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  ساييت كوردستان نيت ، طةرمياين ، حممد غفور ، ئةدميين ذووري  نامةيةك بؤ ِروونكردنةوةيةك و

  ئةوانيشنتةري مناآلندا  ئازادخيوازةي كة لة ثالَ سةمرؤظة  85ئةو ضةثي سةربةخؤ و 
  ..!!ِرووبةِروو بوونةوةي تريؤريستاين ئيسالمي ِراطةياند بؤخؤيان كةمثيين 

  
 شي زياترلةكةمثيين هاوبة(ا  لة ساييت كوردستان نيت دا و لة ذير ئةم نا نيشانةد2004 ي نؤظةمبةري 4 ذيِرؤ

ة و ساييت كوردستان وطةرمياين، ئةدميين ذوورةك  كةسي ئامادةي ذووري ضةثي سةربةخؤ 85
 سال لةشاري فةلوجة10بؤ ئيدانة وأيسواكردين فتواي ئيغتيسايب كضاين  ـورنصت وحممـد غف

 لةسةر ِرؤشنايي ئةو  هاوبةشي كؤمةلَيك خةلَكي ئازادخيوازم بيين ،كةمثيين. )لة زماين عبداهللا اجلنايب يةوة
  ..بةياننامةيةي كة من لة دذي فتواي تريؤريستاين ئيسالمي و بؤ ِرووبةِرووبونةوةي ئةم تاقمة تريؤريستانة ِرام طةياند

ضةندين مةيل و  ثيش ئةوةش لة اليةن ضةندين كةسي ئازادي خوازو ثيشكةوتنخوازةوة ، ضةند ِرؤذيلةهةمان كاتداو لة 
ي دذ بة مناآلن لةاليةن دةستةو يكةوة يةكةم جار نيية كة كاتيك بةيانيك لةسةر وةزعييةيت مناآلن ، يان ثةردة الدان لةِرووي تاوانئتةلةفؤمن بؤهات ، 

يةي بةِراسيت ما .م بؤ بكريتتاقمي ئيسالمي تريؤريستةوة، يان لةسةر وةزعييةيت ثةروةردةو فيركردين مناآلن دةر دةكةم ، ضةندين تةلةفؤن و مةيل
ثةردة الدان لةسةر و ووي دِرندايةيت و كؤنةثةرسيت تريؤريستاين ئيسالميدا ، يان لةبةرامبةر دةنط هةلَِربين خؤشحالَيمة كة لةبةرامبةر دةنط هةلَِربين بة ِر

خةلَكي  ئةندازةية قوتاخبانةدا ، بةوق بة مناآلن دةكريت ض لة ناو خيزان و كؤمةلَطادا بيت يان لة ناو ضوار ديواري ةهرهةموو ئةو تاوانانةي كة دة
خؤيان بآلويش هاودةنطي ئةطةر لةسةر سايتةكان بةياين ي خؤيان دةدةن لةو هةلَويستانة ، دةنطئازادخيوازو ثيش كةوتن خواز مؤري ثشتيواين و هاو

كاتيك لةم بارةوة ضةندين . تةلةفؤنيك دةست خؤشيم ليدةكةنالين كةم زؤريك لةو دؤست و ئازيزانة بة ضةند ديِري نوسني لة مةيليكدا يان بةنةكةنةوة ، 
 ان لةسةر كارةكةمنيةب دسور، هيندةي تر طةرم و طؤِرتر لة سةنتةري مناآلن ئيمة كةس تةلةفؤمن بؤ دةكةن ، يان مةيلم بؤ دةنيرن ، بةو مةيل و تةلةفؤنانة 

  .كاري مناآلندا طةلَلة دةكةن انو هيندةي تر سةرقالَترم
  ..ازخةلَكاين شةريف و ئازادي خو... ئازيزان 

ي ئازادخيوازو خةلَكهتد ، هةميشة لة كؤمةك و هاوكاري ...و.. و بغداد و لة )نوسينطةي سليماين (كوردستان سةنتةري مناآلن ض لة سويد و ئيتاليا ، وة ض لة
  .مي ئيمةية بؤ بةردةومي دامنان بةكاري مناآلنرويين سةرطة هة وةك هةميشةشئةمةبةرطريكةر لة مافةكاين مناآلن بةهرةمةند بووة ، وة 

  ئامادةكردين جيطةو شوينيكي ئامنني بؤ ئةو مناآلنةي كة بة هاوكاري كةس وكاريان لةلة هةولَيهةروةك لة بةياننامةي سةنتةري مناآلندا هاتووة ، ئيمة 
بؤ ئةم  .  ئةم مناآلنةلة ثيناوي ثاراستين طيان و مافةكاين، لة ذير ناوي زةواجدامي  فةلوجةوة هةلَدين لة دةست ئيغتسايب موجاهيديين ئيسالشاري

  و   Unicef   و  UN  خراوةكاينـِريكارين لة ـــ داواكة هةمان كاتداـلماددي دلَسؤزانةي  ئيوة هةية ،  دميان بة كؤمةكي جكارةش ئيمة ثيويسيت زؤر
   Amnestiكخراوانةي كون ، بكة  سةنتةري مناآلنةمةكي ماددي بؤزانة كؤدةزانن ، دلَسو ذنان ة خؤيان بة بةرطريكةر لة مافةكاين مناآلن  ئةو ِري 

دةكاتة بة سةنتةري مناآلن ئيوة  يئةجنام بطةيةندريت ، كؤمةكبةسةر كةوتووانةترسةر باشتر و كريتدة ثشتواين ماددي ئيوة  بةئةمة كاريكي ئينسانيةو
  .توو لة دةست ئيغتسايب تريؤريستاين موجاهيديين ئيسالميادة كردين ئةم جيطاية بؤ مناآلين هةلَهئامازووتر 

  بيثايامنلةطةلَ ِريزي 
 

.com    www.santarimnalan                             sherzad_f@yahoo.com   
  شيرزاد فاتح
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