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یه ری مشک هه رگه شته نه فا پویستی به وشیروان مسته  نه به  
مک بۆ ئازیز سلمانی وه  

  
14.11.2004کۆیی هیوا   

ری مشک  رگه شته  نه فا پویستی به وشیروان مسته نه" ژر ناوونیشانی  تکم له بابهی  وه دوای بوبوونه
توالت و  که دروستبوونی ته"ناوی  تکدا به بابه نی و لهناوی ئازیز سلما سک به ، که"ک لووت  بوو نه هه

چی نابینم   کهوه، ی منی دابته که می نووسینه  گوایه وهی خۆی قسه ، به"الله ریی فیتی مام جه شارگه
م  که ر من و به وا بۆ سه وه جگه له هرشکردنکی ناڕه می منی دابته ش چییه وه ک ووشه یه ت به نانه ته
 .ک.ن.کانی ناو ی ولریه رکرده هه ر به سه رامبه بی خۆی به زه لشتنی جامی غه ولر و هه ردنی ههیرک سه

کانی  تیه کان و سووکایه ز، من باسی جنوه وه گه زو ئهر وه ئه وه ئه ته داوه می منی نه و وه م ئه که ده
. تی  کردوویهدینان و باکرکو ر و کهول  هه م دانیشتوانی رجه سه ق به رهه وشیروانم کردووه که ده نه

وشیروان جنوی به  ن که نه وه بکه سکی تریش بتوانن نکوی له هیچ که م نه کاک ئازیزو نه ڕیش ناکه باوه
دڵ و  داخ لهسکی  وشیروان که م نه من ئستاش ده!! رکوک و بادینان دابت ولرو که کی هه خه
سکی  رستیه و که  ناوچه پهو ریکی سلمانچتی  تری کوردستان و خهکانی ر به شاره رامبه مارگیره به ده

  . ت و زۆر تووندو تیژیشه سیاسه ووشک لهو دکتاتۆر 
بت  نده ده وه بت، بۆ ئه ریکی سلمانچتی نه بت و خه رست نه په ر ناوچه گه وشیروان ئه کو نه سکی وه که

بت شانازی به  ی بۆ ده  ئهتیان پبکات؟؟؟  و سووکایهتبکانی تری کوردستان   شاره ی ناشیرین به قسه
ی  ج بکات و قسه ره جید فه عروف و ساماڵ مه ها محدین مه  تهشنی چه له  شاری سلمانیخۆفرۆشانی

  کانی تری کوردستان بکات؟؟؟؟ هیدانی شاره و شهر روه نیشتیمان پهتی  سایه  که  بهشتی ناشیرین و سووکایه
ر  رامبه مارگیری به دی و ده رستی و داخ له په ی ناوچه یکات ناچنه خانه وشیروان ده ی نه انهو و کرده ئایا ئه

  یرکردنیان؟؟؟ م سه که انی ترو بهک  شاره به
کانی  م بۆچوونه رده تکردندا، هه تیژه له سیاسهسکی دکتاتۆر و ووشک و تووندو  وشیروان که  نه به

هنت  کارده ی ناشیرین زۆر به سانیتر و قسه داته بیرو بۆچوونی کهپن و گوێ نا سه زۆر ده خۆی به
رانی کوردستان ڕاستی  نجده ی ڕه ه رس کۆنفرانسی کۆمه هه. ی گه ی کۆک نین له سانه و که ر به رامبه به

ه  لکاممان: و ووتی وه سایه ختیا هه ال به  مهدا، ه له کۆنفرانسی سی کۆمه!! لمنن سه کانم ده قسه
لی بچکۆل و  الن، کاک عه رسه یدون، کاک ئه ره وه من، کاک ساالر، کاک فه ه ئه تی کۆمه رکردایه سه
  ووترابت؟؟  ی سووکی پ نه کرابت و قسه وه ئیھانه نه  ه-وشیروان ن نه الیه وانیتر له موو ئه هه
ی  و نزیکه نده کانی به رچاوه هب ی بینی و به وری حیمایه و کۆنفرانسه خۆی ده ر له وشیروان هه  نه به

شید و  ناوی ڕه ولری به بارانکردنی کادیرکی هه هلوته لدان و زل ندامی کۆنفرانس که  ئه270-300
ی داو جنوی  و کادیره ندامانی کۆنفرانس لیان پرسی بۆ له کاتک ئه!! تی پکردنی جنودان و سووکایه

