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سووکایەتی بە خەڵک و داخوازیەکانیان ڕابگرن!
هەمووان دەزانن کە سیاسەتی چەوتی دەستەاڵت ،ژێرخانی ئابووری هەڵتەکاندووە و برسیکردنی چڕ کڕردتتەوە
خ ە ڕڕاندگنی بڕ
و باشڕڕووری کوردسڕڕتانی وەنەڕڕو ە ڕڕرگژ و تەنرڕڕرەدگ ،یڕڕر کڕڕردووە ،بەوهڕ ەوە خەڵڕڕد تەنیڕڕا
مڕڕڕاوەتەوە ،هەرچەنڕڕڕدە کە متر دەمڕڕڕەکە ڕڕڕامی ڕڕڕی خەڵڕڕڕد ڕڕڕ بڕڕڕووە ،بەاڵە بەهڕڕڕ ی هەسڕڕڕتی واڵتو سڕڕڕتی و
نی تمانپەروەری دگنی بەخ دگ ،رتووە و شڕەگریرگنە و وەڕڕ گوگنە وە خەمڕی ارگسڕتەی ئەو دەسڕتکەوتانە دگبڕووە و
دەشزگنێ کە دەستەاڵتدگرگژ وەهەموو چاکە و خرگ ە ەکی ئەە هەرێمەدگ بەر رسیارژ ،ئەستا کە خەڵکی سڕتەمد دە
و برسڕڕیکرگو وە ئڕڕامگر و ژگنڕڕی بر ەەکڕڕانی خ ڕ ی وەمگڵە هڕڕاتووە و ناچڕڕار بڕڕووە بە دەنرڕڕی بەرم و بە خ ە ڕڕاندگژ
نا گم ڕوونی خ ی دەربڕ  ،دەبڕووگ ە دەسڕتەاڵتدگرگژ ێڕز بڕ دگخڕوگمی خەڵڕد دگبەڕەر و بەڕدرێەیکردژ هەنرڕاوی
کردە یاژ هەڵڕررتڕا ەوە و دگخوگمی خەڵکیاژ ەڕە ێ بکردبووگ ە ،بەاڵە مخابر دەستەاڵتدگرگنی هەرێم د سڕانەوە
دگژ بە هەڵە و شکستی سیاسەتەکانیاژ دگنانەر و ت مەتی نڕا ەوگ ،بەڕەەمڕا و نانی ڕتمانی دەبەخ ڕەەوەو ەنڕەە وە
ەماوەر گدەوەشەەر .ئەمە وەکاتەکدگ ە کە وە گبردوودگ ەماوەر ووبارێد خڕوێەی ە ڕکەک کڕردووە و هڕی
ڕڕارێکەب بڕ ارگسڕڕتەی خڕ ی ەنڕڕای بڕ هەڕڕزی دەرەکڕڕی نەبڕڕردووە ،ڕڕا ئە،ەر دەسڕڕتەاڵتدگرنی هەرێڕڕم باکیڕڕاژ بە
چارەنووسڕڕی ئەە ەوگرە ە هەبڕڕووگ ە ،دەبڕڕووگ ە متر مووتڕڕر خوگسڕڕتی ەوگی ەماوەر ڕڕاژ ەڕە ڕێ بکردبڕڕووگ ە،
ئە،ەرچی ئەستا وەدرەنگ کەوتووە ،بەاڵە د سانەوە تاکە ێی دەبامبووژ ئەوە ە دگوگی بووردژ وە خەڵد بڕکەژ
و دەستڕە ێ دگخوگم ەکانیاژ ەڕە ێ بکەژ و دەست وە سووکا ەتی ەکردژ و بە ێز کردژ هەڵڕررژ.
ەماوەری کوردستاژ بە خ گ،ری و هەڵوێستی مەردگنەی خ ی سەڵماندوو ەتی کە ب چارەنووس و دگهاتووی
ئەە ەوگرە ە ،م اتر وە دەستەاڵتدگرگژ ەرتشتر و دڵس مترە ،ئیدی ئە،ەر ڕارێکی د ڕکەک ەمڕاوەر بە دروشڕم
و بەڵەەڕڕی بەەڕڕاوە تی ر ڕڕو بڕڕدرێتەوە ،بەاڵە گسڕڕتییەکانی سیاسڕڕەتی ،ەنڕڕدەڵکاری و سڕڕتەمکاری ناشڕڕاردرێتەوە،
هەڵت یەی ئەو چیەە نڕوێیەی سڕەرما ەدگرگژ کە هەموو ڕاژ مەڕدگڵی بەر رسڕانر بڕ هەمڕوو ش ەی ئاشڕکرگ ە ،دەبڕێ
وەیانوەربریرێتەوەو ە رگنەکانی ەچارەسەر بکر .
سەرکەو خەباتی ەوگی خەڵد وە ەەاو دگبیەکردنی برێو و ژ انەکی باشتر.
بەڵێ ب ارگستەی ەوگرەی هەرێمی کوردستاژ.
نەخەر ب تووندوتیری و بەکارهەەانی چەی.
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