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  قادر نادر... ؟ کات مان پ دهتی سوکایه یی دین کاکه که له هفدا کاک نفال ندی داداگایی کردنی تاوانبارانی ئه رو به سه له
  

 رکی باتکه  خه بوین که  نه ڕه و باوه ن لهما زۆربه
ل  گه یی له دین کاکه که له کاک فه تی گای کوردایهڕ
سکی پنو  ری کهتی ڕۆشنبی زاره وه  لهدام بریاری که یه

 زمان  بکاته حمان بدوله شرزاد عه ک  وهس فرۆشی
به، ی که ته زاره وه یحا  وانمان  هی چاوڕ وه ئهکو
ری پاکسازی کردنی فایلچی  نگه  سه له و  ئه کرد که ده

لمان  گه  له وه ستانه ده م به له نفالدارو قه و ئه
ی  ک زۆرینه میش وه فسۆس ئه چی ئه که، نگ جه ده
ی بۆ خۆی تۆمار   پیرۆزه وهوو مژ رپرسانی تر ئه به
  . کرد نه

موو   هه  ی له لوسته م هه ر ئه  سه ی له وه دوای ئه   هه 
 کاک   دیاره که ر کۆکراوه سه  و ئیمزای له رزبۆوه تی ل به زایه نگی ناڕه ی ل گیراو ده خنه ک ره الیه
 ڤینای زاگرۆس ت  که لهر  و به مه  ڕۆژ له2چی  که.  بوو وانه م هه  ئاگاداری ئه وه  نزیکه دین له که له فه
  دیدارکی له وت بینیم کهڕ به،  دادگا  نفال درانه ر تاوانی ئه سه دام حسن و هاوکارانی له ی سه م ڕۆژه له
. بواندا ل ئاماده هگ  بوولهت زاره وه ندی  کارمه ندا تاکه رمه ک هونه کۆمه ڵ گه لهییدا دین کاکه که له فه
  نده  چهدا ی ئمه م نیشتمانه ستم کرد له  و ههگیانمدا هات ک به زویه ر ته کسه بوو یه  خۆم نه سته ده به

رپرسانی   به هند هزن و چه  بهویست و  خۆشهو وره  فرۆشانی کورد گهم له نفالچی وفایلدارو قه لۆبی ئه
  . ؟؟!!ن که یمان پدهڕز  ب وتی کوردیش سوکایه

کو  به، نادات   کوشندانانه م ڤایرۆسه به ک گرنگی بت نه ستی نیشتمانی هه مک هه ی که وه  ئه پم وایه
  . کات بات بۆ بنبریشیان ده خه

گوتار   انهڕۆژ، دیموکراسیدا تیۆردانی   له مانه که له  گهی توانایانه  به ره و نوسه کك له  یهدین که له کاک فه
 جکردندا بواری جبه چی له که،  وه کاته  بو دهیاندندا اگهکانی ڕ ناله و که رۆژنامه  له و ئاخافتن

و  خنه  ڕه ز لهڕخواز بزانت دیموکراسی س خۆی به ر که  هه چونکه؟ !کات  کارده وته م ڕه  ی ئه انهو پچه
  له دان  و گوێ نهقی ه ڕ له  که وام بوو له رده ر به گه خۆ ئه. گرت لک ده کانی خه تیه زایه ناڕه
لکو   به ت نیه  دیموکراسیه ک بوای به  نه  نت که یه گه  ده وه  ئه مه ا ئهلد کانی گه رداخوازیه رامبه به

 دوای  یه کی هه رنا چ مانایه گه ئه،  وه وار چوهمان چ  هه چته دینیش ده که له ی کاک فه وه ئه.  دیکتاتۆریشه
م ڕاست و   و دهگا له  که یت به وام بیت و بیکه رده ران و رۆشنبیران تۆ به ی نوسه زایاتیه موو ناڕه و هه ئه

دان  درژه  به  پم وایه که. یت خشی بکه یاندنیش په کانی ڕاگه هنا که و له ت که ته زاره وه جلیسی پیاوی مه
  . وت رناکه ی تر پشکی بهکس م زیاتر که نجهی پ ت وکابینه زاره ناشیرنکردنی خۆت و وه له  ته و سیاسه به
ئاخر مرۆڤ زۆر ، ستدا ده زۆر له خۆت و رزی خباتی شا خه، وس فرۆشکر پن سه چت تۆ له یادت نه له
   له  جگه مه ئه، ل نی گه وه  قزه بته ل یان ده مانی گه  قاره بته ده ئاخافتن، لوست ک هه یه به جار

