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  ِرةوةند كويستاينِرةوةند كويستاين ....  .... !!!!!!بةآلمبةآلم  ……ةرلةمان كؤ بووةوة ةرلةمان كؤ بووةوة ثث
  

 ثتر لة ضوار مانط و  زؤرو تيثةِربووينيةكي حوزةيراين دووهةزارو ثينج ثاش ضاوةِروانيي ضواريرؤذ
 ي كوردستان لة سةر زؤربة نيشتماين كوردستان و يةكييت دميوكرايت نيوان ثاريتيككةوتين ِريدوا

 كوردستان و ي هةريمي ثةرلةمان و سةرةك وةزيران و سةرؤكي سةرؤكد بة ثؤستةكاين ثيوةنبابةتةكاين
 و  و ضةند يةكييت وةزيرو وةزارةتةكان ضةند ثاريتي كوردستان و ناوي هةريمي نويي كابينةثيكهيناين

 بةِريزان بوين عرياق بة ئامادة كوردستايني هةرميي هةلَبذيرراوثةرلةماين،  ديكة بنضةند لة اليةنةكاين
  ديكة و ئةندامايني عرياق و ضةند كةسايةتييةكيرا سةركؤم و جةالل تالَةباينكاك مةسعود بارزاين

  .  ثةرلةمان و ميوانةكان كؤبووةوةيهةلَبذيرراو
 ي ثةرلةمان و دةستةي سةرؤك ئيمة تيبينيمان كرد ئةوة بوو دانيشتنةكة تةنيا بؤ دياريكردينيئةوة

 وتارخويندنةوة لة اليةن يويِرا،  ثةرلةمانتةرةكان بوورلةمان و سويندخواردين ثةسةرؤكايةيت
  .  ديكةي و ضةند وتاريكز مةسعود بارزايني عرياق و بةِر نيشتمايني كؤمةلَةي عرياق و سةرؤكيسةركؤمار
  نةدةكردو طةيلدا) طةلَ (و) طةل ( لة نيواني وا هةبوو جياوازي سويندخواردنةكةدا ثةرلةمانتةرلة كايت

 عرياق و كوردستان و  لة نيوان كوردستاينيهةشبوو جياواز،  كوردستان وي دةكردة طةلَكوردستاين
 هةبوو لة خؤيةوة دةيطوت يكةض)  عرياقكوردستاين (لة سويندخواردنةكةدا نووسرابوو، عرياقدا نةدةكرد

سام دةيربدةوةو دةترساو ،  دةضوويهةشبوو دةهاتة بةردةم مايكرؤفؤنةكة زةندةق، كوردستان و عرياق
يان ،  لة نيوان طةلَ و طةلدا نةكاتيجا ثةرلةمانتةريك بةو جؤرة بيت جياواز،  بةيةكدا دةضوويدةم

 بؤ ئةو طةلة يئةوة ض،  عرياقة نةك كوردستان و عرياق كوردستايني هةريمنةزانيت ئةوة ثةرلةماين
 بؤ يرؤشنبريو ي و راميار و كؤمةالَيةيتي ياسايي دةستكةوتيكيبةستةزمانة ثيشنيار دةكات و ض

 كة  ئةندامانةوة ئاخينراوةتة نيو ليسيتيلة كاتيكدا نيوضة خويندةواريش نييةو ناو، دةستةبةر دةكات
 مةمحوود زامدارمان بري دةخاتةوة كة لةم ِرؤذانةدا لة يانةيةكدا ضووبووة ذوورةوة ضةند ينوكتةكة

 بؤ لةبةر من هةلَدةسنت خؤ ي دابوونةوة و طوتبوويئةويش وةآلم، يلةبةر هةستابوونة سةر ثبرادةريك 
 يكة بووةتة ئةندام، لَيم نايبوو كة ناو) ……… (هةشيانبوو كؤنة!!! ) !كةرلةمانتار (نةبوومةتة

 دةنةبووينهةروةها لةوةيش سةيرو سةمةرةتر ئاما! ! ديكة نيية بكريتة ئةنداميثةرلةمان دةلَييت كةس
  !!! هةلَبذيرراو بووي ئةنداميس

 بدات كة لة سةرةتاوة ي عرياق نةيويست دريذة بة وتارةكةيسةركؤمار، سةيرترين شتيش لة وتارةكةيدا
 طةِراندةوة كة يبؤ ئةوة، ) برا ضاوِرةشةكان(ي ئةويش لةبةر خاتر، ي بة كوردي و دواي ثةيظبة عةرةيب

ذة بة وتارةكةئامادةبووان برسييانةو نايةوينةريلةوةيش سةيرتر وتةكة،  بداتيت دريكوويفي نوي  
  !! ئافةرينةييئةوةيش جي!!!  زمان بوويكة بة س، ئةنان بوو

 ي زؤرترضاوةِرواين،  تيدا بكريتيبؤية دةلَيني ثةرلةمانيك لةيةكةمني دانيشتنيدا ئةو ناتةواويية
  !!!؟؟ ياخوا وا نةبيت؟دةكريتيل
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