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گۆڤارەكمان، چسپاوی سیاستكی وەكو
كاركردن و یاسایی وشیاری بوكردنوەی ل
رگاكانی و یاســـا جبجكردنی لپناوی
باس ئمجارەم وتاری لـــ ل جڤاككمان،
یاسا جبجكردنی ســـانایی و ل توانایی
بت، پیوەست تحا ئو ئگر دەكم،

پیوەندیدار. ئیجرائاتی ھندك ب
قس ،یگۆشـــ لو گرەكم بدیاریكراوی
ك ھاتوچۆ بكم، دوا رنماییكانی لســـر
ل دەكن، لسر كاری پیوەستدار، الینی
ئیلتزامكردنی كوردستان، ئویش پایتختی
«قایشی سالمتی» بستنی رەكان بشوف
مۆبایـــل قســـكردنی و « قدەخكردنـــی

ئۆتۆمبیل»ە. لخوڕینی لكاتی
ھوی پشـــووتر، لمـــاوەی ھرچنـــدە
ســـرەوە كارەی دوو ئو جبجكردنـــی
و خـــرا پابندبوونـــی لـــ كـــراوە، 
ھاووتییـــان ئمجـــارەی وەدەنگچوونـــی
پوانیی، لماوەیكـــی ،نماییانـــو ربـــ
دەمانخات دوای دەركردنـــی رنماییـــكان،
جیاوازی نوان داخوا بردەم پرسگرییك:

سروتار

   بختیار حیدەر

یاسا سپاندنی

ھۆكاری وە، كدەدەین وەم ئاسانیش ب چیی؟ ئســـتا و رابوردوو
دت بیارەكان بستنوەی بۆ شـــوفرەكان، ئمجارەی پابندبوونی
بدی دەكرا، ئوەی داراییكان (پبژاردن)، نخاسم ســـزا ب سزا،
نوك ل جبجكردنی، بۆ نبووە، ســـۆزاند حماسكی پشووتر
ژمارەی پۆلیس، پیاوانی كرد ك ھستیان بوە شـــوفرەكان، ر كھ
دەرەنجامدا، ل و دەكن ســـرپچیكران تۆمار شـــوفرە ئۆتۆمبیلی
ل و دەنووســـرت ل فرمانگی ھاتوچۆ رەكشـــوف بۆ پبژاردنك
نماییانر ئو ناچار بـــوون بۆی ك بیدات، دەبت، ناچـــار داھاتـــوو
براورد لگڵ ب دواشـــكوت، خۆیدا ل خۆی ك جبج بكـــن،
و یاسا سروەری پرەنسیپی ئستای ھاتوچۆ و و دەستكانی یاسا

مدەنی. كۆمگایكی و دامزراوەیی دەوتی برەو ھنگاونان
ھاوتریب ســـزا پرەنســـیپی بوونی ك پمان دەت: ،زموونو ئئ
گرینگی ب بۆ دەرككردن خك، بۆ یاســـایی وشیاركردنوەی لگڵ
لووەش، و ژیانن ركخســـتنكانی باری ل جبجكردنی، و یاســـا
نمون چاكترین ئوەش و دەكرت دیاری ھاووتییان و ئرككانی ماف

رگای سركوتووە، بۆ جبجكردنی یاسا.
و بوارەكان، الین زۆربی بسر بگشـــتنرت ،ینمون ئو دەكرت
بتوانرت، ئوەی بـــت، بۆ زانســـتی، یا خزمتگوزاری جا كارگی،
دابنرت پشلكردنكانی و یاسا گوپندانی حاتی بۆ ســـنوورك
لو تا دابنرن و خۆیان راستقینی شونی ل شـــتكان و لووەش

بگین. دنیا پشكوتنی و شارستانییت ب بتوانین رگیوەش
و ركخراوەكان و حوكومت ھمووان، لـــ داخوازی ب دنیاییوەش
بكن ھاووتیبوون برپرسیارییتی ب ھست ك دەكرت ھاووتییان

بكن. یاسا دەوتی ل ئاوە كردنی جیددی پشكداری و
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