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 پێشەكی:

كۆمەڵگای  تێبینیەكانیبۆیە ە بە جێبەجێكردنی حكومڕانی باش، حكومەتی هەرێمی كوردستان پابەند
الیەن لە ەكرێتلێ د پێشوازیهەرێمی  یەكییان پێشێلكاری كسەبارەت بە هەر دەسكەوتێ نێودەوڵەتی

 . ەتی هەرێمەوەحكوم

و دەرخستنی  زیاتر پێویستیان بە روونكردنەوەی كەەكات ڕەخنە د ڕاپۆرتی ناوبراو ئاماژە بە هەندێك تێبینی و
نییە و جگە لەوەی پێویستی  هەرێمی كوردستانی سیاسی ودۆخبارراستییەكان هەیە و رەنگدانەوەی واقعی 

، لە هەمان كاتدا  رەچاوی بارودۆخی ئێستای راستییەكان دەرخستنی لە بووبە وردبوونەوەی زیاتر هە
كوردستانی نەكردووە لە رووی ئابووری و ئەو قەیرانەی كە رووبەرووی حكومەتی هەرێم بۆتەوە لە ئەنجام 
نەناردنی موچە و بودجە لەالیەن حكومەتی ئیتیحادییەوە، هەروەها شەڕی پێشمەرگە لەگەڵ تیرۆریستانی 

، لە الیەكی دیكەوە ئاماژەی بە پابەندبوونی ۆ سەر هەرێمی كوردستانداعش و هەڕەشە بەردەوامەكانی ب
 حكومەتی هەرێمی كوردستان بە بنەماكانی دیموكراسیەت و مافی مرۆڤ نەكردووە.

یەكخستنەوەی  چەند بوارێكی لەخۆ گرتبوو وەك:ڕەخنەكانی ڕاپۆرتی گروپی قەیرانی نێودەوڵەتی تێبینی و 
 ەكانی حكومەتی هەرێمی كوردستان و پێكهاتە سیاسیەكانی،یە هەرێمایەتیڕیزەكانی پێشمەرگە، پەیوەندیی

پشتگیری سەربازی بۆ هێزەكانی پێشمەرگە، سازانی سیاسی لە هەرێمی كوردستان، ڕۆڵی حكومەتی هەرێمی 
كوردستان لە ناوچە ئازادكراوەكان، ڕەوشی پەیوەندییەكانی حكومەتی هەرێم لەگەڵ حكومەتی ناوەند، 

 ڵی حكومەتی هەرێم لە شەڕی ناوخۆی سوریا.هەروەها ڕۆ

ئێستا حكومەتی هەرێمی كوردستان ڕووبەڕووی چەندین گرفت بۆتەوە وەك: پێویستە ئاماژە بەوە بكرێت كە 
و نەناردنی بەشە بودجەی هەرێم ستانی داعش و قەیرانی ئابووری یمەترسی هەڕەشەی گەورەی گروپی تیرۆر

دەگرێت لە نێوان لە پڕۆسەی دیموكراسی و پێكەوەژیان بە ئاشتی الیەن حكومەتی ناوەندەوە ڕێگری لە
 ئەولەویەتەكانی حكومەتی هەرێمی كوردستانكوردستان. ئەم بنەما سەرەكییانە بە  نەتەوەییەكانیپێكهاتە 
 دادپەروەرانە لە هەرێمی كوردستان.حكومڕانییەكی  بۆ بەرقەراركردنی حكومڕانی دادەنرێن

 یە دژی داعشدایەك بەرەلە كوردستان 

ی ی دەستووری عێڕاقی فێدراڵ، هێزەكانی پێشمەرگە هێزی پاراستنی هەرێم (121)پاڵپشت بە ماددەی 
هاوكاری بەرچاوی وەزارەتی پێشمەرگەی حكومەتی هەرێمی ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا . نكوردستان
پێشمەرگە لە ڕێگەی ڕاهێنانەوە. لە كرددوە لە هەوڵەكانیان بۆ بە موئەسەساتی كردنی هێزەكانی  یكوردستان

بە شێوەیەكی فەرمی چوار یەكەی سەربازی  (نوری مالكی)ۆك وەزیرانی عێڕاقی فیدڕاڵسەر (2010)ساڵی 
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و درووست كردنی میكانیزمێكی بەرگری  پێشمەرگەی ناساند وەك بەشێك لە سیستەمی بەرگری عێڕاق
 یەكانی عێڕاق لە ناوچە كێشە لەسەرەكان. هاوبەش لە نێوان هێزەكانی پێشمەرگە و هێزە سەربازی

كە ئەم  هەموو یەكە سەربازییەكان و هێزەكانی بەرگری لە كوردستان سەر بە وەزارەتی پێشمەرگەن
لە  1992بەپێی یاسا دامەزراوە لە یەكەمین كابینەی حكومەتی هەرێمی كوردستان لە ساڵی  شوەزارەتە

لەسەر  احكومییەكان. جیاوازیەكان و نیڕێكخراوە نێودەوڵەتی چاودێریی دیموكراسی و بەێكڕێگەی هەڵبژاردن
بە هیچ شێوەیەك رێگای و  ناو هێزەكانی پێشمەرگە بوونی نییەنێوان تاكەكانی لە بنەمای ئاینی یان نەژاد 

. ئەركەكانی پێشمەرگە بریتین لە بەرگریكردن و پاراستنی هەرێمی كوردستان و پێشكەشكردنی پێنادرێ
 .تیرۆریستانكییەكی زەكانی عێڕاق دژ بە هەر چاالبۆ هی هاوكاری

 هێزەكانی پێشمەرگەبوونی یاسایی  ەب

سەبارەت بە هێزەكانی  چەندین یاسای دەركردووە (1992)ئەگەرچی پەرلەمانی كوردستان لە ساڵی
 بەەرعییەتی هێزەكانی پێشمەرگە شگومان دەخاتە سەر گروپی قەیرانی نێودەوڵەتی  پێشمەرگە، بەاڵم

بەاڵم بوونی یاساكانی پێشمەرگە لە هەرێمی كوردستان ئەم  نەك هێزێكی فەرمی، یشیا ناوی دەباتمیل
اددەی لە م (5)پێی بڕگەی نكە بوونی هێزی پێشمەرگە بەشێویەكی یاساییە بە، چورەتدەكاتەوە گومانەیان

گریكردن لە هەرێمی كە ئەركەكەی بریتییە لە پاراستن وبەر 2005اڵی ساڵی ی دەستوری عێڕاقی فیدڕ (121)
 كوردستان.

