
 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 18-2-2006 11:17 

1 

  
  الج نسوری هه مه  ...!  بوایه مه ر قه د بریا هه سه
 
می وتارکی منی  وه، دا) نت و پۆست (ڕی کوردستان ردوو ماپه  هه  له ڕز نامق عبدالله به

  مه  یان قه ستکی شاری سلمانییه  ده م به ه ر قه سۆران عومه ( ناونیشانی  به  که،  وه ته داوه
  له،  وه ڕی کوردستان نتدا بوبۆته په ما له، و نووسیومه)  وجهل ستکی شاری فه  ده به
  .  دا11/2/2006رواری  به
،  مه  قه  به رم لبووه ۆران عومهی س که مه ه  قه بۆیه،  من ترساوم  که ڕزیان پیانوایه به
  و نه تییه  سوکایه نه و شاندنه  ڕاوه مه  قه کات نه وازی بۆ ده ر بانگه ی سۆران عومه وه گینا ئه ئه

  !!  ئیھانه
م  یی بکه بجه ه ریوان هه ر مه  سه ر له می کاک سۆران عومه کرا من وتاری دووه  ده نده رچه هه
  وه  ناوی کاک سۆران خۆیه ر به  و هه ی کاک نامیق عبدالله تیانه مکی دروست و بابه  وه به

  مه قه ر ک هه مدا کاک سۆران نه تاری دووه و  له چونکه،  م بکردایه) نامیق (ی هژا ئاراسته
  کات به ش ده که مه ستن و قه  ده ره کسازی په لۆژیای چه کنه کو ته به، شنت وه ڕاده

 یان بای بۆ فین  ربین پویسته ریوان شمشری بۆ سه مه،  وتاری تا له وه ئه، شـمشر
 ی خۆی که  کتبه ریوان به  مه پویسته (رموت فه دهکات و  رده  ده تکی تازه ئایه،   سته هب مه

 بۆ  زارییه رمه  و ژیانیشی شه ه خونی حه  وه  ئه وه بووه شیمان نه ر په گه ئه، بسوتنرت
 نامیق واژۆ و پشتگیری  جا ئیتر نازانم کاکه. ) 12/2کوردستان نت ! هلی ئیسالم ئه

  !!یدا بوو  گه بازی له مه تا سنوری قه ت یان ههکا ده! ر ر سۆران عومه ی نووسه که شمشربازییه
  ر خۆی که  سه لماند له کانی منی سه رانییه ند ڕاستی نیگه چه، می کاک سۆران وتاری دووه

ی  کانی کاک نامیق عبدالله  ناڕاستی بۆچونه دوو هنده!  ییه لوجه ستکی فه ده  به مه قه
  کهزانم   دهی پویست  به وه شه ر لره هه،  سته  ده م به ه ر قه  سۆران عومه ی که  وه لماند له سه

ڕزیان  به،  وه مه مکی بده و وه وه مه دا کورت بکه ند خاه م چه لهی کاک نامیق  که وتاره
  :رموت فه ده

نن   ئازادیخواز دائه ن و خۆیان به که  بۆ ئازادی بیرو ڕا ده شه ی بانگه وانه ئه -1
 ڕاو بۆچوونی خۆیان  بینن جیاواز له مری واقع و شتک ده ر ئه  سه  دته م که به
  ندی به یوه  په مه رحاڵ ئه هه به، بن روونی ده چوونی ده ر تووشی هه کسه یه
  .  تی ژر هی منه خه،  یه  هه وه یانه رده روه په

 . بت روونتان گرژ ده ک ده تیه زایه بۆ ناڕه -2
کی کاریکاتری چی  یه و بزانه بۆ ونه یا بکهیرکی دون وتوویت سه خه ر نه گه ئه -3

 . ڕوویدا
 . ک ملیارد موسمان یه -4
  . شت  گوزه یامه و عه ئه،  دا70کانی  ڵ ساه  گه  له یه ریت هه وه یاده -5
 .  ماوه  نه مه  باوی قه م شاره زانت له بت و نه  سلمانی نه له الج  هه نگه ڕه -6

