
  وه کتی نیشتمانی آوردستانه رآوآی یه ندی ڕكخستنی آه به یاندنك له مه ڕاگه
فیری ڤاتیكان  آردن بوین بۆ پشوازی آردن له سه رقای خۆئاماده رآوك سه ندی ڕكخستنی آه به له آاتكدا مه

  اتستنیشان بك رآوك ده ترانی نوی آه رآوك بكات و مه ردانی آه مۆ سه آه بیار بوو ئه
آی تیرۆریستیدا ئۆتۆمبیلكی  یه وه  له آرده20/11/2003 مۆ ڕۆی ئه ی پش نیوه قیقه  ده10،30له آات ژمر 

وه آه  قیه دا ته)ك.ن .ی (رآوآی  ی ڕكخستنی آه)2(ندی  به گای مه م باره رده بهیانی ڕجۆری نیسان له چوار
 4 آوژرانی نجامدا بووه هۆی ، له ئهن  وله تۆپی هاوهوو گدراچنTNT ی   آیلۆ ماده1000ه آرت ب نده ده زه مه

شكیان مندان و له قوتابخانه  ب و تورآمان آه به ره  هاوتی آورد و عه33هاوتی و بریندار بوونی 
 آه  بووندا یه یاره و سه وت له هاوشانی ئه  ئۆتۆمبیلی تر به ڕكه2 سوتاندنی ها بووه هۆی روه وه هه ته ڕاونه گه
فزونی  له ری و بینای ته وروبه آانی ده و ماه) ك.ن.ی(رآوآی  ندی آه به گای مه  له بارهیروزیان  و زهوه ته هو یهق ته
 ، آه به هۆی وریای و پارزگاری توندی وتوه ر آه رآوآیش زیانی به ت پارزگای آه نانه  ته  ورآوك آه

ند بووه  به گای مه ستدا آه باره به یتوانیوه له شونی مه ه نهآ وه تیرۆریسته نده به آانی مه مانه گه قاره ر پشمه
  .نجام داوه  ی ئه آه آان له شونكی دورتر آاره وانه بدات و له ترسی پاسه نجام آه ئه وه قینه ته
تی نجام درا آه خودی سكرتری گش ئه) ك.ن.ی(رآوآی  ندی آه به ر مه رانبه تیرۆریستیه له آاتكدا بهم تاونه  ئه
ت  سه ی ده وه ڕانه رقای تكۆشانه له پناو گه ت له عراق سه سه نی ده نجومه رۆآی ئه ك سه ئستا وه) ك.ن.ی(

له ) ك.ن.ی(زگاآانی تری  موو ده قامگیرآردنی ئارامی و ئاسایشی وتدایه و هه وی سه آان و له هه بۆ عراقیه
و آردنی نوان  آه و پته النی عراق و ئاسایشی ژیانی شاره ندی بای گه وه رژه تی به رآوك له خزمه آه

   .نرآوآدا آانی آه وه ته نی و نه ده ی مه یمانان و ئیداره هاپه
ك  ژیانی خهمیشه دژی ئازادی و ئاسایشی  ك چۆن هه وه آان  ئیسالمیه عس و ترۆریسته آانی به م پاشماوه به

 آه بووه جام دا  یان ئه و جۆره آی له یه وه ت و آرده نایه رآوآدا هه ی آه  ئارامه شه و بار و آه بوون چاویان به
 زۆری گیانی و مای به روزیانكی ژانی ژیانی هاوتیان و زه آه و شه هۆی تكدانی باری ئارامی شاره

  :یاند   گههاوتیان
  .آانیان آۆتایی دت  آان و هاوآاره عسیه تیرۆریسته آانی به آی پاشماوه آجاره رگی یه و مه ره ی به زه آه آه ئاآامه

میشه  نین آه هه یه گه آی ڕاده موو الیه ین ، به هه آه وه تیرۆریستیه ده و آرده ی ئه ئمه له آاتكدا به توندی ئیدانه
ندی  یوه آه و توند و تۆڵ آردنی په  ئارامی و ئاسایشی شارهسپاندنی بین بۆ چه وام ده رده آانمان به وه ر هه له سه
و  ین تا ئه ده عس ده آانی به وی ڕیشه آشكردنی پاش ماوه  درژه به ههوه براآانماندا ته ڵ نه ن له گهما برایانه
  وه  ینه آه ی عراقیان ل پاآده آاته

ش بۆ برینداره   و هیوای چاك بوونهنین یه گه  ڕادهآان س و آاری قوربانیه یی خۆشمان بۆ آه ژاره می و په هاوخه
ند  ست به ج چه آه دهین  آه رآوك ده ند و پۆلیسی آه به آانی مه رگه ست خۆشی له پشمه ده و خوازین ده

   .نین یه گه ه آانی ڕاد نجامه وامه و له داهاتودا ئه رده وه به ۆینهست گیرآردووه و لك گومان لكراوكیان ده
  ت له تیرۆر و تیرۆریستان رهف نه

  وه ژیان بژی ئاشتی و ئارامی و پكه
  رآوك ی ڕكخستنی آه)2(ندی به    مه                                                                
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