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 ینانێهیدەب ەب یگرنگ داتدهڵوهە یراقێع یتەحکوم ،ەویەربازەس یووڕ ەل (داعش) یسالمیئ یتڵەوەد یکخراوڕێ  ینانێهێشکستپ ەڵگەل
و  ەکمۆت ینيشتيمان  یکێژیسترات یشتنڕدا م،ەاڵبدات.  ب کانیەتگوزارەخزم یاندنەیو گ رانکراوێو یرخانێژ ەیوەاتنانیو بوون یریقامگەس

 .ەئاست گرنگ مانەهەب  ،ەمتمان ینانێهیدەب ۆگونجاو ب یزمیکانیم ڕێی ەل اکان،یجياج یەنیو ئا یتنیئ گاەڵمۆک وانێن ەل کردنێجەبێج یشياو

 یرۆز یکیەگرنگ ەیەکهاتێدوو پ وەئ وانێن ەل ییواەو کورد، ئاشت وەشيع وانێن یكەەیاسیس تەەراکەو ش یژووێم ەیندەوەیپ ۆیهبە ەتەبەڵه
 وداهاتو یكانستەربەبە رەس ەب بوونڵزا ،ەنیەدوو ال مەئ ەیوەکبوونینز ێبەب گومانێ. براقداێع ەل یقامگيرو سە یئاشت ینانێهیدەب ۆب ەیەه

 یشەهاوبەو ب (یرێم) وهژينەێتو ۆب استڕناوه یالتژهەۆر یوتیتینستیئ یرشخەێستپده بە ،ەوەدید مەعيراقدا. ل لە تێبەد مەستەئ یکێکار
 ەپارت یرانەنێنو وانێن ەل زگردێو م ەوەبوونۆک کەیەریزنج ٢٠١٨ یئازار/١شوبات و  /٢٨ یژانۆر ەل ،ۆگفتوگ ۆب نەیدیراف یرنتەسە ەڵگەل

 ەپارت یرانەنێو نو مستانیکادەو ئ ینیئا یتیەساەدران. ک نجامەئ فەجەن یشار ەل  کانيانەكوردستان و هاوتا شيع یمێرهە یكانكيەرهسە
 .بوون کانەوەبوونۆک ەیئاماد ەوەفەجەون غداەکوردستان و ب یمێرەه ەل مانەرلەپ یندامانەو ئ کانیەسياس

 ” یناونيشان رێژ دواتر لە یزگردێم و ،”كانشەهاوبە تەرفەو ده کانەرانەی: قراقێع ەل یانڕحکوم یداهاتو“ یناونيشان رێژەم لكەيە یمينارێس
 هاەروە. هچوونەوەڕێب ”یراقێع یگاەڵمۆک یکانەکهاتێپ وانین ەل ەمتمان یدروستکردن ەل یسياس یرێبژەستەد یژێو تو ستانەدەاربیبر ڕۆڵی

 یكۆرسە یولموسەالء ئەيد عە، و سەشيعە یكانعەەرجەم ورهگە ەل کێکیە ،یفيجەلنەشير ئەبە ڵاڵتوئايە یردانەس مێرهە ەیکەشاند یندامانەئ
 .کرد یشيع یقفوه یديوان

 و کورد ەعیش وانێن یکانیەژوویم ییەندەوەیپ

 ەمێرژ ەدژ ب یباتەو خ شەهاوب یژوویم شەمەئ ،ەوەکاتەد انیجيا ەک ەیوانەل اترنیز ەوەکاتەد کینز کەیەو کورد ل ەعیش ەک ەیناڵخا وەئ
 یمێرەه یکانەو شاخ کانەرەنگەس ەبوون ل مانەڵگەل کانەعیش یەسياس ەرکردەس ەل کێرۆز ”. ەوەتێگرەد نەیحوس دامەس ەیکەرۆکتاتید

 یتێکیە یاسیس ینەنجومەئ یندامەئ ،ەریپ دەحمەئ یعدەس ەیوت ەمەئ  ”.نیبوو نداندایز  مانەهەل ەوەکەیەب ەمێئ هاەروەکوردستان. ه
 کان،یەجياواز رەسەب وتنەرکەس ۆب ەر بووهانده رجارۆز ەشەهاوب ییەژوویم ەباتەخ مەئ ەک داەوەب یشەئاماژ ەریکوردستان بوو. پ یمانینيشت
 ”.تێخرب ێپشتگو ەژوویم مەئ تێناکر

