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   نؤرويذ-ِريزداران لة كؤميتةي خةالَيت نؤبل بؤ ئاشيت 
   

  بة هةيل دةزانني سالَو و ِريزي طةرمي خؤمان ثيشكةش بة ئيوةي بةِريز بكةين
  :ِريزداران 

 دةمانةوي سةرجنتان ِرابكيشني بؤ هةولَ و خةبايت ، ئيمة كة لة خوارةوة ئيمزامان كردووة،لة ِريطةي ئةم نامةيةوة
ناو ئاشيت و ئازادي و دؤستايةيت ذنيكي سياسةمتةداري كورد لة كؤمةلَطةيةكي ِرؤذهةالَيت كؤنسةرفاتيظدا لة ثي

 خاتو لةيال زانا دة سالَي ِرةبةقي ثِر لة ئيش و ئازار و سوكايةيت ثيكردين لة زيندانةكاين .طةالن و مايف ذناندا
 بة شيوةيةكي ئاشتيانة و دوور )طةيل كورد(داوة دؤزي طةلةكةي توركيادا بردؤتة سةر تةا لة بةر ئةوةي هةولَي 

ذياين زيندانة تاريكةكان واي يلَ نةكردووة ثشت لة بنةماكاين خةبايت سياسي و .لة توند و تيذي ضارةسةر بكري 
يي ئاشيت و  بة ثيضةوانةوة لة دواي ئازادكردين لة زيندان يةكةمني وتة و داخواز.كؤمةالَيةيت ئاشتيخوازانة بكا

دؤستايةيت نيوان طةالن و ثةرةدان بة خةبايت ذنان و ِريكخراوةكاين كؤمةلَطةي مةدةين بوو لة ثيناو ئازادي و 
 خةبايت يب وضاين لةيال زانا بؤتة هاندةري سةدان هةزار ذن لة توركيا و هةموو .يةكساين و دةولَةيت قانوندا

   .و مرؤظاينوالَتاين رؤذهةالَيت بؤ ذيانيكي ئازاد 
ثيمان واية سةرجةم خةبايت ئةم ذنة تيكؤشةر و ئاشتيخوازة دةقاو دةق لة طةلَ واتا و بةهاكاين ئةلفريد نؤبل و 

  .خةالَيت نؤبل بؤ ئاشيت يةكدةطرنةوة
ت و خةالَت كردين لةيال زانا لة اليةن كؤميتة ثايةبةرزةكةتانةوة هاندةريكي طةورة دةيب بؤ خةبايت طةالين بندةس

   .ئازادي و يةكساين و ئاشتيدا هةموو ذناين جيهاين سي لة ثيناوي
هيوادارين نيوي لةيال زانا لة ِريزي كانديدةكاين خةالَيت نؤبلدا بؤ ئاشيت ببينني و كؤسث و تةطةرة سياسييةكان 

بةش بكرير و ئاشتيخوازة لةم خةالَتة بينةبنة هؤي ئةوةي ئةم ذنة خةباتطي.  
شكةش دةكةينديسان ِريز و حورمةيت خؤمان ثي.  
  :نيوةكان 
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