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  الرالر  ری آهری آه  رمانبهرمانبه  ك  مامۆستاو فهك  مامۆستاو فه  آۆمهآۆمه] ... ] ...   یاداشـــــــــتنامهیاداشـــــــــتنامه[[
  

پاش  الر،  له ی آه شارۆچكه  له ن بوانامه رو هاووتی خاوه رمانبه ك مامۆستاو فه ك آۆمه  وه  ئمه
 آانی ر سندووقه ناونووسكردنی چاودری سه ت به آان تایبه بژاردنه ئاگاداری آۆمسیۆنی بای هه

تمان   ڕۆیشتین و فۆرمی تایبه وه آه م ئاگاداری یه ده آی یاسایی به یه شوه آان، به بژاردنه هه
م  آران، به  ناونووس ئه والوه مالو ئه كانك له خه ی آه وه  ئاگاداربووین له نده رچه ، هه وه پآرده
  .مان پی باشتر بوو آه  یاسایی یه  ڕێ وشونه ئمه

   
نوانیاندا  له)  قورعه(و تیر و پشك  وه ره  سه آان بچته ناوه بووین آه وه ڕیی ئه چاوهش  وه  پاش ئه

ی  وه ڕانه م پاش گه چاودران، به ی پویست له ستی دیاری آردنی ژماره به مه نجام بدرت به ئه
آانمانكرد  هش گومانی بۆدرووستكردین و داوای آۆد وه آرد و ئه دی نه ناوی خۆمان به آان ئمه  ناوه
ی  آه  آۆده ئمه ك له یه آان ژماره واسینی آۆده واسرابوو، پاش هه نه و هه وه  هاتۆته) بغداد ( له آه

، پاش  وه الره ن آۆمسیۆنی آه الیه آكی تر له ناوی یه ی گۆڕدرابوو به آه م ناوه  به وه هاتبووه
ی  آه رفۆرمه  هه وه هاتۆته ی نه آه آۆده ن آهشما وانه وت ئه رآه ردانكی زۆری آۆمسیۆن بۆمان ده سه
آانی خۆیان  تازه بیفۆرم ناوه ر به  یان هه وه ته جگای پآراوه و فۆرمی تر له ستكاری آراوه  ده

  !!! نووسیوه
  

سپاندنی  تی خۆی بۆ چه تایبه لی آوردستان به النی عراق و گه م گه رجه واسه  آه آاتكدایه  له مه  ئه
وا  ین آه آه كانی تر ئه خه یی له ی آورد زۆر جار گله ها ئمه روه آات، هه  ئه یاسا ئامادهستوورو  ده

  !!!ن آه آانمان پشل ئه مافه
  

هۆآاركی  ین و به آه ژمار ئه  ئه آاركی نایاسایی و ناشایسته  به مه  ئه وه ن خۆمانه الیه له  ئمه
  ڕگای یاساوه آانیان له دات جاركی تر ئیش و آاره هانی هاووتیان ئه زانین آه وخۆی ئه ڕاسته

  . منت یان پیی نه ن و متمانه ده نجام نه ئه
  

ی مامۆستایان و  ندین ساه تی چه و خزمه درو ڕزیی بوانامه  بۆ ب قه مانكاتدا هۆآاركه هه  له
مووان  هه  آه رییهی ئیدا نده آاری و گه آی واسیته ره ش هۆآاری سه مه ئه ران، آه رمانبه فه
  . بووین گیرۆده وه ستییه ده به
  

  نه آان بخه و ڕاستییه وه  بكۆنه یه له سه م مه آان له ندی داره یوه  په نه الیه داواآارین له  ئمه ربۆیه  هه
یی  دار بكات وب متمانه آه ری یاسا له روه آات سه ت نه س جورئه ی جاركی تر آه وه ڕوو، بۆ ئه
ر بكرت  سه مان چاره آه وای هاووتیان پشل بكات و داواآارین آشه  و مافی ڕه وه بوبكاته

  .  وه آانمان بۆ بكرته بووی مافه ره وقه
واڕیو شونی  آرت ئه ر نه سه مان چاره آه ر آشه گه زانین ئه وای خۆمانی ئه مافی ڕه آۆتاییدا به  له

  . ر  به گرینه زایی ئه یاسایی و قه
  الر آه ری رمانبه ك  مامۆستاو فه ه آۆم
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