 سەرنجی سیاسی
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 راقێع ەل ەعیکورد و ش وانێن ییواەئاشت ۆیئاس

 یرارکردنەرقەو ب یژیتوندتو ەب نانێه ییتاۆک ۆب ییەکەرەس یکێرجەشمێپ راقێع یکانەییەوەتەو ن ینییئا ەکهاتێپ وانێن ەل یمانیشتین ییواەئاشت
 و ستورەد ەب مێرەه یتەو حکوم یالڕدیف یتەحکوم یندبوونەپاب ەل ییەتیبر ییواەئاشت ۆب راێخ یکێرجەشمێ. پتدااڵو ەل یرانەشگوزۆو خ یئاشت

 کار یلەو ه شیو ئاسا یتگوزارەخزم ینکردنیداب ەل انییکارا یلماندنەس
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 ینانێهیدەب یستەبەمەدروست کرد ب انیکیەمانەیو کورد هاوپ ەعیدا، ش٢٠٠٣ ڵیساەل نەیحوس دامەس یمێژڕ یوتنەک یدواەدواب
 بووەه انیکەرەس یکۆڵێر ەوشيع کورد ”کوردستان،  یمانەرلەپ یکۆرەس یگرێ، ج ینکێمیئ رەعفەج ەیووت ە. بیموکراسید یکێتیەانڕحکوم

. ٢٠٠٥ ڵیسا ەکرد ل راقێع یستورەد یندکردنەسەپ ۆب انیکار ەوەکەیەب ردووالەه شدا،ەئامانج مەئ ناوێپەل ”.ێنو یراقێع یدروستکردن ەل
 وان،ەئ ینگەد ێبەب ەچونک یراقێع یستورەد یندکردنەسەپ ۆگرنگ بوون ب رۆز یکیەپالپشت واەنیوەن یزگاێپار یکانەکورد ەرەنگدەد ،ەتەبەڵه

 یندکردنەسەبوو پ دایتواناەل نابوو،ێستهەدەب یوتنەرکەس ندایددەحەاڵو س نبارەئ یزگاکانێپار ەل ەک ەسوون یبەرەع ی”خيرەن“ ینەیکامپ
 .کراەدەن ندەسەپ ستورەد واەئ ەوەتیەستاەبو ستوورەد یندکردنەسەپ ەدژ ب زگاێپار (٣) ێس رەگ اساکان،ی ەیرێگوە. بیەابگرداڕ یستورەد

 یموکراتید یپارت یستیل یکۆرەس م،ەرەک فاتەرەع یکانەوت ەیرێگو ەبوو، ب اتریز راقێع ەکورد ب یندەوەیپ ن،ەیحوس دامەس یمەردەس یدوا
 کانداەعیش ەڵگەل ەک ەیکات وەل کردبووەن ۆیخ  یبوونیراقێع ەب یستە،ه٢٠٠٣ یدوا کەو کورد کات هيج ” غدا،ەب یمانەرلەپ ەکوردستان ل

 ڵیسا ەجار ل مەکیە ۆب دا،ێیەنو ەتەاڵسەد وەئ ریژەل ” یم وترهكە شەوەل ادیز ”.راقداێع ەدارشت ل انیانڕحکوم ێینو یمەستیس یشەهاوبەب
کورد،  ەک ێیەیپ وەو ب غداەب ەل اردانڕیب ەیسۆپر ەل ەورەگ یکێرەکیشدارەب ەبوون کورد ٢٠٠٣ پاش ”کرد. یبوونیراقێع ەب یستە، کورد ه١٩٩٢

 .راقداێع ەل یانڕحکوم یمەستیس یکانەجومگ یکراێت وێن ەل ۆستەئ ەگرت انیو گرنگ اڵبا یستۆپ نیندەچ کان،ەعیش ەڵگەل

 ەییوازەرتەو پ ەییگل

 کۆرەس ،یکیمال ینوور وانێن یندەوەیپ ەک ەیکات وەگومان ل ێیج ەو بوو وهێنو یکێناخۆق ەچوو ەعیکورد و ش وانێن یەیتیەمانەیهاوپ مەئ
 ەشەب نجامداەئ ەو ل وتەن یکردنەناردەه رەسەل یکۆناک ۆیهەکرد ب یخراپ ەل یووڕکوردستان   یمێرەه یتەرابردوو، و حکوم یرانیزەو

