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يف حفل توحيد ادارتي كردستان

طالباين :التوحيد دليل عىل نضج القيادتني  ..وبارزاين :حان وقت النضال
املدين والسيايس الدستوري
اربيل/املدى

اعرب الـرئيس طالـباني عن سروره
ب ــالتــوقـيع علــى اتف ــاقيــة ت ــوحيــد
ادارتــي اقلـيـم كـ ــوردسـت ـ ــان ووصف
ت ـ ـ ــوحــي ـ ـ ــد االدارتــني ب ـ ـ ــاخلـ ــط ـ ـ ــوة
اجلبـارة .وشـدد طــالبــاني يف زيـارة
قـام بها امـس الى مـركز تـنظيـمات
ارب ـ ـ ـيــل لــالحتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوطـ ـ ــنـ ـ ــي
الك ــردستــانـي علــى ضــرورة العـمل
م ــن اجل ت ـ ــوحــي ـ ــد الـ ــصف ـ ــوف يف
اقل ـيــم ك ـ ــردســت ـ ــان وخ ـ ــاص ـ ــة بــني
االحت ــاد ال ــوطـنــي الك ــوردسـت ــانـي
واحل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزب ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدميــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراطـ ـ ــي
الكوردستاني.
وكـان الــرئيـسـان جـالل الطــالبــاني
رئيـس اجلمهوريـة ومسعـود برزاني
رئيس اقليم كـردستان العراق وقعا
عصـر امس االول ،السبـت ،اتفاقية
ت ـ ــوحــي ـ ــد ادارتــي حـك ـ ــوم ـ ــة اقل ـيــم
كــردستــان وذلك مـن خالل جلـسـة
اس ـت ـثــن ـ ــائــيـ ـ ــة عق ـ ــدهـ ـ ــا اجمللـ ــس
ال ـ ـ ــوط ـنــي لـك ـ ـ ــردســت ـ ـ ــان الـع ـ ـ ــراق
حـضـرهــا رئيـس الـوزراء الـســابق د
ايـ ــاد عالوي وال ــسفـي ــر االمـ ــريكـي
زمل ـ ــاي خلــيل ـ ــزاد وسفـيـ ــر املــملـكـ ــة
املـ ـتـح ـ ـ ــدة وال ـ ـ ـسـف ــي ـ ـ ــر االي ـ ـ ــران ــي
والــسفـي ــر الـي ــاب ــانـي مع ع ــدد مـن
ال ـ ــدبل ــومـ ــاسـيــني املعـتـمـ ــديـن يف
الـبـالد ومخـتـلف االحـ ــزاب ف ــضال
عــن ال ــشخـ ـصــي ـ ــات ال ـ ـســي ـ ــاســي ـ ــة
والــثق ـ ــافــيـ ـ ــة املع ـ ــروف ـ ــة يف الــبالد
واعــض ــاء املـكـتـبـني الـ ـسـيـ ــاسـيـني
لالحت ــاد الـ ــوطـنـي الـكـ ــردسـتـ ــانـي
واحلزب الدميقراطـي الكردستاني
وممـثلـي االحـ ــزاب الك ــردسـت ــانـي ــة
واعـضا ء الـبرملـان  .وافتـتح السـيد
عـ ـ ــدن ـ ـ ــان املف ـتــي رئــيـ ــس بـ ـ ــرملـ ـ ــان

ك ـ ـ ــردس ــتـ ـ ـ ــان الـعـ ـ ـ ــراق اجلـلـ ـ ــسـ ـ ـ ــة
االستثنـائية ورحب اوال بـالضيوف
الكـرام ودعـا الـى قــراءة االتفــاقيـة
اخلـاصــة بتــوحيـد ادارتـي حكـومـة
االقلـيـم مـتـمـنـي ـ ـ ًا ان تـكـ ــون هـ ــذه
اخلـطــوة التــاريخيــة منجــز ًا ليـس
فق ــط ل ـ ــشعــب ك ـ ــردســت ـ ــان وامن ـ ــا
لـعمــوم املــسيــرة الــدميق ــراطيــة يف
العراق .
ثـم متـت ق ـ ــراءة االتفـ ــاقـيـ ــة الـتـي
قــدمهــا (  ) 17عـضــو ًا من االحتــاد
ال ــوطـنـي الـكـ ــردسـتـ ــانـي واحلـ ــزب
الدميقـراطي الكردستاني ليتسنى
رفـعهـ ـ ــا بعـ ـ ــد ذلـك الـ ـ ــى الـلجــنـ ـ ــة
القانـونيـة يف البـرملان الكـردستـاني
بهدف اضـافة الـتعديالت اخلـاصة
ب ـ ــرئ ـ ــاس ـتــي االقل ـيــم واحلـك ـ ــوم ـ ــة
متهيـدا للمـصادقـة النـهائـية عـلى
االتف ــاقـيـ ــة وتع ــديـالته ــا وتـكلــيف
رئيــس احلكــومــة ون ــائبـه بتــشكـيل
احلك ــوم ــة امل ــوح ــدة خالل جل ـس ــة
تعقد قبل نهاية االسبوع .
وبعــد قــراءة نـص االتفــاقيــة القــى
كل من فخـامـة رئيـس اجلمهـوريـة
جـالل طـلــب ـ ـ ــانــي ورئــي ـ ــس اقـل ـيــم
ك ــردسـت ــان مــسع ــود ب ــرزانـي كلـم ــة
باملنـاسبة .وقـال رئيس اجلمهـورية
يف كـلـ ـمـ ـتـه  ( :لـق ـ ـ ـ ــد دل احل ـ ـ ـ ــدث
الـت ــاريخـي اله ــام عل ــى اسـتج ــاب ــة
القـي ــادة الـك ــردسـتـ ــانـيـ ــة عـمـ ــوم ـ ـ ًا
واحلــزب الــدميق ــراطي خـصــوص ـ ًا
ل ــن ـ ـ ــداءات ورغ ــب ـ ـ ــات ج ــم ـ ـ ــاه ــي ـ ـ ــر
كــردسـتــان وتــطلع ــاتهــا امل ـشــروعــة
نح ــو الـ ــوحـ ــدة الـ ــوطـنـيـ ــة وحـكـم
الق ــانـ ــون و ال ــشـ ــرعـي ـ ــة يف اقلـيـم
كـ ـ ـ ـ ــردس ــتـ ـ ـ ـ ــان اوال وعـلـ ـ ـ ـ ــى نـ ـ ـضـج
القيـادتـني وادراكهمـا ملسـؤوليـتهمـا

