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مةيت ثاريت و يةكييت لة تا بة بةهانةي بةشداري وةزيري مايف مرؤظ لة حكويسبةر لة ئماوةيةك 
 مايف مرؤظ بةرقةرارينيف و ثروثاطةندةيان سةبارةت بةةيت مايف مرؤظ لة جيو دةولَكؤنطرةي ن
ي  دؤكيمةنت ناوةرؤكيبة كؤمةلَلةو ووتارة .و كرايةوةطاي راطةياندن بالَلة ضةند دةزم نوسيوووتاريك

ةمو  بوو وةك هديار. لة كوردستان دايةوة سةبارةت بة مايف مرؤظثوضي ثروثاطةندةي وةزيرم
 لةو  مرؤظيش وةك وةزيرو نوينةرةكاين تري حكومةيت هةرميجارةكاين تر جةنايب وةزيري مايف

سةبارةت بة مايف مرؤظ  ساز داين كؤنطرةيةك تنة خؤو كةوة ثوض دةرضون وهاتنةوةكؤنطرةيةش ماي
بةت يةكيك لةو دؤكيمةنتانةي من ئاماذةم ثي كردبوو راثؤريت خودي ريكخراوي هةلَ. هةولريلة شاري

  .    رؤظ لة كوردستان بة تايبةيت مايف ذنارةت بة مايف ميو ئني بوو سةب
مي ئةو دةيةويت وةالَ تورة بووةو لضي  داوة بةيةكدائيستا وةزيري مايف مرؤظ دكتور شوان حممد 

اليةنداري ثيوة  ؤرتةكةي يو ئني طواية مايف مرؤظ لة كوردستان بةرقةرارةو و راثراثؤرتة بداتةوة،
رؤذنامةطةري و بؤية بة خراثي باسي وةزعي مايف مرؤظ بة طشيت و مايف ئازادي سياسي و ،ديارة 

                                                                                     .   كردووةيمايف ذناين بة خراث
 دواي ئةو وبيقامي  روو مرؤظي حكومةتيك ئةوةندة يف وةزيري ما،بةراسيت زؤر سةيرو سةمةرةية 

و يب مايف بة ئيتر هةر لة ثيشيلكاري،سات و ثيشيلكاري يةي مافةكاين مرؤظ بة طشيت  كارةهةموو
 مافةكاين ر بة ثيشليكاري عةمةيل بؤ سة ياساو بريارةكانيانةوة تا دةطاترةمسي لة ريطاي دةستور و

و ة سياسةتهةلسوراواين سياسي ناكؤك ببيان، رؤذنامةنوسان، رؤشنبريانونو الوان، قوتامناال
  هةتا دةطاتة ثيشيلكاري ئاشكرابة،لة دةرةوةيانض  ناوخؤي ريزةكاين خؤيان ة ض ل،تياندةسةالَ

مي راثؤريت مايف مرؤظي ريكخراوي نيو  دةيةويت وةالَ، ئيستاكاين ذنانةرةمسي و عةمةيل بة ماف
 .                                     بداتةوة_يو ئني_ةيت دةولَ

دةزانيت كة  هةموو اليةك  بة راسيت ئةم دةسةالتداري يةي حزبة قوميانة لة دونيادا يب وينةية ضونكة 
رياليزم و ةري قومي و ئيسالمي بة بدعةي ئةمثطكردن لة مايف مرؤظ الي هةندي رذميي سةركوتقسة 
ةيت رؤذئاوايش ئةطةر لة راثؤرتيك الي هةندي دةولَوة .دةنريت و شيت لة بابةتانة دانيزم يؤسةه

عقول و ئةماو ئةطةر ةيان ئةوة هةندي بةهانةي متةكةثي وةزعي مايف مرؤظ بكريت لة والَاباسي خر
م كةم بةالَ. ني بدات زياتر ريعايةيت مايف مرؤظ بكةنو بةلَن بكات ورددينيتةوةو رةنطة داواي ليب

دا  لة جهانخؤيان بة منونةي مايف مرؤظ  يت ئةم دوو حزبة قومي ية دةسةالَوةي شي بةت هةيةدةسةالَ
  هةولَونةوةةمة لة جيايت ئةوةي بة خؤيانا بض ئ،مي راثؤريت ئيو ئني بدةنةوةبزانن و بيانةويت وةالَ

