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و هةولصرسلصماينئيستقالة بكةن و دةرطاي وةزارةتةكانتان بؤ ئةبةد قفلَ بدةن   .!!  
  

 
 

 
 

 
 

. نائةمة أستة  بةناوبانطةكةي ئةنوةر سادات بوو ، كةلةدوايدا كةلَبةكان خؤيان طةزي و كؤتاييان بة ذياين هص
 كةدةيانةوصت ديكتاتؤريةت و يزبانةوة سةرضاوة هةلَدةطرصقوآلنة هةر لةو سةركردة و حائةجمؤرة داهصنانة نام

انة ؤذردةم دميوكراسي وةك كار و كردةي أ كاتصكيش دةكةونة بة.ثؤشنبةوتوويي بة بةرطصكي دميوكراسي دادواك
  .. ةدميوكراسي كةلَبةي هةي: صن كةلَبةكانيان دةردةخةن و دةلَ

  
 ئةو كةلَبانة لةجيأكردنةوة ) دكتؤر كةمال سةيد قادر( سالَة بةسةر 30بةداخةوة ثصدةضصت لة حوكمي زينداين 

لةداهاتوودا سةربةخؤترين دةزطاي دةولَةيت ،  كةبةنصو ية،، طةزينصك لة دةزطايةكةوةن و كةوتنة طةزينودةرضو
  .!! دادوةريةطاي دةزئةويش دميوكراسي داهاتووي حكومةيت فيدرال دةبصت، 

  
ي ا سالَ حوكم ماناي  حوكمي ئةبةدي دةطةيةنصت، بةمان15 ي مايف مرؤظ ، بةأصز جةنايب وةزيرلةئةلَمانيادا

 طةيل برادةرينة .سالَ ئازاد دةكرصت15صت و لةدواي طةر يةكصك ثياوصكي كوشتبصت، حوكمي ئةبةدي دةدر
نبارصكي ا تاو مرؤظصك ، طةر ؤثازدةسالَ ب  ) وحةمةد ئيحسان م(ثازدةسالَ طالَتة نية، وةزيري مايف مرؤظ بةأصز 

 سالَ بؤ كوشنت و تاوانة، نةك بؤ بةنصو تةشهري 15 ثةرلةماين كوردستان ماوةي ، طالَتة نيةيش بصت ،ثياوكوذ
  .!!. دةهصننازامن ئصوة لة كوصوة ئةم ياسا مرؤظ دؤستانة لةكوصكةلةكولتوري بةعسةوة سةرضاوةي هةلَطرتووة، ن

  نوسيين دووالثةأةي ئينتةرنصت اي بؤ دكتؤرصكي بصتاوان كةلةسةر ضج ثازدةسالَ بؤ ثياوكوذصك زؤرة ،
  . إلوكردبصتةوةبريوأاي خؤي ب) بةشصوةيةكي ناجؤر(

  !!. ثصويستة تؤ شةرم لةخؤت بكةيت ، ئينجا  ئيستقالة بكةيت )موحةمةد ئيحسان (بةأصز وةزيري مايف مرؤظ
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وة درصذةي ثصدةدرصت، هةر لة بةندكردين نوسةرانةوة ) ثاريت دميوكرايت كوردستان(كارة لة كةئةم ..بةداخةوة 
و تاوةكو ) يلي أصبوار سيوة (ان ئازيزمي هاوأصيوة بيطرة تاوةكو سوتاندين كتصبخانة) مةحةتة(لة بةندخيانةي 

دي ديكة كةئصمة نايانناسني ، ئيدي دةبصت ضةن) .. فةرهاد ثريبالَ ( ؤشنبريصكي جيدي وةك طوشار خستنة سةر أ
ةشةي نانبأين و حةيابردنيان لةاليةن دةزطاكاين ، ئةمة جطةلة هةأبننة تووشي طصرمة وطوشاري ئاوةها أؤذا

  .. ئاسايش و ثاراستنةوة
  

 يةك بأطةي لةو ينة، ئادةي برادةر!؟.ئصوة لةكوصن:  من لة وةزيري مايف مرؤظي سلصماين و هةولصر دةثرسم 
ن لةسةر بيناكردووة و لةسةري دةذين، يةك بأطةم بؤ بنوسن كة اتكةئصوة وةزارةتةكانضكؤلةيةي كتصبؤضكة ب