ال ــوطـنـيـ ــة ووعــيهـمـ ــا بـ ــالـ ــشعـ ــور
الـ ـ ــوط ـنــي الـ ـ ــذي يـ ــضع م ــص ـ ـ ــالح
ال ــشعـب ف ــوق املــصـ ــالح احل ــزبـي ــة
واحمللـي ــة ال ـضــيقـ ــة ثـ ــانـي ـ ـ ًا وعلـ ــى
حتقيق الوعود للجماهير ثالثا )
واضـ ــاف سـيـ ــادته ان هـ ــذا االجنـ ــاز
الكـبـيــر سـيخ ــدم العــراق وم ـسـيــرة
شعـبه ال ــدميقــراطـيــة ال ـسـيــاسـيــة
ويحـصـن ك ــردسـت ــان الع ــراق الـتـي

كلمة السيد رئيس اجلمهورية
جالل طالباين

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ال ـسـي ــد رئـي ــس إقلـيـم ك ــردسـت ــان الع ــراق األخ
العزيز مسعود البارزاني املوقر.
الــسيــد رئيـس اجمللـس الــوطنـي الكــردستــاني
السيد عدنان املفتي احملترم.
األخ الدكتور عالوي احملترم.
السادة السفراء والضيوف الكرام.
أيها اجلمع الكرمي.
أحـييكم أجمل حتيـة بهذه املنـاسبة التـاريخية
اجملـيــدة .مـنــاسـبــة تــوحـيــد إدارتـي اإلقلـيـم يف
حكـومـة واحـدة إلقـليم كـردستـان العـراق .لقـد
دل هـ ـ ـ ــذا احلـ ـ ـ ــدث الــت ـ ـ ــاريـخــي الـه ـ ـ ــام .عـل ـ ـ ــى
اسـتج ــابـ ــة القـيـ ــادة الك ــردسـت ــانـي ــة عـم ــوم ــا.
وقـيادتـي االوركي والبـارتي خصـوصا .لـنداءات
ورغـبـ ــات جـمـ ــاهـيـ ــر كـ ــردسـتـ ــان وت ـطـلع ـ ــاتهـ ــا
امل ــشـ ــروعـ ــة نحـ ــو الـ ــوحـ ــدة الـ ــوطـنـيـ ــة وحـكـم
القــانــون والـش ــرعيــة يف إقلـيم ك ــردستــان أوال.
وعلـى نضج القيـادتني وادراكهمـا ملسـؤوليتهـما
الــوطـني ــة ووعيـهمــا بــالــشعــور الــوطـني الــذي
يضـع مصـالح الـشعب فــوق املصـالح احلــزبيـة
واحمللية الـضيقة ثـانيا .وعلـى حتقيق الـوعود
الـتي قـطعتهــا القيـادتـان جلمـاهيـر كـردستـان
العـراق ثــالثــا.وال ريب إن هـذا اإلجنــاز الكـبيـر
سيخـدم العـراق ومـسيـرة شعبه الـدميقـراطيـة
الـسـيــاسـيــة ويحـصـن كــردسـتــان العــراق الـتـي
غــدت قــاعــدة صـلبــة للــدميقــراطيــة والــوحــدة
الــوطنيـة والتـوافق الـوطـني .كمــا يعطـي مثال
حيـا لكيفية حـل القضايا املـستعصية بـالصبر
والتـأني والتـروي والتـوافق واملشـاركة األخـوية
يف عراقـنا اجلـديد.ولـذلك يحق لنـا ان نعتـبر
ه ــذا اإلجن ــاز اله ــام حتقـيق ــا ملـص ــالح وطـنـن ــا
العــراقـي يف إحالل الــسالم والــوئــام والــوحــدة
ال ــوطـنـيـ ــة ال ــشـ ــاملـ ــة مــثلـمـ ــا يـحق لـلقـيـ ــادة
ـ
الـكردسـتانـية إن تـفخر بـأنها لـيست جـزءاً من
املـشـاكل العـراقيـة بل جـزء وطـرف هـام يف حل
هـذه املـشــاكل بـإعـطـاء األمـثلـة والـنمــوذج من
جهــة .ومن جهـة ثـانيـة بــالعمل اجلـاد كقـاسم
مـ ـشـتـ ــرك بـني املـكـ ــونـ ــات األسـ ــاسـيـ ــة وسـ ــائـ ــر
اجملمـوعـات القـوميـة واملـذهبيـة يف العـراق من
اجل حتـقيق الـوحـدة الـوطـنيـة القــائمـة علـى
أسـاس حق املـواطنـة املتـساويـة والدميـقراطـية
والفــيـ ـ ــدرالــيـ ـ ــة وم ــش ـ ــارك ـ ــة اجل ـمــيع يف حـكــم
الـبالد.ويقـينـا فـان هـذا اإلجنــاز الهـام وسـائـر
مكـت ـسـب ــات ال ــشعـب الع ــراقـي األبـي .لــم يكـن
ل ـي ــتحـقق لـ ـ ــوال حتـ ـ ــريـ ـ ــر العـ ـ ــراق مــن أب ـ ــشع
دكتاتـورية مجـرمة تسلـطت على رقـاب الشعب
بقــوة النـار واحلـديــد .دكتـاتـوريــة آثمـة تــركت
وراءهــا الــدمــار واخلــراب واملقــاب ــر اجلم ــاعيــة
ال ـتــي تـ ـضــم مــئـ ـ ــات األلـ ـ ــوف مــن املـ ـ ــواط ـنــني
املـســاملني مـن الكـرد والعــرب والتــركمـان .وكـان
نـصـيب الـشعـب الكــردي من آثـامـه .استـعمـال
األسلح ــة الكـيـم ــاوي ــة يف حلـبج ــة وق ــره داغـي
وخـوشنـاو ومـركَـة واآلنّ .و بـادينـان و حملـة مـا
يسمـى باألنفـال التي ذهب ضحـيتها أكـثر من

