
  نامةيةك بؤ جةالل تالَةباين
بابةتةكةت  بؤ باسي  ئازادي  و  دميوكرايت و ئةو هةموو هةركات  قسة دةكةي  بةشي  زؤري  

 مةيدانة  كراوانة تةرخان  دةكةي  كة خةلَك  لة ذير  سايةي  دةسةالَتةكةي  ئيوةدا  ليي بةهرة
 دةزطا سةركوتطةرةكاين بةردةوام   و حيزبةكةتسةرضاوةي  ئةم  مةسةلةية  ئةوةية كة, مةندة 

 خةريكي  سةركووت و  ثيشيل كردين  ئازادي  سياسني كة سةرةتاي ترين  مايف هةر  ئينسانيكة
 ي ئةم  دةزطايةو سةركووتيك حيزبةكةتبةوة هةيةكة ِرووي  دزيوتؤ هةميشة  ثيوويستت بؤية 

  هةرضي  خةلَكةوة  بةرضاوي بةبة عةمةيل ووانزة سالَة د,  سثي بكةيتةوة تةمةين ثيوةي  بةسراوة
بؤين  ئازادي و ثيشكةوتوخوازي و هينانة  دةرةوةي  ئريادةي  خةلَكي كوردوستاين ليهاتبيت 

من  ليرةدا  ناضمة  سةر  ميذووي  , ئيوة سةركووتان كردوةو  سةنطةرتان  بةرامبةر  ليداوة 
ئةم  دوانزة , ةم  لة طةلَ  نةياراين  سياسةتةكانتان شاختان وة باسي  ضؤنيةيت  مامةلَةتان  ناك

سالَة بؤ نيشان  داين  كارو كردةوةكانتان لة  سةركووت و ئيهانة بة ئينسانةكان بة ِرةئي  من 
لة سايةي  دةسةالَيت  ئيوةدا  شةِري  ناوخؤ  وةك  فراوان  ترين  دياردةي  سةركووت  لة ,كافية 

كردةوةي  واتان  ليوةشايةوة  كة  لة  قامووسي ة ِريوة  براو  كؤمة لَطاي  كوردوستاندا  ب
ئاوارة بوون كة  تا  ئيستاش  , ئةسري  كوشنت  , ئينسانيةت دا  جيطايةكي  بؤ  نةماوةتةوة 

قةدةغة كردين , هةزاران كةس لة خةلَكي  هةولير  لة  سليمانني و خةلَكي سليمانيش  لة  هةوليرن 
وةو  ِرؤذنامة لة  كاتيكدا  تاكو  ِرووخاين  بةعس  هةموو  سةورة و مجهوريةكانيان  دةيان بالَو كر

بةالَم  دةبواية  بالَوكراوةي  بؤ  ثيشةوة  بة  يين  دةربضيت و , لة بازاِرة كاندا  دةفرؤشران 
اوي دةستةو تؤ و حيزبةكةت  ثشتيواين تةو, بة دةسيت  خةلَكيان  دةطةياند  بطرياناية  ئةوانةي كة

تاقمي ئيسالمي  تريؤريست و دذة ئازاديت  دةكرد و وةزارةت  و ضةك و ثارةت   ئةخستة  
ئةو  هةموو  تاوانانةي  دةيان  كرد  بؤتان  دةثؤشني و ثةردةي  شةراكةتان  دةدا بة خزمةتيان 

ت  قةينا  ئةو سةري دا  بؤ يةكيك ئةتان  ووت  نةخؤشي  نةفسي  هةية و بؤ  يةكيكي تر ئةتان  وو
بةالَم  دةيان  نووسةرو  سةدان  ضةكدار و هةزاران  دؤالرتان  خةرجي , شتانة هةر ِروو دةدةن 

 بةوةوة  نةوةستان  ئيوة  هةر, هيرش دةكرد  بؤ  سةر  حيزيب  كؤمؤنيسيت كريكاري عيراق 
كريكاران , مناالَن   الوان , هةركةس باسي  ئالَوطؤِر بكات و بيةويت  ضاكسازي  لة  ذياين  ذنان  

  يان  تريؤر  كراوة  وةك بةكر عةيل يان  النةكان بكات  لة  اليةن ئيوةوةيب خانةو, بيكاران ,
 خبةمةوة زؤر هةية  بينووسم و برييت , هةِرةشةي يلَ كراوة  وةك فريشتة ِرةثيةو تاظطة سابري

كووت دةكةن و منوونةي  سةر ِرؤذانة بةردةوام ئيوةضوونكة بلَيم  بةالَم ثيوويست ناكات زياتر
لة ماوةي  ئةم  ضةند ِرؤذةدا  دةزطاي  ئاسايشي  حيزبةكةت  و ,بةر دةستاية  و  لةتازة زؤرة

كاتنامةيةك  دووثات كردةوة  كة  ضوار سالَ  حيزبةكةت  جاريكي تر بةلَين و وةفاي  بؤ  ش
لةمةوثيش  بة  سةرثةرشيت خؤت  هريشي ثي كراية سةر  حيزيب  كؤمؤنيسيت  كريكاري عيراق 

  خةلَكيو ئةم  ئارةزوةيبةو  دةليلةي  كة  ئةم حيزبة داواي  جيابوونةوةي  كوردوستان دةكات 
ئةوا ئةم  جارة  نةك  هةر  , دا جيي نابيتةوة  ضوار ضيوةي ياساكاين  بةعسكوردوستانيش  لة

هةلَسووِران  بؤ  ِريفراندؤم و جيا بوونةوةي  كوردوستان  بةلَكو هةلَسوِران  بؤ  دادطاي كردين  
دةزطاي ئاسايشي  حيزبةكةت قةدةغة  دةكريت و هةلَسووِرواين  سةدام و سةراين  بةعس لةاليةن 



كاروان , نديين تر  ليثرسينةوةو   ضاويان  يلَ  سور ئةكريتةوة دةطريين و زينداين دةكرين و ضة
نةمجةدين و جةزا حسةين  دوو هةلَسوِراوي ئةم  مةيدانةن و ئيستا  لة  زيندانة  تاريكةكاين 

من  ئةم  نامةيةم بؤ ئةوة نةنووسيوة بؤ  تؤ  بؤ ئةوةي  كاروان و جةزا  بةر بدةي ,ئيوةدان 
يوانيةكي  فراواين جةماوةري  طةورة  بةهرةمةندن  كة  لة  هةناوي  ضونكة ئةوان  لة  ثشت

كةمثيين  دادطاي  سةدام و سةراين بةعس و كةمثيين ِريفراندؤمداية بؤ جيابونةوةي  كوردوستان 
من  ئةمةويت بة تؤ بلَيم  , كة  ئاوات و ئارةزووي  جةماوةريكي فراواين خةلَكي  كوردوستانة 

خؤيان و  ضارةنووسيان  هةلَدةبذيرن  ووريان و خةريكن  ِرِيطاضارةي تر  بؤ  خةلَكي كوردوستان
  ,لةوة  زياتر سةر كووتيان مةكةن و مةبن بة ِريطر لة طةشنت  بة  ئاوات و ئارةزوة ئينسانيةكانيان 

    هيدايةت  مةال عةيل
   
     


