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 رزنجی لی به ئاسۆ عه.. رن هانا به
  

گه ڕخستنه وه ی ده زگه ڕوشنبیری  ـ سیاسی به ره و به شنبیری   هه ودان بۆ پكھنانی ته وه ركی ڕۆ
ڕۆشنبیری و دوورخستنه وه ی له آاروباری آین  و آولتوورییه آانی شاری سلمانی وه ك مه به ندكی

 . یه آی به په له و هه نگاوكی خرای ده وت هبیــــرآردنه و، و فرۆشتنی جیھــانی
آه و دامه زران وهه سانه وه ی   و له پناو ئاوه دانكردنه وه ی ناوچه1991دوای ڕاپه ڕینی به هاری 

ژماره یه آی زۆر ڕكخراوو الیه نی ، سلمانی باری گوزه ران و ژرخــــانی نه ماوی ناوچه ی شاری
جا چ به شوه یه ، بانگه وازی چاره سه رآردنی ئه و دۆخه هاتن به پیرناوخۆیی وهه رمی و جیھانی 
نه وت به رامبه ( ی نو ده وه تــــــــــی 986به تایبه ت دوای بیاری ، وخۆ آی ڕاسته وخۆ یان نا ڕاسته

نی آاولكراوه آا به شكی ئه و داهاته بۆ ئاوه دان آردنه وه ی دھاته ڕوخاوو شارو شارۆچكه) خۆراك ر
 . ناوچه آه و په ره پدانی ژیانی ئه و ده به ره ته رخان آرا

و ڕكخراوانه بۆ به رژه وه  له ڕۆژانی یه آه می ئازادییه وه آشمه آشمی سیاسی و قۆرخ آردنی ئه
ئیدی ئابووری تاآه آه سی و حیزبی ، تر ندی حیزبی ده ستی پكرد وه ك سه رجه م بوارو ناوچه آانی

هتد ئه مانه هه مووی و زۆر شتی تر ... ئران و تورآیا و  دۆالرو هنان و بردنی آا بۆو باج و بازاڕی
 . حیزب و سه رآرده سیاسیه آان بوونه با به تی ڕۆژانه ی

آاریگه ری ئه م ، 2003تا سای  الوازی بواری ئابووری زۆرینه ی جه ماوه ری آوردوستان دوای ڕاپه ڕین
ڕۆشنبیرانی شار آرد ببن به الیه نگیر ی حیزب و  ك له هونه ر مه ندان ودۆخه ناله باره وای له زور

ئه وانه ش آه بھوده بوون له گۆڕان و چاك بوونی ، ڕۆشنبیری له ده ستانی سه ربه خۆیی فیكری و
ئه و باره دا یان به ته واوی هونه ر و ئه ده ب و شانۆ و شیعر یان ج  دۆخه آه و له ژر فشاری

 ... مانه یان هه مووی له آۆه پشتی پشتیان ناو ڕووه و هه نده ران ملیان نا یان ئه، هشت
پش ) هونه ری به رگری(ئه وه ی ج ی سه رنجه هونه ر و ئه ده بی آوردی وه ك بزوتنه وه یه آی 

 و به توانا و بزونه ر بزوتنه وه یه آی خۆڕاگر و، هونــــه ر و ئه ده بی جه ماوه ر بوون، ڕاپـــه ڕین
و زه نگی ئه وسه رده مه و چاوی پیا وانی  سه ره ڕای زه بر، آارتكه ر له ڕووداوه آاندا خۆی ده نواند

به م سه ره ڕای ئه و هه . تی سووری ڕژم ال بدات ڕژم و حه ڵ آردنی خونی هه ر آه س له خه
و جه ماوه ریانه و خۆڕاگرانه نوسه رو ئه ده ب دۆستان سه رآه وتوانه  موو ڕگریانه هونه ر مه ندان و

 شیعره نیشتمانییه، چیرۆآه آان، رده مه یان بۆ خۆیان و میلله ته آه یان تۆمار آرد مژووی ئه و سه
تائستاش یادگار ، هتد... تابلۆ خۆڕاگره آان، سرووده سیاسیه آان شانۆگه رییه جه ماوه ریه آان، آان

 . ناچن ه رگیز له یادمانو یاده وه ری شیرینی ئه و سه رده مه ن آه ه
آارآردن له هه ر بوارك له و ، بوون شیعر و هونـــــه ر و هه موو بواره آانی داهنان ناسنامه ی شارك