 180ألف مـ ـ ــواطـن ك ـ ــردسـت ـ ــانـي م ــس ـ ــالـم مـن
النسـاء والرجـال والشيـوخ والشبـاب واألطفال
والرضع.
لــذلك حق علـينــا واجب تقـدمي الـشكـر لـدول
وقوات التحـالف التي أسهـمت بتحريـر العراق
وقبلهـا توفير املالذ اآلمن لـشعب كردستان ويف
ع ــودة مئــات األلــوف مـن الكــرد املـش ــردين إلــى
دي ــارهـم ال ــذيـن ل ــوال املـ ـس ــاع ــدة اإلنـ ـس ــانـي ــة
اإليــرانيــة والتــركيـة املـشكــورة لهلـكت عـشـرات
األلــوف منهـم .ثم تــوفيـر اإلمكــانيـات الالزمـة
إلجـ ـ ــراء أول انــتخ ـ ــاب ـ ــات ح ـ ــرة يف ك ـ ــردسـت ـ ــان
انبـثقت عنها حكـومة إقليم كـردستان مما أدى
إلـى ازدهار كـردستـان العراق وتقـدمها الـثقايف
واالجـتم ــاعي والـتجــاري خــاصــة بعــد حتــريــر
العـراق علـى ايــدي التحـالف .وبــذلك أبـطلت
املقولـة القدميـة بأنـه ال مالذ لشعب كـردستان
إال جـب ــاله ــا .فه ــا ه ــو الـي ــوم ال ــذي يـنعـم فـيه
شعب كـردستان وكـذلك سائـر الشعب الـعراقي
بصداقة ومسانـدة متتدان من الصني واليابان
وكــوريــا مــرورا بــأوربــا وبــريـطــانيــا وصــوال إلــى
الــواليــات املـتحــدة األمــريـكي ــة .فلهـم جمـيعــا
الشـكر اجلزيل والعـرفان باجلـميل مع التمني
عـليهم جمـيعا مبـسانـدة الشعـب العراقـي أكثر
فأكثر حتى يتم القـضاء على أثار الدكتاتورية
والـ ـ ــدم ـ ــار واإلره ـ ــاب والــت ـ ــأخ ـ ــر االق ـتــص ـ ــادي
واحل ــض ـ ـ ــاري يف بلـ ـ ــد كـ ـ ــان يـ ـ ــومـ ـ ــا م ـ ـ ــا مهـ ـ ــد
احلضارات اإلنسانية.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

غـدت قـاعـدة صلبـة للـدميقـراطيـة
وال ـ ــوح ـ ــدة ال ـ ــوط ـنــي ـ ــة والــتـ ـ ــوافق
الــوطـنـي ،كـمــا اعـطــى مـثــاال حـيــا
لكـيفيـة حـل القضـايـا املـستعـصيـة
بالـصبر والتأنـي والتروي والتوافق
واملـ ــش ـ ــارك ـ ــة االخ ـ ــويـ ـ ــة يف الع ـ ــراق
اجلديد.
ويف بـ ــدايـ ــة حـ ــديــثه ثـمـن رئـي ــس
اقلـيـم ك ــردسـت ــان ال ـسـي ــد مــسع ــود

الــب ـ ـ ــرزان ــي دور كل مــن س ـ ـ ــاهــم يف
ت ــوحـي ــد ادارتـي اقلـيـم ك ــردسـت ــان،
واض ـ ـ ـ ـ ــاف أنـه مـ ـ ــطـ ــمـ ــئـ ــن مـ ــن ان
ال ـ ـ ــدميـق ـ ـ ــراط ــي الـك ـ ـ ــردس ــت ـ ـ ــان ــي
واالحتـ ـ ــاد الـ ـ ــوط ـنــي س ــيخــتـ ـ ــاران
املـصلحــة الق ــوميــة علــى املـصــالح
احلزبية.
وذكـر بـرزانـي احلضـور بـأن تــوحيـد
االدارت ــني جـ ـ ـ ــاء لـلـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــود الـ ـت ــي

قـطعناهـا للجمـاهير يف كـردستان،
واض ـ ـ ــاف أنه بـ ـ ــدون وجـ ـ ــود عـ ـ ــراق
دميـقـ ـ ـ ـ ــراطـ ــي ال حتـل مـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ــاكـل
ك ــردسـت ــان وال م ـش ــاكل االخ ــريـن،
وقـ ــال بـ ــرزانـي بـ ــأنه عـنـ ــدمـ ــا قــبل
مبسؤوليـة رئاسة االقلـيم فانه كان
يه ـ ـ ــدف مــن وراء ذلـك ت ـ ـ ــأســي ـ ــس
م ــؤس ـس ــات دسـت ــوري ــة وق ــان ــونـي ــة،
ال  :لــي ـ ــس مهــم ـ ـ ـ ًا مــن
واردف قـ ـ ــائ ً

يـأخذ اي موقع لكن املهم ان يوجه
هذا املسـؤول نحو تـأسيس حـكومة
مؤسساتية .
واك ـ ـ ــد ال ــب ـ ـ ــرزان ــي انـه ح ـ ـ ــان وق ــت
الــن ــض ـ ـ ــال امل ـ ـ ــدنــي والـ ـ ـســي ـ ـ ــاســي
وال ـ ــدســت ـ ــوري وانــته ـ ــى ال ـن ــض ـ ــال
امل ـ ـسـلـح والـ ـتـع ـ ـ ــاط ــي مـع جـ ـمـ ـيـع
املـســائل بــشف ــافيــة وعــدالــة .وركــز
ب ــرزاني يف حــديـثه علــى احلــريــات
ال ــشخ ـصـيـ ــة والف ــردي ــة واحل ــري ــة
السيـاسية يف اقليم كـردستان ودعا
الـى ممـارسـة هـذه احلـريـات ضـمن
االطـار القـانونـي والدسـتوري ،كـما
حـ ـ ــذر بـ ـ ــرزانــي م ــن مغــبـ ـ ــة سـ ـ ــوء
استخدام تلك احلريات عن طريق
اسـتخــدام الـعنـف وخلق الفــوضــى
واع ـ ــاد ال ـ ــى االذه ـ ــان ان الــط ـ ــريق
الوحيـد نحو حتقيق اهداف الكرد
هـي وح ــدة الـصـف الك ــردي وح ــذر
ب ــرزاني ايـض ــا من متـتع احلكــومــة
القــادمــة يف ك ــردستــان للــسلـطــات
ال  :ان الـ ـ ــسل ــطـ ـ ــة
املـ ـطـلقـ ـ ــة ق ـ ـ ــائ ً
املـطلقـة تـؤدي الـى تفـشي الفـسـاد
ولهـ ــذا يجـب ان تـ ــوزع ال ــسلــطـ ــات
وتتمتع بشفافية عالية .
ويـقضي االتفاق االخير املوقع بني
ال ـ ـ ــرئــي ـ ـســني جـالل ال ـ ـطـلــب ـ ـ ــانــي
وم ــسع ــود ب ــرزانـي عـن اســتح ــداث
مــوقع نــائـب رئيــس االقلـيم الــذي
سيكون يف الوقت ذاته نائب القائد
الـع ـ ـ ــام لـلـق ـ ـ ــوات ال ـبــيـ ـ ـشــم ـ ـ ــرك ـ ـ ــة
وسـيـت ـص ــدى اح ــد اع ـض ــاء قـي ــادة
االحتاد الـوطني الكردستـاني لهذا
املـوقع ،ومن املتـوقع ان يتم اخـتيار
السيـد كوسرت رسـول علي مسؤول
الهـيئـة العـاملـة لـلمكـتب الـسـاسي
لالحتاد الوطني الكردستاني نائب ًا

