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لە رووی سياسی و راگەیاندنەوە كەوتۆتە ن�وان ھەر�م و  لەئ�ستادا ئاۆزی و گرژیيەك

دواخستنيش، واب+یارە بەم نزیكانە شاند�كی حكومەتی  حكومەتی ناوەندی، دوای دووجار

ساح سەرۆكی حكومەت، سەردانی بەغدا بكات بۆ  ھەر�م بە سەرۆكایەتی دكتۆر بەرھەم

شاندی با8ی   ەمجار نييە ھەبەت ئەمە یەك .گفتوگۆ كردن لەسەر ك�شە ھەواسراوەكان

رابردووش چەندینجار شاندی ھەر�م لەسەر  ھەر�م سەردانی بەغدا بكات، بەكو لە سا8نی

سەردانی بەغدایان كردووە و چەندین ليژنە  ئاستی سەرۆكی ھەر�م و پەرلەمان و حكومەت

ە وەك ھەر دوای گەڕانەوەی شاندەكە رەوشەك پ�كھاتووە بۆ چارەسەر كردنی ك�شەكان، بە8م

پابەندی ر�كەوتنەكان نەبووە، بەتایبەتی كە حكومەتی  خۆی ئاۆز بۆتەوە و حكومەتی ناوەندی

 خای كوردیش ٢٢ر�كەوتنی ھەول�ر بونيادنراوە، كە وەرەقەیەكی  ئ�ستای نوری ماليكی لەسەر

ھيچی ل�ج�بەجC نەكراوە، ھەر چەند پ�شتریش كورد ر�كەوتنی  لەخۆدەگر�ت و ھ�شتا

 .حزبە عەرەبەكان كردووە �نج قۆی لەگەڵس�قۆی و پ

 

كات�كدایە كە سەرۆككۆمار و ج�گری سەرۆكوەزیران و ج�گری  چوونی ئەم شاندانە لە

سوپاساKری ع�راق و وەزیری دەرەوە، ھەموویان كوردن كە لە  سەرۆكی ئەنجومەنی نو�نەران و

 وەزیر و دەیان ٧ پەرلەمانتار و ٦٠ب+یاردان، ئەمە و�رای ئەوەی كە نزیك بە  پۆستی با8 و ناوەندی

ئەمەش وال�كدانەوەی بۆ . وەزیر و بەر�وەبەری گشتی و سەرۆكی دەستەكان كوردن بریكار

 حكومەتی ھەر�م و سەركردایەتی كورد ھەو�ست Kواز و نو�نەرانی كورد لە بەغدا دەكر�ت كە

 .نييە كانی ھەر�مكەمتەرخەمن، ھەر بۆیە حكومەتی ناوەندی ئامادەی چارەسەركردنی ك�شە



 

نو�نەرانی ع�راق، لەم+ووەوە رەخنە لە ئەدای سەركردایەتی  دكتۆر محمود عوسمان ئەندامی

كورد "ئەو بە چەتری راگەیاند . بەم شاندە ك�شەكان چارەسەر نابن كورد دەگر�ت و پ�شيوایە كە

 نەكردووە نەكردووە، بەكو زۆر كەمتەرخەمە، پاش نۆ مانگ ھ�شتا ھيچی وەك پ�ویست كاری

گفتوگۆی جدی نەكردووە لەگەڵ حكومەتی ناوەندی تابزانC چ خا�ك ج�بەجC  ،لە بەغدا

 ."ج�بەجC ناكات و بۆچی؟، بۆیە ك�شەكان بەم شاندەش یەكا8 ناب�تەوە دەكات و كاميان

 

بۆ چەتر  پشتيوانی لە قسەكانی دكتۆر عوسمان دەكات و  ،عەلی كەریم چاود�ری سياسی

و حكومەتی ھەر�م Kوازە، لەگەڵ ئەوەشدا نو�نەرانی   سەركردایەتی كوردھەو�ستی"وتی 

ئەركی خۆیان ھەنەستاون، بەتایبەتی كە كۆمە�ك  كورد لە بەغدا كەمتەرخەمن و بە

 ."ب+یاردان بەرپرسی كورد لە پۆستی با8ی

 