  .. من هةلَةم  كة  دةلَصم انلةطةلَ ئةم حوكمة هةزةليةدا بطوجنصت، ئةوسا من ثصت
  

: ةلَصم  بةهةردووكتان داين مايف مرؤظي هةولصرو سلصماين ، وةزير ،انلةجيايت ثريؤزبايي سةري سالَي نوص لصت
    !!.ةنةن و دةرطاي وةزارةتةكانتان بؤ ئةبةد قفلَ بدئيستقالة بك

  
وةزارةت كؤدةكردةوة و  من لةجيايت ئصوةبام ، زؤر بةشةرمةوة هةموو كارمةنداين وةزراةتةكةم لةدةرةوةي 

وو الثةأةي  نوسةرصك لةسةر د مافةكان،ي كة كةلَبة، من شةرم لةخؤم دةكةم وةزيري مايف مرؤظصك مب:ثصمدةطؤتن
ورد و مرؤظايةيت دةرطاي دةرةوةي  خؤزطة وةك كارصكي أةمزي بؤ مصذووي ك.. سالَ حوكم دةكات30ئينتةرنصت 

أؤحصكي (وةزارةتةكانتان بة قفلَ و زجنصرصكي ذةنطاوي قفلَ دةداو فؤتؤطرافةكةيتان بإلودةكردةوة و بصترس بة
ببورن : لصر و سلصماين حاكمة بصوصذدانةكان و دةتانطووت  كليلةكانتان دةداية دةست ئاسايشي هةو)ثصشمةرطانةوة

 و فةرمون ئصوة ئصمة شةرم لةخؤمان دةكةين كةنةتوانني خاوةين بأطةي كتصبؤضكةيةكي بضوكي مايف مرؤظ بني
  .. قفلَةكان بشكصنن

  
 و نةك بريوكرات خاوةن ئريادة و أؤح ثصشمةرطةكان ، بؤ ثياوة ئازاد وشةرم كردن لةخؤ شانازيةكة 

ن ئيستقالة بكةن و كارمةندةكانتان أةوانةي ئاسايش و ثؤليس بكةن، بائةوا.. ئيستقالة بكةن  ..طةندةخؤرةكان
  .موضةيان بدةنص

  
، ضونكة يةكصتيةكي وةها ض ثصويستيةكي هةية رد دةكةم، ئيستقالة ثصشكةش بكةنداوا لة يةكصيت نوسةراين كو

قسةي ئينةتةرنصيت ، لةسةر دوو الثةأةي )!! كةبةأاي من نوسةر نية(كة يةكصكي وةكو دكتؤر كةمال سةيد قادر ،
نةي كؤمةإليةيت و فيكري  كةلةسةر تيؤرةي أةخئةي دةبصت نوسةراين جيدي ، سالَ حوكم بدرصت، 30سةرجادة 

    ..ان بةسةر بصتكار دةكةن ، ضي
  

 يش، يةكصيت نوسةراين كورد،ةمن لصرةدا بةرطري لةمايف مرؤظصك دةكةم كة وةزارةيت مايف مرؤظ و بةداخةو
 بةمةرجصك  سالَ زينداين دةكرصت،30ووالثةأة  بةرطري لة مرؤظصك دةكةم لةسةر كصشةي د.!لةبرييان كردووة

  مةمك بأينةوةي ئافرةتان وازيةوة باسيان لة ئةتكردين مندالَ وو طروثةكةي زؤر بةساردي و ثالَةوانب زانا شصخ
 سالَ زينداين 30  )كةمايل سةيد قادر(ةكرد و ئصستاش لةجيايت ئةوان كردين خةلَكي بصتاوان دلةت لةت 
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ا كةسةدام و بةرزان و جةالدةكان بوون بة ثالَةواين شاشةكان و دادطايةكي  ئةمة لةكاتصكدا أوودةد. كرصتدة
  ..عاديالنة دةكرصن

  
ا جياوازيةكي طةورة هةية، توأةيي من ، توأةيي وشةية، توندو تيذي وشةية، لةنصوان توندوتيذي وشة و تةشةرد

