سه  ده  له وه  خۆنزیک کردنه  له  جگه؟؟!!بت چی 
رانی  ستی داگیرکه ژر ده  له یان ساه ده که، یدان  مه بنته بیرشنۆهوشیارو ڕکی  گایه کۆمه رکتی  ئه شنبیری کهۆزیری ڕ  وه ساتکه کاره

شدار بوبت   خودی خۆی به !!وه کاتهب هوشیار  وێ  بیه گایه م کۆمه ی ئه فهسو یله م فه  چی ئه که.  ستی شونرایه کوردستان تاکی کورد که
  ؟؟ری عراقدا تی داگیرکه سه  قوناخی ده ی شواندنی تاکی کورد له پرۆسه له
 که  وه تکی کۆنی بو کرده وال بابه ی هه دا ڕۆژنامه م ڕۆژانه ی له وه  له  جگه مه ئه.  یادمانه کانی له ناسین و وتاره مومان باش شرزاد ده هه

  2. ی که دام و دادرسته دانی سه  شان و باڵ هه و به رگه هزی پشمه ر   سه  هرش کردنه  پبووله
ن  ک چوار چوه  یه کتی که ت و پارتی و یه ک حکومه  واتا وه زانن ئوه ده ین  با پرسیار بکه بۆیه وروژنت؟ تی تر ده  بابه باسهم  دواتر ئه

  ووهب رچی نه هه  چونکه ری سه  وامن له رده ئستاش به و ڕۆشنبیران کرد  ق به رهه ترین تاوانتان ده وره  سای ڕابردودا گه15  له. دا دووناو به
 زۆر  وه، ر ی  سه خسته فشارتان ده  جۆر  شوازی جۆر به یان به، تیرۆر کران.... گرتن ی ل  خنه ڕه، بوو نگ نه بده، کانتان ندامی پارته ئه

ی ئابوریتان  ابلۆقهڕی ئ و په ی ئه وه  له  جگه مه ئه.. بژارد رانی هه نده ک ڕگای هه زایه ک ناره وه کانتان  سیاسیه ه ئاستی هه ریش له نوسه
 هیچ سانسۆرک  که ن کان بکه ره یر ی مالپه سه ر گه ئه دین که له کاک فه. رۆک یانوت با بژی پارت وسه ی نه نگانه و ده موو ئه ر هه  سه خسته
م کورتیش  رچی ب که گه  ئه؟نوست گرت و وتاری زانستی ده  ده خنه  ڕه  و بورانه داوه ری هه نج سه ری گه ندین نوسه چه، ستی پیا ناگات ده
   داهنان نامنت کانه زمونی حوکمی دیکتاتۆره  ئه الم له به....  نیه

ی  و تاوانبارانه موو ئه  هه  الیان ئاسایه ربۆیه  هه؟شمان هی ئیمۆ ئایند  دادوه  گشتی خۆیان کردۆته تدارانی کوردستان به سه  ئیمۆ ده
  . !!رکردون لبوردنی مژویان بۆ ده.... رونفالچی وفایلدا  ئه  به تاوانیان کردوه

ن   دادگای بکه بی ڕاپچی ی بکات له که له تی گه تی دژایه ی توانیویه که  پنوسه نیا به ڤک تهۆ مر زانت تاوانه دین باش ده که له  کاک فه
  . !!ن به تی ده سه بۆ ده

ش نوێ  مه  ئه که،  حمان راوژکار ی سامی شۆ ڕ ش بوه بدوله هعزیر شرزاد   وه ویش ببته ی ئه وه ر له کات به دین ڕاست ده که له  کاک فه وه
ش فایلدارو  ن نمونه باشتری؟ و زمان حالی کوردیشن یه رپرسیارتی زیاتری هه به  شرزاد تاوانبارتر س له لنیام زۆر کهد منیش   چونکه نیه
  . کانن نفالچیه ئه
  ڕاستی که  به که، تک بنوسم بابه. کرت ش ده زاگرۆس تڤی پشکه له  کهزمونی شرزاد ی ئه رنامه ر به سه  نیاز بووم له ک به یه  ماوه نده  به

و  ل ئه گه له وتنک زگای زاگرۆس تیڤی ڕۆژک چاوپکه رپرسی ده هیوادارم به که، ن ده دهنجام  مان تاوان ئه نای ئاسمانی زاگرۆسس هه
  زمونی خۆیمان بۆ بکات؟  ئه  لهکباس کو  بهی بکات و مانه قاره

   نت یه گه ندێ مانا ده هه دین که له ی کاک فه مه ئه 
  . ؟؟ وه نه هیچ ناکه  س له بۆیه.  زنه زۆر مه و خۆیان پ  تیان ال زۆر بچوکه هلمیل، گشتیان تی کورد به رکردایه  سه که/1
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کانی  وره  گه شهۆس فروونفالچی و فایلدارو پن  ئاستی ئه به شی که تاوانه نه،  مه که یه  تاوانبار و خۆفرۆشی   نهحمان بدوله شزاد عه/ 2
نیا کاک   ته م کوفره  ئه  کهین یر بکه  سه و چاوه  به نیهق   هه بۆیه.  وه م دوو هزه ه ناو قویی راگایندنی ئ ته چونه شکیان  به که هتر
تی   بۆ جوان کردنی حکومه یه م شوه ودوا به مه  له م گرنگه به. کتی لتورکی سیاسی پارتی و یه  که بۆته  مه کو ئه تی به دین کردویه که له فه

  . ترسیدارانه  مه م دیارده ئه وامی رده ر به رامبه به  بگرین له خنه ڕه کوردستان
  . کانی داهاتوشمان وه ری نه  دادوه ته و بونه وه ش ناهلنه بوارک بۆ ئایندههیچ  وان  ئه بۆیه.  مژوو کردن له رم نه شه. 3
م  ش بهکی گرنگیهت ناگرن و   میلله ستی  ههتی ڕز له تایبه  به هزه2م   گشتی و ئه تی کورد به رکردایه بینم تائستا سه ی ده وه ئه/ 4 
ران و  گرتنی نوسه خنه ی ڕه کاتکدا شوه له. کرت یان ده ئاڕاسته... کان ڕۆژنامه، کان ڕه مالپه  له ژانهۆ ڕ ن که  ناده خنانه مووڕه هه

ک  ی خه نتیانهزایا و ناڕه گرنگی به، کی تر یه ر تاماوه گه  دنیام ئه که. بت ده   تر و بورانهترزۆر یان  ژمارهر دت نوسان هه ڕۆژنامه
کان  ترسیداره مه   بڤه و شته ره به کانیان  پنوسه  بهرانیش بت و نوسه ژ تر دهوندوتیتزیاتر ک   خهتی زایه شوازی ناڕه، ن ده ران نه ونوسه
  . چن ده
  ؟؟ وه ۆمان بریندارو قوتر بکاتهک ب وه کانمان بۆ سارژ بکات نه زامه که   پویستهکمان یه رکرده  سه یه وه  ئه ئمهی  کشه  پم وایه 
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