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ﻟەم ﭼەن ﺣەوﺗﻮوﯾەی دواﯾﯿﻦ دا ،دۆﺧﯽ ﭬﺎﯾﺮوﺳﯽ ﮐﯚڕۆﻧﺎ ﻟەﻧﺎوﭼەﮐەدا ﺑەرەو ﺧﺮاﭘﯽ ﭼﻮوە .ﻟە ﻫەر ﺷﻮێﻨێﮑﯽ ﺋەو
ﻧﺎوﭼەﯾەدا ،ﺋەﮔەری ﺗەﺷەﻧەی ﺋەم ﭬﺎﯾﺮوﺳە ﺑەرەو زﯾﺎدﺑﻮوﻧە .ﻫەﻧﻮوﮐە ﺑە ﻫﯚی ﺗەوژﻣﯽ زۆری ﮐﺎری ﭘەرﺳﺘﺎر و
ﯾﺎرﯾﺪەدەراﻧﯽ ﻧەﺧﯚﺷﺨﺎﻧە ،ﺑەدواداﭼﻮوﻧﯽ ڕەوﺗﯽ ﺗەﺷەﻧەی ﺋێﭙﯿﺪێﻤﯿەﮐە زەﺧﺘێﮑﯽ زۆری ﮐەوﺗﯚﺗە ﺳەر و ﺑﯚﺗە ﻫﯚی
ﺗەﻧﮕەژە ﻟە ﮐﺎری ﭼﺎوەدێﺮی ﮐﺮدﻧﯽ ﮔﯿﺮۆدەﮐﺎﻧﺪا .ﮐﺎرﮔﺮووﭘﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﯿﯽ دۆﺧﯽ ﻧﺎﺋﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑڕﯾﺎرﯾﺎن داوە ،ﮐە ﮐەﻧﺎرەی ﺧﯚراوای
ﻻﭘﻠەﻧﺪ )ﻣێﺮی-ﻻﭘﯽ( ﻟە ڕﻳﺰی ﺷﻮﻳﻨەﮐﺎﻧﯽ ﺗەﺷەﻧەی ﭼڕی ﺋێﭙێﺪێﻤﯿەﮐە ﻧﺎس ﺑﮑەن.
١٧ی ﻧﯚﭬەﻧﺒەری  ،٢٠٢١ﻟێﮋﻧەی ﺋەﻣﻨﯿەﺗﯿﯽ ﺷﺎری ﮐێﻤﯽ ﺑڕﯾﺎری دا ،ﺋﯿﺰن ﻧەدرێﺘە ﻫﯿﭻ ﺟﯚرە ﮐﯚڕوﮐﯚﺑﻮﻧەوەﯾەﮐﯽ ﻧﺎو
ﻫﯚڵەﮐﺎﻧﯽ ﮔﺸﺘﯿﯽ ﺳەرداﭘﯚﴍاو ،ﮐە ﻟە ﭘەﻧﺠﺎ ﮐەس زﯾﺎﺗﺮ ﺗێﯿﺪا ﺑەﺷﺪار ﺑﻦ .ﻣﺎوەی ﺋەو ﺳﻨﻮوردارﮐﺮدﻧە ﻟە ڕێﮑەوﺗﯽ
 ٢٠٢١/١١/١٩ﺗﺎ ڕێﮑەوﺗﯽ  ٢٠٢١/١٢/١٧دەﺑێ .ﺋەو ﺑڕﯾﺎرە ﺑﻪ ﭘێﯽ ﻣﺎدەی ٥٨ی ﯾﺎﺳﺎی ﺋﺎﻫﯚ و ﭘەﺗﺎﮐﺎﻧە.
ﻫەﻧﻮوﮐە ،ﯾﺎری و ﭼﺎﻻﮐﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺧﯚﺧﺎﻓاڵﻧﺪن ﺳﻨﻮورﯾﺎن ﺑﯚ داﺑﯿﻦ ﻧەﮐﺮاوە ،ﺑەاڵم ﮐﺎﺗﯽ ﺑەﺷﺪاری ﮐﺮدن ﻟەم ﺟﯚرە ﺑەرﻧﺎﻣﺎﻧەدا،
دەﺑێ ﻟە ﺑﺎری ﺗەﻧﺪرووﺳﺘﯿەوە ﺗەواو ﺳﺎغ و ﺳاڵﻣەت ﺑﻦ .داوا ﻟﻪ ﺑەﺷﺪارﺑﻮواﻧﯽ ﺋەو ﺷﻮێﻨﺎﻧە دەﮐﺮێ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐەﻟﻮﭘەل و
ﺟڵﯽ وەرزﺷﯿەوە ﺑێﻨە ﺋەو ﺷﻮێﻨﺎﻧە و ﺑە ﺗەواوی ﺧﯚﯾﺎن ﻟﻪ ﺟﻞ ﮔﯚڕﯾﻦ ﻟﻪ ژووری ﺗﺎﯾﺒەت ﺑﻪ ﺟﻞ ﮔﯚڕﯾﻨﺪا ﺑﭙﺎرێﺰن .ﺑەم
ﺷێﻮەﯾە داوا ﻟەو ﮐەﺳﺎﻧە دەﮐەﯾﻦ ﮐﻪ ﻟەو ﺷﻮێﻨە ﮔﺸﺘﯿﺎﻧەدا ﺧﯚ ﻧەﺷﯚرن .ﻫەروەﺗﺮ ،ڕدەﺳﭙريﯾﻨە ﺑەﺷﺪارﺑﻮوان ،ﮐﻪ ڕاوەﺳﺘﺎن
و ﺑەﺷﺪاری ﮐﺮدﻧﯽ ﺑێﻬﯚ ﻟەم ﺟﯚرە ﺷﻮێﻨﺎﻧە ،ﺧﯚ ﺑﺒﻮێﺮن .ﻫەروەﺗﺮ ،دەﺑێ ﺗەواو وەﺧﺖ ﻟە ﻣﺎﺳﮏ ﮐەڵﮏ وەرﺑﮕﺮن.
