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  ڕۆژه م ساتی ئه کاره. وه ردستانی گرتهشی ترور کو وری ڕه ری هه جارکی تریش سبه 2005 / 5 / 4ڕۆژی 

لی  خوناوی گهکی تری مژووی  یه وه بیرخستنه،  وه وته  کوژرا و برینداری لکه100   زیاتر له که
 1963 سای کانی شه ڕه  ڕۆژه له، رکوک کی سلمانی و که دانی خه  سداره ساتی له  کاره م ڕۆژه ئه.  کورده

شت  روشونکردنی هه  و ب سه1974دزێ سای   شاری قه زانکۆیبۆمبابارانی. وه  بیر دنته به،  ماندا
   و به بجه ه  کیمیاویبارنی هه م ڕۆژه ئه.وه خاته  بیر دهیلی مان زار کوردی فه زار بارزانی و بیست هه هه
  مساڵ هرشه  ی مایسی ئه4ڕۆژی . وه هنته زار کوردمان بیرده شتاودووهه دوهه نفالکردنی سه ئه

  . وه یاد دنته  مان به2004کی شوباتی سای  ی یه که تۆریسته
  
  ستی له ربه  بۆ ژیانی سه لی کورده  تینوتی گها خنکاندنینی ستی ته به  مه  به رییانه ربه  به م تاوانه ئه

، ئیسالمی، کدا بوو بن ر ناوک و ئایدلۆجیه  ژر هه جا له،  درژایی مژوو تاوانباران به.وتی خۆیدا
ویش تکشکاندن و  ئه،  یه  و هه بووه ک ئامانجیان هه هنیا ی ته...بی ره عه رستی زپه گه ره، عسی به
  .لی کورد بووه کانی گه ونه  هیوا و ئامانج و خههشتنی نه
  
ش و   که  کوردستانی باشووردا له کان له تیه مایه موو که هه  لی کوردو  گه، دا ساه م چوارده ی ئه  ماوه له
 هۆی  ش به مه  ئه دیاره. ست هناوه  ده وتنی سیاسییان به رکه ها سه نده ژین و چه کی ئازاددا ده وایه هه
کان  کیه ره سه  شهرک رامبه  بهانیتر پرسیار  به ستیان به کان هه سیاسیه لی کوردو هزه  گه ی که وه ئه
ی   ترۆریسته م هرشه ئه.رگری لبکرت وت و به بت پشبکه  ده ستیه ربه م ئازادی و سه ئه. بووه هه
م بۆ  هزترین وه کو باشترین و به به،  وه م بدرته  وهک  چه نیا به  ته ر به هولر نابت ه هه

 تی کان دروستبوونی حکومه م بۆ ترۆریسته وه. لی کوردستانه کانی گه کگرتنی ڕیزه کان یه تیرۆریسته
پدانی  وه ره کارکردن و په ست به م بۆ ترۆریستان ده وه. زووترین کات  به  کوردستانهکگرتوی یه
 تدا ی له کانی په زراوه  دامهو گای سیڤیلی دیموکراتی  کۆمهبت ده. مانی کوردستانه له ر په

  . نگه ین دره  سبه باره مۆ له ئه، کانی بدۆڕن وه هه  کات و  که  توانایدا نیه مان له که له گه.بکرت
  
بت   ده ستاندوه رکوکیان وه  کهرمی کوردستان و تی ههر ئاس کانی سه  کاره ی که و ناکۆکیه سیاسیانه ئه
موو   نوان هه  له ستراوه  به ی که یمانانه و په ی ئه ر بناغه  سه  زووترین کات له  به رگای دیالۆگ به
کگرتن و   یه پویستی به،   زۆر ناسکه که م بارودۆخه  به شه دواڕۆژ گه.ربکرت سه چاره، کاندا نه الیه
 دیموکراتی و   مافه یشتن به  پناوی گه ست له  نو ده ست له ده. یه ل هه کانی گه یزهکتی ڕ یه
  .رکوک یی که وه ته ی نه پناوی دنیاکردنی ناسنامه له، کانمان ییه وه ته نه
  

  یی وه ته کگرتنی نه  ڕگای یه ن دژی ترۆریستان بهتبکۆش
   زووترین کات ن به کوردستان دروستبکهرمی  تی هه حکومه

    رکوک نی شاری که مهنجوو کار بن بۆ دروستبوونی ئه ستبه ده
  

  رکوک ی دۆستانی که ه کۆمه
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