 ی دەستوری عێڕاقی فیدراڵ(121)لە ماددە  (5)دەقی بڕگەی 

بەرپرسە لە بەڕێوەبردنی هەرێمی كوردستان، بە تایبەتی درووستكردنی ،،حكومەتی هەرێمی كوردستان 
 ،،پاسەوانی هەرێم ئاسایش و هێزەكانی ئاسایشی ناوخۆ وەك پۆلیس و

ی هێزەكانی ئاسایش بە حكومەتی هەرێمی كوردستان دەدات بۆ درووست كردنیئەم دەقە یاساییە دەسەاڵت 
تایبەتی هەرێمی كوردستان، لێرەدا حكومەتی هەرێمی كوردستان لە چوارچێوەی یاسا و دەستوری فیدراڵ 

 هەڵسوكەوتی كردووە.

پەسەند كراوە،  كە لەالیەن پەرلەمانی كوردستانەوە (2007)ی ساڵی (19)یاسای وەزارەتی پێشمەرگە ژمارە 
 بە شێوەیەكی یاسایی و فەرمی ئەرك و پێكهاتەكان و یەكەكانی وەزارەتی پێشمەرگە ڕێكدەخات. 

، سەرۆكایەتی هەرێمی كوردستان بەرپرسە لە  (2007)لە مەرسومی هەرێمی ساڵی  (1)ددەی پاڵپشت بە ما
پێی ئەم شمەرگە، هەروەها بەو بەڕێوەبردن وچاودێری كردنی گشت دامودەزگاكانی هێزی پێدرووست كردن 

مەرسومە، فەرماندەی لەشكری كووردستان لە دەسەاڵتی سەرۆكی هەرێمی كوردستان دەبێت و جێگری 
 (8)بە ئەندامیەتی ، هەروەهاجێگری فەرماندەی لەشكری كوردستانە سەرۆكی هەرێمی كوردستان وەك

 ی گشتی تر.ەفەرماند
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 پێكهاتەی فەرماندەی هێزەكانی پێشمەرگە

ڕاپۆرتی گروپی قەیرانی نێودەوڵەتی كە ئاراستەی حكومەتی هەرێمی كوردستان كراون سەبارەت  ەكانیخنرە
بەم بە پرسی یەكخستنەوەی هێزەكانی پێشمەرگە، هەنگاوەكانی وەزارەتی پێشمەرگە كەم دەكاتەوە  بەرامبەر 

انەوە و یەكخستنەوەی حكومەتی هەرێمی كوردستان هەوڵی دووبارە بنیاتنكابینەی هەشتەمی لە پرسە. 
هێزەكانی پێشمەرگەی لە ئەولەویاتی ئەم كابینەیە بووە بۆ یكخستنی رێزەكانی لەشكری كوردستان لە ژێر 

 چاودێری وەزارەتی كاروباری پێشمەرگە. 

چاكسازی و یەكخستنەوەی  داوای ئەنجامدانی (2014)كی هەریمی كوردستان لە ئابی ساڵی بەرێز سەرۆ
ئەوەی مانگی داوەتە وەزیری پێشمەرگە بۆ  (6)بۆ ئەم مەبەستەش ماوەی  ی كردهێزەكانی پێشمەرگە

لە ژێر یەك  ئەنجام بدات بۆ ئەوەی بكرێتە یەك سوپا كخستنەوەی هێزی پێشمەرگەی كوردستانەیكارەكانی 
بە  وەوەزیری پێشمەرگە ەستی پێكرد لە الیەنفەرمانی یەكگرتوو. لەم بارەیەوە، پڕۆژەیەكی جددی د

 لە ژێر و هەوڵدان بۆ یەكخستنی هێزەكانی پێشمەرگە ئەنجامدانی چاكسازی لە نێو ریزەكانی ستیمەبە
ێمی كوردستان پشتگیری تەواوی هەروەها پێكهاتە سیاسییەكانی هەر دەسەاڵتی وەزارەتی پێشمەرگە،

 دەكەن.ئەنجامدانی ئەم پرۆژەیە و یەكخستنەوەی هێزەكانی پێشمەرگە 

لە  ە شان بەشانی یەكتری دوور لە دەستێوەردانی سیاسی شەڕیەكگرتوو هەی یوایل (14)پێشمەرگە  ئێستا
 هەرێمی كوردستان هەوڵی جددی داوە ومەش ئەوە دەسەلمێنی كەوا حكومەتی دەكەن. ئە یستاندژی تیرۆر

شێوەیەكی كۆتایی. كانی هێزی پێشمەرگەی كوردستان بەبەردەوامە لە هەوڵەكانی بۆ یەكخستنەوەی ڕیزە
 .بۆیە

چەند  رووبەڕوویحكومەتی هەرێمی كوردستان حكومەتی ئیتیحادییەوە  لە الیەن  ودجەبڕینی بەشە بدوای 
گە پێشمەرهەوڵەكانی یەكخستنەوەی هێزەكانی  نەتواندرا بە شێوەیەكی گشتیبۆوە، بۆیە  گیروگرفتێك

دوو  ($2,900,000,000)ئەمەش سااڵنە خەرجی هێزەكانی پێشمەرگە بە ئامانجەكانی بێتە دی. سەرەڕای 
یەك  ($1,200,000)تەنها بڕی  2014ملیۆن دۆالری ئەمریكی مەزەندە دەكرێ. بەاڵم لە ساڵی ملیار و نۆسەد 

كە تەنها بەشی  لە الیەن حكومەتی فیدڕاڵییەوە نێردراوە بۆ هەرێمملیۆن و دووسەد هەزار دۆالری ئەمریكی 
ەمەش ئەركی حكومەتی هەرێمی كوردستانی قوورستر ئلیوایەشی نەكردووە.  (14)دابینكردنی مووچەی ئەم 

 كردووە. 

بۆیە، حكومەتی هەرێمی كوردستان پێویستی بە پشتگیریەكی دارایی بەهێز هەیە بۆ مەبەستی 
هەست بە بوونی یەكریزی هێزەكانی پێشمەرگە لە ریزەكانی  هەرچەندە یەكخستنەوەی هێزەكانی پێشمەرگە. 

