ﻟە ﺑە راﻣﺑە ر ﻧە ره ﮔﮫ ز ﭘە رە ﺳﺗﯽ)ھە اڵواردﻧﯽ ﻧە ﺗە وە ﯾﯽ( ﺣﯾزﺑە راﺳﺗە ﺗوﻧدرەوەﮐﺎن ﻟە ﺳە راﺳە ری
ﺟﯾﮭﺎﻧدا ﺑوە ﺳﺗﯾن.
ﻟە ﺳﺎاڵﻧﯽ راﺑردوودا،ﺣﯾزب وﺑزووﺗﻧە وە وﻻﯾﮫ ﻧە راﺳﺗە ﺗوﻧدرەوە ﮐﺎن ﺑە ﺷێوە ﯾە ﮐﯽ ﺑە رﭼﺎو دە ﺳە اڵﺗﯾﺎن
ﺑە دە ﺳﺗە وە ﮔرﺗووە،وە ﮐوو واڵﺗﺎﻧﯽ)ﻟە ھێﺳﺗﺎن،ﻣە ﺟﺎرﺳﺗﺎن،ﻧە ﻣﺳﺎ،ﮐراوﺳﯽ،وﯾﻼﯾە ﺗە ﯾە ﮐﮕرﺗوە ﮐﺎﻧﯽ
ﺋﺎﻣرﯾﮑﺎ،ﻓﻠﯾﭘﯾن وﺑرازﯾل(ﮐە ھﯾزو ﺳﯾﺎﺳە ﺗﯾﺎن دژی ﮐۆﭼﺑە ران،ژﻧﺎن،ھﺎورە ﮔە زﺧوازان،ﻣوﺳوﻟﻣﺎﻧﺎن ودژﺑە
راﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ واڵت ﺑە ﮐﺎرھێﻧﺎوە.
ﮐە ﻣﯾﻧە ﮐﺎن ﻟە ھەﻣوو دوﻧﯾﺎ زﯾﺎﺗر دە ﮐە وﻧە ﺑە ر ﺷﺎاڵوی ﺳﺗە م وﭼﺎاڵﮐﺎﻧﯽ ﺑواری ﺋﺎزادی ودێﻣوﮐراﺳﯽ وﯾە
ﮐﮕرﺗووﯾﯽ ﻟە ژێر ﮔووﺷﺎردان.ﻟە واڵﺗﯽ ﺋﺎﻟﻣﺎن،ھێﻧدێ رێﮑﺎر ورێﺳﺎ ﻟە اڵﯾە ن ﺣﯾزﺑﯽ راﺳﺗﯽ ﺋﺎﻟﺗرﻧﺎﺗﯾۆ ﺑۆ
ﺋﺎﻟﻣﺎن،ﺋﺎراﺳﺗە ی ﭘﺎرﻟە ﻣﺎن ﮐرا،ﮐە ﭘﯾﺎواﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳە ر ﺑە ﺣﯾزﺑە ﮐﺎﻧﯽ ﺗر،ﻟە ھە وڵ دان ﮐە دە ﻧﮕﯽ ﺧە ڵﮏ
ﺑۆ ﺑە رژە وە ﻧدی ﺧۆﯾﺎن ﺑﮕۆرن.
ﻟە ﮐﺎﺗێﮑدا ﺣﯾزﺑﯽ راﺳﺗﯽ )(AFDﺑە ﭘﺎراﺳﺗﻧﯽ ﭘێوە ﻧدی ﺧۆی ﻟە ﺗەواوی ﺑوارە ﮐﺎﻧداو ﻟە ﮔە ڵ ﮔرووﭘە راﺳﺗە
ﺗووﻧدرە وە ﮐﺎن ﻟە ﮐۆﻣێﻧﺗﯾس وﻟە زۆر ﺷوێﻧﯽ ﺗر،وە ﮐوو ھێزی ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ و ﺑزووﺗﻧە وە ﮐﺎﻧﯽ ﺳە رﺷە
ﻗﺎم ،ﮐﺎردە ﮐﺎت.