ﴎﻧﺞ! ﺋەو ڕێﮑﺎراﻧﻪ ﻫەروەﺗﺮ ﺷﻮێﻨەﮐﺎﻧﯽ ﺳەرداﭘﯚﴍاوی ﻣەﻟە ﻟە ﺷﺎری ﮐێﻤﯽ دەﮔﺮێﺘەوە.
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ﻟە دۆﺧێﮏ دا ،ﮐە ڕەﭼﺎوﮔﺮﺗﻨﯽ ﻣەودا ﮐﯚﻣەاڵﯾەﺗﯿەﮐﺎن ﻣﺴﯚﮔەر ﻧﺎﮐﺮێﻦ ،داوادەﮐەﯾﻦ ﮐە ﺣەمتەن ﮐەڵﮏ ﻟە ﻣﺎﺳﮏ
وەرﺑﮕﺮن )ﺑﯚ منﻮوﻧە ،ﻟە ﮐﺎروﺑﺎری ﺑﺎزار و ﻫﺎﺗﻮﭼﯚی ﮐﺘێﺒﺨﺎﻧە و ﻟە ﮐﺎﺗﯽ ﮐەڵﮏ وەرﮔﺮﺗﻦ ﻟە ﮐەرەﺳەﮐﺎﻧﯽ ﮔﺸﺘﯿﯽ
ﻫﺎﺗﻮﭼﯚدا(.
ﮐەﺳﺎﻧێﮏ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﻬەوێ دەﮔەڵ ﮐەﺳﻮﮐﺎرەﮐﺎﻧﯿﺎن ﻟە ﻣﺎڵﯽ ﺑەﺳﺎاڵﭼﻮان و ﺋەو ﺷﻮێﻨﺎﻧەی ﺗﺮ ﮐﻪ ﻟە ژێﺮ ﭼﺎوەدێﺮی
ﺳاڵﻣەﺗﯿﺪان ﭼﺎوﭘێﮑەوﺗﻨﯿﺎن ﻫەﺑێ ،دەﺗﻮاﻧﻦ ﺑﻪ ﻟەﺑەرﭼﺎوﮔﺮﺗﻨﯽ ﺑﻨەﻣﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەوﻟەﯾﯽ ﺳاڵﻣەﺗﯿﯽ و ﮐەڵﮏ وەرﮔﺮﺗﻦ ﻟﻪ
ﮐەﻟﮑﻮﭘەﻟەﮐﺎﻧﯽ ﭘﺎراﺳنت ﻟﻪ ﺷﻮێﻨﯽ ﺳەرﺋﺎوەڵەدا دەﮔەڵ ﮐەﺳەﮐﺎﻧﯿﺎن ﭼﺎوﭘێﮑەوﺗﻨﯿﺎن ﻫەﺑێ .ﭼﺎوﭘێﮑەوﺗﻨەﮐﺎن دەﺑێ
ﺑە ﺷێﻮەی ﻧﯚرەﯾﯽ ﺑێ ،و ﺑەر ﻟە ﭼﺎوﭘێﮑەوﺗﻦ دەﺑێ دەﮔەڵ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒەراﻧﯽ ﺋەو ﺑەﺷﺎﻧە ڕێﮑەوﺗﻨﯿﺎن ﮐﺮدﺑێ .ﻟە ﻫەر
ﺣﺎڵﺪا ﺑﻪ ﻻﻧﯽ زۆرەوە ﺗەﻧﯿﺎ دوو ﮐەس دەﺗﻮاﻧﻦ ﻫﺎوﮐﺎت ﻟە ﺷﻮێﻨﯽ ﭼﺎوﭘێﮑەوﺗﻨەﮐﺎﻧﺪا ﻫەﺑﻦ.
داوا دەﮐەﯾﻦ ﮐە ﺧﯚ ﺑﺒﻮێﺮن ﻟە ﺳەﻓەر ﮐﺮدﻧﯽ ﻧﺎزەرووری ﺑﯚ ﺋەو ﺷﻮێﻨﺎﻧەی ﮐە ﻟە دۆﺧێﮑﯽ ﺋەﺳﺘەم و ﻧﺎﻟەﺑﺎر دان.
ﺑﻪ ﭼڕﯾﯽ داوا دەﮐەﯾﻦ ،ﮐە ﭬﺎﮐﺴێﻨﯽ ﮐﯚڕۆﻧﺎ ﺑﭭەﺷێﻨﻦ.

ﺋەو ڕاﺳﭙﺎرداﻧە ،ﺗﺎ ﺑاڵﭬﯚﮐێﮑﯽ ﻧﻮێ ڕەﭼﺎو دەﮔﺮﺗﺮێﻦ.
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