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  عیدعید  ختیار سهختیار سه  بهبه ...  ... راوژکاری ب راوژ؟؟راوژکاری ب راوژ؟؟

 
بوو بۆ " راوژکار"زراندنی پۆستی  ویش دانانی دامه ئه، رسامی کردین سه ك یه رمی کوردستان دیارده تی هه کانی رابردووی حکومه کابینه له
، بوو ست نیشان کرابوون رۆیان نه  ده ی که بواره و ن لهزموو زایی ئه رك و شاره ك ئه ر ناویان راویژکار بوو وه نیا هه راوژکار ته، کان زیره وه
  . ن راستیه م کانی پشوو شاهدی ئه بردنی کابینه ڕیوه زموونی کارگری و به ئه،  راوژکار بوون مووچه نیا به ته
 
  مه ئه مای خۆیدا مرۆڤك له، گیرا ده رنه ان وهگیرا و راشی ده خۆیشیان گویان ل نه مای  له وه داخه  به و راوژکارانه ندك له رابردوودا هه له

  !رهاتب سه تدا چی به حکومه حای بووب ئاخۆ له
 

زایی توانای  و شاره زموونه ئه  به ی که مرۆڤه و  ئه راوژکار واته !کرابوو ك راوژی پنه نی راوژکاریدا یه مه ی ته ماوه له بوو راوژکار هه
  .  یه هه بوارکدا له
 
رمی  تری هه  حکومه یه وه ویش ئه  ئه  دروست کرد که خۆوه تری به  سیناریۆی دانانی پۆستی راوژکار شوازکی و جارکی دیکه که یه ماوه

  . کان زیره وه ت سه  ده ته کانی دیوانی داوه  گشتیه ره به ڕوه تی دانانی راوژکاری به سه ده کوردستان
 

ندی  وه رژه به تی  خزمه وته  ناکه نده وه ئه،  کانیان دایه  وخزمه سته زیر و داروده تی وه خزمه ندی و وه رژه به ی له دهن وه  ئه و بیاره  ئه پم وایه
  !هن ده ی ج نده ی قۆناغکی تری گه وپیه به،  گاوه کانی کۆمه گشتی و تاکه

 
تی   هشتا خزمه  که ندازه رچووی کۆلژی ئه سکی ده  که وه کی دیکه الیه له ! راوژکار کاته فۆنك دۆستکی باوکی ده له ته زیرك به بوانن وه

و بواری  نوان بوانامه  ئاسمان و رسمان له بوارکدا که له تکی نوێ و زاره  راوژکاری وه ته  کراوه رم دانیه تی هه حکومه مانگكی له ند چه
   ! یه هه یدا که راوژکاریه

 
  ته  کراوه و که  نیه وه و بواره ویش فی به تکی نوێ و ئه زاره راوژکاری وه  ته  کراوه شی کیمیایه رچووی زانست به  ده کهککی تر  یاخود یه

  . نیت یه گه مان ده که له گه ندی گشتی و بای وه رژه به  زیان به وه نه دوو الیه  له راوژکارو جارکی دیکه
 
پشنیاز ، کرت چاڵ ده  به  زینده گایه م کۆمه  توانای تاککی ئه وه شه کی دیکه الیه له، و  شیاو دانانرنشونی سانی شیاو له ك که الیه له
ر و  رمانبه ر و فه به ڕوه م به رجه ن سه ی بده  ماوه یه هه ری گشتی دیوانی به ڕوه زیر توانای دانانی راوژکار و به م مادام وه که ده

  !رت وتنی کۆتایمان به رکه و سه ره  به ته حکومه م کانی ئه نگاوه کو هه به، زیر بن نابی وه بازانی جه مان و کوتلهخز باله کانیش وانه پاسه


