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  ضاكضاك  --  ناوةندي هةلةجبةناوةندي هةلةجبة  ...... أسوادةكةين  أسوادةكةين ثصشمةركةي دصريين كوردستانثصشمةركةي دصريين كوردستان) ) جوتيار سويفجوتيار سويف ( (شةهيدكردينشةهيدكردين

  
دةستةكاين ضةثةلَي تريؤريستةكان ، لة دوو أؤذي أابوردوودا و لةناو شاري كةركوكي دلَي كوردستاندا

 شاري كةركوكدا و لة ناو) جؤتيار (ناسراو بة) خةليل سؤيف (ة ثصشمةرطةي دصريين كوردستاننطةيشت
   .شةهيديان كرد

 و ضةندين كؤميتةي أاطةياندين ناوةندةكةمانشةهيد جؤتيار براي بةأصز ساالر سؤفيية بةرثرسياري 
 لة سةر جيا سةركةشةكاين كوردستان ثصشمةرطة بووة و بةرطريي لة شار و دص و خاكي كوردستاين ةسالَ

   . تةرخانكردبوو و ذيان و طياين خؤي بؤ طةل و نيشتيمانةكةيكردوة
  و مةحكومضاك ئةم تاوانة أسوا\يدي طةيل كوردئصمة لة ناوةندي هةلَةجبة دذ بة ئةنفالكردن و جينوسا

 لة شاري كةركوك و هةر ةنصني لة طياين هاولَاتياين كورددةكةين و دةسةلَاتداراين ئةوص بةرثرسيارداد
هةر وةها داوا لة .  ذصر دةسةلَايت كوردستانشارصكي تري كوردستان كة تاوةكوو ئصستا نةطةأاونةتةوة بؤ

ئاسايشي ئةو شارانة  دةسةلَاتدراين كورد و حكومةيت هةرصمي كوردستان و ثةرلةماين كوردستان دةكةين
بطرنة دةسيت خؤيان و ضاالكانة هةولَ بدةن بكوذاين ثصشمةرطةي دصريين كوردستان نةمر جوتيار سؤيف 

   .ئاشكرا بكةن و سزايان بدةن
 بة طةيل كورد ئةجنام بدةن و بةأاشكاوي بؤ ئصمةي ة جاري يةكةم نيية تريؤريستان تاوان بةرامبةرئةم

سةملصنن كة ئةوان تاوةكوو سةر ئصسقان دوذمنمانن و بةردةوام دةبن لةسةر كوشتين كورد و كورد ب
   .بةتايبةت دلَسؤزاين طةيل كوردستان

اراين تر و رددا بني و ئةنفاجليةكان و تاوانبدةبا لة ئاسيت بةرثرسياريةيت كوردستان و طةيل كو
سزا بدةين و نةهصلَصن لةسةر خاكي ،  بة هةموو شصوة تازةكانيانةوةنمرياتطراين ئةوان كة تريؤريستةكان

   .كةن سةددام ثصي نةكرا ئةوان تةواوي ئصمة بذين و أؤلَةكامنان بكوذن و ئةوةي
 ئصةمة لة ناوةندي هةلَةجبةوة سةرخؤشي لة كاك ساالري خؤشةويست و بنةمالَةي شةهيد جوتيار

و هةموو ثصشمةرطة دصرينةكاين كوردستان دةكةين و ثصيان دةلَصني شةهيد نامرن و لة دلَي ) خةليل سؤيف(
 شةهيد خةليل سؤيف ئةم طةلةدا دةذين و جارصكي تر داوا لة دةسةلَاتداراين كوردستان دةكةين بكوذاين

   .ئاشكر بكةن و بة سزاي طةل و نيشتيمان بطةيةنن
   

  سةرشؤأي و نةمان بؤ تريؤريستةكان و سةدداميةكان
   نةمري بؤ شةهيداين كوردستان
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