 یمێرەه ەل ۆییخەربەس یمۆفراندیر ینجامدانەئ یدوا ەدا و ل٢٠١٧ ڵیساەل ە. ونراێستەو راقێع ەیبودج ەکوردستان ل یمێرەه ەیبودج
 .ەوەشانەوەڵه اتریو کورد ز ەعیش وانێن یکانیەندەوەێدا،  پ ٢٠١٨/لولەیئ /٢٥ ەکوردستاندا ل

. نەبک مۆفراندیر ینجامدانەئ ەل ووڕ ەیوەب دانیکورد هان ەب رەرامبەب غداەب یکانەتەاسیس ەرتاوەسەل رەه نەڵید مێرهە سياسات لە یرانەژێدار
 ەک داەوەب ەیئاماژ دارەتمەسياس مانەه  ”کورد. ەڵگەل غداەب ەڵەیمام یوازێش ەب رەرامبەبوو ب ەوەکاردان مۆيفراندڕ ” ،ەریپ یعدەس ەیوت ەب
بوو  کێکارڕێ ” مۆفراندێر ینجامدانەئ کوەڵب ”بوونە ەواقيعي تاز یدروستکردن اخودیسنوور  ەیوەشتنڕدا انی ەکەخۆد ینۆڕیگ ۆب ” مۆفراندیر
 نەکەد ەچوونۆب  مەئ یستەڵرهەب ەعیش یرانەاردروستکیبر م،ەاڵب  ”.تێوەد انیداهاتو ۆب انییچ ەک ەیوەب تەبارەس کەڵخ ەل ارکردنیپرس ۆب

 .ەوەجيابوون ەیژۆپر رەسەل ەکردو یجدد یکار ەوە٢٠٠٥ ەل رەکورد ه ەک یەوا انێیو پ

 یرەرامبەب یتوندەب ،یبادەع رەدەیح راق،یع یزيرانەو کۆرەس  م،ۆفراندیر ینجامدانەئ ەل ت،ێبووب مێرەه یتەحکوم یستەبەم  کییەرچەه
 یمۆفراندیر یتیەدژا یعیش یتیەعەرجەم ،ەوێش مانەهەکرد. ب یسفەو راقێع یالوازکردن اتریز ۆب کڵیوەه کەو و یستورەناد ەو ب ەویەستاەو

و  کانیەتڵەوەودێن ەشتەگ یووڕ ەب کانەخانەکۆفر یداخستن کوەو ییسزا یکارڕێ نیندەچ یرەبەگرتن ەب ستاەه غداەب نجامدا،ەئ ەکرد. ل
 .ەوەوتەنەب ندەمڵەوەد یرکوکەکەب زێه ینانێباکاره ەب کانەکۆناکێج ەناوچ یکردنۆڵنترۆک

 یدروستبوون ۆ. خرداێولەو ه غداەب وانێن یکانیەندەوەیپ ەل یەزڵۆئا مەئ یدروستبوون ۆب تێال بکر کیە ەیمۆل نهاەت تێبەن واڕە ەنگڕە مەاڵب
 کانەڵەه ەسوود ل تێبەد ۆیەب رەه ،ەکردوەن یباش ەب انیکانەکار ەک ەیوەب یەال ردووەه یدارانەتمەاسیس یکردار ” ینجامەئ ەل یەبارەنال مەئ
 یکانەوت ەیرێگوەب ،”داهاتوودا ەل ەوەکاتەد مانەکید ەیشێک یوەڕووبڕ ەمەئ ەیوانەچێپ ەب ەچونک ،ەوەنەیبک ێنو یکەیەرەو الپ نیربگرەو

 یخۆد رەبەل یەدایالواز ەڕیوپەل راقێع ” ەک داەوەب یشەئاماژ وەکوردستان.  ئ یسالمیئ یکگرتویە یاسیس ینەنجومەئ یکۆرەس ،یلەع یهاد
 مانەه ەب ەالوازان ڵەخا مەئ ”.ەیکەکەڵخ ییکگرتویەو  ەیکەخاک ەییکپارچیە رەسەل یترسەم یدروستبوون ۆیه ەبوون ەک داۆیناوخ یبارەنال
 .ەئاسان کردو راقداێع ەل یکەرەد یردانەوێستەد ەوێش