لە هەموو پێكهاتەكانی هەرێمی كوردستان پێكهاتووە بەمەش حكومەتی  ە، چونكو تەبایی و فرەیی دەكرێت
پێشمەرگەی ی لە ریزەكانهەرێمی كوردستان دەیسەلمێنێ كەوا دەسەاڵت وئەرك ومافی هەموو پێكهاتەكانی 

 پێی یاسا. و پارێزراوە بە كوردستان بەشێوەیەكی دادپەروەرانە دابەشكراوە
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دارێژراوە لەالیەن حكومەتی هەرێمی كوردستان و گشت  پێویستبنچینە و بنەمای  بەشێوەیەكی گشتی
لەم  نبەردەوام یشكانەپێكهاتە سیاسییەكانی بۆ یەكخستنەوەی ڕیزەكانی هێزی پێشمەرگی كوردستان وهەوڵ

 .بوارەدا

 كردنی پەیوەندییە هەرێمایەتییەكانی حكومەتی هەرێمی كوردستانبەهێز

پەیوەندییەكانی لەسەر هەردوو ئاستی هەرێمی  وڵدایە بۆ ئەوەیهەمیشە لە هەحكومەتی هەرێمی كوردستان 
پەیوەندییە دەرەكییەكان چونكە . بەهێزتر و پتەوتر بكات بەتایبەتی لەگەڵ واڵتانی دراوسێ و نێودەوڵەتی

ئابووری و كۆمەاڵیەتی سیاسی و فاكتەرێكی سەرەكی وگرنگن لە درووستكردن وپەرەپێدانی الیەنی 
 ردستان.حكومەتی هەرێمی كو

كرد یپەرەپێدانی ئابووری بەرچاو لە هەرێمی كوردستان وا وەبەرهێنان و سەقامگیری سیاسی و زیادبوونی 
، سەر هەموو ئاستەكانات لەكانی بددەرەكییە پەرە بە پەیوەندییەبەشێوەیەكی فراوان كە حكومەت 

ەكانی دەرەوەی حكومەتی میكانیزمی درووستكردنی ئەم پەیوەندییانە لە ڕێگەی فەرمانگەی پەیوەندیی
ئاستی لەسەر وە دامەزراوە و ئەركی سەرەكی ئەوەیە كە 2006هەرێمی كوردستان دەبێت، كە لە ساڵی 

حكومەتی هەرێمی كوردستان بەرز بكاتەوە لە ڕێگەی ڕێكخستن وبەهێزكردنی پەیوەندییەكانی پێگەی  یهانج
دا رۆڵێكی سەرەكی دەگێڕن لە پەیوەندییە واڵت و دامودەزگایانەی كە لە ئێستا و ئەو رێكخراولەگەڵ 

، لەم رووەوەش سەرۆكایەتی حكومەتی هەرێمی كوردستان سەركەوتوو بووە، بۆیە دەبینین نێودەوڵەتییەكان
واڵتی ئەندامی هەمیشەیی  (4)لەوانەش   ونسوڵگەری و نوێنەرایەتییان هەیەك واڵت (30)زیاتر لە  ئێستا

، ەیەكگرتووەكان و ژمارەیەكی زۆر لە واڵتانی عەرەبی و واڵتە دراوسێكانئەنجوومەنی ئاسایشی سەر بە نەتەو
 .یانە كارو چاالكییەكانیان زۆر بە باشی بەڕێوە دەبەنئەم كونسوڵگەری و نوێنەرایەت

دیارە و پەیوەست نییە  سیمای موئەسەساتی پێوە ە دەرەكییەكانی حكومەتی هەرێمی كوردستانپەیوەندیی
هەرێمی كوردستان لە خۆ دەگرێ. ئەمەش  اسییەكانیسی یەن و پێكهاتەكو هەموو البەڵ ،ەبە یەك الیەنەو

زبێك لە هەرێمی كوردستان گوایە چەند حپێچەوانەی ڕەخنەكانی ڕاپۆرتی گروپی قەیرانی نێودەوڵەتییە 
بۆ خنانە دەبنە هۆی خراپی خوێندنەوەی ڕاپۆرتی ناوبراو ەپەیوەندییەكانی خۆیانی پێ بەهێز دەكەن. ئەم ڕ

یەكێتی نیشتمانی كوردستان تەنها تایبەتی كە دەڵێن انی حكومەتی هەرێمی كوردستان، بەپرسی پەیوەندییەك
 پەیوەندییەكانی حیزبەكەی خۆی پێ بەهێز دەكات لەگەڵ وواڵتی ئیران.

ورسایی خۆی هەیە لە ناوچەكە، ق كاریگەری وێكی دراوسێی هەرێمی كوردستانە و واڵتئێران  
نی و لە ڕووی بازرگا مێژوویەكی دوور و درێژیان هەیە لەگەڵ ئێران ی حكومەتی هەرێمپەیوەندییەكان

 ین بواری تر.ئابووری و كۆمەاڵیەتی وچەند

ملیار دۆالری ئەمریكی  (4)داهاتە بازرگانییەكان زیاتر لە  2013لە ڕووی بازرگانییەوە بەتایبەتی لە ساڵی  
هەوڵەكان بۆ دامەزراندنی ەها ، هەروداكی نزیككردنی لە داهاتوویەەردەوامن بۆ زیادهەوڵەكان ب تێپەڕاندووە و

دامەزراوە  لە نێوان هەرێمی كوردستان و ئیران لەسەر خاڵە سنوورییەكانناوچەیەكی بازرگانی ئازاد چەند 
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داوای ئیمزا كردنی  (صالحی ەلی ئەكبەرع)كە وەزیری دەرەوەی پێشووی ئیران بەتایبەتی دوای ئەوەی 
 .حكومەتی هەرێمی كوردستانی لەگەڵ مەب بازرگانی كردرێكەوتننا

حكومەتی هەرێمی  ئیران وكۆماری ئیسالمی لە ڕووی سیاسییەوە، پەیوەندی دووالیەنە هەیە لە نێوان 
و بە پەیوەندی قووڵ و  ران لە عێراق ئەم پەیوەندییەی بە بەرز نرخاندردستان بەو ڕادەیەی كە باڵوێزی ئێكو

لە شەڕی نەگریسی داعش و هێرشی ناڕەوایان بۆ سەر هەرێمی  هەروەها دوو، وەسفی كرن درێژخایە
 جگە لەمانەزەكانی پێشمەرگە، ت بوو كە هاوكاری سەربازی دابین دەكرد بۆ هێاڵو یەكەمئێران  كوردستان

