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 ساکار عهبدوڵ�زاده

   رۆژھه�تی کوردستان-رووداو

ئهمرۆ دووشهممه، زۆربهی قوتابخانهکانی شاری بۆکان، له ترسی دياردەی رفاندنی قوتابيان و دەستدرێژی 

  .کردنهسهر و کوشتنيان، داخران

ماوەيهکه دياردەی "ياند ی راگه)رووداو(ئيج�ل قهوامی گوتهبێژی رێکخراوی مافی مرۆڤی کوردستان لهو بارەوە به 

 قوتابی بۆکانی له 0يهن گروپێکی ناديار ١٠رفاندن و کوشتنی قوتابيان له شاری بۆکان سهريھهڵداوە و تا ئێستا زياتر له 

  ".رفێندراون ودوای ئهوەی دەستدرێژی سێکسيان کراوەته سهر، خهفه کراون

ن و مامۆستايانی شاری بۆکان بۆ ئاشکراکردن و دوای ئهوەی ھهوڵی بنهماڵهی قوتابيا"ئيج�ل قهوامی گوتيشی 

دەستگيرکردنی ئهو گروپه نهناسراوە، ھيچ ئهنجامێکی لێنهکهوتهوە و بهرپرسانی ئهمنی شارەکه ھهوڵێکی ئهوتۆيان بۆ 

ان لهناوبردنی ئهو کهشه نهخوازراوە نهدا، دەوامی قوتابخانهکانی سهرەتايی، ناوەندی و دواناوەندی شاری بۆکان مامۆستاي

 ".و بنهماڵهی قوتابيان بايکۆت کرا

گهيشتووە، دانيشتووانی بۆکان ھهڕەشهيان کردووە که ) رووداو(بهپێی ئهو زانياريانهی له شاری بۆکانهوە به دەست 

 داخوازی خهڵکهوە نهچن و ئهو گروپه دەستگير نهکهن، جگه له قوتابخانهکان، ئهگهر بهرپرسانی ئهمنی و سياسی به دەم

  .سهرجهم دوکان و بازارەکانی ئهو شارە دادەخرێت

ھهر ئێستا ئهنجومهنی ئاسايشی شاری بۆکان و "گوتهبێژی رێکخراوی مافی مرۆڤی کوردستان ئاشکرای کرد 

ی ئيداری و سياسی و ئهمنی شارەکه، بۆ دۆزينهوەی نوێنهرانی ئهنجومهنی شارەوانی و ھهندێک له بهرپرسان

  ".رێگاچارەيهک، کۆبوونهوەيهکی بهپهلهيان سازکرد و بڕيارە پاش کۆبوونهوە، ئهنجامهکهی به خهڵک رابگهيهنن

ناوبراو گوتيشی تهنانهت شهوانهش ھهندێک گروپی چهقۆ بهدەست ھهڕەشه له خهڵکی بۆکان دەکهن و خهڵک لهترسی 

  .ه ئازادی ناوێرێت بێت بۆ دەرەوەئهو گروپانه ب

ئهو کهسانهی له بۆکانهوە پهيوەنديمان پێوە دەگرن، "گوتهبێژی رێکخراوی مافی مرۆڤی کوردستان راشيگهياند 

رەخنهی توند له بهرپرسانی ئهمنی ناوچهکه دەگرن که بۆچی بهدژی خواستێکی سياسی خهڵک زۆر زوو کاردانهوە 

  ".همنيهتی گيانی و روحی منداڵهکانمان ھيچ ھهوڵێک نادەننيشان دەدەن بهDم بۆ بابهتی ئ



دانيشتووانی بۆکان رادەگهيهنن که ئهو جۆرە رووداوانه به کلتووری ئهو شارە نامۆيه و داواکارن بهزووترين کات ئهو 

  .تاقم و گروپه دژه مرۆييهی که ئاسايشی شارەکهيان تێکداوە دەستگير بکردرێن

ھهڵکهوتووە و لهگهڵ شارەکانی مهھاباد، مياندوواو، سايين قه� و ) ورمێ(ێزگای  شاری بۆکان له باشووری پار

  سهقز سنووری ئيداری ھاوبهشی ھهيه

 