ی بەشداری حكومەتی ع�راقە و نو�نەری ھەیە، بە8م سا8ن ھەر چەندە كورد ھاوبەش و

لەسەر ئاستی با8 سەردانی بەغدایان كردووە، بە8م  رابردووش چەندین شاندی ھەر�م

تائ�ستا "دكتۆر مەحمود لەم بارەیەوە رایوایەكە  .ك�شەكان ھەر وەك خۆی ماونەتەوە

پچ+پچ+ بووە، كە شاند�ك ھاتووە، پاش شەش  گفتوگۆیەكی بەردەوام نەبووە، ھەمووی

دانووسان واناب�ت، بەكو پ�ویستە ليژنەیەك ھەب�ت  ،ھاتووەمانگ�كی تر ئينجا شاند�كی تر 

راشكاوانە ئاماژە ". بەدووای ك�شە و پرسەكاندا بچ�ت بەردەوام خەریكی ئەم ئيشە ب�ت و

پەیوەندی لە ن�وان نو�نەرانی كورد لە بەغدا و حكومەتی  بەوەش دەكات كە ھەماھەنگی و

 .ھەر�م نييە

 

ری سەرەكی چارسەر نەكردنی ك�شەكان ئەوەیە كە كورد ھۆكا ،بە8م بەرای عەلی كەریم

مامەە كردن لەگەڵ ھاوك�شە سياسييەكانی ع�راق، ئەو  دیدگایەكی ستراتيژی نييە بۆ

سەركەتووانەی نييە بۆ مامەە كردن لەگەڵ ھاوك�شە  كورد ستراتيژ�كی پراكماتيكی"وتی

ۆخافVندنە، جۆر�كە لە دەیكات سياسەت�كی ئانی، خ سياسييەكانی ع�راق، ئەوەی كورد

ئەو ميزانييە گەورەیەی ع�راق بژیت و گرفتی بۆ  خۆژیاندنی سياسی، كە دەیەوێ لەسەر

 ."دروست نەب�ت

 

ب+یارمانداوە لە چوارچ�وەی ع�راقدا بژین و تاكە ھەر�ميشين، ئەوا  روونيشی دەكاتەوە مادام

 .بەردەوام دەب�ت و چارەسەری بنەڕەتی ناكر�ت ئەو ك�شانە ھەر



 

ھەر�م لەگەڵ وەزیر و پەرلەمانتارانی كورد لە بەغدا،  لە دوا كۆبوونەوەشيدا سەرۆكی

حكومەتی ناوەندی لەسەر ئەم سياسەتەی خۆی بەردەوام ب�ت  ھەڕەشەی ئەوەی كرد ئەگەر

كورد "پەرلەمانتارەكە لەبارەی ھەو�ستەكەی بارزانييەوە دە�ت  .ئەوا لە حكومەت دەكش�نەوە

بكات و بزان�ت دەرەنجامەكانی چييە، ئەگەر دەرەنجامەكان باش نەبوو،  توگۆسەرەتا دەبC گف

بە8م بە رای كاردۆ محەمەد، سەرۆكی فراكسيۆنی گۆڕان لە ". ئەگەرەكان ئەوە یەك�كە لە

كوردستان، ئەگەر ئەمجارە كورد ھەڕەشە و گوشارەكانی خۆی بە كردارەكی نەكات  پەرلەمانی

رەنگە ماوەیەكی تر " ھاوك�شەكان دەگۆڕ�ن، وەك خۆی وتی لە قازانجی نييە و ئەوا كات

 ."ناوەندی ھەڕەشە بكات حكومەتی

 

