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ووباري پاراوي وشةي زماين كوردي، بةو گشتة لةمپةر و كةند و كؤسپةوة كة نةياران خستويانةتة 
حاست ئةم و زةنوثر ماوةتةوة، كة زؤر لة زمانة زاصةكاين جيهان، لة ) غةين(بةري، هثنده مشة 

 . رووبارة رةوانة، وةك جؤگةلةيةكي زؤر وشك و نةزؤك وان
ي وشةةوة، لة زماين كوردي بذوانني، زؤر شيت بث  } جيناس { بؤ وثنة، ئةگةر لة روانگةي وةك يةك بوون 

 . وثنة و سةرجنذاكثشي تثدا دةبينني، كة لة كةم زماين ديكةي جيهاندا، هةية 
لثرةدا، هةر . ”ياساي سث پث ”ئةم نووسراوةية، بة ناوي } سةر دثذي{با وةك منوونة، سةرنج بدةينة 

ية و نووسةر، ئةم دةقةي } پا { ، بة ماناي }پث { خوثنةرثك، كة سةردثذةكة دةبينث، رةنگة خثرا پثي وابث   
ياساي { كةچي عةبةدا وا نية و مةبةست لة. نووسيوه} ياساي سث الق  {  يا } ياساي سث پا{ سةبارةت بة  

ئثستا لة دواي شكاندين ئةو توثكوصة ناسكةي سةرةوة، با بثمة . ية} پث { ، ياساي سث دانة پييت }پث سث 
 : سةر كاكص و ناوةرؤكي باسةكة 

  
و هةم ئيمان لة سةر خؤذايي سث تةصاقة كراون ) وجيدان(لةو جثگةگةلةي جثهان ، كة هةم ياسا، هةم ئاوةز 

ؤمةصايةيت كردوة، ئةم سث دانة وشة ئاپؤرةيةي خوارةوة، بة يا خؤيان حاشايان لة مثردي دادگةري ك
كةصةزةذي جثي ئةو سث دانة وشة شازةي سةرةوةيان داگري كردوة و تةواوي كارو فرماين خةصك، لة ژثر    

،  }پارة{سثبةري بارودؤخ و چلؤنايةيت ئةو سث دانه وشة رةمةكية دا جث بةجث دةكرين، كة بريةتني لة 
ياساي { دةسيت پث دةكا، پثي دةصثني  } پث {  و چون هةوةصي هةرسث وشةكة بة پييت ي}پاذيت{ و } پصاو{

 . }سث پث 
، كة زؤر لة ياساي چوارپث كثويلة ترة ، هةر كةسثك كة يةكثك لةو سث دانة }سث پث { به گوثرةي ياساي 

} پارة{ياين دةبث يا  . ماوةي ئاساييةوة پةككةوتة و لثقةوماو و دا} پا {  بة دو دانة -يةي نةبث } پث { پيتة 
و ئاشنا و رؤشناي ببث و } پاذيت{ي ببث و ميواين بةالش ساز بكا ؛ يا } پصاو{ ي ببث و بةرتيلي دصاوا بدا ؛ يا 

ئةگةر هةر سثكيشياين هةبث، دةبث لة خؤشيدا هةر كصاوي . نؤبةبذي و مافكوژي خةصكي بؤ بكةن 
 . هةصبخاتةوة

، بة دواي جثبةجث كردين كار و فرمانثكي رةوادا بچيتة }اي سث پث ياس{ بؤ وثنة، ئةگةر لة شاري 
هاتووم بة پثي، تثبيين ژمارة وانثكي، خاصي ژمارة فصاين، بذگةي  ” يانةيةك، لة بايت ئةوةي كة بصثي  

چون ئةوندة ”، وا باشة بصثي ”ژمارة فيساري، ياساي ژمارة هيين وصاتةكةم ، فصانه كارم بؤ ئةجنام بدةن 
متةن بةرتيلي سةربةمؤر دةدةم ؛ يا چون پثرث شةو لة ميوانكردين سةرؤكي ئةم يانةية دا، ئةونده  هةزار 

پصاو، گيپة، كةشكةك و مامري خةزوبةزم لث نابو ؛ يا چون مامي جريانةكةمان، ماصيان لةو كؤصانةدا ية، كة 
دةنا، بة  . ”ئةجنام بدةن براژين ئامؤزاي سةرؤكي بةرثزي ئةم يانةيةشي لثية، پثويستة ئةم كارةم بؤ   
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، تا هةشتا و هةشت ساصي رةبةق، هةشتت هةر لة گرثوي نؤي ئةوكةسانة داية، كة }پوورة جةوة{ قةويل 
بة پثي ياساي سث پث دةكةونة دواي كار و بارةكانيان و وةك مشتثك لة چاوي بدةن، زؤر خثرا و بث  

 . گرفتوگريي، جثبةجثيان دةكةن
 وانية ؟ !. د بةمة دةصثن مةرگةسايت دا

 . ترووسكةي خآياصي ئةم دةقة، لة قسةيةكي نةستةقي فارسي وةرگريراوة: روونكردنةوة 
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