لــرئـيــس االقلـيـم ،وسـيكــون م ــوقع
رئ ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ــة اجملـلـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوطـ ــنـ ــي
الك ــردستــانـي من نـصـيب االحتــاد
الوطني والـذي يشغله االن الـسيد
عـدنان املفتـي .وقد اتفق اجلـانبان
اي ــضـ ـ ـ ـ ًا علـ ـ ــى خ ـ ـ ــوض إتخـ ـ ــابـ ـ ــات
اجمللـس الـوطـني القـادم يف قــائمـة
مــشتــركــة .واملع ــروف ان احلكــومــة
املوحدة التي ستتشكل بعد تكليف
رئـي ــس الـ ــوزراء ونـ ــائــبه وسـتـكـ ــون
حـك ـ ــوم ـ ــة واسع ـ ــة ت ــش ـ ــارك فــيه ـ ــا
بــاالضــاف ــة للحــزبـني الــرئـيـسـيـني
احــزاب كــردسـتــانـيــة اخــرى حـيـث
يـتق ــاسم كـل من االحتــاد الــوطـني
الكردستاني واحلـزب الدميقراطي
( )11حقـيـب ــة وزاري ــة لـكل مـنهـم ــا
ف ـيــمـ ـ ــا س ـي ـتــم تـ ـ ــوزيـع احلقـ ـ ــائــب
ال ــوزاري ــة االخـ ــرى عل ــى االح ــزاب
الكردستانية املتحالفة.
هــذا ومن املــؤمل ان يعقـد اجمللـس
الــوطـنـي الكــردسـتــانـي يف غـضــون
االي ــام القلـيلــة القــادمــة جلـســاته
لغرض تعديل بعـض فقرات قانون
رئ ـ ــاس ـ ـ ــة االقل ـيــم ومــن ثــم يـكـلف
نيجـيرفـان برزانـي وهو مـن احلزب
الــدميق ــراطي ون ــائبـه من االحتــاد
ال ــوطـنـي الـكـ ــردسـتـ ــانـي مـن قــبل
رئيس االقلـيم لتشكيـل احلكومة .
واكــد االتفــاق االخـيــر ال ــذي وقعه
كل من جالل طلباني االمني العام
لالحت ــاد الـ ــوطـنـي الـكـ ــردسـتـ ــانـي
وم ــسعـ ــود بـ ــرزانـي رئـي ــس احلـ ــزب
ال ــدميق ــراطــي الك ــردسـت ــانـي ي ــوم
ام ـ ــس االول عل ـ ــى ت ـ ــرش ـيـح جالل
طلـب ــانـي ل ــدورة ث ــانـي ــة ل ــرئ ــاس ــة
جمهورية العراق .

كلمة السيد مسعود بارزاين رئيس إقليم كردستان
بسم اهلل الرحمن الرحيم
مقـ ــدم ـ ـاً ارحـب بـ ــاالخ العـ ــزيـ ــز جالل
الـطــالبــانـي رئيـس جـمهــوريــة العــراق
الفـدرالي وكـذلك ارحب بـاالخ العـزيـز
ال ـ ـ ــدكــت ـ ـ ــور اي ـ ـ ــاد عـالوي والـ ـ ـسـف ـ ـ ــراء
احملـتـ ــرمـني الـ ـسـيـ ــد زاملـ ــاي خلــيلـ ــزاد
سـفيــر الــواليــات املـتحــدة االمــريـكيــة
والسفـير وليم ديفيـد سفير بريـطانيا
والـسفيـر لي واي جـنك سفيـر الـصني
وال ــسفـي ــر كـي ــرهـ ــارد سفـي ــر ف ــرنــس ــا
والسيد آغاي كاظمي سفير جمهورية
ايـ ـ ـ ــران االسـالم ــيـ ـ ـ ــة وكـ ـ ـ ــذلــك ارح ــب
بجميع الضيوف الكرام.
يف هـ ــذا الـيـ ــوم الـت ـ ــاريخــي انه ملــبعـث
فخــر جلمـيع االخـوة الــذين كـان لـهم
دور يف صــنع هـ ــذا الـيـ ــوم ،هـ ــذا الـيـ ــوم
ال ــذي ك ــان جـمــيع ابـن ــاء ك ــوردسـت ــان
واصدقـائه بـانتظـاره وتواقـني له .قبل
عـدة سنني ويف هذا املكـان نفسه وامام
ه ـ ــذا الــب ـ ــرمل ـ ــان احملــتـ ـ ــرم ،قلــت يف اي
حلــظـ ــة نـكـ ــون امـ ــام خـيـ ــار امل ـصـلحـ ــة
احل ــزبـي ــة وامل ـصـلحـ ــة الق ــومـي ــة ف ــان
احلــزب ال ــدميقــراطـي الكــوردسـتــانـي
واالحت ـ ــاد ال ـ ــوط ـنــي الـك ـ ــوردســت ـ ــانــي
سـيخـتــاران املــصلح ــة القــومـيــة ،قـبل
االنتخابات االخيرة قدمنا الكثير من
الوعود لشعب كوردستان والصدقائنا،
بـ ــانـه بعـ ــد االنــتخـ ــابـ ــات ســنعـمـل مع
ال ـسـي ــد جالل الـط ــالـب ــانـي وقـي ــادتـي

احلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزب ـ ــني االحتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوط ـ ــن ـ ــي
الكــوردستــاني واحلــزب الــدميقــراطي
الكــوردسـتــانـي وبهـمــة وتعــاون جـمـيع
حلف ــائـن ــا اآلخ ــريـن ،ونــسخ ــر جـمـيع
جهودنـا ونركـز على تـوحيـد االدارتني،
وحمــداً هلل العــظيـم فقــد حتــول هــذا
االمر الـى واقع وحتقق ،وبـعد سـقوط
نــظـ ــام الــبعـث عـ ــام  2003بـ ــدعـم مـن
قـوات التحـالف ونـشكـرهم علـى ذلك،
فقـد سـنحت فـرصـة جـديـدة امــامنـا،
ف ــرص ــة بـنـ ــاء الع ــراق الـ ــدميق ــراطـي
الفــدرالـي الـتعــددي ،حـيـث ان جــانـب ـاً
كبيــراً من التـضحيــات التي قـدمنـاهـا
كـ ـ ــشعــب كـ ـ ــوردســتـ ـ ــان كـ ـ ــان م ــن اجل
حتقـيق ع ــراق ف ــدرالـي ،حـت ــى ان ي ــوم
اندلـعت ثورة شعـب كوردستـان الكبرى
ثـ ــورة ايلـ ــول  ،كـ ــان شعـ ــارنـ ــا املـ ــركـ ــزي
(الدميقراطية للعراق واحلكم الذاتي
لـكـ ـ ــوردســتـ ـ ــان) وذلـك يف عـ ـ ــام ،1961
مبعـنى ان لـم يكن الـعراق دميـقراطـياً
فـ ــانـه ال الق ـضـيـ ــة الـكـ ــورديـ ــة وال ايـ ــة
قـضيـة اخــرى ميكـن حلهـا يف العـراق.
وال ــيـ ـ ـ ــوم ح ــي ــث سـ ـنـح ــت ل ــنـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ــذه
الف ــرص ــة ،ف ــانـن ــا ك ــشعـب ك ــوردسـت ــان
نفـتخر مـرة اخرى بـانه لنـا دور رئيس
وسيكــون لنــا دور رئيـس يف اعــادة بنـاء
هذا العراق الفدرالي.
ي ــوم كلفـت بـتــولـي م ـســؤولـيــة رئــاســة
االقل ـيــم ،كــن ــت علـ ـ ــى اع ــتقـ ـ ــاد ب ـ ـ ــانه

سيكـون بـامكــاني تقـدمي خـدمـة لهـذا
الــشعب وكــذلك للعـراق ،لهـذا تـولـيت
هـذه املسـؤوليـة ،والغـايـة الـرئـيسـة من
ذلك هـي ان أق ــوم بـبـن ــاء امل ــؤس ــس ــات
ال ــدسـت ــوري ــة والق ــان ــونـي ــة وكـي نك ــون
منـوذجـاً للعـراق وللـكثيــر من املنـاطق
االخرى .وبالنسبـة لي ليس مهماً من
يتـولى اي منصب ،املهم ان نـسير نحو
بنــاء املــؤسـســات ،لقــد تـغيــرت صـيغــة
النـض ــال ،النـضــال اتخــذ اآلن صـيغــة
مـ ــدنـيـ ــة سـيـ ــاسـيـ ــة دسـتـ ــوريـ ــة ،عهـ ــد
النضال املسلح قد انتهى.
هنـا اريـد ان اقـدم حتيـاتي احلـارة الـى
احلــزب ال ــدميقــراطـي الكــوردسـتــانـي
واالحت ـ ــاد ال ـ ــوط ـنــي الـك ـ ــوردســت ـ ــانــي
وجـمـيع بـي ـشـمـ ــركه وك ــوادر احل ــزبـني
وك ـ ــذلـك االح ـ ــزاب الـك ـ ــوردســت ـ ــانــي ـ ــة
احللـيفـة لـلتـضـحيـات الـتي قـدمـوهـا
خالل الـنــضـ ــال املـ ـسـلح ،لـكـن الـيـ ــوم
يجب ان تكون هـذه احلقيقة شاخصة
امــام اعيـننـا جـميعـا ،حـيث ان العــالم
قــد تغيــر وصيغـة الـنضـال قــد تغيـرت
ايــض ـ ـاً .وطلـبـي اخلـ ــاص مـن احلـ ــزب
الـدميقــراطي الكــوردستــاني واالحتـاد
الـوطـني الكـوردستـاني وتـوقعـاتـي هي
ك ـ ـ ــذلـك م ــثلــم ـ ـ ــا ك ـ ـ ــانـ ـ ـ ــوا يف تق ـ ـ ــدمي
الـتضحـيات يف الـطليعـة ان يكـونوا يف
تقــدمي ايــة تــضحـيــات مــوجـب ــة علــى
طـ ـ ـ ــريـق ب ــنـ ـ ـ ــاء اجمل ــتـ ـمـع املـ ـ ـ ــدن ــي يف
الـ ــطل ــيعـ ـ ــة اي ــضـ ـ ـ ـاً ،النه بـ ـ ــدون ذلـك
الميكـن ان نحقق اهــدافنـا الــرئيـسـة.
امتنــى ان يتحـول احلـزبـان الـى مثـال
ومنــوذج لبــاقي االحـزاب ،ان يـصبحـوا
احــزاب ـاً م ــدني ــة وان ال يتــدخلــوا بــأي
شكل مـن االشكــال يف امــور احلكــومــة
بـل يـك ـ ـ ــون ـ ـ ــوا س ــن ـ ـ ــداً لـه ـ ـ ــا .م ــن اآلن
فـصــاعــداً يجـب ان تـســود الــشفــافـيــة
بشكل اكبـر وان تقدم امليزانية للبرملان
وان يــكـ ـ ـ ــون كـل ش ــيء وفـق اخلـ ــطـ ــط
وبعـدالـة وعلـى اسـاس الـسـوق احلـرة،
وان تسنح الفـرصة لـلجميع ،يجب ان
نـسعـى جـميع ـاً لتعـميق صـالت الثقـة
بني اجلـماهـير وحـكومـة االقليم ،وكل
من يتـولى املـسؤولـية ،وهـذه توصـيتي
للــسيـديـن رئيـس الـوزراء ونـائـبه ،بـان
جميع االخـوة املشـاركني يف الـتشكـيلة
الوزارية عـليهم اختيار احـد اخليارين
اما املسؤولية او التجارة ،غير مسموح
مزاولـة االثنني معـاً .واحلريـة مسـألة
مبـدئية يجب ان تكون اجلماهير حرة
وكـذلك الـفرد الـواحد يف الـتعبيـر عن
رأيـه ــم ولــك ــن ايـ ــض ـ ـ ـ ـاً ض ــم ــن حـ ـ ـ ــدود
القـانـون ،التـعبيـر عن الـرأي او اظهـار
الــت ـ ــذم ـ ــر ال يع ـنــي ان حت ـ ــرق احمل ـ ــال
التجـاريـة واالمـاكـن وتنهـب املمـتلكـات
وان تــتجـ ــاوز علـ ــى حقـ ــوق اآلخـ ــريـن،