چەتر خستەروو كە خيتابی دانووسانكاری كوردی بەرز  چاود�رە سياسييەكە ئەوەی بۆ

ستراتيژیيەكانی كوردستان بكات، بەكو لەسەر ك�شە كاتی  نەبۆتەوە بۆ ئاست�ك كە داوای مافە

ئەو . ھەند�كجاریش تەنيا دانووسانی حزبی و دەستكەوتی حزبی بووە . بووەو Kوەكييەكان

Kوازی نو�نەرایەتی كورد لەسەر "بەردەوامی ك�شەكان دەگەڕ�ن�تەوە بۆ  ھۆكاری بەش�ك لە

بەھ�ز بوونەوەی  و بایەخ نەدان بە ئەوەليات، شەڕی حزبەكان لە بەغدا و  ھەموو ئاستەكان

 ."تنی سياسەتمەداری كورد لە ھاوك�شەی سياسی ع�راقناوەندی و ت�نەگەیش حكومەتی

 

فراكسيۆنی گۆڕان، ھۆكاری Kوازی سەركردایەتی كورد و  بە8م كاردۆ محەمەد سەرۆكی

ئەو بۆ چەتر . دەگەڕ�ن�تەوە بۆ فرامۆشكردنی رۆی پەرلەمانی كوردستان بەردەوامی ك�شەكان 

رەنووسسازەكانە و پ�ویستە پەرلەمان پەرلەمان مەرجەعی ھەموو پرسە چا بەپ�ی یاسا"وتی 

بە8م تائ�ستا ئەوە نەكراوە، بۆیە ھەر چەندە شاندەكان دەچن و دیالۆگ دەكەن  ،ب+یاری ل�بدات

 راگەیاندنەوە ئيجابيانە وەسفی دەكەن، بە8م لەرووی پراكتيكييەوە ھيچ ئەنجام�كی و لەرووی

 ."نەبووە

 

ە سياسەتی یەك�تی و پارتی ت�گەیشتووە كە حكومەتی ع�راقی ل چاود�رەكە رونيدەكاتەوە

حكومەتی ع�راق لەوە "وەك ئەو وتی . داواكاری خەكی كوردستان داواكاری ئەوان جياوازە لە

 ."پارتی لەبەرامبەر پارەدا ھەو�ستيان زۆر Kوازە ت�گەیشتووە كە یەك�تی و

 



راگەیاندنی ئەنجومەنی وەزیران، رەتيدەكاتەوە دواخستنی چوونی  توانا ئەحمەد بەڕ�وەبەری

بەوەوە ھەب�ت كە حكومەتی ناوەندی و ماليكی ئامادە نەبن پ�شوازیيان  شاندەكە پەیوەندی

  ھۆكاری دواخستنەكەی ئەوەیە كە"وەك ئەو دە�ت  ل�بكات، بەكو

 ھەب�ت و بەش�كی گفتوگۆكان بۆئەوەی دەرەنجامی باشيان زەمينەسازی باش بكر�ت بۆ

دەرفەت�كيش ب�ت بۆ حكومەتی ناوەندی كە . چارەسەر بكر�ن زۆری ك�شە ھەواسراوەكان

 ."چارەسەر كردنی ك�شەكان م�كانيزم�ك بدۆز�تەوە بۆ

 

كارنامە بریتييە "كارنامەی شاندەكەی بۆ چەتر ئاشكرا كرد و رایگەیاند  یبەڕ�وەبەرەكە ناوەرۆك

، ئەمنيەتی ناوچە داب+�نراوەكان، �١٤٠شمەرگە، مادەی نەوت و غاز، پ) لە پرسەكانی

ناوچە سنووریيەكان ھەر�م لە Kیەن توركيا و ئ�رانەوە، ج�بەج�كردنی وەرەقە  تۆپبارانكردنی

كورد، موستەحەقاتی مالی كە لەسەر حكومەتی ناوەندی ماوەتەوە، پابەند بوون  خاەكەی٢٢

 ."(دەستوور بە

 

 .تەوەبۆ ی چەتر بVو٧٣لە ژمارە 

 

 