 ابردووڕ ەل رگرتنەو سوودو کانیەجياواز ەیوەمکردنەک

 انیتاڵهاو یدانیتەارمی ەیگڕی ە. لننێستبهەدەب انیژەوەکێپ کانێیەملمالن ەیچکڕێ ینۆڕیگ یگاڕێ ەل تواننەد راقێع وێن یکانەجياواز گاەڵمۆک
 یرانەشگوزۆو خ یو ئاشت یریقامگەس تواننەد ستانەدەاربیبر ز،ێهەب یکیەئابور یو دروستکردن ییواەئاشت ەیسۆپر ەل انیکردنێپ یشدارەو ب

 كەید یکانیەربازەس ەوتنەرکەداعش وس یزاندنەب کوەو هاتوونیدەب ەیوتانەستکەد وەئ ،ییواەئاشت ینجامدانەئ ێبەب ەک ەوونڕ. ننێبهیدەب
 .نێبکر ادەیبچن و ل ستەدەل
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 ێبەو ب ەییکراوەب کانەتەباب یکردنێتاووتو ۆب ەکانەداریندەوەیپ ەنیەال ەیوەکردنۆک ،ییواەئاشت یوتنەرکەس یکانەنيشان ەل کێکیە
 ەوانگڕ کانەکورد و شيع ەدارەتمەسياس ف،ەجەن یشار ەل کانەوەبوونۆک ییژاێدرەب ،ەتەبەڵ. هەوەندنەسۆڵەو ت یترسەم یبوون ەب ستکردنەه

 یماەبن رەسەل یریقامگەو س تیەديموکراس ینانێهیدەب ەک داەوەب انەیئاماژ یگشتەو ب ووڕ ەداهاتو خست ەب تەبارەس انۆیخ یچوونۆو ب ریو ب
 رێژ ەوتەکەدەن یکێشەب واەئ یەزبواێهەب راقێع رەگەئ ەک ەیوەئ رەسەل ابوونڕهاو یگشتەب وانە. ئەرەسەچار ەیگڕێ نهاەت اسای یرەروەس
و  یگشت یکڵمو ەل ەفراوان یەرانکارێو و یئابوور یمانڕو دا نڕیوکوشتن ب انیئازار و ز موەه وەئ نجامەرئەو د ەوەکانیەرورستیت ەپۆگر ەستەد

 .ەوەوتەکەدەن ک،ەڵخ

 ۆب نەیبک یسازەو ئاماد ەوەنەیبک مەک ردوالەه وانێن ەل ەنکژەت یئاست ەیوەئ ۆب نیهاتو ەمێئ ”. تێوەکەردەد رەسەچار یستیوێپ داەرێل
 یستورەد ەیرێگوەوب اشکاوڕو  ەنیقەاستڕ ۆیگفتوگ گومانێ. بەریپ یعدەس یکانەوت ەیرێگوەب ، ”.ەنیقەاستڕ یکۆیەگفتوگ ینجامدانەئ

 کەڵێمۆک ەک ەاستڕ ” یوت ینکیمیئ رەعفەج ەوەیەبار مە. لرێولەو ه غداەب وانێن ەل ەکانەردراویسەپەڵه ەشێک یرکردنەسەارچ یلیکل ،یراقێع
 ەل نیرپرسەب داییتاۆک ەل ەمێئ مەاڵب ،یوێپش یدروستبون ۆیه ەتەبوون ەک ردووالەه وانێن ەل ەوەتەماون رەسەچار ێب ەب ەک نەه تەباب

 ەستیوێپ ەیوەئ ”.بنەد رەسەچار رەه مەاڵب انیرکردنەسەچار ەیسۆپر رەس ەل تێبەجياوازمان ه یچوونۆب ەنگڕە. ەشانێک مەئ یرکردنەسەچار
 .راقداێع ەل ەگۆديال ینجامدانەئ یزمیکانیو م ەسۆپر یکردنەییزراوەدامەب تێبکر

