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  ةوة بؤ خوشكة ضيمةن كؤييةوة بؤ خوشكة ضيمةن كؤيي--كامةران ئةمحةد سليمانكامةران ئةمحةد سليمان  وةآلميك لةوةآلميك لة  

  
 ،م كرد-وةكو نةرييت رؤذانةم كةسةيري كوردستان نيت 4-25ئةمرؤ 

  خوشكة ضيمةنيةئةويةكيك لةبابةتةكان خويندةوة  مضةند بابةتيك
  . كؤيي بوو

ين يداية كة  ديارة بابةتةكةي ئةو لة وةآلمي بابةتيكي رةوةز كوردستا
 .لةسةر بالَيؤزخانةي عرياق و بةريز كاك سيامةند بةننا نوسراوة

 و بةبرواي لةنوسةري بابةتةكة هةيةديارة خوشكة ضيمةن طوماين 
بةضةند ديريك وةآلمي خوشكة ضيمةن  .م-ئةو نوسةري ئةو بابةتة من

ر من دةدةمةوة كة ئةو بابةتة دورونزيك ثةيوةندي بةمنةوة نيية، ئةطة
مبةويت بنوسم بةناوي خوازراوةوة نانوسم بةلَكو بةناوي خؤمةوة 

ديارة ئةو طومانةي خاتوو ضيمةن لة بآلوكردنةوة وينةكةوة  .دةنوسم
كةلة بابةتةكي رةوةز كوردستاين دا  .سةرضاوةي طرتووة

ليثرسرواي كوردستان ارس كاك عومةر ف  بةتةلةفؤن لةطةلَديارة دةربارةي ئةو بابةتة .آلوكراوةتةوةب
قسةم كرد بؤ ئةوةي بزامن ئةو برادةرة كيية كة ئةو وينةيةي بةريز كاك سيامةند كة لة رؤذنامةي نيت 

  !ري هيناوةا بةكائاسؤدا بآلوكراوةتةوة هيناوييت بؤ مةبةسيت تايبةيت خؤي و بؤ كاري نارةو
سم و ئةو بابةتةي كةناردبووي وينةي لةطةلَدا  من ئةو كةسة نان:كاك عومةر فارس لةوةآلمدا طوويت

من خؤم ئةو وصنةيةم لة أؤذنامةي ئاسؤوة وةرطرتووة و لةطةلَ بابةتةكةدا دامناوة، ضونكة نةبوو، بةلَكو 
ئةنداميكي يةكيتيي من  .ئةوة قسةي كاك عومةر فارس بوو. بابةتةكة ثةيوةندي بةو وصنةيةوة هةبوو

م و شانازيش بةو حزبةوة دةكةم، بةآلم بةهيض شيوةيةك كاري رؤذنامةنووسي -نيشتماين كوردستان
تيكةآلو بةكاري خيزبايةيت ناكةم و هةردةم لةو هةواآلنةي كةئامادةي دةكةم بةهيض شيوةيةك وةكو 

شانازي بةوةوة دةكةم  .ري حيزبايةيتضونكة كاري رؤذنامةنووسي جياوازة لةكا .زيب بري ناكةمةوةيح
كة يةكةم كةسبووم كة ضةند هةوالَيكي بةريز كاك سيامةند بةننام بآلوكردؤتةوة لةرؤذنامةي كوردستاين 

دا و كةنالَي كوردسات نوي .  
 ة ضاك دةزانيت و دةستخؤشي ليكردم وطوويت هةقة رؤذنامةنوسةي بةريز كاك سيامةند بةنناش ئةو راست

 ئينجا بةوشيوازةي تؤ كاربكةن و بريلةوة نةكةنةوة كة ئةو بالَيؤزة يةكيتية ياخود ثارتيية يزبيكانح
زؤر بةراشكاوانة ضةندين ئةو ديدارةي كة بؤ رؤذنامةي ئاسؤ ئةجناممداوة  .هةولَةكةي بؤ بآلوبكةنةوة

