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ئاوە کاهراى ئەهیي  

ری هەڵبژاردًی شىراکاًی شار هیي دەو -٩و سەرۆک کۆهاریی  هەڵبژاردًیهیي دەوری  -٤١لە  حکىوهەتی تاراى ڕاگەیٌدراوەکاًیبە پێی 
کەش واتە  ٨٣هەزار و  ٤٥١ ،کە هاڤی دەًگداًیاى بىو کىردستاًی ٨٨٨هەزار و ٤٨٤لە یەک هیلیۆى و، ئەیاری ئەهساڵدا ١٥لە  و دێ

، ىکە دژ بە سیاسەتی بایکۆتی هەڵبژاردى بىو بەشێک لەواًەی ،ەو بىوى و ڕاگەیاًدًی ئەم ئاهارپاش تەوا. بەشداریاى کرد ٩٥لەسەتا 
بە پێٌاسە کرد. ئەم کەساًە  ستهێٌاًی سیاسەتی بایکۆتشک و و هایەی شاًازی بیرۆکەی خۆیاى سەرکەوتيکیاى وەکى ڵبەشداری خە

ەگەى کە بەشداریاى ًەکردبىو بەو ئاکاهە دکە ی ئەواًەی ١٤ڕێژەی سەتا بەشداریکەراى لەبەراهبەر  ی٩٥ڕێژەی سەتا زەقکردًەوەی 
سرًج بدەیٌە چەًد ئەگەر ئێوە  !!ئەم هەڵىێستەیاى ًەگرتبا ی کىردستاىو پێىیست بىو حیسبەکاًی ڕۆژهەاڵتسیاسەتی بایکۆتکردى هەڵەیە 

 و پڕبایەخترە! بۆچی؟ تر گریٌک پەًجاو ًۆیەکە و یەکە گەلێک لە ئەم چل یەوە لەباری هێژووی دەبیٌیي هەڵٌەگر،یەکی حاشا ڕاستی

واتە دەستەاڵت  ،بىو بەراهبەر ًەبىوًەی کە بایکۆتیاى کردو ئەوا هلوالًێ حکىوهەتی دەستەاڵتدارهەیداًی لە ڕۆژهەاڵتی کىردستاًدا   .٤
هەتی وحکىزاڵبىوًی کە بە هۆی  گێراًی زۆرتر لەو کەش و حیسباًە بىوکەرەستەکاى دەوری هەیداً بە هەبىوًی تەواوی دەرفەت و 

 ! بىوکردًەداى   بۆ دەًگ یاىباًگهێشتٌ ی واڵتلە ًاو خۆ ڕاستەوخۆیاىەبىوًی و ً ئێراى دیکتاتۆری

پێىەرێک وەکى  ًاتىاًێ یە ًیبىوًیاى کاًدید ًی ڕاستەقیٌەی خەڵک ئیسًیلە کۆهەڵگایەکی ًادێوىکراتیک کە ًىێٌەرا بەشداری خەڵک  .١
پێىیستە حیسبێکی سیاسی خۆی لە پۆپۆلیسن دوور کاتەوە تا  لەقەڵەم بدرێ،بۆ ًارەوابىوى یاخىد هەڵەبىوًی بڕیاری بایکۆتکردى 

ًەبێتەوە.  ی هەتاوی٩٣لە پێىەًدی لەگەڵ دەوڵەتی پاش شۆڕشی  تىوشی کارەساتی سیاسەتەکاًی حیسبی تىودەی ئێراى
دووپاتکردًەوەی  تەًیا بەشداری لە سیاسەتی "کالى"و باًگەوازی جڵ و بەرگی هۆدێرًیسن بە دووپاتکردًەوەی ئەم سیاسەتە 

 لەبەر چاو بگیرێ.گاڵتەجاڕاًە یەکی  وەکى کۆهێدیکە دەکرێ  و هەرەسهێٌاوە وسیاسەتێکی دۆڕا

 ەڵسەًگاًدًی رووداوەکاى بێ. ئەواًەی کە الیەًگری دەًگداى بىوى پێىیستهێسێکی سیاسی پێىیستە پێىەرێکی دیاریکراوی بۆ هە  .٨
کاًی ەدەًگ بە کێ و بە کام بەرًاهە بدەى؟ بۆ وێٌە پالتفۆرهی کام یەک لە کاًدید هەتاڕووًی بکەًەوە دەیاًىیست خەڵکی هاًبدەى 

بێ دەًگ ًەداى تاواى تاکتیکی بىوکە ئەواى ەوەیی" ًەت "ستراتێژیی تەًاًەت لە خاڵێکیشدا بێ لە بەرژوەًدی کىرد و یسەرۆک کۆهار
 ک ببێتە هایەی شاًازی و بسەی سەر لێىاًیاى، وەکى بڵێی ًىێٌەری خىازیار و ڕاستەقیٌەی ئەواى هەڵبژاردرابێ!! و دەًگداًی خەڵ

ڵسەًگاًدًی باروودۆخی بریاری حیسبێکی سیاسی ًە بە پێی بەشداری خەڵک و بەشىێٌکەوتىویی لە ڕووداوەکاى، بەڵکىو بە پێی هە
ڕادەی بەشدارکردًی خەڵکی لە  ،. ئەگەر پێىەری هەڵسەًگاًدىکردًەوەی خەڵکەکۆهەڵگا، دەستەاڵت و ئەرکی رووًکردًەوە و ئاگا

ڕێفراًدۆهەکاى بێ، دەبێ حیسبەکاًی ڕۆژهەاڵتی کىردستاى واتە دێوىکرات و کۆهەڵە کە بە پێچەواًەی زۆریٌەی حیسبەکاى و خەڵکی 
خٌەیەکی جیددی. اى بکەوێتە ژێر ڕئێراى دەًگیاى بە کۆهاری ئیساڵهی و یاسای بٌەرەتی ئێراى ًەدا تاواًبار لەقەڵەم بدرێي و هەڵىێستی ئەو

خەڵک کە بەشىێي  یپێچەواًەی زۆریٌەبە کاتی سەرهەڵداًی فاشیسن لە ئەڵواى و ئیتالیا کە لە ئەواًەی هەروەها پێىیستە کار و چاالکی 
فاشیسن ڕاوەستاى و گەلێک قىرباًیاى دا وەکى هەڵەیەکی هێژوویی لەبەر چاو بگیرێ! ئەرکی دژ بە  ،هیتلێر و هىسىلێٌی کەوتبىوى

 وازکردى بۆ بەشداری لە ًوایشەباًگەپاکاًە و کدەستەاڵت ًە پاشگەزکردًەوەیبێکی سیاسیی کەڵک وەرگرتٌە لەدەرفەتەکاى بۆ حیس
 .رێژیوی تاراى یەکەکراو هەهەًدیسی


