
وتارةكةي كاك سةرؤ قادرچةند سةرجنثك دةربارةي

ستؤكهؤصمعارف كةرمي ـ

نوثيهةفتةي ئيرباهيم ئةجلةعفةريراقعثذابوردوو حكوومةيت  بة سةرؤكايةيت دكتؤر

نوثي عثراقدا بة ئامادةبووين خوارد لةبةر دةمي پةرلةماين ياسايي خؤي سوثندي

وةكوو وگةورةبةرپرساين  ، )هديةعةبدوملعادل.د(ثگرةكةيج سةرةك كؤمار

و سةرؤكي پةرلةمان و جثگرةكاين وةزيران دةقي .هةروةها سةرةك

دلةسةر مثزةكة دانرابوويسوثندخواردنةكة ئةمحةد ساصحبةهةم. دزي تثدا كرابوو ،

بوو ئا و لةكرايشيةكةم كةس و پةچةي لةذووي دزةكان هةصماصي  كردوو

دوابةدوايسوثندخواردنةكةيدا جةخيت لةسةر عثراقثكي دميوكرايت و ضيدرايل كردةوة

بةصام.وةكوو ئةوي كرد)وةزيري بازرگاين(ئةويش عةبدولباسيت كةرمي مةولود

سوثندةكةيان وةها بوو لةسةر مثزةكة سوثندخواردنةكة چؤن وةزيرةكاين تر دةقي

.خوارد

كوريت لةوتارثكي10/05/2005بةم بؤنةيةوة كاك سةرؤ قادر ذؤژي سثشةممة

ي ژمارة پ1789ذؤژنامةي خةبات ـ زوباحناصي ك دا بصاو كردؤتةوة لة ژثر.د.ي

بوو سةري نةگرت (نيشاينناو ) .پثشثلكارييةك

مةيت عثراق ناچاركراوةوتارةكةدا ددان بةوةدا دةنثت كة حكولةسةرةتاي

وثنةية لة مثژووي گواية شتثكي بث و ددان بة هةصةكانيدا بنثت كة پاشگةزببثتةوة

دووةمي.سياسي عثراقدا خوارةوةيةبذگةي :وتارةكةي كاك سةرؤ قادر ئةمةي

سوثندخوارديناكورد لة پةرلةماين عثراق هةستيئةندامةكاين ن بةم فثصةي كة دةقي

وةز وةزيرةكانيشمان لة شايي ارةتةكانيانياسايي گؤذيبوو نةكرد ، لةوة سةيرتر

و جةنايب سةركؤماريش كةلةالي سةرةوةي گوزةرانديان شايلؤغان بةسةرخؤياندا

سوثندةكاين دةپةسةند ئاگاي لةكارةكة نةبوو بةخوا ئثمةش بةديار.پةرلةمان دانيشتبوو

.تةلةفزيؤنةوة پثنةحةسياين



سوپاسي سةرؤك بارزاين بكةين كة لة:لةبذگةي سثيةمدا دةصث دةبث هةموو اليةك

و مةيت عثراق كة بةزوويي لةمهوشياري داية حكووةخيت خؤيدا بةدةنگ هات

خبورث كةپثشثلكارييةي ذثكك سوثندثك وسةرلةنوث ضيدرايل پاشگةز ببثتةوة ةوتين

كوردو عةرةب ضيدرايل لة نثوان و تةعبري لة بنةماي ذثككةوتين كورد پثي ذازي بثت

.بكات

و دةوري سةرؤك:چوارةمدا دةصثلةبذگةي هوشياري ديكة لة هةمانكاتدا جارثكي

ديكةدا بة هاناي كثشةك وةرچةرخانثكي ةوةدا بةجثية ئةگةرل ،مان گةيشتةبارزاين لة

سوپاسگوزاربني و .گةشبني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتلثكدانةوةو ارةكةي بةذثز سةرؤ قادر بةم شثوةيةي اليبؤچووين من لةسةر

