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  باوكي هةلؤ طةرمياينباوكي هةلؤ طةرمياين. . ......دةنط بدةن بؤم يا نةي دةن من هةلبذصراومدةنط بدةن بؤم يا نةي دةن من هةلبذصراوم
 
طةر بةوردي سةيري ذيان لةووالَتاين رؤذهةهلات و رؤذئاوا بكةين وةئةوجياوازيانة صنينةبةضاوي  

خؤمان زؤر كارو رووداو ئةبينني كةهةندصكيان سةرسورمانة وةئةتوامن بلصم ئةو طؤرانكاريانة لةوةوة 
ة فةرمان رةوايي لةسةر خواست وئارةزوو مةندانةي دانيشتوان نةبوةئيتر ئةو فةرمان رةوايية روئةدا ك

بةالم لةوالَتاين رؤذئاوا بةهؤي ئةوةي كة ياسا سةروةرة . لةسةرهةر بستة زةويةكي ئةم طةردونةبص
اربص مرؤظ كةبص ك هةتا بضوك ترين وةهةموو مرؤظص لة طةورةثياوي ئةوووالَتةكةدةسةالَت داربص

ثةيرةوي ياساية وةهةر مرؤظصكئيتر هةرضيةبص ثةيرةوي ئةوياساية نةبوو ئةوا بةرامبةرةكةي ئةتوانص 
بةهؤي ياساوة لصيبثرسصتةوة سزابدرص بةثصي ئةو كارةي كردوصيت وةلة ياساشدا ض جؤرة سزايةكي 

ري وا رووئةدا بؤدانراوة وةهةموو مرؤظيك ئةتوانص رةخنةي تةواو لةلصثرساواين مريي بطرصت وةجا
بة ثصضةوانةوة وةلة . كةئةودوو مرؤظة لةميدياوة دةرئةكةون و بةرامبةر بةيةك ووت و وصذئةكةن

ووالَتاين رؤذهةهلات كة كوردوستاين ئصمةش ثارضةيةكة لةوبةش زةوية هةمان خورةوشتيلصثرسراواين 
وةئةوةي . رسراوانبطرصنةياسا سةروةرة وةنة كةسيش ئةتوانص بةئاشكرا رةخنة لة لصث. وةرطرت وة

بيانةوص ئةي كةن و هةموو جؤرة مافصكي ياسايي ئةخةنة ئةوالوة و بةسةردا ئةرؤن وةطوص بؤ هيض 
وةهةندص . رةخنةيةك شل ناكةن وة ئةوةي رةخنةشيان لص بطرص بةدوذمين طةيل دائةنصن وسزاي ئةدةن

رصك خانةنشني كرا ئةوا مووضةي لةهةموو جيهاندا هةر فةرمان بة.. منونة هةية بؤ ئةم راستية وةك
ياخود كةسصك كةبةياسايي مؤلةيت ثص . خانةنشينةكةي ثارصزراو ئةبص هةتا ئةوكاتةي وةري ئةطرص

درابص ئةو مووضة ية وةرئةطرص بةالَم لةكوردوستان هةر لصثرسراوصك بةئارةزوي خؤي وةلةسةر 
دوستان جاري واهةية وةكالةت ناخوات وةك لةكور. بؤ ئةكا ياسا دائةنص بةرذةوةندي ئةو ثارتةي كاري

 سالة مووضةي وةرنةطرتبص ئةوا مايف ئةوةي 5ياخود ياسا دةرئةضص ئةلصن ئةوةي . وة مووضة نادرص وة
ئةي ئةو ثارة يةي بؤ كوص . نية ئةو مووضةية وةربطرص وةئةبص سةر لةنوص داواي مووضة بكاتةوة

لة كاتصكا كةرذصم شاروو شارؤضكةكاين كوردوستاين وصران كردوو هةموو دانيشتواين . ضووووووووو
كة ئةم ) تعويز (وةدةسيت كرد بةدابةش كردين ثارة بةسةر هاوالَتياندا بوناوي. راثصضي ئؤردوطاكان كرد

 و دوورلةكاري وة بوو بةهؤي زؤر روداوي نا بةجص. كردارة لةهيض ياسايةكي نصو دةولةتيا نةبوو
وة دواي روخاندين رذصمي . ئةوةبوو هةموووان دميان كة ئةو برة ثارية نةما ضي روويدا. مرؤظانة

بةشةكاين تري  ديكتاتؤر ئةوانةي دلسوزبوو بةكوردوستان خوصين خؤيان ئةرشت بؤرزطار كردين
كي فرؤشت بة ثارةية وةهةندي كةوتنة تاالين و هصناين تازةترين ئؤتؤمبيل وة ئةيان. كوردوستان

وةلةدوايدا لةاليةن حكومةتيهةرصمةوة ذمارةيان ثص دراو نرخي . خةيايل كةم بؤ ئةوةي بروا هي تر صنص
بةرز بؤوة كةئةمة خؤي لةخؤيا ناياسايية ئةبواية هةر نةياصشتاية ئةوكارانة بكراية بةالَم بةهؤي 

زؤر . ي هةية و ضارةسةري نيةترين كصشةي نارةواي ئةوةتا ئيستا طةورة. ضةندكةسانصكةوة ئةم كارةكرا
وةئيستاش لةكايت هةلبذاردنا باسي لةوةئةكرص ضؤن هتد............. زؤر كاري تر هةية وةك

داواكاريةكاين جةماوةر جص بةجص ئةكرصوةجةماوةر بؤي هةية بةرطري لةكاري نارةوا بكات لةاليةن 
. انةية كة لةساالين رابردوودا كراوةبةالَم ئةوةنازانن كةجةماوةر ئاطاداري ئةوكار. لصثرسراوانةوة

وةهةندص لةوانةي لةناو ليستةكانداية ضونكة هةر دوذمن بةطةل و خؤثةرست بوون هةر هةمان كاري كون 
وةك ئةوة واية طةر تةماتةيةكي خراث لةناو كيلوية تةماتةدا بص لةثاش ماوةيةكي كةم . روو ئةداتةوة
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ئةوة طةرئةومتاتةبؤطةنة جيانةكرصتةوة وةك ئةوة واية كاريطةريئةبص بؤ هةموو تةماتةكان لةبةر 
 وة ئيستاش 1992بؤية مرؤظي واهةية لة هةلبذاردين سايل. تؤبةدةسيت خؤت ئةواين تر خراث ئةكةي

 ؟ ؟ ؟ . دةنط بدةن بؤم يا نةيدةن من هةر هة لبذصراومئةلص
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