  
  :   دوواندنی ناخ 

و  ت ئه م نرگزیه به، دونت مدا ناخی خۆی ده م و دووه که ی یه خا کاک نامیق له
، کات ی ده  ئمه کو له  خۆی بکات به  له که وخۆ پرسیاره  ڕاسته  که وه گرته رده ی لوه ته جورئه
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تی  ی ئازادی و حورمه شه  بانگه میشه هه  که  ئوه،  بپرسین  گونجاوتره  بۆ ئمه و پرسیاره ئه
زمان و ، دا وه م تاقیکردنه که م یه رده  به  وا ئستا له چییه، ن که زمانی گفتوگۆ دهمرۆڤ و 

کانی   کفنه کانتان به و شمشره مه قه، و ری گۆڕستانیان کردووه فه  سه  جووته متان به ه قه
  وه ئه ، روونتان گرژ بووه بۆ وا ده! ؟ وه ریان ڕاست کردۆته  سه وه کانه  گۆڕستانه  له وه خۆیانه

سۆران ! ؟ کی نووسیوه یه ڕه ند الپه و چه ریوانکه نھا مه ته! و هیچی تر؟ نھا کاریکاترکه ته
 ملی  ی له که  شمشره ی به وه بۆ ئه! ؟ڕوو کات بۆ گفتو گۆی ڕووبه وازی ده ر بۆ بانگه عومه

م و زمانی  ه ر قه گه و ئه تۆو ئه! ؟ی خۆی بیسوتنت که  کتبه ی به وه بدات یان بۆ ئه
ریوان  خۆ مه! ؟ وه نه می ناده  نووسین وه بۆ به، ردا  سه  به کراوه گفتوگۆتان خۆی مردووی نه

  ریوان به ک مه ش وه خۆ ئوه،  تا پی بنووسنوت بکات کانتان زه ره  کۆمپیوته هاتووه نه
  !بت تان نه وه مدانه  تا کاتی وه وه شاردۆته ناچاری خۆتانتان نه

و  ی ئه رده روه  په ئمه،  یه  هه وه رده روه  په ندی به یوه  په مه ئهرمویت  فه ک خۆت ده م وه به
 سای  کاتک له، بین  و گرژ دهکات رتاپامان داگیر ده رم سه ی شه  موچکه ین که ڕه باوه

بۆ ئاگاداریت جیاوازی  (ربینی مرۆڤ کرت بۆ سوتاندن و سه واز ده  دا بانگه2006
  . ) ک جیاوازی ئایدۆلۆژی من و تۆیه روه ریوان هه ایدۆلۆژی من و مهئ

ربینی مرۆڤ   سوتاندن و سه  له وه  س ناکاته ی خۆتانن که ڕه و باوه ئه  ی  رده روه ش په ئوه
   له ژییه دیرۆکیشتان ته، ئامزی کاریکاتریش بت کی گاته یه ر ونه  سه ر له گه ت ئه نانه ته

   به  ئمه!  مژووتان باشتر نات ئستاشتان له،  ربینه ی سه سابخانه و قه ئهی  نموونه
  !م و نووسین ه  قه ش به بین و ئوه ی کوشتن گرژ ده شه ڕه هه
 خای   له  نییه وه ئه، یت که  ده و پرسیارانه دونت کاتک ئه  خۆت ده وه  ناخه  تۆ له ربۆیه  هه
کی  یه  بۆ ونه و بزانه یرکی دونیا بکه وتویت سه خه ر نه گه ئه ،پرسیت  من ده مدا له سیه

  وه ئهستت و  پی ده ر له  سه یته خه تا ناخی خۆت ده م پرسیاره تۆ له! کاریکاتری چی ڕوویدا؟
ر  کسه  ڕاو بۆچوونی خۆتان یه مری واقعدا شتکتان بینی جیاواز له  ئه  له  کهلمنت سه ده