خاتوو ضيمةن حةزدةكةم  .تةوةةثرسيارم لة كاك سيامةند بالَيوزي عرياق كردوة ئةويش وةآلمي داو
 .ليكردوةرووبةرو  مبزانة ضي جؤرة ثرسياريكو بكةيت  ئاسؤرؤذنامةي رةكةي داسةيري بةشي دووةمي دي

 ضةند جاريك لةطةلَيدا دانيشتوم و ئيستا زؤرباش ضونكة .نةوةك بةناوي خوازراوةوة لةسةري بنوسم
 . بةناوي جؤراوجؤرةوة لةسةري بنوسم ثيويست ناكات  ئةوةشارةزامي و دةزامن بريكردنةوي ضؤنة لةبةر

لةو بروايةدام ئةطةر ثرسيارم دةربارةي ئةو وينةية ليبكردايةوة وةآلمي خؤي هةبوو، بةآلم ئةطةر 
هةلَواسيين ئةو وينةية ببوياية بةجيطاي سةرنج بؤم ئةوة بيشك لةسةر وينةكةش ثرسيارم ليدةكرد 
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بةآلم من وةكو لةسةرةوة ئاماذةم ثيكرد كاري رؤذنامةنوسي و حيزبايةيت تيكةآلو  .اين كةوةكو ثرسيارةك
  . كةك ناكةم يةبة

شانازيش بةوةوة دةكةم لةطةلَ هةلَبذاردين مام جةالل بةسةرؤك كؤماري عرياق يةكةسةر وينةيةكي 
ي بةريز مام جةالل سةرؤك ةسةر وينةكم برد بؤ بةريز كاك سيامةند بةننا ئةويش يةكة- مام جةالللَهةظا

 و رؤذنامةي كوردستاين تكؤماري عرياقي هةلَواسي و منيش لةهةوالَةكاين ئةو رؤذةي كةنالَي كوردسا
ئةوةت بؤ روونبكةمةوة ثيويست ناكات بةناوي خاتوو ضيمةن حةزدةكةم  .وةةم كردونويدا بآل

امةي كوردستاين نويدا بةبةتيكم بةوينةوة لةسةر بانكي لةماوةي رابردوودا لةرؤذن .خوازراوةوةبنوسم
خويين سةرةكي شاري سليماين نوسيو لةكوردستاين نويدا بآلوكرايةوة كةهةمووي رةخنةبوو لة 

 هةروةها لةرؤذنامةي ئاسؤدا بةبةتيكم لةسةر ،تةندروسيت و كاربةدةستاين ئةو بنكةيةوةزارةيت 
وةبةرايةيت هاتووضؤي سليوةبةرايةتةبةريهةردوو  .ماين نووسي كة هةمووي رةخنية لةو بةري

 . بةوةنةبوو كةبةناوي خوازراوةوة بنووسممبابةتةكةش بةناوي خؤمةوة بآلوم كردتؤتةوة هيض ثيويست
لةبةر ئةوةي  .وة دةتوامن ئةو بابةتانةت بؤبنيرم-ئةطةر دةخوازيت ئةوة لةريطاي كوردستان نيت

خةدريكي زؤر طةورةت كردوة بةوةي  . توانيم هةر ئةوةندة وةآلمت بدةمةوة،ؤر بيكامتلةئيستادا ز
لةخؤتةوة ناوي منت خستؤتة ناو باتةكةوة دةسيت طومانت بؤمن راكيشاوة وهةقة لةسةر ئةوة داوي 

  . ليبوردن بكةيت
وي بكرةوة و لةخؤرايي دةسيت هيوادرام جاريكي تر هةربابةتيكت نوسي سةرةتا ليي بكؤلَةوة ئةوكاتة بآل

   .تاوان بؤ كةس رامةكيشة
  كامةران ئةمحةد سليمان

  هؤلَةندا2005-04-25
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