یاداشتی  بەپێیهەیە لە نێوانیان لە بوارەكانی تر وەك تەكنەلۆجی و زانستی و پزیشكی هەماهەنگی 
 لە نێوان حكومەتی هەرێم و كۆماری ئیسالمی ئێران ئیمزا كراوە.  2012ساڵی  كە لە ێگەیشتنیلەیەكت

ان لەگەڵ پارێزگاكانی كوردستانی ئێران پارێزگاكانی هەولێر و سلێمانی یاداشتی هەماهەنگی دیكەوە لە الیەكی
نە چەندین پیشانگای هاوبەش هەیە، هەروەها ژوورە بازرگانییەكان بەردەوامن لە هەماهەنگی نێوانیان و سااڵ

 .لە بوارە جیاجیاكان ساز دەكرێت لە هەرێم كوردستان بۆ كااڵ و كەلوپەلە ئێرانییەكان

 پشتگیری كردنی كوردستان وەك سەكۆیەك بۆ سەقامگیری وئارامی 

 هاوكاری سەربازی و ڕۆڵی پێشمەرگە 

كوردستان تاكە هێزە توانیویەتی لەسەر ەكانی پێشمەرگەی هێز ئێستا بۆ جیهان بە گشتی روون بووەتەوە كە
وەستاوە و پێشڕەوییەكانی راگرتووە لە  یئەرز رووبەرووی داعش ببێتەوە و لە بەرەكانی جەنگ لە بەرامبەر

، بۆیە سەركردەكانی زۆربەی ئەو شوێنانەی داگیری كردبوون، پێشمەرگە توانیی رزگاریان بكاتەوە كاتدا هەمان
 .كە پێشمەرگە لە بری جیهان بەرگری لە مرۆڤایەتی دەكاتجیهان دووپاتیان كردۆتەوە 

رووی لە  2014ساڵی پێویست لە شەڕی داعش كە لە هاوینی  پێشكەوتوو و سەرەڕای نەبوونی چەكی
و لە شەڕی بەرگری لە خاكی كوردستان  ، پێشمەرگە توانیی بەرگریی لە خاكی كوردستان بكاتكوردستان كرد

 دیكەش برینداربوون. 5000 زیاتر لە ێشمەرگە شەهید بوون وپ 1700تاكو ئێستا زیاتر لە 

پێشمەرگە پێویستی بە زۆری لەسەر حكومەتی هەرێم درووستكردووە، بۆیە  یكبارگرانییە ئەم بارودۆخە
هاوكاری نێودەوڵەتی جددی و زیاتری هەیە. چەندین جار وەزارەتی پێشمەرگە دووپاتی كردەوە كەوا هاوكاری 

داعش.  یەكانیوپێك بۆ بەرەنگاربوونەوەی مەترسیەدەستیان ناگات بەشێوەیەكی ڕێكربازی پێویست بسە
ستی داعش بەسەر شاری موصل، زۆر لە یئەوەی شایەنی باسە، لە دوای دەستبەسەرداگرتنی گروپی تیرۆر

جبەخانە وتەقەمەنی وچەك وپێداویستی سەربازییەكانی حكومەتی فیدراڵ كەوتنە دەستی داعش و دووبارە 
وەك ئەوەی لەسەر زاری سەرۆك وەزیرانی هێرشكردنە سەر هێزەكانی پێشمەرگە. هەراریهێنانەوەی بۆ بەك

ئۆتۆمبیلی جۆری هەمڤی لە  (2300)عێڕاقی فیدراڵ لە كەناڵی عێڕاقییە ڕایگەیاند كە هێزەكانی عێڕاق 
كە  رستەقەمەنی و چەكی جۆراوجۆری پێشكەوتووی قوو بڕێكی زۆریداوە لە موسل سەرەڕای دەست

پێشمەرگە تەنها چەكی سووكی رووسی و هەندێك  ، لە بەرامبەردابەكارهێنراونەتەوە  هەمووی دژی پێشمەرگە



7 
 

، ، ئەمەش گرنگی بە پەلەی دابینكردنی چەكی قورس بۆ پێشمەرگە نیشان دەداتهەبووچەكی تری كۆنی 
و حكومەتی  كۆمەك بەخش انییەتی سیاسی بەهێز و چڕ لەالیەن واڵتژستراتیهەروەها بوونی هەماهەنگی و 

 . سەركەوتن بەسەر داعش و نەهێشتنی مەترسییەكانیپێویستە بۆ زۆر هەرێمی كوردستان 

نەكردنی چەك بە  هەیە لەسەر ئەوەی پڕۆسەی دابەشتێبینی  گروپی قەیرانی نێودەوڵەتیراپۆرتی 
ەكانەوە دابەش دەكرێن و گوایە ئەو چەكانەی دەگەن لەالیەن حزب و یەكسان دەكات وپێكشێوەیەكی ڕێك

هەروەها گوایە  ،كە ئەمەش كاریگەریی دەبێت لەسەر ئەدای پێشمەرگە لەم شەڕەدا بەسەر بەرەكانی جەنگدا
حكومەتی هەرێمی  ی تەواوی نییە لەسەر بەكارهێنانی.هێزی پێشمەرگە داوای هەندێك چەك دەكات كە زانیار

تی دژ بە داعش هەوڵی بەرچاوی داوە بۆ هاوپەیمانی نێودەوڵەبە هەماهەنگی لەگەڵ كوردستان 
ێك سەنتەر ، هەروەهابۆ ئەم مەبەستە ژووری عەمەلیاتی هاوبەش دامەزراوە بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر

ازی هاوپەیمانانی سەدان پسپۆری سەرب دابۆ ڕاهێنان و هەماهەنگی سەربازی لەم سەنتەرە دامەزراوە
و چەند واڵتێكی  توركیا ، چیك، كرواتیا، كەنەدا،انیا، ئیتاڵیا، هۆڵەندانیا، ئەڵمبەریتا)واڵتانی وەك نێودەوڵەتی لە 

ەن لە دەرەوە و ناوەوەی وواڵت لەسەر چۆنیەتی دمەشق و ڕاهێنان بە هێزەكانی پێشمەرگە دە (دیكە
دانانی پالنی سەربازی ستراتیجی توكمە بۆ بەرەنگاربوونەوەی  بەكارهێنان چەكی جۆراوجۆری پێشكەوتوو و