 سةمادةكةن، ضةندةها ثؤزش دصننةوة بةناوي نوسةر كةبةهةموو زوأنايةكي دةسةإلتبةداخةوة ضةندةها بةنصو 
ر ئةم دةستةواذةية خؤي لةكولتوري ية ئةوانة ئةوةيان بريضووبصتةوة، هةة، لةوان) موقةدةسات(تةشهريكردن بة 

لةسصدارةدران و  ) الحزب و الثورة(بةموقةدةسايت ) تةشهري( ناوي بةعسةوة قةرزكراوة، بةهةزارةها لةذصر
بةداخةوة ئةوةتا دواي ئةم هةموو سالَة لةذصر سايةي دوو . يةسةر كراتدرصذي ناموسيان ئةشكةجنةدران و دةس

ي ئةو) سؤسيال دميوكرات (و دووحكومةيت دميوكرايت و دوو حزيب باإلدةسيت يةكصكيان ) مايف مرؤظ (وةزارةيت 
 دا ، هةمان كولتور و ياسامان بؤ زيندو دةكةنةوة، نةك هةر ئةوةندة )دميوكرات و نةتةوةيي خواز ( ديكةيان 

 أصزطرتن لةياسا، ئةو بةنصوي) موحةمةد ئيحسان( بةلَكو زؤر بةبصشةرمانةوة وةزيري مايف مرؤظ بةأصز 
ةزايي دةرببأصت، ئةمةية تازةترين ناأدةكاتةوة، بةبصئةوةي يةك وشةي وةك كارصكي أةوا بؤ أوونحوكمةمان 

   ...   بةندخيانةكان  دةزطاكاين ئاسايش و وةزيري مايف مرؤظ ، كة بؤتة طووتةبصذي مؤدصلي 
  

 داواي دميوكرايت نةك بؤ كوردستان بةلَكو بؤ و أصكخراوة  هةموو حزببةداخةوة ئةمة لةكاتصكدا أوودةدا، كةئةم
 لة  خوصنأصذ دةخةنة بةردةم دادطايةكي هصمن و مايف قسةكردن و ثصداطرتن ديكتاتؤرصكي،!! ق دةكةنائصرهةموو 

، أازي نية قي لةبأواي ثتةويةوة بةمايف مرؤظ لةاليةكي ديكةوة سةرؤكي ئصرا.مافةكاين و بةرطري ثصدةبةخشن
  سال30َووكةشية، لةبةرامبةر  حوكمي و ئاماذة و ثصشكةوتنة بةرضاوة و أبة حوكمي ئيعدام، ئةم هةمو

: ةكي ديكة اي ديوي أاستةقينةي خؤي دةردةخات ، بةمان دكتؤر كةمايل سةيد قادر،بةسةرداسةثاندين
  ..دميوكراتيةكي كةلَبةدار جارجارة لةثشت ثةردةكانةوة خؤميان نيشان دةدا 

   
، ئةوةشي )شيت حوشتر دةشكصنصتثثوشكةيةي ( عةرةب طوتةين دةبصت بةو   طةر وةها بأوات ئةم مةسةلةية 

، هةست بةو )ةكي  بةدةلَي كوتلة و تةحالوفايت خصلَو نةك أةدةلَ(تصكي كةم لةكولتوري سياسةت شارةزا بصت ، ش
، بةإلم دةبنة هةإليساندن و كؤتايي هصنان بة ةضةندة لةأووي قةبارةيانةوة بضوكن ك،نكةأووداوة بضوكانة دة

 سايةي دميوكراتيةيت كةلَبةداردا هةموو لةذصر :بةداخةوة دةلَصم.. ولتوري تايبةتسةردةمصكي سياسي و ك
  .. ي خؤي وندةكاتوردايةيت و شةرةف و موقةدةسات ماناماناكاين مايف مرؤظ و دميوكراسي و ك

  
، بةهةردوو وةزيري مايف مرؤظي دووحكومةتة دميوكراسيةكةي هةرصم ة  لةجيايت ثريؤزبايي سةري تازة ديسانةو

    ..بكةن لةخؤتانشةرم ..دةست لةكار بكصشنةوة  :دةلَصم
  

  ئيسماعيل حةمةئةمني 
       2005 ي دصسمبةري 24بةرواري 

hamalaw@hotmail.com           
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