  و گووتی کته بکات و بابه ر ئه سه س قسه له بوو که ڕازی نه) انوشیرو نه(ریکرد؟ کاکی دیکتاتۆر  پداو ده
هاب،  ستا وه  ووریای وههیدکردنی ر شه تکیش باس هاته سه کاته کۆنفرانس؟ ی هناوه خیفه و سه ئه

زار جاریتر زیندوو  ر ووریا هه گه ئه: رمووی  و فهته بدات و بابه س درژه به بوو که دیسان دیکتاتۆر ڕازی نه
مانزانی  موومان ده هه!! وه ره  ده وه، چوونکه نھنی شۆڕشی بردۆته یکوژمه که ده زار جاره ر هه وه هه بته
هید  م شه بیت ده ر لم زویر نه گه  کاک ئازیز ئه!!وشیروان ناوی نابوو نھنی شۆڕش چیبوون ی نه وه ئه

 !!ک نھنی شۆڕش وه نه ره بردبووه دهوشیروانی  واتی نه پۆخلهک  ی خۆت کۆمه که زاراوه بهووریا 
تی کۆن  رکردایه سترت، سه به ی نوێ ده زانین کات کۆنفرانس یان کۆنگره مووشمان ده هه
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ندامی کۆنفرانس  دات و ئه لک ده  خه تک له چ سیفه وشیروان به ی پمان نایت نه وه، ئه شته وه لده هه
 بژاردن بکات و ڕکخستن و هه دبت و دکتاتۆرک گاته بهی بژار سک که ڕکخستن هه کات؟ که رده ده

  !! رکات دان له کۆنفرانس ده ری ڕکخستن به جنو و تھه نونه
سک که بتوو  کات، نازانم بۆ که تاوانبار ده مارگیر ده ولرچی  هه نده به کو به سکی وه کاک ئازیز، که

بت  رایان بکات، ده  و ئاشکهز ر کاغه فا بخاته سه ستهوشروان م ی ناشیرینی نه ک جنو و قسه کۆمه
و سلمانی بوومایه،  بوومایه ولری نه ر هه گه ؟ باشه ئهمارگیر ده ولرچی سه ئۆتۆماتیکی ببته  هه و که ئه
ی  هور و ته مان ئه هه خائین و به بووم به و کاتی ده  یان ئهمارگیر کی ده ولرچییه ههبوومه  ر ده وکاتیش هه ئه

ل و  و گه  یاند؟ ئه گه ل و شۆڕش ده سزای گه ولی خۆتان به قه  بهتانش نده  به،هیدکرا که ووریای پ شه
  !!هیدکرا مان شه واوی نازانن بۆ ووریای قاره ته ی که تاکوو ئستاش به شۆڕشه

 چیه هرشم کیش یه تاکه ووشه کاتکدا که به  له ب مارگیر ده ولرچی سکی هه  کهنده بت به نازانم بۆ ده
رز ڕوانیبتمه  چاوی به ، یاخود بهتیم پکردبن ر شارکی تری کوردستان یان سووکایه کردبته سه نه
دوور  سکی به مان کاتدا کاک ئازیز که هه له ؟کانی ترم کردبت یری شاره وه سه چاوی سووکه  ولر و به هه

ولری  رپرسانی هه ر به ی هرشکردنه بۆ سه که هرتاپای نووسین  بت که سهمارگیر ده له سلمانچتی
رزتر ڕوانینه  چاوی به ولرو به کردنی دانیشتوانی ههیر م سه که تی کردن و به ک و سووکایه.ن.ناو ی له

رپرسه  ر به و هرشه توونده بکاته سه ک ئه ی بدابام نه که می نووسینه بۆ ئازیز باشتربوو وه ؟سلمانییه
الن بایز و  رسه کانی ئه وانه پاسهله ی دیفاعکردن  وته خانه وت بکه نده نایه نده به رچه ههکان،  ولریه هه
نجامیان داوه،  دژی پۆلیسک ئه وانانه له و پاسه ی که ئه و کاره ناشیرینه وه بۆ ئه داخه م به زیش ده ئه
ها  روه  هه!! کاریان بھنت وایه بهاڕین و نابی باز ری قسه رسه و سه هور کو چه ی ناشیرینی وه م قسه به

ر  گه ئه!! بت واتیان نه ک فریشته بن و پۆخله.ن.کی سلمانی ناو ی کانی خه رپرسه بت که به پت وانه
ب هاورکردنی شارک  م و کوڕی زۆرن به وه که ک بنووست ئه.ن.رپرسانی ی ر به سه وت له مرۆڤ بیه
کی  وشیروان خه وه نییه که نه رئه به وشیروانی نووسیوه له ر نه هس ش که له نده به. ک یه یان ناوچه
وشیروان  ی نه وه  ئهر به کو له تی خۆی وای گۆڕیوه، به ستی تایبه به کو ئازیز بۆ مه روه ه ههی-سلمانی