تانی داعش. هێزەكانی پێشمەرگە لە بوارەكانی تەكنیك وتاكتیك وڕێوشوێنە سەربازییەكان مەشقیان تیرۆرس
 (424)بۆ نموونە بەرنامەیەكی چوار هەفتەیی سازكرا بۆ هێزەكانی پێشمەرگە كە ،ری ناوبراوەپێكرا لە سەنت

 پێشمەرگەی لە خۆگرت وبریتی بوو لە مەشقپێكردن لەسەر ئاستی یەكەی سەربازی و شەڕی كۆاڵنەكان و
بۆمبڕێژكراوەكان و پووچەڵكردنەوەیان. ئەم خزمەتە سەربازیانەی كە سەنتەری ناوبراو  ەدیاریكردنی شوێن

و چەكەكانیش بە گوێرەی  بە یەكسانی بووە لەنێوان هێزەكانی پێشمەرگە پێشكەشی پێشمەرگەی دەكات
وەزارەتی و حكومەتی هەرێمی كوردستان دووپاتی دەكاتەوە كەوا  پێویستی بەرەكانی جەنگ دابەشكراون

، هەروەها ،ی دوور لەدەستێوەردانی حزب پێشمەرگە راستەوخۆی سەرپەرشتی دابەشككردنی چەكەكان دەكات
وە لەسەر بەكارهێنانی اكر ئەفسەری پسپۆڕی پێشمەرگە (22) لەالیەن ئەفسەرانی واڵتی ئیتالیاوە مەشق بە

شارەزاییەكی زۆریان  هێزی پێشمەرگەی كوردستان دوای مەشقەكانیش، (فۆڵگۆر)چەكی دژە تانك لە جۆری 
ەشێوەیەكی پراكتیك بەكاریانهینا و دەربارەی بەكارهێنانی چەكەكان كرد و لە بەرەكانی جەنگیشدا ب

ئەمەش وایكرد كە لە زۆركاتدا  گۆڕینی بااڵنسی هێز لە بەرەكانی جەنگكاریگەرییەكی زۆریشی هەبوو لەسەر 
جەنگییەكانی بەهۆی شارەزایی پێشمەرگە لە بەكارهێنانی ئەم چەكانە پێویست بە هەماهەنگی فڕۆكە 

 . ی داعشنەبێت بۆ بوردومانی موڵگەكان هاوپەیمانان

 

 سازانی سیاسی لە هەرێمی كوردستان 

سەقامگیری لە هەرێمی كوردستان و بوونی دیموكراسی بەڵگەیەكە بۆ سەقامگیری سیاسی لە جێبەجێكردنی 
یاسا لە رێگای سەرۆكایەتی هەرێم و پەرلەمانی و حكومەتی هەرێمی كوردستان، تا ئێستا هەشت كابینەی 

 كەوتوویی دامەرزاوە. حكومەتی هەرێمی كوردستان بە سەر
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ی دیموكراسی بووە بۆ بەشداریكردنی كانبنەما بەپشت بەستن بەی حكومەتی هەرێمی كوردستان ئەم هەوڵە
وواڵتیان و یەك ڕیزی نێوان هاپاراستنی و پێكهاتەی كوردستان لە حوكمڕانی و هەموو ئەو الیەن وحیزب 

 ،ە سیاسییەكانی هەرێمی كوردستانو الیەن حزب ە لە نێوانانمسۆگەركردنی پەیوەندییەكی ئاشتیخوازی
 .ی ئەم پێكهاتانەهەروەها رێز گرتن لە بیروڕا

بە حكومەتی بنكە فراوان ناسراوە، چونكە گشت حزب و  هەرێمی كوردستان كابینەی هەشتەمی حكومەتی 
سازانی لەسەر بنەمای  الیەنە سەرەكی و كاریگەرەكانی سەر گۆڕەپانی سیاسیی كوردستان تێیدا بەشدارن

هەندێك جار بیروڕای جیاواز دەردەكەوێت ئەگەرچی  ەئەمەش نیشانەی یەكگرتوویی حكومەت نیشتیمانی
، بۆیە لەسەر هەندێك بابەت ئەمەش نیشانەی تەندروستیی و یەكێكە لە بنەماكانی هەر سیستمێكی دیموكراتی

بەدی دەكرێت و ئەمە  و نارەزایی جیاواز  سیاسی بیروڕایزۆربەی حكومەتەكانی دنیا جۆرێك لە دەبینین لە 
 تەنها بە هەرێمی كوردستانەوە بەند نییە.

حكومەت و پەرلەمانەكانی دنیا بكەین كە هەندێكیان سەدان ساڵە دامەزراون و ئەمانە بەراورد بكەین بە  
سەرەڕای ئەمەش، حكومەتی هەرێمی كوردستان هەموو هەوڵەكانی سیستمی سیاسی لە كوردستان و 

بۆ گەیشتن بە سازان و تەوافق لە نێوان پێكهاتە و الیەنە سیاسیەكان بۆ پاراستنی سەقامگیری  ەبەگەڕخستوو
سیاسی لە هەرێمی كوردستان. دیارترین نموونە ئەمەیە كە پرسی سەرۆكایەتی هەرێم بە سازان وتەوافق 

ە گفتوگۆدان بۆ الیەنەكانی كوردستان ل و ئێستا الیەن حكومەتی هەرێمی كوردستانەوەدەكرێ لە چارسەر
 .  هەرێمی كوردستان بە جۆرێك هەموو الیەنەكان لەسەری كۆك بن چارەسەر كردنی پرسی سەرۆكایەتی

لەسەر ، 2014ی حوزەیرانی 18پەسندكردنی لە  حكومەتی هەرێمی كوردستان لە دوای كابینەی هەشتەمی
و ئێستا الیەنە سەرەكییەكانی سەر  دامەزرا سازان لە نێوان پێكهاتە سیاسییەكانی هەرێمی كوردستان بنەمای

گۆڕەپانی سیاسی كوردستان بەشدارن لەو حكومەتە بنكە فراوانەدا و ئەگەرچی الیەنەكانی ئیستیحقاقی 
خۆیان وەرگرتووە لە حكومەت، بەاڵم دیسان بەشداری كردنیان لەسەر ئەساسی سازان بووە ئەمەش بۆ 

دان بۆ پێشكەش كردنی زۆرترین خزمەتگوزاریی بە پاراستنی یەكریزی و تەبایی لە نێوانیان و هەور
 . هاوواڵتیان وەك ئەوەی لە بەرنامەی هەڵبژاردنی الیەنەكاندا هاتووە

