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ديارة وةک چؤن کوبؤنةوةکاين کوميتةي تةنسيقي نثوان پاريت و يةکثيت، درثژةيان کثشا لة بارةي کات و    
ژمارةي کوبؤنةوةکان، بذياري دروستکردين حکومةيت يةکگرتووي باشووري کوردستانيش، کاتثکي درثژ     

دواکةوتن لة  .  لة کاتثکدا گةيل کوردستان بة پةرؤشةوة چاوةذثي حوکمةتثکة، ئاواتةکاين بيهثنتة دي    .دةخايةنثت
بة  دامةزراندين حوکمةتثکي يةکگرتوو لة باشووري کوردستان، زيانثکي گةورة لة دؤزي گةلةکةمان دةدات،        

 . تايبةت لةم کاتة ناسکةدا
سةصايت ئةمريکا و مةترسي هاتين لةشکري تورکيا بؤ ناو ذؤخاين ذژمثي سةددام و کةوتين عثراق بؤ ژثر دة

 . عثراق، پثويستة ببنة هاندةر بؤ دروستبووين ئةو حوکمةتة 
تةنيا لة دواي سث مانگ لة ذؤخاين ذژمثي سةددام، ئةجنوومةين حوکومذاين لة عثراق دروستکرا و لةم ذؤژانة          

 و دةستوةرداين ئةمريکا لة کاروباري ئةو     وةزارةتةکان دةستنيشان دةکرثن، سةذةراي نائارامي و شةذ   
لة باشووري کوردستان بارودووخةکة ئارام و هثمنترة و دةزگاکاين حکومي دةستبةکارن، کة چي   . ئةجنوومةنةدا  

ديارة هثشتا کثشةي  . تا وةکوو ئثستا پاريت و يةکثيت ذثک نةکةوتوون لة سةر درثژةکاريةکاين ئةو حوکومةتة
، هؤيةکي تري بةدواکةوتين دامةزراندين حوکومةيت بةکگگرتووي باشووري کوردستان    . ذثژة و بةشداريان هةية 

پاريت . چاوةرث کردين ئةجنامةکاين هةصبژاردين سةرؤک و دةستةي سةرکرإدايةيت ئةجنوومةين حوکمي عثراقن 
 سةرؤکايةيت ويةکثيت دةيانةوث بزانن ئاية بةذثز مةسعةود بارزاين و بةذثز جةالل تالةباين لة ناو دةستةي 

چونکة ئةگةر تةنيا بةذثز مةسعةود بارزاين لةو دةستةيةدا بؤ، ئةو کاتة يةکثيت دةيةوثت    . عثراقدا دةبن يان نا 
واتة هةردوو ال سوورن لة سةر دابةشکردين . بةرثز جةالل تالةباين ببث بة سةرؤکي حوکومةيت هةرمثي کوردستان

ئةمة هةصةيةکي ستراتثجيية و دةبث . نةش بدرثتة اليةنةکاين تر دةسةصات لة نثوان خؤياندا و ذؤصثکي پاشکؤيا  
اليةين کوردستاين دةسپثشخةر بثت لة هةنگاونان، نةگ چاوةذث بکةين تاوةکوو حوکمةتثکي بةهثز لة بةغدا      

 . دروست بکرثت
انيش   جؤن بارودووخي عثراق لةدواي ذؤخاين سةددام گؤذرا، دةبث سياسةيت پيادةکراو لة باشووري کوردست

 . بگؤذدرث
چؤن ئةمريکا و هةموو اليةنةکاين عثراقي هةوص دةدةن، ئةجنوومةين حوکمي عثراق، نوثنةراين هةموو چني و    
توثژةکاين عثراق بکات و حوکومةتثکي گةيل بةتوانا دامبةزرثنن، لة باشووري کوردستانيش بةهةمان شثوة،    

 . گةيل کوردستان بکات دةبث حوکمةتثکي جةماوةري دةامبةزرثت کة نوثنةرايةيت  
 چؤن ئةجنوومةين حوکمي عثراق بة پاريت و يةکثتيةوة ذثکةوتوون لة سةر داين ذؤصثکي گرنگ بة تکنوکراتةکان    
لة حوکمةيت داهاتووي عثراقدا، بةهةمان شثوة دةبث لة باشووري کوردستانيش ذؤصثکي گرنگ بة ذؤشنبريان و       

 . تکنووکراتةکاين کوردستان بدرثت
وومةين حوکمي عثذاق بة پاريت ويةکثتيةوة، ذازي بوون لةسةر ئةوةي کةسانثکي سةربةخؤي وةک   چؤن ئةجن 

بةحر العلوم سةرؤکايةيت ئةجنوومةين عثذاق بکات، دةبث بة هةمان شثوة ئامادةبن کةسانثکي سةربةخؤي    
 . کوردستانيش، سةرؤکايةيت هةر حوکمةتثک لة باشووري کوردستان بکات، گةر پثويست کرا

