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کی  یه  ژماره وه ی سلمانیهۆچهاتوو دوای ئه وه ی له الیه ن ئا سایش و پۆلیسی
ان به قه د ـــــــــآانی نیه و مۆدله ته آسی آه ژماره یان سلمانی ئۆتۆمبیلی زۆر

له . ردا گیرا  ستیان به سهنین، دهرز  بهنوا ی ئهمه سئوله آان ئۆتۆمبیلی مۆدلی 
ۆپشاندان بۆ به رده  شۆفر ده ستیان دایه خ600 نزیكه ی 16/7/2005رۆژی

 به  جواب له الیه ن به رپرسانی سلمانی  ، دوای ئه وه یزیران نی وه نجومه ئهم 
بیانوی  ن به نجومه  ئهی پۆلیس و ئاسایشی بنکه  آانیان نه درایه وه، هداواآار 

 وه ك پیشه ی هه میشه ی هاتو چۆ بگرن ،  ڕگه ران ویستویانه ی خۆپیشانده وه ئه
دا ده ست  خه كی هه ژارو زه حمه تكش خواست و داخوازیییان له به رامبه ر

 ده  شۆفر ده ست گیر9لدانی شۆفره آان، دوای ئه مه  ده آه ن به ته قه و
یان ئاسایشی سلماندواجار ڕاپچی   ن،ران هشاندیۆپخنونه ری آه ن آه به شكیان 

ته  و ن ئاسایشی یه آیتی دا زیندانی آراوله زیندانه آانی   تاآو ئستان و که ده
     . وآاریانه وهــــنانه ت هه قی سه ردانیشیان نیه له الیه ن آه س

شانه ی له ه تكئه م آه سه زه حم له آاتكداکوردستان یه آتی نیشتیمانی . 
  ربه به و تاوان بار اشج و آۆنه دارـــن فایلــــــه ندیچدا هشتۆته وه ـــزیندان

ه م شۆڤرانه ته تا وانی ئ .ۆن ڕده  دن و   وه  یهحكومه ته آه  وئاسایش  اویچ
حكومه تی یه   بۆ به رده م  وه له رگه ی خۆپشاندانكی همنانهنھا ئه وه بوه 

بوه یاره ی خۆی هه ئه و ب آردوه آه و ه زاره ت داوایان   انی سلمآیتی له
ڤی یـــنای ت  خودی که  وه ، ه نکوه ك جاران آارب ن هشنته وه و رگه یان پبد

   له  که وه ندامانه م ئه  که و شۆفره کک له ی  نیشاندانی ژیانی یه  ڕگه کتی له یه
حكومه تی  ، ئه وه ی شایه نی باسه لماند ی سه و ڕاستیه ژیان ئه مینکدا ده ژر زه

 یه سلمانی نیکانیان  ی ژماره و ئۆتۆمبیالنهئه  بریاریكی ده رآردوه    کتی یه



 به شكی زۆر له م خاوه ن  .سلمانی   هه قی آا رآردنیان نیه له یان فایلیان نیه
 یداآرنی  تا آه رگه ی په و ته آسیانه خه لكی هه ژاروو آه م دا رامه تن

حكومه ته   یه آتی و ئه و ته آسیانه ن آه ئستا پداویستی خۆیان و خزانه آانیان
ی هیچ   کشه ی که وه ڕای ئه ڕه  سهآه ی ده ستی به سه ردا گرتوون

   رکوتی له سه دارانی سلمانیئه م آرده وانه ی ده سه الت.  کیان نیه  یه قه ره وه
خه لك و ته قه آردن له خۆپشانده ران وزیندانی آردنی نونه ره آانیان نیشانه 

 له به رامبه ر ژیان وگوزه   وانه ئه ئه وپه ری بتوانای و آه م ده ربه ستی  ی
هه ردوو حیزب وه ك برا ده ستیان   یه آتی و پارتیله آاتكدا . رانی خه لكدا

 هیج آه سك هه قی  گایه دا ه و آۆمهگرتووه به سه رسه روه ت و سامانی ئ
 هه قه ش ت داری نه بت ،ئه و حیزبی ده سه ئیمزای ئه گه ر آارآردنی نیه

په  آانیان هپاروه نانك بۆ منا  بازوی خۆیان آه به هزونابینن  ه واڕبه خه ك 
 یویانهخزانك آ ه ندچز یان به ر هآه به ق  ته آسیه ی ، دن ئه و بكه ن یدا

 سه یاره آانتان آۆننو ژینگه  ی وه  ئهبیانوی  به  ولده گرن رگه ی آارآردنیان
  آتی یهبه رپرسه آانی  پیس ده آه ن یان ژماره یان سلمانی نیه ، ئاخر من له

شاخ هاتنه   لهی کوردستانخه لكی 91ینی ڕاپه ڕپرسه ئوه آاتك له داوای  ده
ئه گه ر مه به  ؟ تازه و ئاخر مۆدالنه بون  آامتان خاوه نی ئه م سه یاره خوارێ
م  ئه یه آی شارستانیانه راستنی ژینگه ی آوردستانه بۆ نایه ن به شوهاستان پ

له جگه ی ئه مه سه یاره تا زه یان بده  سه یاره آۆنانه له خه لكه وه رگرن و
گه ڕ   هــئه م.  نشاندان و ڕیه نه ك سیاسه تی  هارچگه گرتن له خۆپ ته قه

 .ینی نانی خه لك و زیندانی آردنیانو ب ه سه ریانداآردن ب

ما وه یه آه خه لكی شاهیدی جه ندین خۆپشاندانی خونكاران مامۆستایان 
آركاران و خه كی ئا زادی خوازی شاری رانیه شاره آانی ترن ،ئه مه نیشانه ی 

یه ی آه ئه مرۆ له ئه و په ری بزاری خه لكه له به رامبه ر ئه و نا یه آسان
 ی تر به قسه ی زل و بریقهچنا توانن  خه لكی. آوردوستان به رجاو ده آه وت 

 بكه ن ، وه عدو به نی ده سه ت داران بزه یه آیان نه خسته سه ڕدار با وه 
و وه عده آانی پش هه لبژاردنی په رله  آوان به ن. رلوی منانی برسی 
  .لك ه بۆ هه لخه تاندنی خ آانتان  وتار بژهسوندیآوا ؟مان و شاره وانیه آان 

می  ریکن شیر و نانی ده  خه ی که  و ئینسانانه  کردنی هاواری ئه فه خنکاندن و خه
تای  ره  سه مه  ئه  بگرێ که پۆله م شه ر به ، ناتوان به وه سننه منانیان لد ه



یندانی آردن و سه رآوت آردن تا سیاسه تی ز . تی بۆ ژیانکی باشتر الیه قه ته
 . و تا وانه آانتا ن خۆشنابنزوم رگه ناگرت،خه كی تاسه ر له سه ر به

 


