
جةوادمالکي بة ئةطصنداي جةعفةري يةوة يان دةستبةرداربوون  لةو ئةزموونة 
سويسرا_  فةرةيدون حةمةأةشيد  

faraidun _73@hotmail.com

28/04/006

لةضوارمانطي أابردوو بةزؤروهةوپةکان کوردوليستةجياوازةکان ناوکايةي سياسي وأاسثاردة کردن ئةمةريکا سةرئةنام بةتکاونزاکردن و آ

ثاأانةوةي هةمووليةک  ئباهيم جةعفةري قاضي لةکورسيةکةي سةرؤکايةت وةزيران  کرايةوةو جةوادمالکي لةسةرهةمان ليست ئيئتلف وهةمان

ي ثاراستن ئةطةرلةخةم د کةليستةجياوازةکان ناوکايةي سياسي   ي طةيان ائصرة ئةوة ةمة ت ان ئ عفةري هات بؤکورسي سةرؤک وةزير حيزب جة

مافةکان خةپک  بن و تةنا لةسةربنةمايي نةذادي وئاين نةأواننةبةرذةوةنديةتةسک و ناواقيعيةكان ئةواضةندةش لةبةرامبةر فراکسصؤنصکي وةک

هاوثةيان شيعةکان يان هةرفرکسصؤنصکي دي کةم سةنطب وخاوةن کورسي کةمتري  ناوئةنومةن نيشتمان بن بةلم لةکؤدةنطيةکي هةمةليةندا

ة.                                        دةتوانن کاري باشبکةن وخؤسةثاندن وفيل سواري بةسةرجةماوةردا أةتبکةنةوة کة خستنة لوةي جةعفةري  نونةکةيةت 

نوري مالکي ئةطةرضي کةسصکي ئةکتيڤي ناوحزب دةعوةية بةلم ئصستاأاسثصردراوي هةمووهصزةسياسييةکان عصراقة بؤثؤست سةرؤک وةزيرانآ 

ي حيزب؟،ثصويستةکاربؤئةوةبکات اين وئةطصندا اي ئ ر لةئايدؤلؤذي بصت دوو س أووبةأوو ي قور پ ئةرکصک بصت لةطة ة بؤيةئة ت ضوارساپ دةوپة

کةهةمووئةودوو دپي وطومانانةي لةسةردةست ئيباهيم جةعفةري کةلةماوةي أابردودا لة بةر خوردي  سياسي ئةودا درووستببوو بةتاپبکاتةوةو

دةست و کات لةسةر ،کارصک ب اين ومةزهةب ي ئ ي نةتةوايةت،جياواز ي سياسي،جياواز و لةسةرکار ردوو هةبو ي أاب و طريانةوئةطةرانة هةمووئة

ة.                                                                                                                                        کابينةکةي ئةو بةأووة ثؤزةتيظةکةيدابيشکصنصتةوة؛؛    

 

 ئصستا لةبةردةم ئةم کابينةيةي جةوادمالکي أاسثصردراو ثصکيدةهصنصت بؤ ضوارساپ، هةموليةک لةدةسثصکيدا لة ضاوةأوان تةبةن کردن بأطةکانآ

ناوأةشنووسي دةستووري هةميشةيي کةبةأةزامةندي هةمووليةک هاتوةتة نووسي،بؤخةپکي کوردستان سةرةتايي هةنطاوةکان ئةم حوکومةتة زؤر

بؤ ئاسايکردنة وةي ديؤطرافيا و 140طرنطو هةستيارةضوونکةلةبةردةم ئةزموون يةکصک لة ئةرکة ضارةنووسازةکاندا خؤي دةبينصتةوة ئةويش بأطةي 

ة بؤعصراقصک يان دووروئايندةي نت ثصکةوةذ ةرج وطارا وصدا وم قي ن ةت لةعصرا مي نةتةواي ل کؤتيهصنانةبةستة ةرکوک کةسيمبؤ يداري ک ل ئ هةيکة

ة.                                                                                                                  کةهةموو ئصتنيک وئاينصک  ئينتيماي هاوولتيبوون خؤي تيابکات 

ي خصراآ  نة سازييةک ي زةمي ؤمةپطا، هةرزوودرک ةکان ک ةپکي ثصکهاتةهةمةضةشن ةماوةري خ ن ج ةوادمالکي بؤدپنيابوو يستة ج کةواتةثصو

پک لةوحکومةتةئيئتلفةي ن خة كترو بةرضاووأو تمانة بةية ةي م قيعدا بکات،بؤطةأانةو ي وا دةوبأطةکان دةستوورلةئةرز کردن ما بؤجصبةجص

ت تةطةرةخستنةبةردةم ةأصكردن بةمةبةس ات ب ردن وک دةستخةأةک ن   ة ئةزموو ةک بصت،ضوونک رة بؤهةموولي تنراوة و بأيا ک بنيا کةبةهةموولية

مادةوبأطةکان دةستوور و شاناپيکردنةوةي حوکومةت لةئةرکةهةنوکةيي وثصويستةکان لةماوةي أابردوودا لةسةردةست جةعفةري تاقيکرايةوة

ونکةئةو ئةزموونة ةسةلت ،ضو ةي د ةعفةري لةکورسييةنةرموخؤشةک و بةثةراوصزخسستن ج ي بو يي ودةرةک ي ناوخؤ ي کؤدةنطيةک کةدةرئةنامةکة

ةوا بةزؤردةسةثصنرصت ةکرصت ئ ول وقبوپن تردا تةحةم ةماف يةک ان ب ي و دانن ان بةرةوکراوة ةهاتووة ئةطةرطؤأانةک ت ئةو ي ثصطوتي،کةکا .ئةوة

ة