و وةرگرثت وةكوو ذةخنةيةك لثمي هيوادارم و پةالمارخوارةوةية كة لةبة هثرش

.نةداتقةصةمي

شيعة بةرام:من دةمةوث بصثمپثشةكي ليسيت كورد كرديان هةصة نةبووبئةوةي ةر بة

و ئاماژةي پثكردووةوتارةكةيداتايوةكوو كاك سةرؤ لة سةرة  بةصكوو دزيكردن

واية لة بوو كة بذوام كورد ، دةستپثكردنثكي خراپي پذ لة دصذةشيي بوو لة پاشقولگرتن

كورد لةوبارةيةوة زانياري هةية كة ئةوان كارةكةيان!داهاتووشدا لةوة باشتر نابن

!يان كردبثبةدةسيت ئةنقةست كردووة نةك هةصة

وتارةكةدا كاك سةرؤ ئةوةي لة بري خؤي بردؤتةوة كة شةخسي كاكلةبرگةي دووةمي

پفازيل مريا سياسي سوپاسي دكتؤر بةرهةم ئةمحةد.د.ين ، سكرتثري مةكتةيب ك

د ذاستكردنةوةكةوساحلي كرد دةربارةي ئةجلةعفةري ،ئيرباهيم. پاشقولگرتنةكةي

كورد لة پةرلةماين عثراق نوثنةراين سووكايةيت بة كؤمةصةي(كاك سةرؤ دةيةوث

د)نيشتماين عثراق و و سةركؤمار وةزيرةكان وذؤژ.و نووري شاوةيس بكات

بوون گواية خةريكي شاييلؤغاين خؤيان و .....بةخةصكي بثئاگا لة قةصةميان بدات

زياد لة پثويست لة سنوري خؤي چؤتة دةرةوة ،بذلةم گةيةدا من دةبينم كة كاك سةرؤ

نيو سةدةيةنچونكة ئةوانةي كورد دةكةن لة بةغدا ، زؤريان تثداية كة وثنةرايةيت

و لة هوشيارن و هةموويان خةصكي بة ئاگاو سياسيدا خةبات دةكةن لة گؤذةپاين



سياسةت تثدةگةن و دنياي و بةشدارييان كردووة لة درووستكردين ئةم ذؤژةسياسةت

و د.....و لة كؤنگرة نثودةوصةتثكاندا بةشدارييان كردووة بةرهةميش.ئةگةر

نهةصينةدايةو دةستپثشكةري نةكرداية شيعةي بة ئاگا ليسيت  ، ئةوا دصنيامتةوةةهثنايةو

 بة كؤبوونةوةي پةرلةمان هةر هةموويان ناذةزايي خؤيان دةدايةهثنانلةدواي كؤتايي

و شةرمةئيرباهيم.د وةكوو كرديانئةجلةعفةري نيية كاك.زاريان دةكرد بؤية ذاست

كورد بكات لة نوثنةراين سووكايةيت بة سةرؤ لةذوانگةي كةسثكي بثئاگاو ذةشبينةوة

كوردةوةبة و كاك مةسعود بارزاين بة هاناي پيشان بدات كة تةا خؤي واي و غدا

گوثي گادا ئيتر هةموو ئةوانيتر لة و  .نوستوونهاتوون

واية جگة لةمن و پاريتنبذوام يةكثيت  ، جگة لة سةركردايةيت هةردوو حزبةكةوثنةراين

بووة سوثندخواردنةكة زانيويانةو، هةزاران كةس لة خةصكي بةئاگاو خةخمؤر ئاگايان لة

كور سوثندةكةمپاشقول لة يةكثكم لةوانةو لةبةرخؤمةوة د گرياوة كة من خؤم

ومت دواجا لةبةرخؤمةوة و وةصص(دةنووسييةوة كائةرث  هةتا)!ردة سةرمان كصاويان

زيرةكانةبةرهةم.د و ديپلؤماسي و بةبث قذةوبذة ،بة كردار بة شثوةيةكي ، ناذةزايي

و سةيري دةمووچاوي ئةجلةعفةريشيذةبووين خؤيتو وبة درؤي خستنةوة پيشاندا

.كرد

واية لةم قؤناخة ناسكةي گةلةكةماين پثدا تثدةپةذث ، دةبث سةركردايةيت هةردوپمن ثم

قورسايي خؤيان خبةنة سةر مةسةلة چارة يةكثيت و ورمةيتحو ذثزونووسسازةكانپاريت

و ئةو كاتة و بةوان نةكةين سووكايةيت بة خؤمان تـفنوثنةرةكانيان بگرن لة بةغداو

كوردو كثشةكةيارةي خؤمان نةگرثتةوةچدةين كةبهةص  ، ئثمة هةموومان دةزانني كة

و نثودةوصةتثكامنان چةندة زؤرن ئيقليمي و دوژمنة ناوخؤيي و چةند هةذةشةي لةسةرة

وا خةريكة(، ئوسو،خؤكوژةكانئةوةتا توندذةوةكاوصيو كة ن لةدوايانةوةن سةلةفيية

و خؤفرؤشةكان خؤيان و كؤنة بةعسي وا جاسووس دةگةنة ناو ماصةكامنان ،

و دةيانةوث هةلثكيان دةستذثكدةخةنةوة و بة هةرهةموويان خةريكي گةرادانانن

و لثماين تثكبدةن سواري ملي كثشة)بكةوث و حزبايةيت تةسك با بةرژةوةندي تاك

و بؤ كثچثك گايةك بةكوشت نةدةين و چارةنوسسازةكاين ئثمة نةبن با!!!!نةتةوةيي

ع و ساذثژي بكةين ، با وةرگرين لة ذابوردوويبرينة كؤنةكان هةصنةكؤصني يربةت



و ميللةتةكامان ذاپةرين ساز نةكةن لةخوثناويتاصوتفت وةها بكةين و كارثكي خؤمان

و منداصي بثدژي خؤمان وباوك ، ئثمة بةرپرسيارين لة خستنةوةي هةزاران بثوةژن

كوردستاندهةتيو كوانث باوكمان( :هةتاية دةصثن ، ئةوانة هةتاا لة كوانث مثردةكامنان ؟