ه ــذه الـثق ــاف ــة املـتخـلفـ ــة يجـب ان ال
ت ــدخل كــوردسـتــان .انـت ت ـسـتـطـيع ان
تـعبــر عـن رأيك بــشكل حـضــاري وايــة
ق ــوة ال ت ـسـت ـطـيـع بع ــد اآلن ان تــس ــد
الــطـ ــريق امـ ــام اي فـ ــرد كـ ــوردسـتـ ــانـي
لـلتعبيـر عن رأيه ،ويف ذات الـوقت غـير
مــسمــوح الي كــان بــان يـعبــر عـن رأيه
بـالفـوضـى والـعنف ،علـينـا جـميعـاً ان
نحــتـ ـ ــرم القـ ـ ــانـ ـ ــون ويجــب ان يـكـ ـ ــون
القانون هو احلكم.
كلـمـ ــاتـي هـ ــذه مـ ــوجهـ ــة بـ ـشـكل اكـبـ ــر
لـالخ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة يف االحت ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوط ـ ــن ـ ــي
الكــوردستــاني واحلــزب الــدميقــراطي
الك ــوردسـت ــانـي ،انـنـي اعلـم ي ــوم اديـت
القـ ـسـم ايـ ــة الـتـ ــزامـ ــات انـي ـطـت بـي،
بــالنـسبـة لـي ولكـم ايض ـاً املهم هـو مـا
الذي بـاستطـاعتنـا ان نعمله ونـقدمه
ملـواطني كـوردستـان ،التـضحيـات التي
قــدمتمـوهـا كـانـت من اجل كـوردستـان
ومـ ـ ــن اجــل الــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق الــفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرالـ ـ ــي
الــدميقــراطـي ،داخل صفــوف احلــزب
الـدميقراطـي الكوردستـاني او صفوف
االحتاد الـوطنـي الكوردسـتانـي ان كان
هنـاك شخـص يتصـور ان بامـكانـنا ان
نعـمل شـيئ ـاً مبنــأى عن الــوئــام ،اقــول
بكل اسف انه قـد متت جتـربـة الكـثيـر
من هـذه الطرق واالساليب ،والنتيجة
ان جـمــيعـنـ ــا قـ ــد عـ ــدنـ ــا الـ ــى ط ـ ــريق
الــت ـ ـ ــآخــي والــتـ ـ ـ ــآلف وال ــتع ـ ـ ــاون ،الن
الـطــريق الـصحـيح ال ــوحيــد هــو هــذا
الــط ـ ــريق ،لـ ــذا فـ ــال ــشـ ــرط الـ ــوحـيـ ــد
لتـحقيق مكـاسب اكبـر لـشعبنـا هـو ان
نك ــون متــآلفـني مع ـاً ،تــآلف احل ــزبني
ال ــرئيــسني واالح ــزاب الك ــوردست ــانيــة
االخـرى ،لــذا ليـطمـئن جـميع االخـوة
واتعهـد امــام شعب كــوردستـان ،بـانـني
كــأخ ســأنـظ ــر للجـمـيع بعـني امل ـســاواة
وكـأخ للجـميـع ،ولن يكــون هنـاك فـرق
او متييز.
لقـد اجتـمعت قبل االنـتخابـات وملرات
عــديــدة مـع املنــظم ــات اجلم ــاهيــريــة،
ال ــتق ـيــت احتـ ـ ــاد طلــب ـ ــة ك ـ ــوردســت ـ ــان
وجـمعيــة طلبـة كــوردستـان وقلـت لهم
ان الكـلم ــة االخيــرة لــدي مـهم ــة وهي
ك ــوردسـت ــان ،فـكلـم ــة ك ــوردسـت ــان هـي
املهمـة لدي ان اتت بعـد جمعيـة طلبة
كـوردستـان او احتــاد طلبـة كـوردستـان،
اما ما بـعد هذه الكلمـة فمتروك لكم،
نقطة احلرج الوحـيدة التي احس بها
ان ــا حـت ــى اآلن هـي ازاء ذوي ضح ــاي ــا
االقـتتــال الــداخلـي ،حقـيقــة يـجب ان
تـ ــزول هـ ــذه الـعقـ ــدة لـ ــديهـم ولـ ــديـنـ ــا
ايض ـاً ،وهنـا مـرة اخـرى اطـلب املعـذرة
مـ ـنـه ــم ،وه ــم الـ ـ ـ ــوح ــيـ ـ ـ ــدون حـ ـ ــس ــب
اعـتقــادي الــواجـب ان يقــدم لـهم املــرء
االعتذار.

