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  قادر نادرقادر نادر  ... ...   ؟؟کانت مامهکانت مامه  که وتنهکه وتنهست چاوپست چاوپ  دهده  داد لهداد له  
  

شه  کیسه رخستن  ۆب ، مام جه الل بکاتیژ دردوور و ی له خه باتیلۆت نککه س ناتوان
 ی تریه کیان هه ر سه رکرده یه مامه یی ئه وه نیبه الم ئه مه مانا ، کوردستانی گه لی

ره دا ت ل ده مه ویئه وه  شیبگره تاوان یه و آه م و آورتکوردستان به ده رن له هه 
 که له ی ژنامانه ۆڕ ئه و ڵگه  له ،هی مامه ینه که وتناته نھا ئه و چا و پ ، بکه میباس

له سه ر سه  یه تیان ئه و ئاخافتنانه ی ،ت کوردستان ده رده چیرکه ره کانیوالته داگ
  . کوردستانییۆربه خ
 کوردستان یکو خه ر له نۆ زیه کی زارب ، مامهی که وتنه کان هه موو چا و پیله دوا
نه یرۆچوونکه مامه به به رده وام له ز ،ت ده رده چیبه تییتاران به ی شنبۆڕ و یبه گشت

 ییۆ سه ربه خیسه باره ت به مه سه له  یار یک پرسکات دایکه وتنه کان چاوپی
اده ڕهه ر چه نده تا ،!!م ده دا ته وه کورد وه یکا ریوه ک نه  ،ت ده کرل یآوردستان

 قسه ڵله گه  یت هبیران به تایشنبۆران و ر و نووسه ی گشت ه آوردستان بیکه ک خه ی
  .اهاتوونڕ یکان

قسه  هیرآردنه وه یم ب هئ ، آوردستان خه ونهییۆربه خ هس ، بووهیمبه رده وام ئه وه وه  
 له یوه ک ئه وه  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ناکاتیکورد قه ت داوا ،رهی شنبۆڕ یك که س هه ندی
 ، کوردستانهی خوازی رزگارینه وه  جویه کانسه رکرد ک لهه کیت ئه وکه ی چووبیریب

 سه ربه ۆان بیده نگ دای نافه رمیكیمۆفراندی کوردستان له ریک خه 98%کدا له کات
م وه ۆ بی تر نازانیوازچ شیمامه ه ایه ئایار ئه وه یپرس دا هریل .؟ کوردستان داییۆخ

 اره؟ ی ئه و پرسیدانه وه 
 یۆ دان به سه ربه خیھانیج یكچ والت و ناوه ندین هک ده ه ش کاتیۆهه ر ب

 مامه یوه ی ش هل ی کوردیماسانۆبلی دیت آه خود ئه وه ناکریاریپرس ،ننان کوردستاندا
 یک خه ی ته واویکماف ییۆنن که سه ربه خان ناهیر ناکه ن و راک فان خه یۆخ

  .کوردستانه
 ی به شه کانیدا له سه ر خه باتییکه وتنه کان چاوپیربه ۆه له زمام ، هكی دیكین هیال 
  .ده کات ند اری کورد بریهه ست، کوردستان ی هكید
 یارمه تی ۆر که ر بی داگیتان وویلۆڕله سه ر  دایکه وتنه کان چاوپی ربهۆ نمونه له زۆب

دان به سه ر  هه ڵان و باوه ک به ش ، کوردۆنده بی زیان کاته خدریئه وا ده  ،نکی یدان
 هه یدانان به شان و بال هه ی ،ران ئیر که ریی داگیان ده وله تی ،رۆر به گۆ گیئه سه د

 وه ک ندان شویژانه ده له چه ندۆ ڕله م  یفاش یایتورک یآان هیی حكوم هربرس هک له بند
 مهئ ،ستهیرۆری تیکیز پکک ه:یدا وتی تورکیه تیڕ حویژنامه ۆڕه و ی عه ره بیله که نا

ن له به رامبه ر یانه ت ده زانیا به خیتورک یستای ئی ئه و حکوومه ته ڵ کردن له گه ڕشه 
له به رامبه ر !!! ، ت مامه بیرفانی له گیت هیآوردا یرۆ میوه ک ئه وه  !! کوردستانیگه ل

سه یرۆری گرووپه تۆا بی سوری کردنیکاری هاریاریه پرسیی عه ره بیک که نائه مه ش کات
 ینۆ کیژانۆڕ یبه شان و با المدا ه و ه ل؟هییو چ ه ئیستوهه  راق ده کات ناو عیکان
  !!!نییا قسه ده که ی سوورڵوو له گه ڕووبه ڕمه  ئیداو ووتا دا هه یسور

 یم قسه له سه ر رژیتوند ربهۆراق ز عیسته عه ره به کانینالۆی ناسیکدا خودله کات 
 یشی ئه وانیکاریا هاری سووریمژڕکدا له کات راقدا عی کردنیه تیا ده که ن له دژایسور
 !!!اتر کردووه ایز
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 ،تینا به کار ده هی له به رامبه ر سوری تر وه کو ئه وه یکیزمان ت بهیباشه مامه ناتوان
   .؟تینبه کاربھ  کوردستانی تری به شه کانینه وه له به رامبه ر جوو

 خه یهه ستله  كیزڕچ یه ، دایکه وتنه کانم مامه له چاوپئه وه ده  داییتاۆ من له ک
کوردستان ناگریک ه کمان لیچ داوا ی ه ؟؟تویبه ئه ندازه  یه جگه له وه یت ن یت 

  . کوردستانییۆ سه ربه خۆاگره بڕا هه ستمان یسور
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