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  ديندار كؤضةرديندار كؤضةر... ... كاري ترسنؤكانةي تريؤريستان نامان ترسصنن كاري ترسنؤكانةي تريؤريستان نامان ترسصنن 

  
جاركی تر دوژمنانی ئاشتی وئازادی ودیموآراتی ده ستی چه په ی 
خوناویان له ئارامی وئاسایشی خه كی آوردستان وه ردایه وه به آاركی 

  پۆلك آۆتر ی ئاشتی نامه به ر یان له خون،تر سنۆ آانه ونامه ردانه یان
گه وزاند آه له باه فه ی ئه وه دابوون پووش له هالنه ی داڕووخاوی 
عراقكی فیدڕاڵ آۆبكه نه وه و پارزگاری له ده سكه وته آانی گه لی 

   .آوردودواڕۆژی عراق بكه ن
 له هه ولر ی پایته 4/5/2005سه ر له به یانی چوار شه ممه ڕكه وتی 

 باره گای لیژنه ی ناوجه ی هزی ناوخۆ ی سه ر به لقی ختی هه رمی آوردستان له به رده م
دووی پارتی دیموآراتی آوردستان بنكه ی تۆمارآردنی دامه زراندن له گه ڕه آی سه یداوه به 

له آر ده وه یه آی خۆآوژیدا تاوانباركی نه ناسراو خۆی خزانده نوئه . رامبه ر هۆی میدیا
ه ته وه آه یان هه بوو چاویان له خزمه ت آردن و وگه نجانه ی آه هیوایان به دواڕۆژی ن

 ك بوو به ناونووس آردنی ناوی خۆیان ودامه زراندنیان له یه آ پاراستنی سه روسامانی خه
 ئه م تیرۆرستیه له آرده وه یه آی ،له ده زگاآانی پولیسی حكومه تی هه رمی آوردستان
ه تیرۆریسته آه وه به سترابوو خۆی ته خۆآوژی دابه هۆی قایشیكی مینرژآراو آه به آه س

 آه س له 71 آه س و بر یندار بوونی 46قانده وه له ئه نجامدابووه هۆی شه هید بوونی 
له دوای ڕوودانیكاره ساته آه و بوبوونه وه ی له میدیاآانی جیھاندا، . هاوتی ب دیفاع

ه یان نامه یه آدا به رامبه ر گروپی چه آداری ئه نسار ئه لسونه به ر پر سیاری خۆیان له ب
هرشه آه ڕاگه یاندوگووتیان ئه م هر شه له به ر هاوآاری آورد له گه ڵ هزه آانی ئه مر 

 ی 1 تاوانباران به م آاره و آاره آانی پشوویان به تایبه تی ،یكاوهاوپه یمانی ئه نجامدراوه
 نازانن خه ،شوبات په ه یه آی ڕه شیان خستۆته ته وی نو چه وانی خۆیان و ئاغاآانیان

كی آوردستان به رامبه ر ئه م آاره تیر ۆر یستیانه یان ڕق ئه ستوور و سوور ده بن له یه ك 
بۆ چه سپاندنی ده سكه وته آانیان و پارزگاری   نگاونانڕیزی گه ل و یه ك ده نگی و هه

 بۆ یه هیچ آاتك و آاركی تر سنۆ آانه و چه په ی قزونی تیرۆرستان نامان تر ،آردنی
   .سنن

به ناوی ده سته ی آارگوهه موو ئه ندامانی سنووری لقه آه مان له هۆه ندا، .... له آۆتایدا
 پرسه وسه ره خۆشی خۆمان ئاراسته ی آه س وآاری شه هیده ،یه آتی قوتابی والوانی آورد

ده آه ین وداواآارین گیانی پاك وب گه ردیان به به هه شتی   ی مایس4سه ر به ر زه آانی 
 هیوادارین ئه م ،به رین شادبكات و هیوای خرای چاك بوونه وه ش بۆ برینداره آان ده خوازین

ه آانی گه له آه مان یه ك بخات ودوژمنانی آاره وآاره ساته آانی تر زیاتر ڕیز
آوردوآوردستان سوود له درزوآه لنمان وه رنه گرن و هه موو هاوآارویه ك دڵ و یه ك ده ستی 

   .یه ك بین تاهنانه دی ئاواته آانمان ده بته آوردستانكی سه ربه خۆ
  دیندار آۆچه ر 
  به ر پر سی یه آتی قوتابی والوانی آورد
  اله هۆه ند
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