
 !وةزيراين عثراق بةرةوكوث ملدةنثةرةكسـ

كةرمي ـ ستؤكهؤصمعارف

وتةي نابةجثماوةيةكة و كردارو ئيرباهيم ئةجلةعفةري بةزجنريةيةك كار درثژةدكتؤر

ليسيت كورد مامةصة لةگةص وةكوو نةيارثكي و سياسةيت حكومةتةكةي دةدات بة

و زؤر بثباكانة كوردستان دةكات و شثوان ،هاوپةمياين و شصةژان بة پثي ،بث سصةمينةوة

سياسي خؤي ، بةتايبةيت ئةوةي پةيوةندي بة بةرنامةيةكي چذوپذ كاردةكات بؤ ذثبازي

و خؤي لة مةسةلة چارةنووسـسازةكاينثواندينش كوردةوة هةية ي58مادةگةيل

گواستنةوة كة بةهةموو ياساي بةذثوةبردين دةوصةيت عثراقيدا دةنوثنث بؤ قؤناخي

ذيزدةكات  ئاساييكردنةوةي بارودؤخي شاري كةركوك دةيةوثوشثوةيةك كؤسپي بؤ

نووسينةوةي دةستووري )قةزاوناحيةكان (و دةوروپشتةكةي دواي دواخبات بؤ

بوو ئةو خؤيلةكاتثكداهةميشةيي عثراق ، ئةمة حوكميةكثك  لةئةنداماين ئةجنوومةين

ئيمزاي لةسةر ذثككةوتننامةكة وكة  ئةمةريكاو بةريتانياشي لث ئاگادار كراوة (كردووة

و بايةخي كثشةي)و پثي ذازيبووة  ، جگةلةوة بةهةموو شثوةيةك هةوصدةدات لة نرخ

و لةقةوارةيةكي ئثجگار بچووكدا وةكوو كثشةيةكي نةتةوةيي كةركوك كةم بكاتةوة

وةك زوو دةصثمامةلةي لةگةصدادةكات زوو كوردةكان لةسةر دةسيت ذژمثي:ووئةوةي

زياين زؤري و ذژمثي كؤن هةندثذابوردوو هاوردةي!عةرةيبان لثكةوتووة

و هةندثكي تريش كوردي !نيشتةجثكردووة لة شاري كةركوك بؤدةركردووة لة

 !!دةرةوةي شاري كةركوك

ئةجلةعفةري لةپاص هةنگاوة نثگةتيضةكاين پثشووتردا دژي گةلةكةمان ، چةندئيرباهيم

االوسط(لثدوانثكي بؤ ذؤژنامةكاين و بة ئاشكرا لةو)القبس ، الشرق ئةجنام داوة

ليس شيعةبريوبؤچوونانة هةصدةذثژثت كة ساردي دروست دةكةن لة نثوان اليفيئيئت(يت

يةكگرتوو ليسيت)عثراقي كوردستان(كوردو  ئةگةراكيش دةزانثچزؤر . ) هاوپةمياين



و برياري كشانةوة بدات ، ئةوا حك وةربگرثت توند كورد هةصوثسيت ومةتةكةي ئةوبثتو

و نام .ثنثدةذوخث

ليسيت هاوپةمياين و سةرؤكي لةم بارةيةوة بةذثز مام جةالل سةرؤك كؤماري عثراق

و ئاماژةي بةو خاصةكوردستان وريا كردؤتةوة ، لة نامةيةكيدا بؤ ئةجلةعفةري ئةوي

وگرنگانة كردووة كة پثشثل و بنياتنانةوةي عثراق و خزمةيت پرؤسةي دميوكرايت  كراون

كورد ناكةن .بةالداخستين كثشةي

يةكثكة لة دامةزرثنةرةدكتؤر ئيسالمي ، ئاماجني خؤيئةجلةعفةري كاين حزيب دةعوةي

واتة بة ئيسالمي لة عثراقدا ، و حزبةكةي بانگةشةكردنة بؤ دامةزراندين دةوصةتثكي

و بةمةركةزيكردين شتةكان كورد و شثواندين كثشةي وئيسالميكردين عثراق

ديكتاتؤريةيت زؤربة سياسي لة بةغداي پايتةختدا بة پةنابردنةبةر كةصةكةكردين دةسةصايت

