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  حةسةن سةيدباقيحةسةن سةيدباقي  !!!!……يانيان، ، بةِريوةيةبةِريوةية، ، ثةرلةمانةكةمانثةرلةمانةكةمان

  
م بة تيدا ئاماذة، بوو كرد و تالَةباينين بةِريزان بارزاياستة نامةيةكم ئاِردا ذةنيوةريهةروةك لةمانط

،  كردبوو بةِريز تالَةباينيتييدا ثرسياريكم ئاِراستة،  دابووةكةيان حكومةت و ثةرلةمانيندنةوةهةلَوةشا
 طرنطتر ئةوةية حةزدةكةم يلةهةموو. ( ئةو واقعةية كة هةنووكة لةكوردستاندا دةطوزةرآيةرخةركة د

،  عيراقي نوي ثةرلةماين بةدامةزراندينيلةبةر ئةوة،  داهاتوو ضؤن دةبيتي كوردبزامن حكومةيت
ر ضاك ئةوة دةزاينَ  كة هةية دةبيت هةلَوةشيتةوة ثيم واية مام جةالل زؤي ئةو دوو حكومةتةيئؤتؤماتيك

 يلةم ِرؤذانةدا ياد.. بةلَي) . ضؤن حكومةيت نوي هةلَدةبذيرن. …، با ِراظةيةكمان بدايتَ لةسةر ئةو بابةتة
 ي خةلَك كردين ئةجمارةش بؤ ضاوبةستهةروةها، بوو) كةثةجنا بة ثةجنا(،  كوردستانيةكةم ثةرلةماين

 كة لةكوردستاندا سوثةر يلةبةر ئةوة،  خوارةوةتةةيانو كةميك هيناطؤِريوةوذمارةكةيان  تةا
 ِريوةبردنة بةيوازضاو لةو شيَ ليوةرطرن و يسوود ناوضةش ت دةولَةتةكايندةبي، !لةكايةداية دميوكرايت

 نا بؤ ثاريت،  دةنطدان كرد دونيادا كورد بةليشاو ِروويان لة سندوقةكاينيبةداخةوة لةسةرتاسةر. بكةن
 دراية ي سةركؤمارناو ثؤسيتتا ئةو ِريذةيان بةدةستهي. يدؤزة ِرةواكةبةلَكة بؤ كوردو ،نا بؤ يةكيةيت

 جةماوةرو هةسيتبآ طويدانة ،  كة هةبووي بةو ِريكةتننامةية تالَةباينبةِريزثاشان درا بة. كورد
ةنطةوةهاتنة جةختتكردن و بةد داهاتوودا ئةو جؤرة يكة ثيم واية لةسوِر. ان لةسةر دةنطدانسوربوني
  نيشتماينيش ئةجنومةين كوردستان ثثةرلةمايندةبوو .  كة دمياني ئةو كاركردةيلةئةجنام، نابيت

 تيطةيشتوو يثي نالَيت بةِراست قةوميككالَتريان  كةسيش لة طولَيك! بةآلم بةداخةوة، عيراق كؤببنةوة
 48 يماوة،  هةرطفت دةدةنضةندين جارةئةوة .  لةاليةن زحليزبةكانةوةبةوةفاية بة ثيضةوانةش

 ةعايتوةك ئاطاداركردنةوةو س، ليتان ناشارمةوة كة ضاوم بةو ذمارانةدةكةويت، يان دانابوويركاتذم
بؤ ،  لةكوردستانةباشة بةِريز تالَةباين.  لة عيراق درايهةروةك ئةوة،  ليدان ديتة بةرضاوميسفر

 ي سةفةرةكةشيدا داوايهةروةها لةسةر دةم. ك. ن. ي خؤييةكاين ئةو كيشةو كيشة ناوضارةسةركردين
 يؤدطنةدةبوو بةِراشكاوانة لةسةر بلَنئايا .  ئوردن كرد لة دةولَةيت ضةلةيبثاكانةو ليخؤشبووين

بةداخةوة ميللةت . ة و ثةرلةمان ضارةسةربكرايي سةرةك هةريميةخشكةرةكانةوةلةسةر كيشةث
 بؤ كؤ بوونةوة متبووندان؟ ئايا ضييان دةويت و يكةس نازانآ بؤ لةسوِر، يداية و دلَة ِراوكلةضاوةِرواين

 ئةو واقيعةية كة يئةمة دةرخةر. ؟ ثةرلةمان بظةيةي بينايئة، ت تر بكريئوتيل هةورامان و شوينةكاينلة 
وةو دةنا دةبوو كؤبوونايةتة!  ننيي و نوينةريةلَك خي كوردستان هةلَبذيراوثةرلةمانتاراين
ة ثشت ثةردةوة نةخشةو ثالنةكان ل و  هةر بةيينيتاكة.  ئاشكرا بكردايةي خةلَكيِراستيةكانيان ال

 يبةداخةوة بؤ نووسةر،  بضوكةيةكجيهان وةك ديي، طلؤبالة يكة سةدة، ؟ لةم سةردةمةدادةكيشن
بة  لةوة زياتر يخةلَك، كردن اووِرئيتر ضاوبةسة . ي بكةن بؤخةلَكئاشكرا ِراستيةكانيزبةكان كة ناتوانن ح

 ي ديكتاتؤر ضةند بةهيزيش بيت ئةجنامةكةيهيزوو حيزبيكهةموو ، مةخةلَةتينن بريقةدار يدرومش
  . تر نابيتشلةسةدام و هيتلةر با
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