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  الج  نسوری هه مه ... !!؟؟ لوجه ستکی شاری فه  ده  به مه یان قه * ستکی شاری سلمانییه ده م به ه ر قه سۆران عومه

   
  وازکی نووسیوه بانگه، ڕی کوردستان نتدا  ماپه  داو له٧/٢/٢٠٠٦  ر له ڕز سۆران عومه به 

ریوان و  وت مه یانه  ده ی که سانه که و م بۆ ئه که واز ده بانگه{ رموت  فه  تیایدا ده که
 بۆ  ت و نموونه  عیبره ینه ن بکه که کی ده تی خه ی ئازادی و قودسیه  ئیھانه کانی که هاوشوه
   به تی ئیھانه توانت جورئه سی تر نه ندکی وا هیچ کات که  په و مژوو تا ببته ئسته

ی  که ره یکه م په رده  به م له که داوا ده، تنرت ئاو بسو  به پویسته، ئیسالم و موسمانان بکات
  . }نفلۆنزا دابشۆردرت  ئه ک مریشکی تووشبوو به ردا وه ری خاوه عومه
ر   هه  که بووه و پی باش نه بووه دا نه وه ڵ ئه  گه تادا له ره  سه  سۆران له ر چی کاکه گه ئه
ند دکدا   دوای چه م له به،  وه  بدرتهم یی دابندرت و وه بجه ه ریوان هه رزش بۆ مه ئه

رنج  کرت جگای سه  ده یدا دت که ڕه م باوه ر ئه  سه یر به ئاڵ و گۆڕکی سایکۆلۆژی زۆر سه
   !روونناسی بت رسوڕمانی پسپۆرانی بواری ده و سه

 ٣نھا  ته ،نرت و رو نووسنک دانه رزش بۆنووسه  ئه که، دا بت وه ڵ ئه  گه سک له ئاخر که
  وه وازی ئه بانگه،  یاندووه  ڕاگهدای تیا ڕه م باوه ی ئه و جگایه  له وه وته تر دوور که سانتیمه
، )! تیرۆرکردندا  له م داهنانه  ئه نه رنج بده سه ( ئاو بسوتنرت  به ره و نووسه بکات ئه

   !یر بکرت سکی ئاسایی سه  که  به سه و که ناکرت ئه
ند  لدرا بۆ چه tv کوردستان   لهی شخ زانا که له لسه ی موسه وه و شه  ئهر ن عومهسۆرا  کاکه

م توانای  به،  و ڕووداوه ر ئه سه کرد له *  شوانکون کی یه نامیلکه  وه ڕۆژک دوای ئه
  ی که که  تازه که چههنت و  س ده ره ییدا هه بجه ه ریوان هه ر مه رامبه  به دایالۆگی له

ریوان   مه کات که واز ده بانگه گرت و ده  هه یه مه  قه ی که که  کۆنه که دات و چه  فده مه ه قه
   به کات ئیھانه ت نه سی تر جورئه  وا تا کهندکی ت و په عیبره  کانی بکرته و هاوشوه

م  رده  به  له ارهها خوازی وه ره هه، )! ئیسالم بگرت  له خنه  ڕه یه وه ستی ئه به مه (ئیسالم بکات
  !نفلۆنزا دابشۆردرت  ئه مریشکی تووشبوو بهک  ردا وه ری خاوه ی عومه که ره یکه په

   ئستا به  که  عسه و ئای به دا بت ئه وه وی ئه  هه بوو جارک له ر ده  سۆران عومه کاکه
   درابت به ابشۆریت کهک د ڕۆیه ک په وه،  وه کته شه ردا ده ری خاوه ی عومه که ره یکه ر په سه
و قورئان  بجه ه واوی هه یدا ته رو سایه  سبه  له  که، نفلۆنزادا  ئه ر مریشککی تووشبوو به سه

ی ک مریشک  وهیی بجه ه ریوان هه ک مه نه، ل بوون رده رقی گازی خه کانی غه وته و مزگه
ب  ره  عه وه یان ناکات ئه مه ت و ئهکا یان ده وه م بۆ ئه به، تنفلۆنزا دابشۆر  ئه تووشبوو به

  . ) !!ال دخان بال نار (نی گووته
کانی  وازه یام و بانگه ڵ په گه  ر له ی کاک سۆران عومه وازه و بانگه یام  م په خای ناکۆکی ئه

، ستالین،  ئوسامه، ینی خومه، دام سه، ) الجزیره (نای و که لوجه کانی فه سته ده  به مه قه
موویان  رهه شی هه م خای هاوبه به،  کانیانه نھا ناوه ر ته ۆسۆلینی و هیتلهم، چاوچیسکۆ

جا ئیتر ، نفلۆنزا  ئه ک مریشکی تووشبوو به  بۆ کوشتن و داشۆرینی مرۆڤ وه وازه بانگه
  !!ک بت رچیه  هه که وازه مۆتیڤی بانگه

