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  شيرزاد فاتحشيرزاد فاتح.. .. .. .. رِاميار ياسني و بةمؤ كةمال دوو قورباين ئيهمايل شارةواين سليماننيرِاميار ياسني و بةمؤ كةمال دوو قورباين ئيهمايل شارةواين سليمانني
  

 ِراميار ياسني و بةمؤ كةمال كة دوو قوتايب ثؤيل ثينجةمي 02/2005 /23ِرؤذي ضوار شةممة بةرواري 
بةثيي . كيان خنكانلة كايت ضونياندا بؤ قوتاخبانة كةوتنة ناو ضالَة زيرابيَكةوةو هةردوو، سةرةتايني

لة ، نةوة لة سليماين بةدةستمان طةيشتووةالَهةوالَيك كة لة اليةن يةكيك لة هةلَسوِرواين سةنتةري منا
، لة اليةن شارةواين سليمانييةوة ضةندين ضالَي زيراب هةلَكةندراون، شاري سليماين" سةروةري"طةِرةكي 
خليسكاون و كةوتونةتة ناو يةكيك لة ضالَةكاين " يار و بةمؤِرم"، نة كة و قولَ و ثِر لة ئاونالَئةم ضا

  . شارةوانييةوةو خنكاون
بؤ طوينةدان و كةم تةرخةمي بةرثرسي شارةواين سليماين ، هؤي طيان لةدةستداين ِراميارو بةمؤ

ةريكي ئةوان كة لةو جيطاية كة خ. ئةوان بةرثرسن لة طيان لةدةستداين ئةو دوو منالَة، دةطةِريتةوة
هةلَكةندين ضالَة زيرابةكانن دةبو ِريطايةكي طوجناوي تر ئامادة بكةن بؤ ثةرينةوةي منالَةكان بؤ 

، شاياين باسة لة ماوةي ضةند مانطي ِرابردوودا شارةكاين كوردستان. قوتاخبانة بؤ بةري جادةي شةسيت
دين كارةسايت دلَتةزين تياياندا منوونةي ئةو شارانةن كة ضةن، بة تايبةتيش شاري سليماين و هةولير

جاريك بة هؤي توندوو تيذي ناو خيزان و ليدان لة . ِروويان داوةو ضةندين منالَ طيانيان لةدةست داوة
ندا لة اليةن حوجرةو مزطةوتةكانةوة و بة الَيان كاريطةري خراث و تارمايي مةزهةب بةسةر منا، منالَ

ةن ضةندين دةستةو طروثي ئيسالمي يةوة ثاشان تيك ضووين باري ن لة اليالَهؤكاري بةكارهيناين منا
يانيش جاريكي تر بة هؤي هةل و مةرجي خويندنطاكان و مامةلَةي خراث و نامرؤظانةي ، دةرونيان

  . بةرثرساين دام و دةزطاي ثةروةردةو بةِريوةبةرةكانةوة
تداراين هةردوو شاري الَهؤكاري سةرةكي هةم و ئةم ِرووداوة دلَتةزينانةش بؤ دةسة

ئةوان ، ن دةطةِريتةوة" يةكييت نيشتماين كوردستان و ثاريت دميوكرايت كوردستان" سليماين و هةولير كة
ناو دةبةن و تةنانةت ) !!.. حكومةيت خةلَكي كوردستان (يت شاريان بةدةستةو خؤيان بةالَكة دةسة

بةرثرس بكرين لة ثاراستين ذيان و ئةمنيةيت خةلَكي و بة دةيب ، بةرثرسن لة نان دان و نان بِريين خةلَك
كة ئةوان ئةو ئينسانة بضوكانةي كؤمةلَطان و خؤيان بة هؤي كةمي تةمةن و ، نالَتايبةتيش منا

ئةوة ئةركي طةورةكانة كة دةيب ثشتيوانيان يلَ ، بضوكيانةوة تواناي بةرطري كردن لة خؤيانيان نيةو
  . نيان بكةنبكةن و بةرطري لة مافةكا

ن ويِراي دةربِريين دلَتةنطي و نيطةرانيمان لة الَئيمة لة سةنتةري بةرطري لة مافةكاين منا
كارةسايت طيان لة دةستداين ئةم دوومنالَة ئازيزةو بةشدارميان لة خةمو ثةذارةي كةس و كارو 

بةر طوينةداين شارةواين لة هةمان كاتدا لةبةرام. ئازيزانيان و منالَة هاوثؤلةكانيان لة قوتاخبانة
ناِرةزايةيت دةردةبِرين و بةرثرسيان دةكةين لة هؤي طيان ، نالَسليماين لةثاراستين ئةمنيةيت ذياين منا

  . "ِراميارو بةمؤ"لة دةستداين 
  شيرزاد فاتح
  نالَسةنتةري بةرطري لة مافةكاين منا
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