دەستووری هەرێمی  لیژنەیەك پێكهێندراوە بۆ نووسینەوەی ڕەشنووسی 2015لە نیسانی  لەالیەكی دیكەوە
سیاسییەكان و پێكهاتە نەتەوەیی و ە بەشداری گشت الیەنە ئەندام پێكدێت ب (21)كوردستان كە لە 

ئەندامی  (7)شكراون بەسەر ەلە كوردستان. ئەندامەكانی ئەم لیژنەیەش بە سیستەمی لیگۆ داب ئایینییەكان
 (2)ئەندامی یەكێتی نیشتمانی كوردستان،  (3)ئەندامی بزوتنەوەی گۆڕان،  (5)پارتی دیموكراتی كوردستان، 

بۆسەر الیەنە سیاسییەكانی تر. بەمەش  كراونئەندامی تریش دابەش (4)ئەندامی یەكگرتووی ئیسالمی، و 
و نیشانەی پەرۆشی حكومەتی هەرێمی  نیشاندەدات لە هەرێمی كوردستانو سیاسی سازانی لە ئاستێكی بەرز 

بۆ هێنانەدیی سەقامگیری سیاسی و رەنگدانەوەی گشت پێكهاتەكانی هەرێمە بۆ ئەوەی شوێن و  كوردستان
 .هاوواڵتی هەرێمی كوردستانن بە حوكمی ئەوەیلە دەستووری هەرێمی كوردستاندا هەبێت، پێگەی خۆیان 
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هەردوو ال سووربوون لە سەر سازانی  2013ی حوزەیرانی 23لە دانوستاندنەكانی پارتی و یەكێتی لە 
الیەكی دیكەوە، بەڕێز سەرۆكی هەرێمی ی ڕەشنووسی دەستوری كوردستان. لەنیشتمانی لە ئامادەكردن

دووپاتی ئەم جۆرە سازانەی كرد و پشتگیری لە  2015ی حوزەیرانی 30كوردستان لە بەیاننامەیەك لە 
 یەكڕیزی پێكهاتەكانی هەرێمی كوردستانی كردبۆ پاراستنی یەكڕیزی گەلی كوردستان. 

هەردەم پێویستی بە سازانی نیشتمانی هەیە و هەبووە لە  2015و  2013پرسی سەرۆكایەتی هەرێم لە 
گەیشتن  (پارتی و یەكێتی)، هەردوو حیزبی 2013تان. لە ساڵی ان پێكهاتە سیاسیییەكانی هەرێمی كوردسنێو

رۆك مەسعود بارزانی وەك سەرۆكی ەبە سازان لەسەر درێژكردنەوەی والیەتی سەرۆكایەتی بەڕێز جەنابی س
نەبوو لە  بەدەرش هەرێمی كوردستان لە ڕێگەی پەرلەمانەوە بۆ ماوەی دوو ساڵی تر. هەرچەندە ئەمە

 . هەنگاوەناڕەزایی، بەاڵم زۆربەی الیەنە سیاسییەكان كۆك بوون لەسەر ئەم 

بە فەرمی داوای لە  2015ی حوزەیرانی 29جەنابی سەرۆك بارزانی لە بەیاننامەیەك لە هەر سەبارەت بەم 
دووپاتی  وتمانی پەرلەمانی كوردستان كرد بۆ دۆزینەوەی ڕێگا چارەیەك بۆ بەیكگەیشتن بە سازانی نیش

دەكاتەوە كە ئێستا گەڵی كوردستان پێویستی زیاتری بە یەك ڕیزی هەیە بە تایبەتی كە بارودۆخی ئابووری 
 . ی گەلی كوردستاننالەباری ئێستای هەرێم و شەڕی دژ بە تیرۆر بۆ پاراستنی یەك ڕیزی و دەستكەوتەكان

دەدات كە حكومەتی هەرێمی كوردستان  نیشان ئەوە الیەن سەرۆكایەتی هەرێمەوەئەم جۆرە پشتگیرییە لە
 سوورە لەسەر پاراستنی یەك ڕیزی نیشتمانی الیەن و پێكهاتە سیاسییەكان لە هەرێمی كوردستان. 

 

 

 كێشە لەسەرەكانناوچە  ئازاد كردنی ڕۆڵی حكومەتی هەرێمی كوردستان لە

بۆ پاراستنی یەكریزی خاكی یداوە هەوڵ هەردەم حكومەتی هەرێمی كوردستانلە سەرەتای درووستبوونییەوە 
و رێزگرتن لە پێكهاتە نەتەوەیی و ئاینییەكانی عێراق بۆ مافی مرۆڤ بنەماكانی دیموكراسی و عێراق و 

، بۆ ئەم مەبەستەش لە گفتوگۆدا بووە شادبوونیان بە مافەكانیان لە پێناو هێنانەدیی سەقامگیری لە واڵت
 و ئاستەنگ و كێشانەی كە لەسەردەمی رژێمی بەعسەوە مابوونەوەلەگەڵ حكومەتی ناوەندی بۆ نەهێشتنی ئە

كە بێ  گرنگترین ئەو كێشانەش بە پشت بەستن بە دەستوور كە زۆربەی  زۆری گەلی عێراق دەنگیان بۆی دا،
 .و میكانیزمی جێبەجێكردنی ئەو ماددە دەستووریەیە ی دەستوورر (140)ەی مادد چارەسەر مابوونەوە

و بە ناوچە كێشە لەسەرەكان دەناسرێن،  (140)دەكەونە چوارچێوەی ماددەی  ی كەانەسەبارەت بەو ناوچ
. مەبەستی دەستبەسەرداگرتنی ئەو ناوچانەیە راپۆرتی ناوبراو حكومەتی هەرێم بەوە تاوانبار دەكات كە گوایە

ۆڕانكاری ئەوەی جێی باسە كێشەی ئەو ناوچانەی كە حكومەتی بەعس هەوڵیداوە لەرووی دیموگرافییەوە گ
بنەرەتی بەسەردا بێنێت ئەویش بە راگواستنی خەڵكی رەسەنی ناوچەكە كە زۆربەیان كوردن و 
نیشتەجێكردنی خەڵكی عەرەبی خواروو و ناوەڕاستی عێراق لەم ناوچانە، كێشەیەكی كۆنە. پاش ساڵی 
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بەتایبەتی لە راقی نوێ حكومەتی هەرێمی كوردستان رۆڵێكی كارای هەبووە لە بونیادنانەوەی عێ 2003
هەمیشەیی عێراق، بۆیە لەم دەستوورەدا هەرێمی كوردستان بە هەرێمێكی فیدڕاڵی  دەستوورینووسینەوەی 

