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  باوكي هةلؤ طةرمياينباوكي هةلؤ طةرمياين... ... جارصكي تر كورسيةكان ثركرانةوة جارصكي تر كورسيةكان ثركرانةوة 

  
روون وئاشكراية لةدواي راثةرينة مةزنةكةي كوردوستان هةلبذاردن كرا وةثةرلةمان دامةزرا لةطةل  

وةلةثاش ضةند سالصك ئيدارة بووبةدووبةشةوة وةهةروةها ثةرلةماين . ئيدارةيكوردي لةكوردوستان
لةبةر ثةرذةوةندي خؤيان ماوةي ) ينك و ثدك(بةآلم ، ؤي تةواو بووكوردوستامناوةي ياسايي خ

بةرط درويةك ثارضةقوماش ئةداتة دةم يةك بؤ جص بةجص كردين  ثةرلةمانيان درصذ كردةوة وةك ضؤن
وةهةرياسايةك لةبةرذةوةندي ئةو دووثارتةبواية يةكسةر بةزؤرينةي دةنط بةبص ناكؤكي . كارةكةي

وةثصش دانيشنت وبرياردان . وةرئةطرت رانيش بةرصك وثصكي مووضةي خؤيانثةرلةماتا بريارئةدراو
بريارةكان ثةسةند كرابوو بؤية نةمان بيست وةنةمان دي رؤذص ) ينك وثدك(لةاليةن هةردوولصثرسراواين 

لةرؤذان لةدانيشتنصكي ثةرلةماين كوردوستان ئةوياساية ياخود ئةو دةستورة رةت كةنةوة ياخود هةندص 
انتار دةست بةرز نةكةنةوةو رازي نةبن بةو بريارة ممكنة ئةطةر بةربةرةكاين ئةو بريارانةي ئةو ثةرلةم

وةزؤر طؤران كاري بوة لةناو . دوو سةركردايانةيان بكرداية ئةوا دةرئةكران و مووضةيان ثص نةئةدرا
رلةمان هةروةك بوةبةئةندامي ثة) ؟(ثةرلةمان دا كة جةماوةر هةر ئاطادار نةبوة كاتص زانيويانة 

وةئةوةي . برياري بؤدةرئةكرص و ئةبص بةفةرمانبةر لةيةكصك لة فةرمانطةكان دا كارمةندص ضؤن
بؤهةمووطةيل كورد كؤبوونةوةي ثةرلةماين كوردوستان هةربؤ رةزامةندي جةماوةرو  ئاشكرابوو

يديا كانةوة سالة نةمان دي رؤذص لةرصطاي م13وةماوةي . ثةرلةمان بوة ثركردنةوةي كورسيةكاين
يةكصك لةدانيشتنةكاين ثةرلةمانيكوردوستان بةزيندوي ثةخش بكرص وةك كؤبوونةوةي هةموو 

بةسةر هةلبذاردنةكةي سةرانسةري عصراق و   مانط تص ثةربوون4ئةوا ثاش ماوةي . ثةرلةماناين جيهان
بؤهةلبذاردين ثةرلةماين كوردوستان يةكةم كؤبوونةوةي ثةرلةماين كوردوستان دةنط داين طةيل كورد

سةرؤك و جصطرو سكرتصري ثةرلةمان دةست نيشان كرا وةئاشكرابوو  بةسترا وةبةبص هيض طفتوطؤيةك
دا بؤ يةك طرتنةوةي هةردووئيدارةكة زؤر لةمصذةوة سةرؤكي ) ينك وثدك(لةهةمووكؤبوونةوةكاين  

هةرلةئيستاوة بؤماندةرئةكةوص كةئةم ثةرلةمانةش  وة. ؤك وةزيران دةستنيشان كرابووثةرلةمان وسةر
كؤبونةوةيان نةكرداية ئةم ) مام جةالل وكاك مسعود(هةروةك كؤنةكةئةبص ضونكة ئةطةرهةردوو بةرصز 

وةئةطةر ثةرلةمان تاران دةنطيان . دانيشتنةش ئةجنام نةئةدرا بؤ ضةواشةكردين سةرجني جةماوةر
بواية وةبةس مووضةخؤري ثةرلةمان نةبوناية ثصش ئةم كاتة كؤبونةوةيان ئةكرد وةتوشي ئةو هة

وةبؤية ئصركؤنديشن . طةرمايةنةئةبوون وةلةهؤيل ثةرلةمان بة كاغةزخؤيان باوةشصن نةئةكرد
 دانةطريساوة بؤئةوةي ثةرلةمانتاران ضةند كؤبونةوةيةك بكةن بؤ كصشةي طةرماي ناو هؤيل ثةرلةمان و

وةئةطةر دةنط دان بةشصوةيةكي ياسايي بصت بؤ لةرصطةي دةنط دان . بريي كصشةي جةماوةريان نةبصت
بةكؤمثيوتةر ناكرص هةر تةا بةدةست بةرز كردنةوةيةكبؤماوةي نيو ضركة ياساكة ثةسند ئةكرص ئايا 

 بةرز كردؤتةوة بؤ كص ئةتوانص بةو خصراية ئةو دةستانة بذمصرص وةكص ئةلصلةوكاتةدا يةكصك بؤية دةسيت
وةثصويستة بة بآلوكراوةيةك ذيان نامةي هةموو ثةرلةمان تاران بآلو . سآلو كردن بوة يابؤ كارصكي تر

بكرصتةوة بؤئةوةي جةماوةر ئاطاداربن كةكص نوصنةري ئةكات بؤ هصنانةدي ئاواتةكاين نةك ئةم جارةش 
     بص وبةس؟ وةك ثةرلةماين ثصشوو بةس بةتةابؤ ثركردنةوةي كورسيةكان
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