 یسۆڵەپ یازیشنێو پ رنجامەد

 ەل گومانێ. براقداێع ەل ریگەمەو ه ەتاز یکێتەحکوم یدروستکردن ۆب شێپ ەتۆهات یژووێم یکێلەه ەک ەیەوەئ تێکرەد یدەب ەیوەئ
 غداەب ەل یانڕحکوم ەل شدارنەب ەک ەوەشیکورد ینیەال ەب کانەنیەال مووەه ک،ێ. تا ئاستەوەتێنێبم رانداەیق ەل ەک یەن کێنیەهيچ ال یندەوەرژەب
 انیابردووڕ ەسوود ل تێبەد رێولەو ه غداەب ەل کیەرە. هراقێع ەل یانڕحکوم یزموونەئ یو شکست ییوتوەرکەس ەل رپرسنەب  ،ەو٢٠٠٣ ڵیسا ەل

 ەل ەوەنەبک مەک کانیەجياواز نەبد ڵوەه تێبەد نیەال ردووە. هنەبک ختەتیپا ردووەه یزگاکانەدامود یزکردنێهەب ەل نانێرهەو وب رگرنەو
 .رکردننەسەچار یەیبچووکن و ما کانەشێک ەیبارەق ەک کداێکات

. کانەنیەال وانێن ەل داەڵه انیرەس یکۆناک کەڵێمۆک دایبوونەن ەل ەچونک ردووالەه یکەرەس یکار ەتێبب تێبەد نەیقەاستڕ یشەهاوب ینانێهیدەب
 ەکەشێک دا،ۆمرەل ”. رەکیشدارەب کەو کەن دا،یسياس ەیسۆپر وێن ەل تێبکر داەڵگەل ەڵەیمام یکسانیە ەب تێوەیەد یکورد ینیەال ،ەنموون ۆب
 یکانەماف ەیوەئ ێب ۆستەئ ەتێبگر کانیەتیەاریرپرسەپ یبەکورد وترا ئ ەب ؛یەن یشەهاوب ەب یواڕب ەیەه غداەب ەل ەیتڵیەقەع وەئ ەک ەیەوەئ

بدات  یجد ڵیوەه تێبەد غدا،ەب ،ەوەیەبار مە. لیلەع یهاد ەیوتەب کات،ەکارد ەاوۆڕو د ەبراو یتڵیەقەع ەب یراقێع یتەحکوم ؛ێتێبدر
 لە رانۆز“ یگوت ان،ۆڕگ یوهبزوتنە یر ليستسەعيراق لە یمانتاررلەزا، پەحموو رهمە شوهيەۆخ یال.  لەەوەبکات ورێه رێولەه ەڵگەل کانیەگرژ

 یكردندروست ۆتمان بويەولەئە ێبده يەۆب ،یكورد یناديموكراس یتەڵوده لە باشتره ێپ یعيراق یتو ديموكراسيە یتاڵهاو یتەڵوده مەێئ
 .”ێدروست ب یحوكم

کار و  یشووێپ یریزەو و کانیەدرەس وێن ەل ەرکردەس ،یعەیلروبەناسر ئ بوون لە یكاندا بريتشيعە كخراوهێر یديو لە كەزگردهێم یشداربوانبە
 کاتەد یتیەکاۆرەس یبادەع رەدەیح یەیتیەمانەیهاوپ وەل ەکێشەب ەک فاءەو ەیوەبزوتن یکۆرەس ،یرفەلزەئ دنانەو ع  یتیەەاڵمۆک یکاروبار
 ،یتالوەلفەئ دەحمەو ئ مار،ۆك كۆرسە یگرێج – یکیلمالەئ ینور یژکارێاوڕو  اسای یتڵەوەد یمانەیهاوپ ەل ەرکردەس ،یرەسکەلعەئ یو سام

 ینمايێر ێیپبە (شترێپ یكەمينارهێس یوانەچەێپبە) كەزگردهێم یوهر ئەبەبوون.  لە ەکمیح ەییوەتەن ەیوەبزوتن یاسیس یبەکتەم یندامەئ
 ،ەوێش مانەهبە كە  وهكرده وهختيان لەجە یگشت یكيەوهێش بە وانەئە ماڵبە ،وهننەێمناو ده ێببە كەزگردهێم یكانچاتام هاوس بوو، گوتە

بکات  ڵیاڕدیف یادادگ یاریبر ڵیقبو یوونەڕکورد ب ەستیوێپ ”بکات.  هاوكات  رەسەچار غداەب ەڵگەل یکانەشێک بداتڵوهە ريشێولەه تێبەد
 یکێتڵەوەد ناوەل کێتڵەوەد کوەکوردستان و ”یگوت ركردانەو سەلە كێك، يە ەوەیەبار مەل ”.ڵیاڕفيد یالتەسەد ەبدات یکانەتەاڵسەدەل کێندەو ه

