
 

 

 

 خەڵک 
ی
یم نیگەرانییەکان

ا
بەڕێز کوبیشی نەتەوە یەکگرتووەکان داوا لە حکومەت دەکات وەڵ

ی بگرێت و داوا لە الیەنە سیاسییەکانیش دەکات کاربکەن بۆ  ی بداتەوە و ڕێ لە توندوتی 
 نچارەسەری درێژخایە

  
دوابەدوای خۆپیشاندانەکان بەهۆی نەبوونی خزمەتگوزاری و هەیل کار و داواکاری  -٢٠١٨ی تەمووزی ١٧بەغدا، 

اق، داوا لە  ی گشتر نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ عتر ر
کردنی باری ژیان، بەڕێز کوبیش، نوێنەری تایبەنر سکرتت  باشتر

میان بداتەوە. بەڕێزیان داوا لە الیەنە سیاسییەکانیش 
ا
حکومەت دەکات ڕێز لە نیگەرانییە ڕەواکانی خەڵیک بگرێت و وەڵ

 لە کاری هەر لە پێشینەی بێت 
ا

دەکات کە کابینەی داهاتوو حکومڕانی کارا و چاکسازی و بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵ
دنی بواری ئابووری و    دروستکردنی هەیل کار و گەیاندنی خزمەتگوزاری گشتر پێویست.  بۆ پەرەسەندن و بەرەوپێشتر

  
ییەکان و کارە تێکدەرانە  ژ لە هەمان کاتیشدا، نوێنەری تایبەنر نەتەوە یەکگرتووەکان زۆر نیگەرانە سەبارەت بە توندوتتر

نکارییەکان کە لە میانەی هەندێک لە خۆپیشاندانەکاندا ڕوویاندا، ئەگەرچی بەشێوەیەیک
ا
گشتر خۆپیشاندانی   و  تاڵ

ئاشتییانە بوون. بەداخ و پەژارەوە بوونە هۆی گیان لەدەستدان و برینداربوونی ژمارەیەیک زۆر هەم لە نێو 
ەکانی ئاسایش و تێکدانی موڵیک گشتر و تایبەنر بە دامودەزگای حکویم و پارتە  ی ر

خۆپیشاندەران و هەم لە نێو هت 
نی گشتر و کەرنر نەوت. ئەو ڕووداوانە، ئەگەر بەردەوام بن، کاریگەرنی سیاسییەکانیشەوە و هەروەها تێکدانی ژێرخا

تدا دەبێت. 
ا
  زۆر خراپیان لەسەر بوارەکانی ئاسایش و ئابووری لە سەرانسەری وڵ

  

تییان بۆ ئازادی ڕادەربڕین و بەشداریکردن لە خۆپیشاندانی 
ا
 رسوشتر هاوڵ

ی
بەڕێز کوبیش تیشیک خستە سەر ماف

 گەیشتنیان بە زانیاری نر  سنوور هەیە. ئاشتییانە لە چو 
ی
ی و ماف ارچێوەی یاسادا بەنر  ترس و تۆقاندن یان ڕەشبگتر

تە پارێزگاری لەو خۆپیشاندانە ئاشتییانە و بەشداربووانی بکات. لەگەڵ پاراستتی یاسا و ڕێساکان، پێویستە 
ا
ئەریک دەسەڵ

ەکانی ئاسایش دانبەخۆیاندا بگرن و خۆیان بەدووربگرن لە ی ر
ی لە ڕادەبەدەر و مەترسیدار. بەڕێزیان  هت  ی ر

بەکارهێنانی هت 
هەروەها هۆشداریشیدا کە لێنەگەڕێن تێکدەران و هەلپەرستان ئەم خۆپیشاندانە رەوایانە بقۆزنەوە بۆ مەرایم سیایس 

وکردنەوەی پشێوی. 
ا
  خۆیان و بڵ

  
اق وا خەریکە هەڵدەستێتەوە سەرپت ر خۆی دوای ئەو کاولکارییانەی کە  ۆرستەوە بەسەری عتر لەالیەن داعشژ تتر

اق زۆر  . گەیل عتر
هاتووە و لە ئێستاشدا هێشتا خەرییک بنەبڕکردنی پاشماوەکانی ئەو گرووپە و شانە نووستووەکانیەنر

ی بە  نی خۆڕاگر و درێژخایەن هەیە کە ئەمەش تەنها لە ڕێگەی ڕێککەوتتی الیەنەکان و گەیشتر پێویستییان بە سەقامگتر
تەکە کە لە خۆپیشاندانەکانی پێشتر و ئەوانەی ئەم دواییەش سەریان هەڵداوە   چارەسەرنی بۆ 

ا
کێشە قوڵەکانی وڵ

اردنە گشتییەکەی  ژ ێت. لە دوای هەڵتر ی ئایار و لە دوای ئەنجامە بەراییەکانی هەژمارکردنەوەی ١٢بەدەست دەهێتی
اردنەکان،  ژ زۆر پێویستە بە زووترین کات حکومەتێیک سندوقە گومانلێکراوەکان و پەسەندکردنی ئەنجایم کۆتانی هەڵتر

تەکە لە خزمەت و بەرژەوەندی 
ا
ی چاکساز و نیشتیمانی دابمەزرێت کە بتوانێت سەرچاوە دەوڵەمەندەکانی وڵ

نون 
یم 

ا
تییانی خۆی بەکاربێنێت. حکومەتێیک وەها دەتوانێت داواکارییەکانی خەڵیک جێبەچر  بکات و وەڵ

ا
هاوڵ

کردنی   باری ئابووری بداتەوە و هەیل کاری زیاتر فەراهەم بکات و خزمەتگوزارییەکان باشتر بکات ئارەزووەکانیان بۆ باشتر
ێتەوە.  ڕ ر

اقییەکان بگت   ببێتەوە و دووبارە هیوای ژیانێیک سەربەرزانە بۆ گەنجان و هەموو عتر
ا

  و بەرەنگاری گەندەڵ
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