ک ناوی  تی خه ودسیه ق ی تۆ به و دینه  ئه ر بووترت که سۆران عومه  کاک  به پویسته
، )! ئاو سوتاندن به (بری  زه ر ئاوا به  تا ئستا هه وه تای دروست بوونیه ره  سه له، یت به ده
بنت و نیازی بووبت  م هه دهتی کردبت  سک جورئه رکه کداو هه ر خه  سه  به پنراوه سه
ک مریشکی  ت و وه ندوو عیبره  په  به کراوه،  وه کانی بدۆزته مک بۆ گوومان و پرسیاره وه
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ر  گه ک چۆن کابرای میسریش پان ووتبوو ئه وهر هه،  نفلۆنزا داشۆردراوه  ئه تووشبوو به
زار جار پم  ویش وتبووی هه ئه، )جبان (ن یت پت ده که ئران نه/ڕی عراق شداری شه به

و  ر له کیش هه خه، خوا عافووی بکات، اوک جار پم بن کوژر  یه  باشتره وه بن جبان له
 ک ی سنگیا زیندانی بکات نه زه فه  قه لهکانی   پرسیارو گوومانه پی باشتر بووه،  وه یه سۆنگه

  !!وتنرت بس ئاو کانی ئیسالم به لیفه ستی کاک سۆران و خه ده به
رۆرکردنی عبدالخالق  ئایا تی وه  بداته و پرسیاره می ئه ر وه  کاک سۆران عومه پویسته

کی تر  ت تا ئیتر خه ندوو عیبره  په بووه، عس زانایانی موسمان و به فیتی  بهعروف  مه
   بجگه  تیرۆریستییه و کاره ئه بوای من  به! ؟گرن  ئیسالم نه  له خنه و ڕهن  که ت نه جورئه

نگاوکی   هه بوو به، شی رکه تی و سه  سیمبوی ئازایه کرد به عروفی ی عبدالخالق مه وه له
الم  سهد و  حمه دنی و ڕبوار ئه ه ها هه  ته ی که نگاوه ندین هه و چه تاییش بۆ ئه ره سه

ندینی تر  شید و چه یی و ئارام ڕه بجه ه ریوان هه مهن و  سه عید حه سه مه  و حه عبدالله
  . یانھنا هه

، عاتک سه، ک یه سانامه، ۆژ ژمرکیری ڕ سههیوادارم ر   سۆران عومه  کاکهبۆ یڤم دوا په
و  چاوک بخشنت به! ؟ژین مکدا ده رده  چ سه  له ی بزانت ئمه وه مۆبایلک بکات بۆ ئه

گات  وسا تده ئه، کات ی پده دا قسه و مۆبایله به،  ی پنووسیوه و ووتاره  ئه دا که ره کۆمپیوته
سکدا  رکه شی هه  له هنت به رم ده ی شه موچکهو   نییه مه رده م سه  هی ئه وازه و بانگه ئه
   !خات رده ی پشتیشی ده که ڕه و باوه که وازه نی بانگه  و الوازی خاوهست  ده م بگرته ه قه

 پم  چونکه، لکترۆنی دروست بکرت  بۆ میدیای ئازادی ئه ژه هنگ رگیز خوازیار نیم ته من هه
 باکردنی  کات له کانی ڕۆکی گرنگ وازی ده  الوازه ڕای خاه ره  سه  م میدیایه  ئه وایه

و هات و هاواری  ئه، ئاساییدا وتکی مۆدرن و  ر له گه م ئه به، ربیندا ئازادی بیروڕا ده
هیوادارم ، خرا ر داده  سه لهی  یه و ڕۆژنامه ئه،  وه ته بو ببوایه) ! ئاو سوتاندنه ( کوشتن و به

ست   ده ی له ته رفه و ده می کات ئه نجای و زۆری کار و که ر جه  به هر فارس ل  عومه کاکه
کوشتن و  (وازی بۆ  و بانگه  الجزیره ی ببته که ڕه ماپه ی وه  بگرت له  ڕگه که، ڕوات نه

ی  که ڕه  ماپه  که یه شم لی هه ڕوانیه و چاوه من ئه،  وه تیادا بوبته) !ئاو  سوتاندن به
  .  وه وانه  پچه ک به نگی ئازاد نه نگی مۆدرن و ده ت بۆ ڕهرک ب مینبه

  
  الج  نسوری هه مه 
   هیجری٧١سای  

 mansorihalaj@hotmail. com  
  
  بۆ هم  قه وه م شاره  له یره سهوا  ئه،  سۆران دانیشتووی سلمانی بت ر ڕاست بت کاکه گه ئه*

  .  وتنخوازه  سلمانی شارکی مۆدرن و پشکه چونکه !!شنرت ڕاوهکوشتن 
  بۆ خۆی پوزێ له  په شتدا به روده  ده  شوان له وترت که  ده و چایه  به:شوانکون*

   . کونت ده هه
        
  


