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  واندوزیواندوزی  علی رهعلی ره. . . . . .  بۆ حاکم ڕزگار بۆ حاکم ڕزگار  کی کراوهکی کراوه  یهیه  نامهنامه
  

ڕووی هزی  سه،  دایک بوونی هزی یاسایک بوو دامی خون مژ ڕۆژی له هسڕۆژی دادگای 
، کانی جیھان  ئاشتی خوازه له لی کورد و گشت گه  بۆ گه بوو ڕۆژکی زۆر پیرۆز  به، ت داربوو ستھه ده
  . یاد ناچت رگیز له  هه وه، سپندرا  مژوودا چه  له م رۆژه ئه
 
م  کت به یه قه ند ده تی چه رفه نابت ده  جه که ت  ناوی ئازادی یان دیموکراسیه م زانی به م نه به 

 دی دوژمنان و  دا گۆڕی وه  میکانیزمی دادگاکه  زۆری له هم ئه، کو بدوت دا و تاوه ه په چه
  ستم به هه ی و کاته ر له هه. کان خۆشکرد  پیسه  عسه  به وکان  ترسنۆکه کان و تیرۆریسته شۆفینزمه

رو  رزن بت دڵ خۆشکه کرد دڵ تزن و دڵ له ده کمڕانی دادگای کرد چاوه  ده یه م دڕنده کانی ئه تاوانه
ی دلران و دسۆزان و دبرینداران و دلساران و  وه ندنه سه  جھنان بت تۆله دڵ به رو دڵ فراوانکه

 دامی ه دادکردنی  مگینان بت به نجاوان و دغه فندراوان ودسوتاوان و دشکندراوان ودرهدر
  . شی دزراڤی دخاری دڵ مردوو قی دره دره

 
ش و   ناو که ژنت بیخاته  بھه ه  په م چه ئه ی بتوانت  کاریزماکه رك بووم که ڕوانی دادوه  چاوه وه

نابت کرد   جه و وای له نی ئه  کاریزمای بۆگه  کرد که وه ستم به  هه وه  داخه م به به، بوارکی دادگایی
  ڕ به  باوه ربچت وه  سنووری خۆی ده  له ری ببت وه هراوی بژت و ده ژه  بتوانی زۆرشتی که
وی تۆ پیا(  بیت م خون ڕژه نابت به  جه  بوو که ه  هه زۆرم په، کات ت نه تی دادگاکه رعیه شه

  . ری یاسایه م تکده خر ئه نه) یاسای
  
کو  تاوه  وه دۆزیته سکم نه  تا ئستا من هیچ که لک زۆره کانی گه  تاوانه ژدیھایه و ئه  ئه چونکه 

ی   زبخانه م له شی بکه پشکه شایانی بت و م جۆره تی ب پایان به پکی نامرۆڤایه فی چه ڕه شه
  دژ به،  تی یه  مرۆڤایه للی عراق و دژ به  گه تی کورد و دژ به  میلله  دژ به م تاوانباره  ئه به، مژوو

   به تاوانباره،  بوو ئابووری دژ به، ڵ  ئاژه  و دژ به  ژینگه  دژ به کانی هتاوان،  بووکان گشت ئایینه
 تکدانی دھات و شار و   له رهی زۆر چاک دیا نجه  شون په کان وه تی تیرۆر و تیرۆریسته یارمه
زار  دان هه شونکردنی سه  ناوبردن و ب ک و له ها خه روونی ملیۆنه  شواندنی باری ده  له وه، ووت
  ، سی ب تاوان که

گینا  وه ئه مت بداته ت وه که ارهی قه د پرس یت وه به داوای ل بکه توانی ڕز خۆ ده م به  ئه بۆیه
  . تی ده نه تی پ رفه ی لببیت و ده که اتر بت تۆ زوو قسهو زی رچی ئه هه
کرد   جم و جۆت دهای  گه ش له  ودیموکراسیانهرد که  دهتوت س و که  هه نابت مۆدرنانه زانم جه ئه
کان و  رو شون بزره ران و سه کان و ب هاوسه ستی ناسکی ب باوکه ئاگاداری هه  م تکام وایه به

رمی   ته  چاوت به م دادگایه  پش ئه بوور ڕۆژک هه،  کانیش ببه نفال کراوه کان ئه کراوهکیمیاباران
یان ناند  س و کاریان چۆن ئه واداکانیان و که  خانه وت وه نفال کراو که  بارزانی ب تاوانی ئه500
  .ریان هاتبوو سه  گوناه به  ب ی به ساته م کاره یی ئه وره  گه  له وه بوژانه ئه

دی ، ستت وه رت ئه  سه  گران له  زۆر به یه م دڕنده بۆ ئه رلوت کی سه یه نه  خه رده ر زه  هه ئاگادار به
  ، کات رچوو دگیر ده سه ی به نه  بۆگه م ڕژمه کانی ئه قوربانیه

  وه تهمت بدا هیت وه یت و نه ده  پپویست ڕگای پ نه ت زیاتر له  ناوی دیموکراسیه هیوادارم به
  . ک خۆی وی وه کانی ڕه موو دکتاتۆره ند بۆ هه  په ببت به ی وه بۆ ئه
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