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  دادا) ) سةربةست مةمحوودسةربةست مةمحوود ( ( شةهيد شةهيدؤركردينؤركردين تري تريييةم سالَيادةم سالَيادلة ثينجلة ثينج
  هةنطاونانهةنطاونان و  و  كوردايةيت كوردايةيتييلةسةر ريبازلةسةر ريبازكة كة  دةكةينةوة  دةكةينةوة ييثةميان نوثةميان نو

   كوردستان بةردةوامبني كوردستان بةردةوامبنيييبةرةو سةربةخؤيبةرةو سةربةخؤي
M زيجةماوةركوردستاني والَتثاري  . ..  
M كوردستان شةهيدايني بنةمالَةكارو و كةس  . .. 

         
 يهاتوو ناسراو ليي تريؤر طةيشتة سةركردةيضةثةلَ و  رةش سالَ بةر لة ئةمِرؤ دةسيتثينج

 ينوسةرر وسةYNDK يةكيتيمان ي سياس مةكتةيبيئةندام) سةربةست مةمحوود (نةتةوةكةمان شةهيد
 يريؤز ثي ريباز دوذمناين دا2000  /5 / 31لة ،  سةرخؤبووني طؤظاري ميدياو خاوةن ئيمتيازيرؤذنامة

 يبةمةش زيانيك،  جةرطِربدا تريؤريان كرد تريؤريسيتيكردةيةك ي بوير لة ئةجناميخامة و كوردايةيت
 نةتةوةييمان دروست ي سياسي لة بزوتنةوةييش ديارينيكيكةلَ و  كوردايةتيمان كةوتيطةورة بةر بزاظ

  . كرد
 لة هةموو كات، يدميوكراس و يزادبوون بوو بة ئا باوةِردينر كاركيبةست مةمحوود ديدطارشةهيد سة

كنينووس و لؤط ديايرييكةو و  شةنيزؤر بةورد و  نةتةوةييانة دةثِرذاية سةر ثرسةكاني بة هزري 
 دارؤشنبريييةكة و ي طؤِرةثانة سياسوYNDK يةكيتيمان  لة نيو ريزةكايني توانيبووبؤية، دةكردن
 لةم هةموو وتارو يئةمةش زؤر بةزةق، يةوةي نةتي وشياريبالَوكرنةوةبيت لةسةر  هةيكاريطةر

نةخشة  و  لةسةر ثيالنيقسة دابؤوةو زيرةكانة ي طةياندن رةنطي بةضاثيكانةكؤلينةوةو ناميللي
روون  كوردستاين  داطريكةراينئارماجنة طالَوةكاين و  كوردو كوردستان دةكرد دوذمناينطالَوةكاين
 ي سياسي لة بواري زؤر بةخيراي تةمةنيدا تواين كوريتيلةبةر ئةوة شةهيد سةربةست لةماوة، دةكردةوة

 شةهيد ي دوالةبةر ئةوة لة، دا بناسريت مةزن كوردستاينةر ئاسيتلةس و  نةشومنا بكاتيرؤشنبريو 
 ية بؤ سازكراو بة سةدان ثرسةنامةو بةياننام ماتةمييني والَت كؤِري دةرةوةةو لة ناوةوكرين

 نةياراين و بؤية دوذمنان.  كراYNDKيةكيتيمان  و ي بنةمالَةكةي ئاراستةركردينؤ تريئيدانةكردين
 ي سةربةخؤيي بريدوذمناين و تريؤريستان، كرد تريؤريان و  كرديانة ئارمانج كوردايةيتيريباز

 ةنةوة نةيانزاين ساردةكدا لة كارو خةباتYNDK،  شةهيد سةربةست بةتريؤركردينكوردستان وايان زاين
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 شةهيد سةربةست  كوردايةيتي ثريؤزيريباز بةدريذة و  شةهيد سورتردةبن لةكارو خةباتهةظاالَين
  . دةدةن

 دةكةينةوة ثؤليس و ئاسايش و سر بةرث تر داوا لة دةزطاكاينيلةم بؤنة جةرطِربو خامناكةدا جاريك
 يبةسزا و دادطاييان بكةن يةربةست بؤ ئةوة شةهيد س بكوذايني زياتر خبةنة طةِر بؤ دؤزينةوةيهةولَ

  .  بطةن خؤيانيعاديالنة
M كوردستانطشت شةهيداين و بةستر شةهيد سةي ثاكهةزاران سالَو لة طياين  .  
M تريؤريستان و  بؤ دوذمنانيروورةش و مردن . 

   ي سياسمةكتةيب 
   كوردستان  دميوكرايتي نةتةوةييةكييت 

YNDK   
   ي كوردي 2705/ جؤزةردان  / ي 10 

    زايييني 2005 / 5 / 31 
   
   

2 


