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  .ی سویسرا کۆمیته- تورکیا رانی مانگرتووله نابه  په ی هاوپشتی له کۆمیته -
  .08/07/2005 ڕۆژی  له) جنف( شاری  ران له موو خۆپیشانده هه -
کانی خۆی بکات،مافی   مافه رگری له ی مرۆڤ به وه رزتر له وا تر ،به   ڕه تک نی یه بابههیچ 

  م ڕاستی یه ،ئه وه بته ترسی ده و ڕووی مه ره  به  که سکه ر که والی هه هم الو ئ ییش مافکی ب ئه نده ناهه په
  و ر ئه ن هه الیه له  وه موویانه  پش هه  ،لهکرت  پشل دهک موو جگایه  هه  له  ڕۆژانه،  مافه م وئه
  .ن که  مافی مرۆڤ و ئازادی ده  لهرگری ناو به  به  کهی تانه وه ده

کو   کان،به نده ناهه رپه نھا  بۆ سه  ته ر به ک هه ،نه  وه ته  بوینه ڕووی هرشکی دڕندانهو  هر مۆ به  ئه ئمه
و  ،قسهکرا سک چاوی ل ده رکه ویستی هه  نه گه کوو مافی به مانک وه رده  سهی و مافانه موو ئه ر هه بۆ سه
ی  رگه ک به یه ڕاده  به فته نه  که نده وه یموکراتی ئهکانی مرۆڤ و د  مافه رگری له ڕ به  مه کانیان له تاه  به باسه
  . ست داوه  ده  ئاساییشی له  کهن ک دابین بکهس بۆ کهکی ئاساییش  نایه رپه  سه  ناگرت که ونده ئه
  م ،وه که ست خۆشیتان ل ده ،ده)حزبی کۆمۆنیستی کرکاری عراقی ( موو هاوڕیانم له ناوی خۆم و هه به

 خۆیدا   مانگرتووان  خۆی له رانی کورد و ئرانی وله نابه  په ی هاوپشتی له ره  به  له ئوهستانی  راوه
کانی  ست هنانی داواکاری  یه ده  پناو به  له باتمانه  و خاکی پرشنگداری خه وره رزو گه وستکی به هه
  م که  ووتکی س یه ج کردنیان له و نیشته وه وتن،گواستنه ب دواکه  تورکیا به رانی مانگرتووله نابه په

یامان  پ ی خۆش   خه  و س نی یه وپشتی بهها ربینی  ده  نھا  ته ئمهبۆ بۆیان ئاساییش بت،
ران  نابه وتنی په رکه  سه زانین،بگره  ده باته م خه  له  وه یه م آشه تی له ڕه شکی بنه  به  خۆمان به ،ئمهنابت

ست هنانی  ده  وه  بۆ یه وتنی ئمه رکه زانین،سه مومان ده وتنی هه رکه  سه به
  شدا ،بۆیه ر ئمه  سه  به که یه کشه پنرت ،پاشه راندا بسه نابه رپه  سه ک به یه کشه رپاشه هه کانمان،وه مافه
  .وتن رکه  بۆ سه وه ینه بت خۆمان توند که  ده ئمه
 ئازادیخواز و شۆڕشگ و  ی هزه وه  کۆکردنه ی باس له وه  ب ئه وتن بکرت رکه  سه  باس له  حاه مه

واکانی   ڕه واکاری یهوری دا  ده  لهوان  ئهی وه  هنانی هاوپشتی و کۆکردنهست ده کان و وه مرۆڤ دۆسته
کان و   ڕژمه ی توانیبتمان وا له وه وتن بکرت ب ئه رکه  سه  باس له حاه ،مهین ران بکه نابه په
   له ی ئمه یی رؤژانه و فشاری ئاماده  فشاری ڕۆژانهری کاریگهرژ  له،ین بکهواکان  رمانه  فه تداره سه ده

ین  مان بکه باته م خه ی تونیبتمان ئه وه بی ئه ین به وتن بکه ر که  سه س له با حاه ،مه بنانندا که پانه گۆڕه
و   ووزه  ،وه رینه تی زۆر پان و به ی مرۆڤایه ره  ڕاستی به ری و جیھانی،به راسه باتکی سه  خه به

  .موومان رکی هه  ئه شه مه ر ئه  هه ،کهیدان   مه ر بیھنینه گه  ئه زنه تواناکانمان زۆر مه
   پشه ک شتمان له ،یه  خوازم موان ده وتن بۆ هه رکه  سهی هیوا گوشم ،وه کتان ده  یه ک به ستی یه ده
توانن  ن ده ست بھنین،ئوه  ده وتن به رکه  سه وین هزی بکه ین و به کخه کانمان یه  ڕیزه  که یه وه ویش ئه ئه
کانیان   کۆتا بھنن و داواکاری یه کورد و ئرانی بهرانی  نابه ر په  سه کرته  ده ی که ستدرژی یه م ده ئه
  .پنن تدارانی تورکیادا بسه سه ر ده سه به

  .رانی مانگرتوو  نابه کانی په ست هنانی داواکاری یه ده به پناو   له باتی ئوه بژی خه
  .ری رابه بژی ئازادی و به

  
  باتتان  ی خههاوڕێ

  حمود فارس مه
  .ی حیزبی کۆمۆنیستی کرکاری عراق وه ره نی دهکا لپرسراوی ڕکخستنه
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