وشیروان داون پیس و دز نییه،  یه، ڕاسته نه واتی هه ک پۆخله نی کۆمه ازیز گووتهئکاک س  کو که وه
، )نگ وه بۆ خی ناوزه ناری دانوبه که  ی له172ڕه  الپه (بوو ت و کۆمۆنیزم نه ڕی به مارکسیه باوهم  به
م و کوڕی   که وه کۆمه کی تره الیه ی مارکسی لینینی کوردستان بوو و له ه می کۆمه که رپرسی یه چی به که

سک نوژ بکات و ڕۆژوو بگرت و  کرت که ئایا ده: خۆی پرسیبت ب کاک ئازیز له  ده!!بوو تری هه
ب  ؟ دهبت  ئیسم نه ڕیشی به باوه مان کاتدا هه  و لهجیش بکات  بدات و حهرفتره قورئان بخونت و سه

   چ ناوکی لبنت؟؟ته بت و و بابه سکی له که کاک ئازیز چی به
را  سانی تاکوته ڵ ڕزمدا بۆ که گه ده(ت  کات کات که ده ولر ده تی به هه کاک ئازیز سووکایه

نیا بۆ  ه ڕزی تهو ئازیزه بت ک ی ئه قسه به. )عروف بدولخالق مه مر مامۆستا عه ک نه وتووی وه که هه
سانی   ملیۆن دانیشتووان و پی وایه که که1تر له نو زیا یه له ولری هه وتووی هه که رای هه تاکوته

مووشمان   هه.ڕن ست تناپه کانی ده نجه عروف له په بدولخالق مه مر عه کو نه ولر وه وتووی هه که هه
!! ن که ڕنه ست و پ تپه ست یان ده کانی ده نجه ی په ژماره یه له وانه  و لهم را واته زۆر که زانین که تاکوته ده

!! یه ولردا هه هه وتوومان له که سی هه ند که کات که چه و بۆمان دیاری ده و ئه الی ئازیزه  لهکه مارهژجا 
ش -کتی ی یه وه ره ده ولر له  باش بزانن که ههوه نه که  بیردهکو ئازیزیش ی وه وانه م با ئازیز و ئه به

زارانی تری  دان و هه زیزو سه د و قادر عه مه  محهزیز عهری و یده مال حه ری و جه یده ساح حهکو  ی وهانپیاو
رپرسه  موو به ههکانی  ه ی حیمایه بووده ی که زۆربه وه ک له وه(ت  یاخود کاتک که ده .وتووه که لھه
ت  نانه ته.... ک کردبت خه دای له عه  تهکان یهیولر کداره حیمایه هه چهک  یان وه... ن یکه  دهکان ولریه هه
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ر  ردییان کرده سه الماری نامه الن بایز هرش و په رسه  ئهی رییانه رسه و سه وره و حیمایه چه ئهک  وه
س  وه که ڕو بخونه ولر بگه موو دیرۆکی هه هه ....شاری سلمانی ند مانگ له چه ر له پۆلیسک به

ری و  سکی شارگه باتی ته خه  لهت تی کاک کۆسره تایبه ک به.ن.ی ناو ی ولریانه رپرسه هه و به ی ئه هنده
ی خرابووه  هایه ته ڕه سه ی ده لیه بسنووره ره و به مه بجگه له ئه.... ڕاندووه په ی تنه  ناشایستهکاری
کی سلمانی  خه ر به رامبه سووییان به وه قا و چه رچی کاری ناشایسته هه کانی که ت و پیاوه م کۆسره رده به
سانی  کان که ولریه رپرسه هه موو به  ههنیوا ی پاسه ئازیز بیاری خۆی داوه که زۆربهکاک  ،) ....کرد ده

کاری قاچاخی و بازرگانی و  بهدانیان  سه وانن و به نیا ئه ک و ته ر خه نه سه که ستدرژی ده ن و ده ه بووده
رپرسه  ی به وانانه نه پاسهو کۆ ر ئه سه و کارانه له ی بلیت ئه وه کو ئه ریکن، وه وه خه ڕیشه دفه به
وه  کانه ولریه رپرسه هه ن به الیه نیا له یه ته رچی کاری ناشایسته یاخوود هه !!کان تاپۆ کرابت ولرییه  هه
کاک ئازیز !!  وه  بفنهدا  ئاسمانی خرو چاکه یان به پووله بن په ولریش نه ی هه وانه درت و ئه نجام ده ئه
ی  قسه کانی خۆی له رتاپای قسه ڕاستیدا سه چی له که! کات ی دهی بازاڕ نده قسه ه بهکات ک وه ده یی له گله