نیا  ر ته گه هئ  که،  بۆی بنوسرت ی نیه خواز نیشتمانی ئاواتهسکی   هیچ کهکه ک یهمژوو تۆمارکردنی
مان  که له  گه ی به تی کردنانه و سوکایه  ئهژ بکات وکانمان سار  ئازاره  لهمک  که بتوانت  مژووهو ئه
  .  وه تان ل بکاته ن تۆله که ده

حمان  بدوله  شیرزاد عه که،  وه تهۆی کرد وه دا دوپاتی ئه ندین بۆنه  چه دین له که له کاک فه
دا  ی ئمه م نیشتمانه  له یه وه م پرسیار ئه به، بت گرنگی پ بدرت  ده یهبۆ، توانایه به نوسکی ڕۆژنامه
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و  ئاستی توانایی ئه بوو له سک نه که، دا ر روه  کورد پهینوس رو ڕۆژنامه  نوسهزاران دان و هه و سه له
  . ؟؟!!رزت ی به ویسته شهۆخ
یان  کاتکدا ده کرت له  ده وره  گه نده وه ی شیرزاد ئه له سه دین بیت بۆ مه که له نگ بت کاک فه  ره
ی گۆڤاری ن حابت زما  ئایا چۆن ده یه وه الم پرسیار ئه به، ترن وره رپرسی گه نفالچی تر به دان ئه وسه

ئاوا  کتیدا و پارتی و یه ترز نیا به ک ته وه  نه مومانه روبومی قوربانی هه  به که، تی کوردستان حکومه
عس  کانی به  گۆڤاره د لهقی دژی کور زه  به نده وه  ئه سکه ی شرزاد که وه  له  جگه مه  ئه؟؟یت گی پ بدهگرن

گرنگی دان   واز له یت که ست پناکه  ده وه خۆته دواتربۆچ له،  وه  ناتوانت بشاردرته که  یه نوسینی هه
نجامی بونی  ر ئه  ده مه ئه،  هو تا بیناقاقاتان هاتو لیه نده م گه ئه ئاخر که. یت بھن  کوشندانه یرۆسهو ڤا به
  . کتیدا و یه ی ئوهالت سه  نو قوالیی ده ته  چۆ  که یه رزادانهزاران ش  ههو ئه

 مانگی  نیا له  ته کراوهست نیشان  حمان ده بدولره هرزاد عی ش  موچه  کهواڵ ی هه امه له راپۆرتکی رۆژن
     بوه یه م شوه موزدا به ته

   رم  گۆڤاری هه له  دۆالرپاداشتی خۆی500ی  نزیکه کاته ده زار دینار که  هه750
  تی ڕۆشنبیری زاره  وه ی له ی مانگانه  دۆالرموچه1600   نزیک به کاته ده که ملیۆن دینار2

  زگای گوالن  ده  له500ی  نزیکه کاته ده زار دینارکه  هه750
  نالی ئاسمانی زاگرۆس تڤ  که له  دۆالر550ی نزیکه کاته ده زار دینار که  هه800
 نفالکراو کی ئه و خزانی خه زاران منداڵ هه به ت که التی حزبه سه ژر ده دین له که له کاتکدا کاک فه له
  ؟؟!!  وه ته باوه بۆ نه یان دۆالریش20 ی ی مانگانه موچه تا ئستاش توو و بادینان ورگۆسگو داره  که له

http://www. hewal. org/pages/he/192-4. p  
ش   ئوه که، کردبوو نالی زاگرۆس تڤیی ری که روبه  به تکی تریشدا داوام له  بابه رچی له گه ئه
 ل گه وخۆی له استهکی ڕ یه رنامه ن به  بدهوڵ هه  که زمون  ئهناوی به  خشیوه کتان پ به یه رنامه به
 دلمان  م جاره وادارم ئه هی که، نی خۆیمان بۆ بکاتکا زمونی نوسینه مک باسی ئه یش کهو ن با ئه بکهساز
 ..ند رمه هونه، ر کات خۆی پ نوسه ش نازانم مرۆڤ چۆن زات ده مانه موو ئه روی هه سه له. شکنن نه

 دیداریان  مانه تی ئه وت دیویه رکه نده به ی به وه  ئه ی بکات که گه وتن له ر بت چاوپکه روه نیشتمان په
ستا  وه  به  که فایه وابزانم ناوی مسته، ن سه عید حه سه مه حه، ریم ال که دی مه مه محه،  ل ساز کردوه گه له
   ش  ئوه  له پیرۆزه   لی ناسراوه عه
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