ؤن پاريت و يةکثيت ذازي بوون لة سةر دوو نوثنةري سةربةخؤي کورد لة کؤي پثنج ئةندام لة ئةجنوومةين  چ
حوکمي عثراقدا، کة هةنگاوةکة بةدصي چةماوةري کوردستانيشة، دةبث بةهةمان شثوة کةساين سةربةخؤي    

 . کوردستان، ذؤصثکي گرنگ و بةرچاو لة بةذثوةبردين باشووري کوردستاندا بگثذن  
چؤن ئةجنوومةين حوکمي عثراق بة پاريت و يةکثيت يةوة، ذازين لة سةر ئةوةي هيچ کام لة پارتةکاين ناو      
ئةجنوومةن، بةشي شثري نةبثت لة وةزارةتةکاين عثراقدا و مام جةالل و کاک مةسعود و پارثزةر دارا و حةميد   

م هةمان دةنگيان هةية، دةبث پاريت  مةجيدي حزيب شيوعي عثراق و سةرؤک عةشريةتثکي عةرةب و بةحر العلو 
 . ويةکثيت بةهةمان شثوة لة باشووري کوردستانيش بةهةمان ذووح کار بکةن 
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ئةگةر پاريت و يةکثيت ذازي نةبن، گؤذانکاري دروستکةن لة سيستةمي بةذثوةبردين باشووري کوردستاندا بة    
 . انثک و دوو هةواهةمان شثوةي ئةجنوومةين عثراق کار بکةن، ئةوة دةبثتة سياسةيت ب 

لة سةر ئةم بنةمايانة وبة پشتبةسنت بة ئةزمووين ئةجنوومةين حوکمي عثذاق و ئامادةبووين پاريت و يةکثيت بة      
شثوةي دامةزراندن و بةذثوةبردين ئةو ئةجنوومةنة و گؤذانکاريةکاين دة ساصي ذابردووي باشووري کوردستان و      

اشترة چاوثک بة حوکمةيت يةکگرتووي چاوةذوانکراوي باشووري    بنةماين ذژمثي سةددام و هاتين ئةمريکا، 
 :کوردستاندا خبشثنني 

 . لة هةموو حاصةتدا، دةبث حوکمةتثکي يةکگرتووي کايت لة باشووري کوردستان پثکبهنرثت  » 
حممود عومسان، يان هةر کةسايةتيةکي تري   . کةسانثکي سةربةخؤ ئةو حوکمةتة بةذثوةببات، پثشنيار د» 

 . ي کوردستان کة پاريت يةکثيت کؤک بن لة سةريسةربةخؤ
 . داين ذؤصثکي گرنگ لةو حوکمةتةدا بة تکنوکراتةکان» 
نةمثنثت و سةرؤکي حوکمةت ئازاد بثت لة هةصبژاردين وةزير و وةزارةتةکان بة   % 49و % 51فيفيت فيفيت و » 

 . هاوکاري کومسيؤنثکي تايبةت لة پةرلةماين کوردستاندا 
بة مةبةسيت پثکهثناين حوکمةيت کايت دروست دةکرثت، لة سةر بنةماي توانا و زانني و  " حوکمةتکومسيؤين "» 

 . شارةزايي نةک پارتايةيت 
 ئةندامي پةرلةمان ئازاد بن لة دةنگدان و پةسةندکردين حکومةيت کايت باشووري   105گةذانةوة بؤ پةرلةمان و  » 

 . کوردستان
اشووري کوردستان بؤ پؤسيت سةرؤک پةرلةمان و يةکي تر بؤ جثگري، لة     هةصبژاردين ئةندامثکي پةرلةماين ب   »

 .  ئةندامي پةرلةمان 105کؤي 
دةبث پاريت و يةکثيت بةشداربن لة . پشتگريي ئةمريکا و پاريت و يةکثيت بؤ ئةو حوکمةتة دةبث وةربگريثت » 

 .  حوکمةيت کايت باشووري کوردستاندا 
ثوةبردين باشووري کوردستان، بةذثوةبردين سةرژمثرثک بؤ دانيشتواين  بةذ: ئةرکة سةرةکيةکاين ئةو حوکمةتة

باشووري کوردستان، زةمينة خؤشکردن وبةذثوةبردين هةصبژاردنثکي گشيت، ذيفراندووم لة سةر سةربةخؤيي و     
کوماري باشووري کوردستاين فثدذال بة مةبةسيت زانيين ذاي جةماوةر نةک جيابؤنةوةي ذاستةوخؤ، هثناين  

ةکاين تري باشووري کوردستان بؤ ژثر دةسةصايت خؤي، دامةزراندين هةموو دةزگاکاين حوکمي مةدةين،   هةرمث
 . جياکردنةوةي هةر سث دةسةصات 

زؤر گرنگة هةر لة ئثستاوة پارت و ذثکخراوة کوردستانيةکان و ذؤشةنبريان و سياسةمتةداران و چةماوةري         
ي جؤري حوکم و دةسةصات لة باشووري کوردستان و چاوةذثي       خةصکي کوردستان، ذاي خؤيان دةرببذن دةربارة  

 . مةکةن) قةدةر(
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