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  ژار بان مقانیژار بان مقانی  هههه  ...   ... سلمانیسلمانی  //رـمرـم  تی ههتی هه  زیری ناوخۆی حکومهزیری ناوخۆی حکومه  ڕز وهڕز وه  بهبه
  
  سو 

م  م به رمیانه م گه ندیکی بچوکی سنوری ئه نھا کارمه ریشم ته  نووسه  ڕۆشنبیرو نه من نه
 ی  زیاتر درژه مه م له ندێ ڕۆژنامه ههرمیان و  کانی گه وکراوهوامی ب رده ری به خوینه

سایتی  و ۆژنامهر ی ڕه ر الپه سه  له که یه ماوه، د قسه سی مه ر ئه  سه ن و بچینه ده نه
ست  به  مه س به رکه نووسرێ و هه الر ده  ی که7/9ی ڕۆژی  که ر ڕپوانه سه له رنت نته ئه
  ر لهی م سه بهگرت  ده  زیاتر هه وه  له که هڕووداو،  یر نیه ندروست و سه کارکی ناته ش مه ئه

خۆت و !!!. .  باران بای دیب ونه ی نه وه ک ئه  وه نابی قایمقامه ی جه که ڕاندنه رپه سنگ ده
قایمقام    الی ئیمه م کابرایه الر بگرت ئه  که ب له زه ی خوا غه وه زانت پش ئه  ئهیشک خه

  . ناسین بووباشیشی ده
 وت سکه ندی ل ده ردو چهش ک مای چۆن دابه مچه کانی چه زانت خانوه ک ده خه
چۆنی  ندی خواردو دواتریش چۆن  چه که مریکیه  ئه نزینخانه  به زانن له کان ده مایه مچه چه

  .  وه  ئیستاشه شاربه  موسته کۆنه }سعید شخ حسین شخ{  درایه
 زانین ئاگادارین ودهمال  مچه ی چه که نیه مه ی سووته وه ی لکۆینه  کشه موووشمان له هه

ستی  الر ده که ن له تمه ر حه  سه ی بۆ چووه وانه  ئه  لره  کرا که رخۆنه  ده  به چۆنیش دزه
  ب؟؟دب چی کر ده . . . تربووه کراوه
راوردایکی  به کانی و وتنه  الی چاوپکه وه رمه گه ده  جی دم کان به الریه یان بۆ که وه ئه

دا 6/9/2005ڕۆژی  له) 3768 ( تانی نوی ژمارهکوردس نابی له جه، ین کردارو گوفتاری بکه
کرت  ج نه کمان پ جبه کانی خه ر ئیشو کاره گه ئه کین ری خه  نونیه ئمه{{ ده

ئاگایان  وانیش  ئه یت و نه  سنورهو کی ئه  خه جارێ تۆ نه}}ین وام بکه ده پویست ناکات
  وی؟؟؟ که ست نه الی خۆیان پیاو دهبژاردن ب ی  ر هه  سه  هاته  که یه دانانت هه له
و باشیش  زیریت تا ئیستاش بۆ خۆتان باشتان هناوه نابی وه ری جه نهینھا نو ڕز تۆ ته به

قو   شه رگات به ر ده  به ی بۆ هاتنه کیت ئه ری خه نوینه گریمان وایه!!! گرت  دهانپشتت
ر  رانبه زاییت به ر خۆت ناره گه هی م ئه ڕتکردن ک به فیشه دان پشوازیت لکردن وبه تھه

و  ی بۆ به ئه یی هاتبون داوای ئاویان کردبو کیش بۆ گله خۆ خه!!بری بوو؟ رنه ت ده حکومه
نھا الی  ته  ئاۆزه م هاوکشه شیکاری ئه] دانت بۆڕۆکردن و ڕاوت کردن [؟ت بردن رده ده
الر  که زار خزان له هه}80ت  کات و ده  ده وه یی له یان گله. . زیر نابی وه  جه ڕزتانه به
مه  ؟ک له گیراوه رنه  راست بکات جا بۆ وه نگه ره} گیراوه رنه  وه2004وتی  ژین هشتا نه ده
ی  ره  الپهمان هه وت له کانی نه تیه تایبه تا پرۆژه وه زیر؟ئه نابی وه  جه رپرسیاره به
گرت  ریان نه م وه به ناردالر وتمان بۆ که  هاوینی پار نه ئیمه( ( ن کوردستانی نویدا ده9

. . کردین ن نهاوش هاوکاری ی ئه ت ئیداره نانه  ته وه ڕانه گه  پیکان به ره ندین جار تانکه چه
  شه به کهم م بزان وه ندكی خواری خواره  من کارمه وه ی تره الکه ک له الیه یان له مه ئه) ) 

  وه کیش ئه موو خه  هه دیاره{ وه  سلمانی جیا کرابیته رمیان له ی گه نی ئیداره مه سووته
ک  کرت وه درمان لنه  هی غ وه  بیانووی ئه  بهتان هڕز  ئاگاداری و هاوکاری به به}زانت ده
 یال نی که مه سووته!!!ب؟؟  نه وزوعه  مه و  له ئاگاتان ن قابیله که ی بۆ ده شه  بانگه میشه هه

  چاو کردنه م خۆڵ له  بۆ؟ ئه وقیف فرۆشتنه م مه ئه؟ک  خه یان دایه بۆ نه رمیانه هی گ ئیداره
بژنگ  ری ڕۆژ به به. .  شکراوه  جای رهچ وه خوینته زی سپی ده لک کاغه  خه؟ پای چی له
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مووی  هه له. . . ڕاوتان ناکاتهۆی د ی ده تر پینهکی   پاڵ خه درۆ دانهت  و تۆمه ناگیرێ
 }وشار ره به{ی ومانگنامه 22/9/2005 ۆژی ڕ له]143 [ ژماره) ئاسۆ (ی ڕۆژنامه له یه وه یر ترئه سه

 پۆزتان  وه شانازیه و به تانه نوی زۆرب منه   و پشتریش کوردستانی 20/9ڕۆژی) 8 ( ی ژماره
ر   به ته خستوهم  وه کارکشانه س له داوای ده ش وه ودوای ئه7/9 پش  و ده دات ردا لده سه به
 ی وه دانان وگواستنه خول له ده نابتان ته زانت جه مووده خۆهه !وه ته تیکردوه زیرو ره ستی وه ده
  بت له  خۆت نهکانی هرپرس به کات ئاگات له وک بروادهن  هک  ده وه ره  سه گاته ۆلیسیکداتادهپ

  نابتانن؟؟؟؟؟ کانی جه  نزیکه ره  هه دۆسته مووشیان له  هه رمیانی زدت که گه
ی  سیش فزه  لبدات وکه و پۆزه کردب ئه رکشه  سه م قایمقامه وای له که  چیه وسه  ئه کینه خه
نھا   ته وه  ئهبن . . . . . . . . . .  خاسته زیرخوانه نابی ووه ش جه ت خۆ ناکرێ ئوه یه  نه لوه

  . . . . . ربت  خوینهبۆی با که مه  وه پرسیارکه
   

  ڵ ڕزمدا گه له 
    
     
  


