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  رزطار كؤجةررزطار كؤجةر.. .. هةلويسيت جي؟ طرنط بوو بة ئةندام ثةرلةمانهةلويسيت جي؟ طرنط بوو بة ئةندام ثةرلةمان.. .. بؤ كاك كةمال غةرييب بةريزبؤ كاك كةمال غةرييب بةريز

  
جاوةريي كامة هةلويست كةين ثيت واية وا بة ئاساين بؤتة ئةندام ثةرلةمان تا بة هةلويستيكي مةردانة 

وات و ئةم كورسيةي كةخةوين ثيوة دةديت هةر لةسةرةتاوة لة دةسيت بدات ثيش ئةوي سويند خب
  .. . كورسية حةياتةكةي لة كيس جبيت

زؤر جار مرؤف خةون وئاواتةكانيطةليك لة خؤي طةورةترن تاثي يب بكري دةست بةرداري 
بةرذةوةنديكاين نابيت بوون بة ئةندام ثةرلةمانيش دنيايةك بةرذةوةندي تيدايةهةر لة نيوو عةالطة 

..  جاك و جونة دةرةوةو خانةنيشي وزؤري تربيست وبينج هةزاري وكؤمةليك ثؤليسي بن ديواروو ناين
دةكة ثريؤزي ئةو كةسانة بيت كة بةراسيت نوينةري ئيمةن ودةنطي راسيت ذنان وثياوان وهةموو .. .. 

  .. ئاينةكانن و هةلويسيت مةردانةيان هةيةو هةردةم لة مةسةلة جارةنوس سازيةكان لة ثيشةوةن
.. . كوا خةباتت و رابردووت.. كةس نية بلي تؤ كوري كيي.. ةلة واليت قةزاوو قةدةر هةموو شتيك ئاساي

تا بطةي بةم كورسيي كةبيش هةممو شتيك حزبةكةت دةيب .. . هة لويستة نةتةوايةتيةكانت. ماندووبونت
  .. تةزكيةت بكات نةوةك جةماوةرجونكة الي خؤمان خةلك دةنط بة حزب دةدات نةك دةنط بة ئةو ئةو

ةرلةماين خؤمان جاريك لة سةر هةلويستكي هةلة كةوتوتة بةر هيلكةي بيس  نازامن كامة ئةندام ث
  وتةماتةي رزيوو تا ببيتة ئةو بلندطؤ بةرزة وببيتة متمانةي جةماوةر

 خؤيان نةبوونة  ئةندام ثةرلةمان نةك الي خومان بةلكو لة هةموو والتة دراوسيكانيشمان خاوةن مةوقفي
بةلكوو هةردةم هةلويست وبريار لة حزبةكانيانةوة بؤيان هاتوون بؤية زؤر جار دةبينني هةندي ئةندام 

  .. .. ثةرملان هةردةم دةليي حةيب خةوتين خواردوو بةبةردةوام برخةي دي لة كورسيةكةي خةوتوة
ةسةري هةمووشتيك رازية طرنط ئةو زؤر ئةندام ثةرلةمان هةردةم دةسيت بةرزة قةد نايي هينتة خواري ل

  .. .. .. ئةندام ثةرلةمانة
جاوةريي هةلويست لة مرؤفيك دةكري كة بةراسيت خةلك متمانةي ثيدا بيت و بةراسيت خةم خوروو 
ثالثشيت خةلك بيت يب جياوازي نةوةك كة كورسي وةرطرت كةسي لة بري نةبيت لة خؤيي وخزم كةس و 

  .. .. .. .  ثلك ومايل والش زاواي زياترمايل خةزوورو مايل مام ومالة
ئةندام ثةرلةماين خؤمان خوا دةزاين جةند سال ئةندام ثةرلةمانة جونكة لةوانةية ئةو ثةرلةمانةش تا 
دةسايل تر دريذ كريتةوة هةندي لة ئةندامةكاين هةر لةوي خانةيش بكرين وئينجا هةلويست لة سةر 

  .. . خانةنيشيين خؤيان وةردةطرن
Rawa20@maktoob. com  
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