ﻻﯾﻧﮕراﻧﯽ ﻧﮫ ﺗﮫ وه ﭘە رە ﺳﺗﯽ،دژە ﯾە ھوودﯾە ت)ﺟووﻟەﮐە( وھە روەھﺎ دژە ﻗە وم و ﻧە ﺗە وە ﮐﺎﻧﯽ ﺗر ،ﻟە و
واڵﺗە دە ﺳە اڵﺗﯾﺎن ﮐە وﺗۆﺗە دە ﺳت،ھﺎ روەھﺎ دژاﯾە ﺗﯽ ﮐردن ﻟە ﮔە ڵ ﺋﯾﺳاڵم ﭘە رە ی ﺳە ﻧدووە.ژﻧﺎﻧﯽ ﺳە
رﭘۆش زﯾﺎﺗر دە ﮐە وﻧە ﺑە ر دە ﺳﺗدرێژی ﺋە م ﮔرووﭘە ﺗووﻧدرە واﻧە ﻟە ﺷوێﻧە ﮔﺷﺗﯾە ﮐﺎﻧدا.
ﻟە رۆژی ﺟﯾﮭﺎﻧﯽ ﺑە رە ﻧﮕﺎرﺑووﻧە وە ﻟە ﮔە ڵ ﻧﮫ ﺗە وەﭘە رە ﺳﺗﯽ،رێﮑﺧراوی ﻧەﺗە وە ﯾﮫ ﮐﮕرﺗووە ﮐﺎن ﻟە
16.03.2018ﻟە زۆرﺑە ی واڵﺗﺎﻧدا رێﭘێواﻧﯽ ﻧﺎرە زاﯾە ﺗﯽ ﺋە ﻧﺟﺎم دا ،وە ﮐوو واڵﺗﺎﻧﯽ)ﯾوﻧﺎن،ﻓە
راﻧﺳە،ﺋﯾرﻟەﻧد،ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ،ﺋﺎﻟﻣﺎن،ھۆڵە ﻧد،ﻧە ﻣﺳﺎ،ﺋێﺳﭘﺎﻧﯾﺎ،ﮐۆرە ی ﺑﺎﮐوور(.
ﺋﯾﻣە ھﮫ ﻣوو ﭘێﮑە وە ﻟە 16ﻣﺎرس ﺑە دوﻧﯾﺎ ﻧﯾﺷﺎن ﺑدە ﯾن دژی ﻧە ﺗە وە ﭘە رە ﺳﺗﯽ وﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯾە ت دە وە ﺳﺗﯾن.
ﻟە ﺋﺎڵﻣﺎن ھە ﻟﺑژاردﻧە ﮐﺎﻧﯽ وﯾاڵﯾە ﺗﯽ وﻧﺎوﭼە ﯾﯽ ﻟە ﭼە ﻧد وﯾﻼﯾە ﺗدا ﻟە ﻣﺎﻧﮕﯽ ﻣە ی ﺑە رێوە دە ﭼﯽ ﮐە ھێﻧدی
ﺑرﯾﺎراﺗﯽ ﮔرﯾﻧﮓ دێﺗە ﺋﺎراوە،ﺋێﻣە دە ﻣﺎﻧﮭە وێ ﭘێداﮔری ﮐە ﯾن ﮐە ھێزە ﺳﯾﺎﺳﯾە ﮐﺎن ﻟە و ھە ﻟﺑژاردﻧە دا ﺑﮫ
ھێزﺗر دە ﺑن.
ﮔرﯾﻧﮓ ﺋە وەﯾە ﮐە ﮐە ﻟە ﺑە راﻣﺑە ﻧە ﺗە وە ﭘە رە ﺳﺗﯽ راﺳﺗە ﺗووﻧد ﺋﺎژوە ﮐﺎن وﻟە ﺳە رووی ھە ﻣووان )
 ( AFDﺑوە ﺳﺗﯾﻧە وە.