يقـيـن ـاً ان الــسلـطــة املــطلقــة سـتــولــد
الف ــس ـ ــاد ،علـيـه يجـب ان يـتـم ت ـ ــوزيع
الــسلـطــات وان تـعم الــشف ــافيــة يف كل
شـيء ويجـب ان ال يـتـم احلكـم ح ـسـب
املــزاج بل حــسب القـانـون ولـكل شيء.
هـ ــذا الـتـ ــوحـيـ ــد شــيء مهـم واقـ ــولهـ ــا
بــصـ ــراحـ ــة ،اذا الـبـ ــارتـي واالحتـ ــاد لـم
يـسيـرا بـألفـة واخـوة وعن اميـان وثقـة
نحـو بنـاء املـؤسســات ولم يتحـوال الـى
احــزاب م ــدنيــة ،ف ــاننـي غيــر مـتفــائل
واتـوجس اخلـوف من ان هذه اخلـطوة
تـكـ ــون اس ـ ــوء ،علــيه اطـ ــالـب الـ ــشعـب
والبـرملـان ،يف حـالــة سيـر االمــور نحـو
حـ ـ ــدوث ادنـ ـ ــى خـلل يف ه ـ ـ ــذه االلفـ ـ ــة
والـت ــآخـي انـتـم ال ت ـسـمح ــون بـ ــذلك،
النـه ف ـيــم ـ ـ ــا لــم ت ـ ــس ـ ـ ــد االلـف ـ ـ ــة ولــم
يتعـاضـدا ،فــابتعــادهمــا عن بعـضهمـا
الـبعــض بعــض ال ـشـيء ه ــو االفــضل.
وحـالة االبتعـاد عن البعض كـلنا نعلم
مــس ــاوئه ــا وكـم هـي مـض ــرة لـن ــا .ه ــذا
االحتاد اجنـازه االعظم انه يجعل من
ع ــودة ب ــاقـي املـن ــاطـق الك ــوردسـت ــانـي ــة
خ ــارج سلـط ــات االقلـيـم ال ــى االقلـيـم
ب ــسه ــول ــة ان ش ــاء اهلل ،وبـعك ــس ه ــذا
التـوحـد ،يف حـالـة عــدم حتقـيقه كـان
ي ــشكـل حج ــة ق ــوي ــة بـيـ ــد كل ال ــذيـن
يـعـ ـ ـ ـ ــادون عـ ـ ـ ـ ــودة بـ ـ ـ ـ ــاقـ ــي املـ ــنـ ـ ـ ـ ــاطـق
الك ــوردسـت ــانـي ــة ال ــى ح ــدود االقلـيـم.
وهــن ـ ــا اري ـ ــد ان اق ـ ــدم الــتـ ـط ـم ـيــن ـ ــات
الكــاملــة لالخــوة التــركمــان والكلـدان
واآلش ــوريني بــان ك ــوردستــان مــوطـننــا
جميعـاً ونحـن اخوة وجـميع حقـوقهم
مضمونـة وستكون مصانـة وليطمئنوا
ب ـ ــانــن ـ ــا س ـنـكـ ـ ــون معـ ـ ـاً أخ ـ ــوة يف ه ـ ــذا
الوطـن ،وعلى الـبرملـان ان ميارس دوره
بـالكـامل ،والكـورد مـثلمــا اسهم بـدوره
يف ب ــن ـ ـ ــاء الـع ـ ـ ــراق الـف ـ ـ ــدرال ــي ف ـ ـ ــانـه
سيـمارس دوره هـذا من االن فصـاعداً.
واننـي علــى اعـتقــاد ب ــانه بعــد انـتهــاء
االنتخابـات واعالن النتائج ،رغم انني
على قناعة بانه مت التالعب فيها وقد
اصابنـا كمواطني كـوردستان شيء من
الغـنب ،اق ــول ،مع ه ــذا نحـن يجـب ان
من ـ ــارس دورنـ ـ ــا االيج ـ ــابــي ،ويجــب ان
نـكـ ــون يف اخلـنـ ــدق املــضـ ــاد لالرهـ ــاب،
وحـت ــى تــطهـيـ ــر الع ــراق مـن االره ــاب
واالرهـابـيني ويجـب ان ال نتـوانــى ولن
نـتـ ــوانـ ــى .واود هـنـ ــا ان اقـ ــدم شـكـ ــري
جلهـ ـ ــود ســي ـ ـ ــادة االخ العـ ـ ــزي ـ ـ ــز جالل
الــط ـ ــالـب ـ ــانـي وك ـ ــذلـك اق ـ ــدم شـك ـ ــري
جله ــود ومــس ــاعـي قـي ــادتـي احل ــزبـني
وكـ ـ ــذلـك جــم ــيع اصـ ـ ــدق ـ ـ ــاء شع ـبــنـ ـ ــا
لـت ــوصلـن ــا له ــذا االتف ــاق الـت ــاريخـي،
واك ـ ــرر شـك ـ ــري لـكــم وارح ــب بجــم ــيع
الضيوف الكرام.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

نص االتفاقية املوقعة بني الرئيسني طالباين وبارزاين يف برملان كوردستان حول توحيد اداريت االقليم
ان املــصلح ــة العلـيــا لــشعـب كــوردسـتــان
تتـطلـب اآلن واكثـر مـن اي وقت آخـر ان
يك ــون ابـن ــاؤه مــتح ــديـن ،وان ي ــوح ــدوا
ط ـ ــاقـ ـ ــاتهــم وقـ ـ ــدراته ــم لل ـتـغل ــب عل ـ ــى
املعـ ــوقـ ــات وامل ــش ـ ــاكل يف هـ ــذه امل ـ ــرحلـ ــة
الع ـصـيـب ــة وامل ـصـي ــري ــة الـتـي متـ ــر به ــا
كوردستان والعراق ،وذلك:
 لـك ــي يعــبـ ـ ــروا امل ـ ـ ــرحلـ ـ ــة اجلـ ـ ــديـ ـ ــدةللدميقراطية والفيدرالية بنجاح.
 لـضمـان املكـاسـب التــاريخيـة لـشعـبنـاونيل جـميع حقـوقـه املشـروعـة وتـرسيخ
وتطـبيق الدستـور العراقي الـدائم وبناء
عراق دميقراطي فيدرالي حقيقي.
 يف س ـبــيل ع ـ ــودة ك ـ ــرك ـ ــوك وخـ ـ ــانقــنيوســنجـ ــار ومخـمـ ــور واملـنـ ــاطـق املعـ ــربـ ــة
االخرى الى احضان كوردستان.

 وك ــذلك لـتـط ــوي ــر وازده ــار الـتج ــرب ــةالـدميقـراطيـة يف كـوردستـان واستـتبـاب
االمن وتــوفيــر احلــريــات بـصــورة افـضل
وت ـث ـب ـيــت وتـ ـ ــوحــيـ ـ ــد حـكـ ـ ــوم ـ ـ ــة اقل ـيــم
كوردستان بصورة نهائية.
اتفق احلزب الـدميقراطي الكوردستاني
واالحتـ ــاد الـ ــوطـنـي الـكـ ــردسـتـ ــانــي وفق
اســس ال ـش ــراك ــة والـتـ ــوافق والـتـحكـيـم
والتوازن على:
اوال :حتـديد مـنصب جـديد بـاسم نـائب
رئـيس االقليـم يف قانـون رئاسـة االقليم،
وال ــذي يـصـبح يف ال ــوقـت نفــسه ن ــائـب ــا
لـلقـ ـ ــائـ ـ ــد العـ ـ ــام لقـ ـ ــوات ب ـي ـ ـشــمـ ـ ــركـ ـ ــة
كـوردستـان ،ويكـون من االحتـاد الــوطني
الكوردستاني.
ثـ ــانـي ـ ــا :يعـني رئـي ــس مـجل ــس الـ ــوزراء