تياچوون ؟ يان لة شةذي خؤكوژيدا دوپات ببثتةوة!!! ) .؟ ئةنفالكران !! نابث ئةمة

چواسثيبرگةيدةربارةي و وتارةكة دةصثمةم بةرپثويست ناكات پةنا بةرينة:رةمي

چونكة كاك مةسعودئةو هةموو و هةموو)لةگةص ذثزم(پياهةصدانة كةسثكي ناسراوة

و كورد دةيناسث سگةيل چ بنةماصةيةكةوة هاتووة ، مثژووي ويدةزانث لة اسي خؤي

بووةبنةماصةكاي بوونان چؤن نووچدانةكانيان كامانة و واية... ، سةركةوتن هتد من پثم

ذخئةگةر شة بةتايبةيت( پاريتگةياندنةكايناسي كاك مةسعود بارزاين ئاورثكي خثرا لة

و ذؤژنامة و نةختثك كؤنتذؤص بكات بة بث ئاگاداري بداتةوة )كانتةلةفزيؤن

و ذةتيدةكاتةوة .كارمةنداين ذاگةياندن ، ئةوا دصنيام كة بةزؤر شت ذازي نابثت

قورسايي خؤي فذثبداتة سةر ئةمذاگةياندين كوردي لةم قؤناخةي ئثستادا دةبث

خوارةوة :شتانةي الي

وبريوذادةربذينخؤشكردين زةمينةي برايي ، تةبايي ، دميوكرايت ، ئازادي/يةكةم

ئينجاي حزبةكانيكخستنةوةي سةركردةنز ميللةت لةيةك و درووستكردينلة

و جةماوةردا ئةمة بةوة ناكرثت ئةگةر كةسثك......خؤشةويسيت لة نثوان ئةوان

بوو ، پثويسيت بةوة هةبوو سةركردةيةك ببينث ، ،كثشةيةكي گرنگي هةبوو  تةنگةتاو

و ئازووقةي شةش مانگ و خؤتيان ساصثكپثي بصثن بذؤ چادرثك  پةيدا بكة

بكة ليسيت چاووناوونووس ديسان بةو مانايةش نا!مبثنةرةوة تا نؤرةت دثةرانيدا لة

. دةرگاي بؤ خبةنة سةرپشتو ويسيت خؤي بگةثنثتة الي سةركردةكانهةركةسث

وتارةكةي كاك سةرؤدا هاتووة .ديسان بةو دةربذينانةش جثبةجث نابن كة لة

وةكووچقورسايي خستنةسةر مةسةلة/دووةم يةكخستنةوةي(ارةنووسسازةكاين

و كوردستان ، گثذانةوةي كةركوك ئيدارةكة ، كؤبوونةوةي پةرلةماين هةردوو

پ كوردستان ، هثشتنةوةي هثزي كوردستان بؤ سةر هةرمثي وةكوو.ناوچةكاين تري م

كوردي لة زيادكردين بةشي ئثمة لة ساماين عثراق ، كاركردن بةزوباين هثزثكي ذةمسي ،

زوباين رةمسي وةكوو هيواو ئاوايتدا عثراق لةةمدووذووي پراكتيكةوة  ، چةسپاندين



وةكوو گةلةكةمان لة دةستووري هةميشةيي عثراقدا بة مايف چارةي خؤنووسينيشةوة ،

و بارزاين و هةصةجبة قوربانييةكاين ئةنفال ووةكانونبووفةيليةپثويست بةرةوپريچووين

ميلل ،كردنيان بة كثشةيةكي نثودةوصةيت و ذةمسييهةوصدان بؤ سازكردين ذثفراندؤمثكي

كو بوارةدادستاندارلة سةرانسةري  ، هةروةها پشتگرييكردين هةموو ئةوانةي لةو

.كاردةكةن

