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  مةريوان نةقشبةنديمةريوان نةقشبةندي... ... بةزةييم بة كورد دا ديتةوة بةزةييم بة كورد دا ديتةوة 

  
ثةرلةماين تازة هةلَبذيردراوي كوردستان ، دواي دواكةوتن و ضاوةِروانيةكي زؤري خةلَكي كوردستان

بةالَم خؤزطة بؤمانطيكي ديكةش ئةو كؤبونةوةية دوابكةوتاية هةتا ئةو ئةندامة بةِريزانةي ، كؤبؤوة
 بربدايةتةوة بؤ مالَةوة و باش سةعييان تيدا بكرداية 4/6/2005خواردنةكةي ِرؤذي ثةرلةمان دةقي سويند

ئةنداماين ثةرلةماين ، هةتا بةو شيوة شةرمةزارية سويندةكةيان بةهةلَة و بةزةمحةت نةخوارداية
ين كوردستان لةبةردةم ذمارةيةكي زؤر ميواين ئامادةبوو لةو ِريوِرةمسةدا كة ِراستةوخؤ كةنالَةكا

ِراطةياندن طواستيانةوة ذمارةيةكي زؤريان سويندةكةيان بةهةلَة يان بةزةمحةت و بة ثضِر ثضِري 
ئةوة نيشانةي ئةوةية كة بةشي زؤري ئةنداماين ثةرلةماين كوردستان يان خويندةواريان ، خويندةوة

ر لةئةنداماين ثةرلةماين ضونكة ئةندامة كوردةكاين ثةرلةماين عيراق زؤر باشت، كةمة يان كوردي نازانن
هةروةها ئاماذةيةكي ثيشوةختةية بؤ الوازي ئةم ، كوردستان سويندي ياساييان بةعةرةيب خوارد

ثةرلةمانة و موةفةق نةبوين سةركردايةيت حزبةكاين كوردستانيشة لة دةستنيشانكردن و داناين 
ئيستا ، ضارةنووسي طةيل كورد بدةندةيب بِريار لةسةر ) بةحساب(كة ، ئةنداماين ثةرلةماين كوردستان

زانيم بؤضي هةردو مةكتةيب سياسي ثاريت و يةكييت كيشةيان هةبوو لةسةر دةسةالَتةكاين سةرؤكي 
ئاخر ثةرلةمانتاريك نةزانيت بة شيوةيةكي درووست دوو ديِر خبوينيتةوة ضؤن من دةيكةمة ، هةريم

ض ئوميديكم بةم ثةرلةمانتارانة !. نوينةر و دةمِراسيت خؤم تا سةرؤكي هةريمي كوردستامن بؤ هةلَبذيريت
دلَم !. ةكي جديان لةطةلَدا بكاتبيت كة بةرثرسة طةندةلَةكاين كوردستان موحاسةبة بكات و ليثيضينةوةي

جا ، بةوة خؤشة كة ماوةي كاركردين ئةم خولةي ثةرلةمان كةمة و بِريارة ضةندمانطيك زياتر نةبيت
بؤ ماوةيةكي زؤر مبيننةوة ئةوا ، ) زؤربةيان(ئةطةر خوانةخواستة ئةم ئةندامانةي ئةم خولةي ثةرلةمان 

تان و بةزةييشم بةخؤمدا ديتةوة كةلة ِرؤذي دةنطداندا سةدان هةر لةئيستاوة بةزةييم بة كورد و كوردس
كةسي ثريو ثةككةوتة و نةخويندةوار و ناشارةزام بة ئوتومبيلةكةي خؤم طةياندة بنكةكاين دةنطدان تا 
لةاليةك كورد لةعيراقدا قورسايي خؤي ثيشان بدات و لةاليةكي ديكةشةوة كؤتايي بةو ِرؤتني و 

من هيض ، كة تائيستاش لةناو دام و دةزطاكاين هةردوو ئيدارةكةي كوردستاندا هةيةناعةدالةتية بيت 
شتيك لةم ثةرلةمانة نويية ضاوةِري ناكةم ثيشنياريش دةكةم ئةمة دواجار بيت نوينةراين طةيل كورد 

مشان سالَي رابردو14لةثةرلةماين كوردستان لةاليةن حزبةكاين كوردستانةوة دابنرين و ئةزمووين 
  .. بةسة بؤ ئةوةي دلَنيابني كة خةلَكي كوردستان لةمةودوا دةزانيت ضاك و خراث لةيةكتر جيابكاتةوة
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