رو  و سه مه  قه بت به کانتان ده مه ه تی قادر قه  قودره بن و به روونی ده ده چوونی تووشی هه
ر  گه  ڕاست ئه رێ به  با من بپرسم ئه مجاره  ئه! وه نه که ک ده  یه شی ئازادی له  لهمل و
  !کی کاریکاتری چیتان کرد؟ یه  بۆ ونه  بزانه یرکی دوونیا بکه وتوویت سه خه نه

تان  م دینه مامی ئه  نه ربین ی سووتاندن و سه شه ڕه  ئاوی هه  به تاوه ره  سه ر له  هه  ئوه
   ئاودانک به  هیچ جۆره زار ساه دارکی هه  پیره ته  بووه مامه م نه  ئه و ئستاش که ئاوداوه

، ن مه ی تهت قیقه حهنگی و فیکری مرۆڤ و  رهه وتنی فه بری پشکه زه به، ت و کی نایه که
  . وت  الدا بکه بهبشکت و ڕۆژک دادت 

  :ئیسالمی سیاسی و ماتماتیک
  یه ڕۆژی وا هه،  یریان داهناوه رانی ئیسالمی سیاسی ماتماتیککی سه که ران و قسه نووسه

  نجامه رئه م به کرت ئه  ڕۆژکی تردا ده م له به، 2  کاته  ده1+1ی  وه نجامی کۆکردنه رئه به
ت به ده، 4  تهببت ماتماتیکی الستیکی م ماتماتیکه کربووتر  !  

ڕووی ئیسالم و   ڕووبه کی گچکه یه خنه  کاتک ڕهیانکاک نامیق و کاک سۆران و زۆریتر
ک ملیارد  ستی یه ست و نه ن هه و ده وه بته رز ده وازیان لبه بانگه،  وه کرته ی ده که کتبه

  !! موسمان بریندار بووه
  ک به  نهکانی تری ئیسالم یله باڵ و مه، ن کات ئیسالم ماکیاژ بکه کاتک پویست دهم  به 

 شخ و  بۆ نموونه، ن که د ده  دوژمنی ئیسالمیان ناوزه کو به به، ئیسالم ناژمرن
   لهک بینیمان ن و وه به ختی ئیسالم ناوده رسه  دوژمنی سه به  و بیاره ویه کانی ته خه موشایه
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ی تۆزقاک  وه  بئه به!! کردنر  ده کانیشیان شاربه  گۆڕهدا مردووی ناو مونه اهنانکی کهد
کانی   زیندووه ی برا موسمانه قیده ست و عه ست و نه م بۆ هه کان یان النیکه ڕز بۆ مردووه

  !! دابنن و بیاره وه ته کی خه
ر  ههمانیش  ر و و عه ته یت و قه رات و کوهو ئیما کانی سعودیه نفالچییه  ئه خه  شخ و موشایه

کانی ئران و عراق و لوبنان  شیعه  به   کهی  وه بگوومانم له، ن به دو خائین ناو ده  مورته به
 خۆ   زنجیرو شمشر له  عاشورادا به ئستا له، بت و  ملیۆن زیاتر ده50یان   ژمارهکه... و
  به، و وه ته دا نایه  ساه2ژی مندای ست و سایکۆلۆ ست و نه  هه ییان به زه به، ن و ده ده

م   بوا ناکه!!هل خورافات و جهن  ده، ن که ی خونی ده ن و شه که ق ده ری شه شمشیر سه
 ئیسالم  کانی سوریا و میسر و لوبنان و هیند و کوردستانیش به نگه  شۆخ و شه ته ئافره

،  دژی یاساکانی ئیسالم  ئستادا به تییان له زایه  هناڕ گرتن و خنه تی ڕه  جورئه که، بژمرن
می خاویان  رچه په، زووی ئیسالم ی ویست و ئاره وانه  پچه  که یشتووه  گه و جگایه نھا به ته
موو   هه30% تا 20 % م له که ڕده باوه،  وه نه   بکهر شان و ملی ڕووتیاندا شۆڕ  سه به