و شةخسييةكانكردنهةوصدان بؤ چارةسةر/سثيةم لةو بةالداخستين كثشة حزيب

يةكتريگةيشنت بة شثوةيةكي شارستانيانةوذثگاي و گفتوگؤو لة حيوار وشة گؤذينةوةو

ن لوولةي تفةنگاخؤذزگاركردن لة بريكردنةوةو عةقليةيت گريخواردووي دنياي .....و

و لة چركةيةكدا ئةمسةري دنيا ئاگايتة بؤوئةمذؤ بچووك بؤتةوة گوندثكي بچووك

و مايف مرؤض ناوچةكةي ئثمةي لةوسةري دنياية ، ذةشةباي عةولةمةو دميوكرايت

و زؤريت)پةرةبؤل(گرتؤتةوة ، سةتةاليت موبايل ، تةلةفؤن رئينتةرنثت ، فاكس ،

كوردستان ميواين هةموو ماصثك لة و گةشةكردنةكان زؤر بةداخةريكة دةبثتة ، گؤذان

هيچ كةسثك ذاناگريث ، ئةگةر خؤماين لةگةص نةگوجنثنني ئةواخثرايي تثدةپةذن و بة

و جثدةمثنني ، بؤية پثويستة ناكؤ يةكثيت بةيةكاينكلثي بثبةش دةبني و  نثوان پاريت

و سةرؤكي هةرمث سةري زووترين كات چارةسةربكرثن ، با پؤسيت سةرةك كؤمار

و دوو پؤستة هةتاسةر بؤ كةس نابثت چونكة ئةو كثشةي نةتةوةيي ئثمة نةخوات

 .باخؤماين بؤ ئامادة بكةين!!!!!!!!!ذةشابايةكيش بة ذثگاوةية

و دميوكرات كة زةمينة خؤش بكات بؤ/چوارةم دامةزراندين ذاگةياندنثكي ئازاد

كوردستانداودر و بؤة تا لةو ذثگستكردين ذاي گشثي لة يةوة كؤمةصگاكةمان گةشةبكات

و جيادةكةمةوة لة گةذةالوژة پثشةوة بذوات ، بثگومان من بةش بةحاصي خؤم ئةمة

و دةبث سنوورثك هيچ شتثكشيت بثسةروشوثن و يش لةوهةبثت بؤ هةموو شتثك

وصاتة پثشكةوتووةكاين ئةوروپاو ئةمةريكا نيية ، تةنانةت لة .داشدنيايةدا بث سنوور

بة پثچةوانةي الي خؤمانةوة ، سانسوريان خستؤتة سةرئةوروپاذاگةياندنةكاين

و لة ژثر چاوةدثري ئةواندان خواربةرپرسة گةورةكان خوانةكات بةرپرسثك پث ، 

و سنو وودابنث ياسا و و بة پثچةوانةي دةستوور دياريكراوي خؤي ببةزثنث ري

و ذةفتاربكات ، ئةگةر ئةمةي كرد ئةوا وصاتةكةي بدوث سياسةيت ناوةوةو دةرةوةي



وسةري يةك لثيانناگةذثن هةتا دةستيان پث هةصدةگرن لةدنيايان لثدةهثننةوة

و هةنث جاريش دةدرثنة دادگا ، باشترين و ذةوانةي ماصةوةيان دةكةنةوة كارةكانيان

بوو لةگةص بيل كلينتؤن زيندوو ، ذةفتاري سةرؤكي كؤين ئةمةريكا منوونةي

بوو تر كةمنوونةيةكي.كارمةندثكي خؤي لة كؤشكي سپي كة ناوي مؤنيكا الوثنسكي

بينيم ساص لةمةوبةر24من سويد هات بؤ ئةو بةچاوي خؤم  ، ئةو كاتةي پادشاي

و بةالي پرؤژشارةي مين لثبو ودةكردتياكدا تثپةذي كة ژمارةيةك كرثكار كاريانيةةم