ر به دانیشتوانی  رامبه  بهیه  ههی خۆی نگخواردووی شاراوه ی په رچی ڕق و کینه مترن و هه بازاڕیش که
ئاستی  ن له سانک هه  کهپم وایه!! وه مه می بده ی خۆی  وه  که زمانه  رمه به  و پشم شهیبیونر ولر ده هه
تی خۆیان  سه شارو شون ده ستنیشانکردنی دهب  کانیان به وانه ندک له پاسه رپرستی و هه به
!! کراوه ولرییان تاپۆ نه ر هه سه نیا له کارهنانه ته و خراپ به م ئه هنن، به کارده کی خراپ به یه شوه به
ر  گه بم جا ئه رده دا دهاندژی زایی خۆم له م و ناڕه که ک ڕیسوا ده هستدرژیی موو ده حای خۆم هه ش به به
و  که(بت   بۆچوونی تۆ ده کاک ئازیز به.  بتسکیتر کهر  ههولری یان  سکی هه ی که که رچاوه سه
کی  ی خهسان نیا که تهو  یه کیانه  بۆچوونکی خهنده  کوردیه  و په  ئهپم وایه)!! و بخونت ر که رامبه به
  کهی سه و که ئه بۆ ئاستی زن دابهسکیش ئاماده نییه ئاستی خۆی  موو که ههن و  که وی ده یه په
نده  وه کک ئاستی خۆی ئه تی کات یه تایبه به!! زن به دان ئاستی خۆی دائهنوی ناشرین و ج قسه به

موو شتک  هه(برا  !!کات واوی شارک ده نی تهر به دانیشتوا رامبه ی بمانا به  قسهزن که جنو و به دائه
  ). گۆشتفرۆشواو گۆشتیش بۆ  نان بۆ نانه ( پشینان گوتوویانهتبیستووه نهی   ئهو ) یه پیاوی خۆی هه

 ناوی "ئازیز"ی  وه کو ئه  وهو هیوا کۆیی ناوی خۆم نیهگریت که   من ده وه له ی ئه خنه چ مافک ڕه برا تۆ به
ناوکیتر بنووسم،  یته من که به وه ناده وادیاره مافی ئه!! بت  و خواستراو نهخۆت بتواوی  ی ته سیانه

وه بنووسم،  ناوکی تره ور وای لکردبم به یه ترسی ته وانه له. ؟نیتزا وا ده ڕه بهخۆت  بۆ مان ماف  م هه به
  ه؟ تنووسیو ناوی خۆت نه ی بۆ به  ئه؟؟ورت نییه مان ته  تۆ ترسی ههم خۆ به

ر هنده ڕاستگۆیه و باس له  گه کاک هیوا ئه(ی  وتیته ناکۆکی کات که ده ڵ خۆتددا که گه برا تۆ له
ولر و  کانی هه تی پکردن به خه ر سووکایه مبه هه کات له وشیروان ده وتی نه ڕۆیی و کاری چه زیاده
دا  لره، ..... )وه  چی بداته رپه بوو به هسک ن وه بۆ که ت، ئه بوونی خودی کاک کۆسره  ئاماده ت به نانه ته

چی تۆزک  که!! وشیروانم کردووه کانی نه قه سته کانم که باسی جنو و قسه نه یه له قسه گومانت هه
کی زۆر نزیکی  چت کابرایه وه ده نابتان له ی جه وه و زانیاری گانه گه و به پاشان ئه(ی  خوارتر ده له

و  وه ئاگاداری ئه نزیکه نی که له دا ده وه واته خۆت دان به. ....)ئاگادار بیت  لی بهکان بن و خۆت ڕووداوه
دا نووسیوته  ڕه مان الپه ر له هه هه!! ی کردووه و جنو و قسه ناشرینانه وشیروانم و ڕاسته ئه ی نه قسانه

 ).پ لناکت انی به پولکی قهک س وته و که هوودا چووه سه مان زۆر به ره م براده وه مخابن ئه ر ئه به له(
سک  مانزانیوه که م نه وه، به بن به سارچاوه بۆ نووسین و کۆینه و زانیاری ده گه زانیومانه به

 دات؟؟ و زانیارییانه نه گه و به پیش به ی قه س پاره چووبت و کههوودا  سه ڕوو به و زانیاری بخاته گه به
   !! وابتوشیروان کانی نه خته ر سه روشه سه کو ئازیز و ده  وهسانکی ر الی که ر هه گه مه