 .لە چوارچێوەی عێراقدا دانی پێنراوە

سەرۆكی هەرێمی كوردستان زۆر جار داوای لە حكومەتی بەغدا كردووە پەلە بكەن لە جێبەجێكردنی ماددەی 
رمی نواندووە و ئامادەیی حكومەتی هەرێمی نیشانداوە بۆ هەماهەنگی كردنی و لەم رووە زۆر نە (140)

حكومەتی بەغدا و هیچ كاتێك حكومەتی هەرێم بیری لەوە نەكردۆتەوە كە لە ریگای هێزەوە ئەم  تەواو لەگەڵ
و پشتگیری لە گشت رێگاچارە دیموكراسییەكان دەكات بۆ جێبەجێكردنی بە پشت  ماددەیە جێبەجی بكرێت

 ستن بە دەستووری عێراق.بە

حكومەتی هەرێمی كوردستان چەندین جار بەر لە هێرشی داعش بۆ سەر ناوچەكە لە رێگای نوێنەرەكانییەوە 
دەوڵەتی كردووە كە دان بە واقعی كەركوك بنێن و بگەڕێنرێتەوە ولە پەرلەمانی عێراق، داوای لە كۆمەڵگای نێ

كوردنشین بووە و لە هەلبژاردنی پارێزگاكانی یەوە ئەم شارە رووی مێژووی سەر هەرێمی كوردستان، چونكە لە
 زۆرینەی كورسییەكانی پارێزگای كەركوك كورد بە دەستی هێناوە.  2005عێراق بۆ ساڵی 

ناوچە پێشمەرگە و دەزگا ئەمنییەكانی هەرێمی كوردستان رۆڵێكی بەرچاویان هەبووە لە پاراستنی ئاسایشی 
لە موسڵ و  سوپای عێراق و شكستی دوای هاتنی گرووپی تیرۆریستی داعش لە شە لەسەرەكان، بەتایبەتكێ

هێزی پێشمەرگەی كوردستان لە زۆربەی ناوچە كێشە  و جێهێشتنی ناوچەكانیان، ناوچەكانی دیكە 
كەركوك و موسڵ و دیاال و سەاڵحەددین رووبەرووی تیرۆریستان بوونەوە و  ی پارێزگاكانیلەسەرەكان

بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی بەرگری عێراق و  ئەم گرووپە دوورخستەوە یرسییەكانناوچەكانیان لە مەت
 هێزی هاوپەیمانان و چەندین لیژنەی هاوبەش بۆ ئەم مەبەستە دامەزراوە بۆ نموونە:

لیژنەی هاوبەشی نێوان وەزارەتی ناوخۆ و بەرگری عێراقی فیدڕاڵ و وەزارەتی ناوخۆ و وەزارەتی دانانی  -1
 شمەرگەی هەرێم و نوێنەری باڵیۆزخانەی ئەمریكا لە بەغدا.كاروباری پێ

 سەنتەری هاوبەشی هەرێمی لە دیاال، كەركوك، نەینەوا.دامەزراندنی  -2

 پێكهێنانی هێزی هاوبەشی زێڕین لە نێوان حكومەتی فیدڕاڵ و حكومەتی هەرێم. -3

ەرگەی كوردستان لەو دانانی مەفرەزەی هاوبەشی پرۆسە سەربازییەكان لە نێوان سوپای عێراق و پێشم -4
 .(140)ناوچانە بەپێی ماددەی 

 دانانی خاڵی پشكنینی هاوبەش لە دیاال و كەركوك و نەینەوا. -5

لە میانەی رووبەرووبوونەوەی هێزە هاوبەشەكانی حكومەتی ناوەندی و حكومەتی هەرێمی كوردستان دژ بە 
و لەبەر ئەوەی هێزی پێشمەرگە زیاتر  پرسی ناوچە كێشە لەسەرەكان گۆڕانكاری تەواوی بەسەردا هات، داعش

لە سوپای عێراق شارەزای جوگرافیای شاری كەركوك بوون، بۆیە بەشی هەرە زۆری گرنگی پێدانی پێشمەرگە 
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، ئەمەش هۆكارێك بۆ شاری كەركوك بوو و زیاتر پرۆسە سەربازییەكان لە كەركوك و دەوروبەری ئەنجام دران
 .ەم ناوچانە لە دەست داعشبوو بۆ رزگاركردنی رووبەرێكی زۆری ئ

وەكو هێزێكی نیزامی رۆڵێكی بەرچاوی هەبووە لە رزگار كردنی ناوچەكانی كەركوك، مەخمور، پێشمەرگە 
 خانەقین، دوزخورماتو.

پشتگیری یاسایی و دەستووری بەردەوامی دەبێتە هۆی درووستبوونی ئاستەنگ بۆ چارەسەر كردنی نەبوونی 
نە، بەاڵم حكومەتی هەرێم و حكومەتی ناوەندی گەیشتنە رێكەوتنێك بۆ كێشەی ئەم ناوچە كێشە لەسەرا
 . 2015لە پرۆژەی بودجەی عێراق بۆ ساڵی ناردنی نەوتی كەركوك بۆ دەرەوە 

هەزار  (300)هەزار بەرمیل نەوتی خاو لەوانە  (550)بە پێی رێكەوتنی نێوان بەغدا و هەولێر رۆژانە 
وە بنێردرێتە (سۆمۆ)سەاڵتی حكومەتی ناوەندییەوە بۆ ئەوەی لە رێگای بەرمیلی نەوتی كەركوك بخاتە ژێر دە

. سەرەڕای ئەوەی كە ە بودجەی هەرێمی كوردستان بداتبەش %(17)بەرامبەردا حكومەتی ناوەند  ، لەوەدەرە
كە حكومەتی  2015وەزارەتی نەوتی فیدڕاڵ دووپاتی كردەوە بە نووسراوێكی تایبەت لە مانگی ئەپریلی 

ری رێككەوتوون، بەاڵم تا ئێستا حكومەتی ناوەند بە وە بە ناردنی ئەو بڕە نەوتەی لەسەابەند بوهەرێم پ
 .بەردەوام رێكەوتنەكە پێشێل دەكات و شایستە داراییەكانی هەرێم نانێرێت بە بودجەی پێشمەرگەشەوە

لە دوای هاتنی  و 2003ئەستۆ لە ساڵی  ەهێزەكانی پێشمەرگە بەرپرسیاریەتی پاراستنی كەركوكیان كەوت
ئەمەش تاكو ئێستا حكومەتی كەركوك، وێڕای  داعش پێشمەرگە بەردەوام بوو لە پاراستنی كێڵگە نەوتییەكانی

 .لەرووی داراییەوە ناوەند پشتگیری لە پێشمەرگە نەكردووە

 

 

 رۆڵی حكومەتی هەرێمی كوردستان لە پشتگیری كردنی پێكەوەژیان ئاشتیانە لە سوریا

حكومەتی هەرێمی كوردستان تاوانبار دەكات بە گرووپی قەیرانی نێودەوڵەتی  راپۆرتیی لە بەشێكی دیكە
و تێكدانی سەقامگیری نێوان هێزە سیاسییەكانی ئەو بەشەی  دەستێوەردان لە كاروباری رۆژئاوای كوردستان

 كوردستان.