پةجنةي ذاكثشا بؤ كرثكارثك كة بانگي بكةن بثت قسةي لةگةصدابكات باصام كرثكارةكة

ويت و و كاردةكةم:ذازي نةبوو نيية نيية!بةداخةوة پثي بصثن كامت  لثرةدا مةبةست ئةوة

سووكايةيت بة پادشاي خؤي كردووة ، نةخثر ، مةبةست ئةوةية ئةو كرثكارةكرثكارةكة

و بر و كةسيش ناتوانث لثي بپرسثتةوةيارئازادة ، مةبةستيش ئةوةنيية لة دةسيت خؤيداية

و ئةمةريكاتكوردستاين ئثمة بازثكي گةورة بداكة وصاتاين ئةوروپا و شان بدات لة شاين

.

د/پثنجةم ذوو ، جارثكي تر.پاش ئةوةي ئيرباهيم ئةجلةعفةري دةستةكةي كةوتة

و ئةوةي دزرابوو خواردةوة نوثيان سوثندي وةزيران عثراقثكي دميوكرات(ئةجنوومةين

ضيدراص پيشانيان دايةوة)و ضيديؤ و بة و خرايةوة ناو دةقةكة واية.سةندرايةوة باشتر

ضيديؤية جارثكي تر لة لة كؤبوونةوةي پةرلةمانداهةوص بدرثت )كؤمةصةي عثراقي(ئةو

و بة تثكذاي و دةقثكي بؤ بنووسنةوة كة سةرةك دةنگلثبدرثتةوة  پةسةندي بكةن

ئيمزاي لةسةربكةن بؤئةوةي بؤ جاري و جثگرةكانيان و سةرةك پةرلةمان وةزيران

چوارةم و و سثيةم شيعةدوووةم و چاوبةرةوژثرليسيت .كةللة سةريان نةرم ببثبنب

سووكايةيت بة: ثنم دةصثمذةخنةكامنپثش ئةوةي كؤتايي بة لةبايت ئةوةي كاك سةرؤ

وبةسةر شةخسي كورد بكات لة بةغدا  كاك مةسعودا هةصبدات كة پثويسيتنوثنةراين

نيية سياسيپثي گوتاري يةكخستنةوةي  ، لة بايت ئةوة با هةوص بدات هاوكاري بكات بؤ

و خؤ ئامادةكردن بؤ شةذي دةستووري داهاتوومان ، باهة وصبدات لةگةصكورد

و و كؤنة بةعسي و خةصكاين خؤفرؤش ذيزةكاين خؤيان لة بثژنگ بدةن (هةضاصةكانيدا

توندذةوةكان ئوسوصية و ذيزةكانيان بؤ ئةوةي تةقينةوةو)سةلةيف دةرپةذثنن لة

و كاربةدةستة كورد ، با ژمارةيةك لة بةرپرس خؤكوژي نةگاتة هةموو ماصثكي



هوشيار بكاتةوة يانةكاندا مثزيان بؤ دةذگةورةكان و بث ئاگاوكة شةوان لة ازثنرثتةوة

وس وزمانيان گؤ ناكاتةرخؤشن و بةذؤژيش لة پشيت مثزةكانيانةوة باوثشك دةدةن

و هةموويان ورگن(خةو دةيانباتةوة كاروپيشةيان هاتؤتة سةر) ملئةستوور ،

ميللةيت و فشةفشكردن بةسةر و پارةكؤكردنةوةو خؤدةوصةمةندكردن خؤسةرخؤشكردن

و هةژاردا .بةستةزمان

 :لةدواجاردا دةمةوث بة كاك سةرؤ قادر بصثم

و هةموو شتةكانئةگةر و داهثنان نةبثت كؤمةص بؤ پثشةوة ناذوات ذةخنةو پثشبذكث

و داذزاو دةمثننةوة .ذاوةستاو

كةرمي ـ ستؤكهؤصم عارف

13/05/2005


