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  حةمةأةشيدحةمةأةشيد  فةرةيدونفةرةيدون.. .. كابينةي نؤصي ئيرباهيم جةعفةري و ئةركصكي دةست بةجصيكابينةي نؤصي ئيرباهيم جةعفةري و ئةركصكي دةست بةجصي

  
faraidun_73@hotmail. com سويسرا 

دواي تصثةأبووين سص مانط بةسةرهةلَبذاردنةكاين عصراق ومشتومأصكي 
نيشتماين عصراق زؤري فراكسصؤنةجياوازةكاين ناوكؤمةلَةي 

  . بةلةبةرضاوطرتين سيستةمي تةوافووق
 ي 28سةرةجنام . بؤأاطرتين هاوسةنطي طشت هصزوثصكهاتةكاين عصراق

 كابينةي نؤصي حكومةيت عصراق بةسةرثةرشيت ئيرباهيم جعفري ،ئةثريل
ثصكهاتةوةو ئيتنيكصك لةالي خؤيةوة واي  سةرةأاي هةر. أاطةيةندرا

ةش ودةستكةويت لةوكابينةدا بؤخؤي دةبينصتةوة كة كةمترين ب
كابينةي نوص دةستثصكي يةكةم حكومةيت تةواوي .. مسؤطةركردووة

 لة ،نةتةوةو ئاين وتايفي يةمةزهةبيةكاين عصراقةلةمصذووي سياسي دا
ابينةكةي  ةديارنةكةوتين ئةكتيظي يان نا ئةكتيظي  هةنووكةداسةرةأاي 

شيت ئومصديان ثص بةستؤتةوة بؤ بةرةو ذياين دميوكراسي خةلَكي عصراق بةط . جةعفةري لةكارةكانيدا
و  كابينةي خوويل ئينتقايل بص لةوةي لةم سات . وثصكةوذياين هاوبةش و يةكسان لةماف وئةرك دا

. وةختة ناتةندروستة سياسي يةدا لةطةلَ بةرةي تريؤرو ثامشاوةكاين بةعس وعةقليةيت شؤظيين طةرا
لةثالَ ئةمةدا يةكصك . كارةكاين دابصت يةي ئةمين لةعصراقدا لةئةوليايتو دؤسي . دةيةوصت أووبةأوو بصت

لةئةركةكاين كابينةي ئينتيقايل كةئةبصت لةئةجينداو كارةكاين هةرئصستاي دابنصت تا مومتانة و 
ئةويش أاسثاردين دةست بةجص بؤثصكهصناين ليذنةي . مسؤطةربكات ثصداكوتانصكي كؤنكرصيت كابينةكة

أاسثاردةي ئاساييكردنةوةي بارودؤخي  ةلةكورت ماوةي ضةندمانطي دةوراين ئينتيقايل داكاراوئةكتيظ ك
كةمةرجي سةرةكي .  بةئةجنام بطةيةنن58ناوضةبةعةرةبكراوةكان ودميؤطرافياي كةركوك وبأطةي 
 30ثرؤسةي هةلَبذار دنة سةرتاسةريةكةي سةركردايةيت سياسي كوردبوو بؤ بةشداريكردن وضوونةناو

تالةدوايي ئاسايي بونةوةي ناوضةبةعةرةبكراوةكان و طصأانةوةي هةيكةيل ئيداري .. يةنيوةري أابردوو
خةلَكي ناوضةكة لةأاثرسيةكي ئازادانةدا بأيارلةسةر طةأانةوةبؤ . كةركوك بؤ ثصش ئاسةواري تةعريب

ةي كةركوك وناوضةبةعةرةبكراوةكانة بؤسةرهةرصم وخاكي كةطرةوي شانس طةأانةو. دةسةآلتصك بدةن
بؤيةئةوهزروتصزةي بيةوصت سياسةيت دمياطؤطي و دةست خةأؤي لةثراكتيزةكردين بأطةي . كوردستان

بةرامبةر هةرصمي   و داخوازيةكاين خةلَكي كوردستان بكات عقلَيةت وسياسةيت سصنتراليزم لة58
لةواتايةكي .. ةيت جيهاين و هةذمووين دميؤكراسي لةدذيةيتبص لةوةي سياس. كوردستان ثيادة بكات

بةرذةوةنديةكاين خةلَكي عصراق و ئةو ئايندةسياسية ية كةئومصدي سةرةتاي ثصكةوة . تردا لةباربردين
دةست جووآلنةوةوثةلةكردين . ذياين طشت ئةتنيك وثصكهاتةجياوازةكاين ناو عصراق ضاوةأصي دةكةن

 وئاساييكردنةوةي 58 لة أاسثاردةكردين ليذنةي بةدواداضووين بأطةي كابينةي ئيرباهيم جعفةري
 نزيكبوونةوة و ،بارودؤخةكة بةسةركةوتووي طوصزانةوةي دةوراين ئينتيقايل يةبؤ دةوراين هةميشةيي

طةأانةوةي هةرمافصك بؤ خةلَكي كوردستان ئةوةندة سةقامطريي كابينةي حكومةت و طةرةنيت ثصكةوةذيان 
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كةخةلَكي كوردستان وبزوتنةوة ئازادخيوازيةكةي سةخترين خةبات . مسؤطةر دةكاتلةعصراق دا 
  . ...وزؤرترين قورباين بؤداوة
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