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ک ناوەڕاست، رۆژھتی ئاســـتی لسر یرنامماست تاک
سبارەت بت نووسرا نودەوتی برپرســـیارییتی لســـر
ھبژاردنی ھـــۆکاری (مینپاکـــی)، مین بـــ ھگرتنـــوەى
خۆم بچاوی دیمنانی ئـــم دەگڕتوە بۆ م ناونیشـــانئ
بۆ دەیانھنا دەکوت مین ھاوتییک بر ک کاتک دەمبینی
برپرسیار ک ئاخۆ دەب دەکرد نخۆشخانکان، ھزری ئوەم
ک دەوتى دەکاتوە؟ ئو قرەبووی قوربانییان ک بت؟
مینکی ک والتی ئـــو یا ینراوەکچ مین دروســـتکری
یا نودەوتیی؟ وخۆیین برپرســـیارییتی ئایا چاندووە؟،
چندین و پرســـیارەى ســـرەوە چند بـــۆ وەمدانوەى ئم
ئم توژینوە دەبینتوە خۆی تباب لم تر ک پرســـیاری
لسر نودەوتی برپرسیارییتی ک یاساییمان نووســـی
درا زۆر کۆششکی و ھوڵ ھرچندە خۆی، تدەگر مینپاکی
مین، قدەغکردنی بۆ بیســـتموە سدەی ھر لسرەتای
ئاســـایی کبۆچ نتوەیکگرتوەکان رکوتننامی ئوەبوو
دووەمی  پرۆتۆکۆی لـــ ١٩٨٠ ک ســـای بۆ دیاریکـــراوەکان
کۆتبندکردنی و قدەخکردن ل باس ھموارکراویدا و بنڕەتی
نیتوانی یوتننامکر ئم بـــم دەکات، بکارھنانی مین
تاوەکو قدەخ بـــکات کـــچ جۆرە ئـــم وەکو پویســـت
ب بوو تایبت کـــ (ئۆتاوا-١٩٩٧) بســـترا رکوتننامـــى
مینی وگواستنوەى برھمھنان و ئمبارکردن قدەخکردنی

لناوبردنیان. و کسی دژە
شڕ ھموو ئو لئنجامی دەکین باسی مئ کشیی ئم
روویداوە، عراقدا مـــژووی ل ک دروســـتبووە کدادانانو پ
ککی بمین عـــراق لخاکی زۆر و پیســـبوونی رووبرکی
وگرینگی لبرچاونگرتن شـــڕان،بھۆی ئم لدەرئنجامی

کبھۆی مینتیى و ئـــازار بم ئوتۆ ندان بشـــوەیکی
یا بت مرۆڤ خـــودی چ لســـر (مین)ەوە دروســـتبوون جا
لســـر برپرسیارییتی کردین کل وای ژینگکی، لســـر
یاسای ھوستی و بنووســـین مینپاکی لســـر نودەوتی
باس لو و بخینـــروو رووەوە لـــم گشـــتی نودەوتـــی
بکین تییانودەون نتدۆکیوم پیماننامـــو رکوتننامو
جا چ تییرپرســـیاریب جۆرە ئم بۆ کـــ دەبن بنچینیک

ناراستوخۆ. یا بت راستوخۆ بشوەیکی
دابشکراوە بۆ ک باســـکردووە، بپی پالنک بابتمان ئم
نودەوتی برپرسیارییتی مانای باسی دەروازەدا ل دووبش،
زمانوانییوە و یاسایی لرووى کردوە مینمان پناسی دوایش و
کردووە. پاشـــان لبشـــی (مین)مـــان دیاری و جۆرەکانـــی
نودەوتی برپرســـیارییتی بنچینی یکمی باســـکمان
ئـــم برپرســـیارییتییمان مرجکانـــی و و حوکمکانـــی
مین قدەخکردنی باسی دوەمیشدا لبشی بدیارخســـتووە.
مینمان ھنگرتنوەى لسر و ئاسوارى برپرســـیارییتی
ک(مین)ی تیادا ئو  شـــونانی دیاریکردنی لگڵ کردووە
و زیان گیانی ئم و عراق لھرمی کوردســـتانی چنـــدراوە
دواتریش ئو رگایانمان کردوون، ک مین دروستی مادییانی
بۆ بر تبیگر دەتوانت ھرم حکومتی کوا کردووە دیاری

کوردستان. لھرمی مین قوربانیانی قرەبووکردنوەى
ک راسپاردەیک چند یشـــتینوە گژینتو ئم لئنجامی
ســـربخۆ دەســـتیکى پکھنانی ل بریتیی گرینگترینیان
و ئۆتاوا رکوتنامی جبجکردنـــی بۆسرپرشـــتیکردنی
بۆھاوکاریکردنی ســـندوقکی نودەوتی پکھینانی ھروەھا

مینپاکی. ھوکانی

نموونیک وەک کوردستان ھرمی
سالحددیندا زانکۆی ل خالد شاری ماسترنامیکی
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لیژن رازی...سرۆک لیلۆ مازن دۆکتۆر یاریدەدەر پرۆفیسۆری
یادگار... ئندام رەشید دۆکتۆر تالب

حسین سلیمان... ئندام دۆکتۆر فوزی
سرپرشتیار و محمد...ئندام یونس عبدالملک دۆکتۆر

پاکی مین برپرسیارییتی نودەوتی لسر