كۆبانێ و بووە هۆی  دوای ئەوەی رێكخراوی تیرۆریستی داعش هێرشێكی دڕندانەی دەستپێكرد بۆ سەر شاری
كوردستان لەسەر  حكومەتی هەرێمیئاوارە بوونی سەدان هەزار خەڵكی دانیشتووی ئەم شارە و دەوروبەری، 

و  ەپێشمەرگ (150)داوای سەرۆكی هەرێمی كوردستان و دوای وەرگرتنی رەزامەندی پەرلەمانی كوردستان،  
رد بۆ شارێ كۆبانێ بۆ پشتگیری كردن لە هێزە توركیاوە نا واڵتی بڕێكی زۆر چەك و تەقەمەنی لە رێگای

 كوردییەكان لەو شارە و رووبەرووبوونەوەی هێرشە دڕندەكەی داعش.
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ناردنی هێز و یارمەتی هەرێمی كوردستان بۆ كۆبانێ رۆڵێكی سەرەكیی هەبوو لە گۆڕینی بااڵنسی هێز و هێزە 
مانگێك لە شەڕی بەردەوام توانرا شاری كوردییەكان لە بەرگرییەوە دەستیان بە هێرش كرد و دوای چەند 

  لە دەست داعش رزگار بكرێت.كۆبانێ بە تەواوی 

بۆ خاڵێكی دیكەی بەدەستهێنانی ئەم سەركەوتنە بریتی بوو لەوەی كە هێزە سیاسییەكان هاوڕا بوون 
ای پتەوكردنی زیاتری پەیوەندییەكانی نێوان حكومەتی هەرێمی كوردستان و هێزە سیاسییەكانی رۆژئاو

كوردستان ئەمەش بە ئاشكرا لە هێنانە كایەی رێكەوتننامەی دهۆك خۆی دەبینیتەوە كە بە سەرپەرشتی و 
چاودێری راستەوخۆی سەرۆك بارزانی بوو بۆ بەهێزكردنی پەیوندی نێوان ئەم هێزانە لە رووی سەربازی و 

گیری سیاسی و ئاسایش لە سیاسی بۆ رووبەرووبوونەوەی مەترسییەكانی داعش و پتەوكردنی زیاتری سەقام
 رۆژئاوای كوردستان و بەشداری هەموو هێز و الیەنەكانی ئەم پارچەیە لە پرۆسەی سیاسیدا.

 

 

 

 

 

 

 

 پوختە

هەستاوە بە  لیژنەی بااڵی بەدواداچوون و وەاڵمدانەوەی راپۆرتە نێودەوڵەتییەكان لە ئەنجوومەنی وەزیران
راپۆرتی گرووپی قەیرانی نێودەوڵەتی كە چەند رەخنەیەك ەك بۆ ئامادە كردنی ئەم راپۆرتە وەك وەاڵمدانەوەی

ئاراستەی حكومەتی هەرێمی كوردستان دەگرێت گوایە پڕچەك كردنی هێزی پێشمەرگەی كوردستان دەبێتە 
 .رێخۆشكەرێك بۆ درووستبوونی ملمالنێ لە ناوچەكە بە گشتی و عێراق بەتایبەتی

هێزی و دوور لە راستییەكان حكومەتی هەرێم تۆمەتبار دەكات كە  راپۆرتی گرووپی ناوبراو بەشێوەیەكی توند
پێشمەرگەی كوردستان هێزێكی حزبییە نەك هێزێكی حكومی و فەرمی. هەروەها پەیوەندییە 
نێودەوڵەتییەكانی حكومەتی هەرێم لەگەڵ دراوسێكان دەخاتە قاڵبی پەیوەندی حزبایەتی نەك پەیوەندی 

كوردستان و كۆماری ئیسالمی ئێران، ئەمەش دوورە لە دییەكانی هەرێمی فەرمی حكومی بەتایبەتی پەیوەن
راستی، چونكە هەرێمی كوردستان پەیوەندییەكی دۆستانە و مێژوویی لەگەڵ ئەم واڵتە هەیە لەسەر بنەمای 
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ئابووری، سیاسی، بازرگانی، )دراوسێتی و رێز گرتنی هاوبەش و پەیوەندییەكان لەسەر هەموو ئاستەكاندایە 
 .(مەاڵیەتیكۆ

هەروەها سەبارەت بە دابەشكردنی ئەو چەك و یارمەتییە سەربازیانەی كە لەالیەن هاوپەیمانانەوە دابین 
بەشێوەیەكی نادادپەروەرانە، حكومەتی هەرێمی  لەالیەن حزبەكانەوە دابەش دەكرێتدەكرێت، گوایە 

بەرەكانی جەنگدا دابەش دەكات  لە رێگای وەزارەتی پێشمەرگە بە یەكسانی بەسەركوردستان ئەو چەكانە 
 بەپێی پێویستی بەرەكانی جەنگ.

یەكێك لە ئامانجە سەرەكییەكانی حكومەتی هەرێمی كوردستان بریتی بوو لە بەشداری كردنی گشت پێكهاتە 
ایینیەكانی كوردستان بۆهێنانەدیی سەقامگیری سیاسی و دادپەروەری لە نێوان سیاسی و نەتەوەیی و ئ

ت، كابینەی هەشتەمی حكومەتی هەرێمی كوردستانیش كە لەسەر بنەمای بنكە فراوانی پێكهاتەكانی واڵ
     دامەزراوە بە هەمان مەبەست و ئامانج دامەزراوە. 

       

 