شاری شاعیران و هونه (یان ) شاری هه مه ت و قوربانی(به رگری بوون له و ناسنامه یه ، بــــــوارانه
 . و چه ندین ناسنامه ی به خون نه خشندراوی تر) ندان رمه

آـــــــوا هونه رو ئه ، دروســــت بوو  وه الی هه مووان2003ئه و پرسیاره ی آه به زه قی له دوای سای 
ئه و هونـــــــــه ر مه نـــدو خه یاه به رزه فانه ی آه ده ستی  ده بـــــــــــــــی آوردی؟ آــــــــــوا

نیان له آار بخات؟ جه ژترینخومی فاشیستی چه رخی نوێ نه یتوانی ده م و ده ست و چاوو گوڕژ 
 . سته یان له جووه؟ مشكیان له بیری ئازادی س بكات؟
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بۆ آه ، آــــرــــت له شــــــاری سلمانی  ملیاردر و چه ند سه د ملیونری دۆالر ده35له آاتكدا باس له 
آووان .. نوسه ران، هونه رمه ندان، ناداته وه؟ آـــــوا شاری شاعیران مه ی ئه و شارهس ئاوڕك له ناسنا

 هونه ری و ئه ده بی و فۆلكلۆری و آولتوریه آان؟ به رهه مه
رانی بیر و بازو ســـــــه ر قافـــــه  شاعیران و هونه رمه ندان و تكۆشه، ئه و شۆڕشه ی میلله ته آه مان

 . وتنــــــــــــی بوون ی سه رآهو هه گری مه شخه 
بوون؟ هـــه گیرســـنه رو زه ره ر  ئه و ملیاردرو ملیۆنرانه یارمه تی ده رو هاو خه می ئه و شۆڕشه

بگره ئه وانه بۆ زیاد آردنی ملیـــــار وملیــــۆنه ، بوون مه ندی بــــوون؟ نه خر ئه وان شۆڕشگیر نه
شن هه زار شۆڕش و هه زار میلله ت و هه زار بزوتنه وه ی ڕزگاریخوازی ئاماده  آانیان ئاماده بوو ن

ر پبخه ن ژ . 
ب النی آه م ئه لف و ب ی  ئه، ئه گه ر باس له وه ده آه ن آه ئه مۆ ڕۆژی ملمالنی ئابوورییه

یه نه پۆزه له و ملمالن یه و ئه وال  ت بگه ن تا بتوانن ببن به به شك(!!... بازاڕی ئازاد(سیسته می 
ده و ــــــه ت آه رتی تا یبه تی بۆ زیاتر خزمه ت ، تیڤانه ی آه رتی تایبه ت ده سته به ری ده آات

نه وه ك ده وه ت خۆی ببته آه رتی تایبه ت و ب ، آار بھنایه آردنی میلله ت به پ ی یاسا به
 . ڕسایه ك میلله ت بچه وسنته وه گودانه هیچ یاسا و

خه م خۆرانی ئه م شاره ، داران سیاسه تمه، نوسه ران، آاتی ئه وه هاتووه هونه رمه ندان. .ئه م
نه ك بۆ هه بژاردنه آانی شاره وانی (پكبھنن ) آۆمه یه تی ـ ڕۆشنبیری ـ سیاسی(بزوتنه وه یه آی 

ڕۆشنبیری و  یآردنی بوار)  هخخ(به كه بۆ به رگری آردن له به تایبه ت آردنی ) رله مانی و په
آردن له گۆڕینی تایبه تمه  به مه به ستی به رگری، هونه ری و فۆلكلۆری و بواره آانی تری داهنان

و گانه وه ی شاری سلمانی بۆ ناسنامه  بۆ ناوچه ی بازاری ئازاد، ندی و ناسنامه ی شاری سلمانی
 . ی راسته قینه ی خۆی

سۆزی ده .. هه ستمان.. ڕۆحمان اآاره هونه ریانه ی آهئه و هه موو ش، ئه و هه موو مژووه جوانه
هۆی بـــــــــازاڕی ب سه رو بنـــــــی آه رتی  رونمان پی شاده له به رده م مه ترسی پووآانه وه دان به

 ...) ڕزگاریخـــــــــــــوازه ئه مریكییه آان دۆسته(ت و شــه ڕخوازی  تایبه ت و جیھانگیری ئابووری شه آه
!!! 
  
  

 .. وــــــــــــــــــك ده ســـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــه
 


