برووسکەیەك
بۆ پەرلەهاًی سوێذ بە بۆًەی داًاًی ئەًفال بە ژیٌۆسایذ
خوضکاى ،برایاى .ساڵوتاى لێ بێ.
چەًذ ضاًازییەکی گەورەیە بۆ کەسێک ،لە ڕۆژێکی تایبەتی وەک ئەهڕۆدا ،دەًگی بگاتە بەرگوێی ئێوە بە گطتی و ئەو
جواهێراًەی ڕۆژێکی وایاى پێطکەش بە ًەتەوەیەک کرد ،کە تا ئەم ًێسیکاًە لە چیا بەوالوە هیچ پطتەواًێکی ًەبوو.
گەلی کوردستاى ،لە باکوور یا باضوور ،لە ڕۆژهەاڵت یا ڕۆژاوای ًیطتواًە داگیرکراوەکەی خۆی ،هەهیطە بە چاوی
ڕێس و پێساًیٌەوە تەهاضای ئەو پارچە هروارییە گەضەی کردووە ،کە بە تاجی قوتبی باکوورەوە دەدرەوضێتەوە .واڵتی
سوێذ ،هەر بەهە وازی ًەهێٌا ،کە لە دژوارتریي ڕۆژگاردا هەزاراى ڕۆڵەی کوردستاًی کردە هاوپطکی ًاى و ئاو و
ئاسواى و خاک و ضارستاًەتیی خۆی ،بەڵکو ئەوەتا بووە یەکەم واڵتی سەر گۆی زەویص ،کە داًی بە ڕاستییەکی
دژواردا ًا ،ئەو ڕاستییەی ،ئەواًی تر ًایبیٌي ،یا ًایاًەوێ بیبیٌي ،لە دًیایەکذا ،کە بە دەگوەى تۆهاری قازاًج و زیاًی
هاددی دادەخا و ڕاستی دەخوێٌێتەوە .دڵٌیام ئەم هەڵوێستەی ًوێٌەراًی گەلی سوێذ ،زوو یا درەًگ ،وا لەواًی تریص
دەکا تۆهاری گۆریي داخەى و بەو ڕێیەدا بڕۆى ،کە سوێذ ضەرەفی ئەوەی پێ بڕا یەکەم ڕێبواری بێ.
هي بە ئەًقەست داًپێذاًاًی ژیٌۆسایذی گەلی باضووری کوردستاًن بە "دژوار" داًا ،چوًکە دەزاًن و ئێوەش دەزاًي،
کە ئەًفال و کیویاباراًکردى ًەدەکرا بە بەرچاوی دًیاوە ڕوو بذا ،ئەگەر پێترۆل هۆرال و ضارستاًەتیی ئاڵوودە
ًەکردبا .ئەم کۆدەًگییەی پەرلەهاًی سوێذ لەسەر ئەًفال گێڕاًەوەی هیچ ًەبێ بەضێکە لە ئیعتیبار بۆ ضارستاًەتیی
ئاڵوودە بە پێترۆل.
ئەم ڕووداوە ،بایەخێکی یەکجار گەورەی هەیە ،بە تایبەتی لەم ڕۆژاًەدا ،کە دەوڵەتی داگیرکەری عیراق ،جارێکی
تریص لەضکری هێٌاوەتە سەر سٌووری باضووری کوردستاى و ئەگەر کەرستە و ئاهرازەکاًی ئەًفال و کیویاباراًی
هەبێ ،ئەهیص هەر ئەوە دەکا کە حکووهەتەکاًی پێطتر ،لە ڕۆژی داهەزراًذًی عیراقەوە ،کردوویاًە.
سوپاش بۆ گەلی سوێذ و پەرلەهاًەکەی.
پیرۆزبایی لە گەلی کوردستاى و ڕۆضٌایی بۆ چاوی کەسوکاری ئەًفالبردە و کیویاکوضتەکاى.
دەستخۆضی بۆ ئەو ڕۆڵە کوردستاًییە بەجەرگە خۆبەخطاًەی ،بە ورەی بەرز و پطووی درێژ و ویستی سٌوورضکێي
و ئەهەکی ضیری دایک ،بەًاو بەستەڵەکی باکووردا ئەم ڕچەیاى ضکاًذ.
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