                                    . زياتر ضاوديري مافةكاين مرؤظ بن بدةن
خةسرةو ، وةرثرسي طةورةي ئيوةبةلة ريطاي  ئةي ئةوة ،يف مرؤظا موةزيري ثيشيلكاريئاخر هةي   
 و ثؤليس و ئاسايشي ئيوة نةبوو بة رؤذي رووناك هةر لة مانطي  جيطري ثاريزطاري موسلَ،ؤرانط

هةتا طياين لةدةستداو باران كرد ةيان رةجم و بةرد سال17َكةوة دوعاي كضة نيساندا بة بةرضاوي خةلَ
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بة بةهانةي ئةوةي بة ئازادانة شان بة مردنيش طةورةترين سوكايةتيان بة جةستةي مردووي كرد ثا
ة بة ئاشكراو بة ئاخر ئيو !! خؤش ويستوة و شووي ثيكردووة؟؟عةرةبزماين موسلماين  يكوريك

ةتان و ياساو بريارةكانتان و بة كردةوةش ضوار ميخةي مايف مرؤظ و دةستورةكرةمسي لة ثرؤذةي 
اطةندةن ثهةر خةريكي ثرولةم اليشةوة م  بةالَ،ذنان و مايف رادةربرين و هةموو ئةمانةتان كيشاوةتةوة

ران كضة عاشقي اهةزطةشي برؤن ثريشكي خويين   ! مرؤظ لة كوردستان؟؟يفلةسةر بةرقةرار بووين ما
 كةنسرنو ثاك بكةنةوة ئينجا باسي مايف مرؤظ و ذنان بببة تةخيت ناوضةوانتانةوةية كة وةك دوعا 
مايف مرؤظ بة طشيت و مافةكاين ذنان يل ي بؤ  بروا بكة هةر كةسيك يةك زةررة دلَ..!! بنبرؤن ريسوا

ةموو جهانيش بيت بة تراذيدياي ههي بدات لة جيي تؤ بيت نةك وةزيري مايف مرؤظي كوردستان 
مي راثؤريت يو ئني شتين دوعا يةكسةر ئيستيقالة دةدات و لة رووي نايةت جاريكي تر نةك هةر وةالَكو

                             .بكاتدستان يش لة كوركو باسي بووين مايف مرؤظبداتةوة بةلَ
خويين هةزاراين وةك دوعاي عاشق مايةتان بة رت و ثارةو ثول و سةم جةنابينة ئاشي دةسةالَبةالَ

جةستةي هةزاراين طيان و  لةسةر ، ئيوة يت تةشريعي و تةنفيزي و عةديل دةسةالَهةر سي, دةطةريت 
يت ضوارةمتان ياين ماشيين ئيعالمي يشةوة دةسةالَلةمال.وةك دوعا راوةستاوةو بةردةوامي هةية

و خؤل كردنةوة ضاوي خةلكي و راي طشيت ةتاندين خةلَطةورةتان خستؤتة طةر بؤ داثؤشني و هةلَ
 كي ئازادخيواز و كوران و كضاين الويين خةلَهةر رؤذيك بيت هيزي مليؤم  بةالَ .ئازادخيوازي جهانةوة

لة جيايت .تتان دةكيشنةوةدةبنةوة لة بيخةوة ريشةي دةسةالَة راست  سال17َ وةك دوعاي عاشقي
سةدةكاين ناوةراسيت  ديين و تايةيف دواكةوتوانةي يت  قومي و عةشريةيت ودةسةالَياساو كةلتورو 

 بةها ز بؤ دادةمةزرينن كة عةشق و خوشةويسيت و ريي هاوضةرخ مرؤظانةتيكي ئيوة دةسةالَ
                  .طا بيت كؤمةلَ وةرضاوةي طةشةو ثيشكةوتين مرؤظسمرؤظايةيت لة ئازاديو يةكساين 

،خةريكي كؤ مي راثؤرتةكةي يو ئني ية لة جيايت خؤ خةريك كردن بة وةالَةئةم ماوواية  باشتربؤية  
                                                                                     .بكةيتئيستقالةو ت بيتيانتاي وةزيركردنةوةي  ج
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