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ثةرلةمان طفتوطؤ لةسةر ياساي سةرؤكايةيت كوردستان ) دووشةممة (لةم ساتانةدا كةئةم واترة دةنووسم
كارصكي باشي ثةرلةمةنتاراين كورد ئةوة بوو كةناأةزايي خؤيان دةربأي لةمةأ نووسينةوةي . دةكات

ئةمة يةكةم هةلَةي سةرؤكي ثةرلةمان بوو كةلةبري ئةوةي داواي لصبوردن . بةزماين عةرةيبياساكة 
بكات لةوإليت كورداو لةثةرلةماين كوردستاندا ياساكةي بةزماين عةرةيب نووسيوةوتةوة كةضي طويت 

اي دو، رديدا نية بؤية ياساكة بةعةرةيب نووسراوةتةوةولةبةر ئةوةي هةندص دةستةواذة لةزماين ك
  . طفتوطؤكردن و بأيارداين ثةرلةمان ئةودةم بري لةوة دةكاتةوة بيكاتة كوردي

من دةزامن كاك عةدنان موفيت كاتص كةقسة دةكات . كارصكي زؤر سةيرة كةسةرؤكي ثةرلةمان ئةمة بلَص
ناطةيةنصت كةزماين كوردي زمانصكي نوقسانةو  بةآلم ئةمة ئةوة، قسةكاين ثأن لةهةلَةي زمانةواين

ئةلَبةتة عةرةبيةكةي كاك عةدنان زؤر زؤر . اناي ئةوةي نية ياسايةكي ثص بنووسرصتةوةتو
دةبوو بةيةكصك لةو هةموو زمانزان و ،  كةخؤي كوردييةكة باش نةبوولةكوردييةكةي باشترة بةآلم

ةوةي زؤري نةبرد لةماوةيةكي يةكجار كورتدا ثةيامنصر بؤ بةرثةرضدان. وةرطصأانةي طوتبا ئةو كارة بكةن
  . ئةوقسةيةي موفيت دةقي ياساكةي كرد بةكوردي و بةسةر ثةرلةمةنتاراندا بآلوي كردةوة

من كةدةقة عةرةبيةكةم خوصندةوة هيض قورسييةكم لةوةرطصأانيدا بةدي نةكردو بةلَكو بةثصضةوانةوة 
سةرؤكي ثةرلةماين كوردستان نيشانةي ثرسيار دةخاتة سةر كاتص . كردين بةكوردي زؤر سادةو ئاسانة

من بؤخؤم لةهيض كوجنصكي ئةم . زماين كوردي ئةوة جؤرصكة لةشةرعيةت نةدان بةزماين كوردي
سويدييةكان بةسويدي و . سةرزةمينةدا ئةوةم نةديوة وآلتصك ياساكاين بةزماين وإلتصكي تر بنووسصتةوة

بةآلم لةكوردستاندا بةعةرةيب ، ةكان بةئةلَماين دةينووسنةوةعةرةبةكان بةعةرةبص و ئةلَماني
  . دةنووسرصتةوة

 دةبص كاك عةدنان بةداواي لصبوردنةوة دةستبةجص ئةو ياساية بكاتة كوردي و ئةطةر ثصشي واية
انةكةي ثةيامنصر هةلَةية و زماين كوردي ناتوانرص ياسايةكي ثص بنووسرصتةوة ئةوة من دةتوامن وةرطصأ
يا با بلَصم وةكو عوزر  عوزرةكةي كاك موفيت بةداخةوة لةقةباحةتةكةي خراثترة.  بدةميارمةيت

 بةهارون الرشيديدةستصك بةناو طةلَي ) بزصك (رؤذصك ئةبو نوئاس. هصنانةوةكةي ئةبو نوئاسي شاعرية
داواي  زؤر زووبؤية ئةبو نوئاس ،  و دةيةوص شار بةدةري بكاتخةليفة زؤر توأة دةبص. خةليفةوة دةكا

  . لصبوردن دةكاو دةلَص طةورةم بةخوا هةلَةم كرد نةمزاين كةتؤي لصم تصكضوو وامزاين دايكتة
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