رخۆش و مۆدرن و کۆمۆنیست و شیوعی   عاشق و سه الوه  وه ئه!! هن  پکدهیشک گایه کۆمه
می  رجه ر سه گه  ئه!! وه پاک نابنهر  ههمیش  مزه  ئاوی زه به، ر باسی ناکرت و هه... و
  خاته زاریش ده هه 300کو دروستی  به ملیارد 1ک  وا نه یت ئه رکه  ئیسالم ده ش له مانه ئه

  ! وه ژر پرسیاره
یدا  که نووسینه کۆتایی   له که، ریدا مه  سای هیجری و قه  له مزانیارییه که  کاک نامیق هنده

و  ئه، دا 70کانی  ڵ ساه  گه  له یه ریت هه وه یاده) !ی بزانت وه  بئه به( زانم ده، رموت فه ده
 بم  ستم بووه به م مه که  وتاره  له هیجریم داوه 71رواری  کاتک من به !شت  گوزه یامه عه
 ! بایه  نامۆ و ناته مه رده م سه  ئه  و به یه یامه و عه  هی ئهر ی سۆران عومه وازه م بانگه هئ
 70کانی  ڵ ساه  گه له  یه ریت هه وه ت یاده  ده بۆیه،  یشتووه  تگه1970  ڕزی به م به به
  وه شت ئه وزه گ1970ر سای  گه ت ئه ئازیزم لۆژیک پمان ده، شت  گوزه یامه و عه ئه، ودا

  . ) !خیلی بد گزشت (ر وبه مه  ساڵ له1400یام و شمشیربازی  واز و په بانگه
  : مه  قه وئازادی
و  مافکی ساده، خۆپیشاندان،  وه ئازادی بیروڕاو بیرکردنه،  وه لکۆینه، گرتن خنه ڕه، نووسین

ر  هه،  که گایه کۆمهموو  ش و شارستانی هه ڕووی گه،  که  تاک و کۆمهموو تایی هه ره سه
 تاک و  ی ماف و ئازادییه  خانه چته  ده وه دا بسوڕته ره وه م ته فراندن و جموجوک له ئه

ی خۆی  که  کتبه  به پویسته :بنووستر  ر نووسه گه م ئه به،  وه کانه تییه یه کۆمه
هلی   بۆ ئه زاریه رمه شی شهژیانی، و ه  خونی حه وه بته شیمان نه په ر گه ئه، بسوتنرت

  !ئیسالم
  ه ی پ هه ک ڕگه یه  دیارده نگه و ڕه سته  ده  به مه قه،  ست نییه ه  ده م به ه مه ئیتر قه ئه

 بۆ منیش !بت رده  سه وه  مله  ئیتر ئازادی له مه ئه،  ناو دونیای نووسین کردبت و هنابتیه
   به و پویسته ه خونی حه، ر  سۆران عومه م که  بکه وه هوازی ئ  بانگهر گه من ئه،  ر وایه هه
،  وه ی بکرته  الشه ملی له، ستی خۆی ی ده که  شمشره  بهکانی خۆی بسوتنرت و شه ڕه هه
  !ک ئازادیخواز خوازم نه مه  منیش قه وه ئه

   دایه وه یر له چی سه که،  ماوه  نه مه  سلمانی باوی قه له، م ڵ کاک نامیق دا ده  گه منیش له
بازی و  مه م قه  ئه یه وه یرتر ئه ش سه وه له!! ردنی مرۆڤ شنرت بۆ گه وه شمشری تیا ڕاده

   دووباره و پشنیاره  من جارکی تر ئه یهبۆ، و میدیاکاندا بت  ڕۆژنامه  له شاندنه شمشر ڕاوه
واز   بانگه ی که و وشانه بت ئه هیچ نه، کان هڕ پهکانی ما ڕزه  به ره به ڕوه  به که،  وه مه که ده
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ستی دسۆزبوون بۆ  قه مه  به،  وتارکدا کات له کردن ده خون حه ربین و سوتاندن و  بۆ سه
  !!ری ئیرهاب  مینبه بنه ر نا میدیاکانمان ده گه ئه، ئازادی و پیرۆزی مرۆڤ بقرتنن

 mansorihalaj@hotmail. com 
  