ﻻی ھە ﻣوان رووﻧە ﮐﮫ اﯾدﺋوﻟوژی و ﺑﯾر ﺗە ﺳﮑﯽ وﺗوﻧدرە وه ﮐﺎن ھﯽ ﺗﺎرﯾﮏ ﺗرﯾن ﺳە ردە ﻣە ﮐﺎﻧە،ﺋە وان
ھﯾﭻ رێﮕﺎ ﭼﺎرە ﯾە ﮐﯾﺎن ﺑۆ ﺑۆ ﺷﺎﯾﯾە ﮐۆﻣە اڵﯾﺗﯾە ﮐﺎﻧﯽ ﮐۆﻣە ڵﮕﺎ ﻟە ﺋﺎﺳت ﺑرﺳێﺗﯽ وھە ژاری ،ﭘﺷﺗﯾواﻧﯽ ﮐردن
ﻟە ﻣﻧدااڵن وﺑە ﺳﺎڵداﭼواﻧدا،ﻧە ﮔرﺗۆﺗە ﺑە ر.
ﻧە ﺗە وە ﭘە رە ﺳﺗﯽ ھﯾﭻ ﺟێﮕرە وە ﯾە ک ﻧﯾە.
ﺋێﻣە ﺑۆ ﮐۆﻣە ڵﮕﺎﯾە ک ﮐە داﮐۆﮐﯽ ﻟە ﻣﺎﻓە ﮐﺎﻧﯽ ﻣرۆڤ دە ﮐﺎت ﺧە ﺑﺎت دە ﮐە ﯾن،ﮐﮫ ﺋە ﻣە ش ھە ﻟﮕری ﻣﺎﻓﯽ
ﯾە ﮐﺳﺎﻧە ﺑۆ ھەﻣووان وە ﮐوو ﻣﺎﻓﯽ ﮐﺎر،ﺷوێﯾﻧﯽ ﺣە واﻧە وە،ﺗە ﻧدرووﺳﺗﯽ وﺧوێﻧدن وﭘێﮕە ﯾﺎﻧدن.
ﺟێﮕرە وە وە ی ﺋێﻣە ﺑۆ ﻧە ﺗە وە ﭘە رە ﺳﺗﯽ،ﯾە ک ھە ڵوێﺳﺗﯽ وﯾە ﮐﮕرﺗووﯾﯾە.
ﺑۆ ﺳە ڵﻣﺎﻧدﻧﯽ ﺋەم ھە ڵوێﺳﺗە ﺷﻣﺎن ﻟە 16ﻣﺎﻧﮕﯽ ﻣﺎرﺳﯽ  2019ﻟە ﺳە رﺗﺎﺳە ری ﺟﯾﮭﺎن ﺑﺎﻧﮕە واز دە ﮐە ﯾن
ﺑە ﺗﺎﯾﺑە ت ﻟە ﺋﺎڵﻣﺎن وزۆر ﺷﺎری ﺗر،ﮐە ﺑە ﺋە ﻧﺟﺎم داﻧﯽ رێﭘێواﻧﯽ ھێﻣﻧﺎﻧە وﺑاڵو ﮐردﻧە وەی را ﮔە ﯾﻧدراو
درووﺷﻣﯽ ﮔﺷﺗﮕﯾر ﻟە رێﮕە ی ﺧە ﺑﺎﺗﯽ ﻣە دە ﻧﯽ دژی ﺋە م ﺳﯾﺎﺳە ﺗە ﭼە وﺗە ی ھە اڵواردﻧﯽ ﻧە ﺗە وە ﯾﯽ دە
وە ﺳﺗﯾﻧە وە.
ﯾە ﮐﮕرﺗووی وﯾە ک ھە ڵوێﺳﺗﯾن ﻟە ﻓره ﺑوون و ﺟوراوﺟورﺑوﻧﻣﺎﻧداﯾە ﻟە ھە ﻣوو دوﻧﯾﺎ...