لة مةبدةئة بنةذةتييةكاين تري حزيب دةعوةيةكثك.لة عثراقداباوي نةماوةكة ئةمذؤ

سـياسةيتبرثتيية كة ئةمذؤ ) پثداگرتن ، خؤبةدةستةوةنةدان ، فذوفثصكردن ( لة

سـياسةيت خؤدزينةوة واتة وةزيراندا ذةنگي داوةتةوة ،  لة ـلةسياسةتةكةي سةرةك

و پةيرةويكردين يارمةتيدةدةنمةبدةئي تةوافوق لة خؤشكردين ئةو هةنگاوانةي

كورد لةسةر بنةماي كورد ، هةروةها بةالداخستين كثشةي و پةيوةندييةكاين نثوان ئةوان

يةكگرتين ئارةز و كوردو عةرةب لة كؤمارثكيومةندانةيومايف چارةي خؤنووسني

وفرة حزيبضيدرايل  . ـنوثدا فرة نةتةوة

گوذي بةستبثتةوةواپثدةچثت نيشان بشكثنث ،ئةجلةعفةري : بةبةردثك سث

يةكساين نثوان/يةكةميان و و بازاري ئازاد و مايف مرؤض شثواندين مةسةلةي دميوكرايت

كورد بةوشثوةيةي لةسةرةوة ئاماژةم پثكرد پياو ، هةروةها شثواندين كثشةي و وژن

.ي هةتا هةصبژاردين داهاتووةيمةسةلة چارةنوسسازةكان بة هةصواسراوهثشتنةوةي

دينت بة/دووةميان ةرزكردنةوةيبوئينگليزةكان بةدژي1920 شؤذشيخةون

و ذاكردن لة ذاستيية و خؤگثلكردن چوونةدةرةوةي ئةمةريكا لة عثراق درومشي

 بةغدا لةاليةن ئةمةريكاوةديكتاتؤريمثژووييةكان ، لةناو ئةوانةش هةصتةكاندين ذژمثي

وةكوو ئةوةي تووشي ئةو هةموو، و خؤي  ئةمةريكا كؤمةصةيةكي خثرخوازبثت



و شةذوئاژاوة و چاوي كاصي خاتريو سةررئثشةية كردبث لةبةرخوثندان ئةجلةعفةري

شيعة لة عثراقدا خواستةكاين مةزهةيب و !!!خةون

شيعة مةزهةبةكان دةسةصات دةگرنة دةست لةيةكةجمارةلةبةرئةوةي ئةمة/سثيةميان

و هثزةكاين عثراقدا ، هةصپةو پةلةي زؤردةكةن ئةم دةرفةتة زثذينة لةدةست نةدةن

ذووياندا و دةرگا لة جياجياوة الوازبكةن و ناوي جياجيا سوننة مةزهةب بة شثوازي

گو سياسييةكانيان دژي ئةوان ئاراستة بكةن كةداخبةن ، كارةكة گةيشتؤتة ئةوةي تارة

و پةالمارو هثرشي زؤري لثكةوتؤتةوة دوورتوندوتيژي و ئةگةر هةروا بةردةوام بثت ،

بثگومان ئةمةيان بةبث دةست تثوةرداين.نيية كثشةي گةورةگةورةي لثبكةوثتةوة

نيية .دةرةوة

كورد لةسةرئةوةندةي كوردةوة هةبثت ، پثويستة سةركردايةيت پةيوةندي بة گةيل

شيعةووميئاسيت حكو كوردو ليسيت و چاالكييةكاين هاوپةميانثيت  دةنگة بةرز بكةنةوة

سياسي ئةوذابگرندكتؤر ئةجلةعفةري دژي گةلةكةمان و سنوورثك دابنثن بؤ گةمةي

و ئةو و شثوازي جثبةجثكردنةكةي ياسا ياريكردنة بة يش لةالي خؤيةوةكة بة ئاشكرا