ونـائبه من قبل برملان كردستان ويكلفان
م ــن قـ ـبـل رئ ــيـ ـ ــس االقـلـ ـي ــم ب ــت ـ ـ ـش ـكـ ـيـل
احلك ــوم ــة امل ـشـت ــرك ــة ،ويع ــرض رئـيــس
مجلـس الـوزراء تـشـكيلـة حكـومـته علـى
البرملان.
ثالـثا :يـكون رئـيس بـرملان كـردستـان من
االحتــاد ال ــوطنـي الك ــردستــانـي ،بيـنمــا
يـكون رئـيس مجلـس الوزراء مـن احلزب
الـدميقراطـي الكردستـاني ،حلني اجراء
االنـتخــابــات يف ك ــردستــان اواخــر العــام
 ،2007وي ـش ــارك احل ــزب الـ ــدميق ــراطـي
الــكـ ـ ـ ــردس ــتـ ـ ـ ــان ــي واالحتـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـ ــوطـ ـن ــي
الكــوردستــاني يف االنـتخــابــات القــادمــة
بق ــائـم ــة م ــوح ــدة مـت ـس ــاوي ــة ،وآن ــذاك
يـتــسلـم احل ــزب ال ــدميق ــراطـي مـنـصـب
رئــاســة االقـليـم ،بيـنمــا يتـسـلم االحتــاد

الـوطـني منـصب رئـاسـة مجـلس الـوزراء
ملـ ــدة عـ ــامـني ،مـن ثـم يـتـبـ ــادل احلـ ــزب
الـدميقراطي واالحتاد الـوطني منصبي
رئاسة البرملان ورئاسة مجلس الوزراء.
رابعـا :اذا انــسحبـت اي كتلـة وزاريــة من
احلزب الدميقراطي او االحتاد الوطني
مــن احلك ــوم ــة امل ـشـت ــرك ــة ،آن ــذاك تع ــد
احلكومة مستقيلة.
خــامســا :يتم تـقسـيم املنـاصب الـوزاريـة
كاآلتي:
أ -وزارات (الــداخـليــة ،الع ــدل ،الت ــربيــة،
الصحـة ،الشؤون االجتمـاعية ،االوقاف،
امل ـ ـ ـ ــوارد امل ـ ـ ـ ــائ ــي ـ ـ ـ ــة ،الـ ـنـقـل ،االع ــم ـ ـ ـ ــار،
الـتخــطيـط ،حقــوق االنـســان) لالحتــاد
الوطني الكوردستاني.
ب -وزارات (املاليـة ،البيشمـركة ،التعليم

العــالـي ،الــزراعــة ،الـثقــافــة ،الـكهــربــاء،
املـوارد الـطبـيعيــة ،البلـديـات ،الـريـاضـة
والـشبـاب ،وزارة االقليـم لشـؤون املنـاطق
الـ ـ ـ ــواقـعـ ـ ـ ــة خـ ـ ـ ــارج االقـلـ ـي ــم) لـلـحـ ـ ـ ــزب
الدميقراطي الكوردستاني.
جـ -تسند الوزارات الباقية الى االحزاب
الكردستانية االخرى.
د -يـجــب ت ـ ـ ــوحــي ـ ـ ــد وزارات (امل ـ ـ ــالــي ـ ـ ــة،
البـيشمـركة ،العـدل ،الداخلـية) يف فـترة
اقل من سنة واحدة.
وحلــني ت ـ ــوحــي ـ ــد ه ـ ــذه ال ـ ــوزارات الـ()4
سيـتم تعيني وزير للـوزارة ووزير لالقليم
ل ـش ــؤون ال ــوزارة اخملـتـص ــة وكل مـنهـم ــا
يـديــر وزارته يف املنـاطق الـتي تـقع حتت
سيطرته.
سـادسا :ميزانيـة عام  2006يتم التعامل

مـعهـ ــا كـمـ ــا كـ ــان مقـ ــررا مع الــتقـ ـسـيـم
املتساوي مليزانية كل من رئاسة االقليم،
الــبـ ـ ــرملـ ـ ــان ،مـجلـ ــس الـ ـ ــوزراء ،مـجلـ ــس
القضـاء واي موضـوع مشـترك آخـر بني
اجلهـتـني بعـ ــد ذلك سـتق ــدم مـي ــزانـي ــة
اقلـيم كـوردستـان بعـد تــسلمهـا مـن قبل
حـكـ ــومـ ــة االقلـيـم املـ ــوحـ ــدة للـ ـسـنـ ــوات
القــادمــة الــى بــرملــان اقلـيـم كــوردسـتــان
وبعد املصـادقة عليها سـيتم تخصيصها
للـمنـاطـق اخملتلفـة بـشكل يـتنــاسب مع
نــسبــة الــسكــان وبحـسـب االتفــاق داخل
احلكومة املوحدة.
سابعـا :تشكيل جلـنة عليـا حتت اشراف
رئيـس االقلـيم ملـأسـسـة وتـوحيـد اجهـزة
اآلسايـش والشرطـة يف اقليم كـوردستان
خالل عامني بعيدا عن مبدأ التحزب.

بـعد بـدء احلكـومة املـوحدة مبـهامـها يف
عــاصمــة اقلـيم كــوردستـان (أربـيل) يـتم
فتح دورات خـاصـة خلـريجي اجلـامعـات
بـه ـ ـ ـ ـ ـ ــدف تـع ـ ــي ـ ــيـ ـ ـنـه ـ ــم يف سـل ــك أم ـ ــن
احملافظات وذلك كخطوة اولى من اجل
اعــادة ت ــوحيــد وت ــأسيـس هــذه االجهــزة
الهامة.
ثامنـا :يتم تعيني ممـثلي حكومـة اقليم
كوردسـتان يف اخلـارج باتفـاق ثنـائي بني
رئيس االقليم ونائبه.
تـ ــاسع ــا :ت ــشكـيل جلـن ــة م ـشـت ــرك ــة مـن
االحتـاد الــوطني واحلـزب الـدميقـراطي
يف جمـيع محــافـظــات إقلـيم ك ــردستــان
بغرض حل املشاكل والعوائق.
عــاشــرا :ي ــرشح الـطــرفــان ال ـسـيــد مــام
جالل مل ـنـ ـصــب ســي ـ ــادي يف احلـك ـ ــوم ـ ــة
الــف ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرال ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة.