ياري منداصانكردووين بةتايبةيت هةنگاوةكاين ناوبراو هةمووي بة پثي بةرنامةيةكي! بة

و ئةو قسانة ناخوات كة بصث لةدةستم دةرچوو ، و بريي لةگةصداية و هؤش داذثژراوة

هيچتان نةوت يان ئثوة  ئةوذاستيية بزانث كةكوردتاد پثويستة....يان پثم نةزاين ،

واية وةكوو ئاوخواردنةوة شيعة مةزهةبةكان و بةصثن شكاندن الي بوونةوة وپةشيمان

.پي نةنگ نابن

ئيرباهيمئةوةندةش لةفةريعئةجلةكة پةيوةندي بة ئةمةريكاوة هةبثت ، لةوةناچثت

و سنوورةكان ببةزثنثتتوانايدابثت و تةراتثن بكات بةئارةزووي خؤي مل بنثت

چوونةدةرةوةي سوور ئةمةريكا لة عثراق هثزةكاينبةتايبةيت داواكردين  كة بةخةيت

نيگةران كردو ي دواييةدا مستةر دةبليو بؤش ـ و لةم حيسايب بؤ دةكرثت الي ئةمةريكا

واشنتؤن كايتكار گةيشتة ئةوةي هةر لة  ثننةوةوةبرييزيارةتةكةي ئةجلةعفةري بؤ

و بةتةماي نةبن چوونةدةرةوة لة عثراق خةونة جگةلةوة ئةگةر بثتو سةرةك!!!كة

واقيعي ئةمذؤي عثراق و سووربثت لةسةر بةرنامةكةي خؤي وةزيراين عثراق هةر



و قةبووصي نةبثت ،بةرچاو نةگرثبة سياسييةكة لةت موعادةلة  ئةوا بةدووري مةزانة كة

وعثراقدا ، هةروةها تةرازووي هثز . شثوةيةكي تري لثبثت بةگؤذاين بةسةردا بثت

كورد پةيوةندييةكاين خؤي لةگةصلةم واية بؤ سةركردايةيت هةلومةرجةدا باشتر

و  ناوبژيتةرخان نةكات بؤ خؤي كايتو ئةوةندة هاوپةميانةكاين بةهثزبكاتئةمةريكا

لبةدةر لة سنوورگرتين ذثزوكردن ةگةص، بةو مانايةش نا كة پةيوةندييةكاين خؤي

سياسييةكاين تر تثكبدات ، پثداگرتنيش لةسةر مافة نةتةوةييةكامنان بةتايبةيت(هثزة

و دةبث شةو)ـسازةكانچارةنووس و نثودةوصةتيدا ئةركثكي گرنگة لةئاسيت عثراق

كوردستانداوذؤژ كاري بؤبكرثت بةتايبةيت ئثس سياسي نةماوة لة و ناحةزاينتا بؤشايي

ذووي لةبتةراتثنوةكوو جارانئثمة ناتوانن كورديش سياسي گوتاري و كةن

و پثداويستييةكاين ئةم قؤناخبةهثزبوونة بؤ بةپريةوةچووين گرنگيية قؤناخي(ةكان

نيشتماين .)ذزگاري

كوردئةگةر و ذثگةبدات بةثتودواي كثشةكان نةكة چركة بةچركةسةركردايةيت

و زؤرمبثننةوةهةصواسراوةيي  ، ئةوا كاتثك بةخؤمان دةزانني پاشقويل زؤرمان لثگرياوة

چووة ، ئةمةش بةوة كورد پةرداخثك ئاوي كةس نةخواتةوةدةكرثتشتمان لةدةست

.ئةگةر پثشتر لةبايت پزيشكثك سث پزيشك ئازموودةي نةكردبث
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