 ”.ڵیاڕدیف یتەحکوم یالوازکردن یکارۆه تەێبده ەفتارڕە مەئ ت،ەێەن رداەسەب یانکارۆڕگ ەمەئ رەگەو ئ  کاتەد فتارڕە ەکید

 ێب ەکردو راقیع ەل کێشەب ەب یبوونەل یسود ەک ەیوەکرد ب انیکوردستان یمێرەه یتەحکوم ەیمۆل  کانەشيع ەرەژێدار تەسياس هاەروەه
 ەیوەئ ێب ەرگرتوەو راقێع یگشت ەیبودج ی٪  ١٧ ەل مێرەه یتەحکوم ،ەنموون ۆ. بتێبوبەه راقێع ۆب ۆیوتەئ یسود رداەرامبەب ەل ەیوەئ

 وتەن یو رسومات و داهات کانیەسنور ڵەخا یداهات مێرەه یتەحکوم ها،ەروە. هغداەب ەل تەحکوم ەینێزەخ ۆب ەوەتێنەڕێبگ یکانەداهات
 .کاتەد کيشۆو ده یمانێسل یخانەکۆو فر رانێو ئ ایتورک ەڵگەل کانەسنور ۆڵینترۆک مێرەه یتەحکوم کداێکات ەل غداەب ۆب تێرێنان
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 ەل ەکێشەکوردستان ب یمێرەه ەبکات ک ستەه راقێع یتاڵهاو یوەئ ۆبدات ب اتریز ڵیوەه تێبەکوردستان د یمێرەه یتەحکوم ش،ەوەل ادیز
.  ”نەکەد رێولەه یردانەس ەک کێکات نین راقێع ەل وانەئ ەک نەبک ستەوا ه ندەباشور و ناو یراقێع یتاڵهاو تێوەنامان ەمێئ ” ەچونک راق،ێع
 یمەستیس دياره  ”.ەوەتێنێبم راقێع یکێشەب کەو تێوەیەئ اخودی ۆخەربەس ەتێبب تێوەیەئ ایئا ەک ەوەبکات وونڕ ەوەئ تێبەد یوردک ینیەال

 راقێع ەب نیناتوان ەمێئ ” ەدرا ک ەوەب ە.  ئاماژتێبکرێجەبێج یگش ەب تێبەد یشەکەستورەو د یەانکارڕگو ەب یستیوێپ راقداێع ەل یانڕحکوم
 ”.ەیەه ڵیاڕفيد یکێمێرەه کیە نهاەت کداێکات ەل ڵیدرایف یکێتڵەوەد نڵێیب

 رەسە. لەالو ەنەبخ کانیەکەالو ەو شوناس نەبد یراقێع ەییوەتەن یشوناس ەب وەبر نیەال ردووەه یرانەژڕێتداەسياس ەستیوێ، پ شەمەل ەجگ
 کێشەب کوەو انۆیخ وانەئ کوەڵب نێدانا یراقێع کوەو انۆیخ یکورد ینیەال ەک ەیەوەئ ەکەشێک ” یكان وتشيعە ركردهسەلە كێكيە ،ەتەباب مەئ
 ەل کێشەب کەو انۆیخ شیکانەو سون نێنەداد یعیش یاللیه ەل کێشەب کەو انۆیخ کانەعیکاتدا، ش مانەهەل ن،ێنەداد ەورەگ یکوردستان ەل

 .نەبد ریگشتگ ەییوەتەن یستەه ەب وەبر تێبەد کانەنیەال یاڕکێو ت یەانکارڕگو ەب یستیوێپ ەمەئ ”.ننێنەداد ەییناوچ یسوون یکێزێه

 ینیو ئا یتنیئ ینتمایئ ەب دانێگو ێبەب نەبک مەراهەف کانەنیەال یاڕکێت یکانەماف نەبدڵوەه ەک ەرانەژێتدارەاسیس موەه یرکەئ دا،ییتاۆک ەل
 دانێگو نهاەت ەل ەوەونەدوربک ەوەببن کەڵخ یاڕکێت یکانەشێک یئاگادار تدارانەاڵسەد تێدب ،ڵەخا مەئ یکردنێجەبێج شێپ م،ەاڵ. بەییوناوچ

 رەس ەبکات ل کانیەستیداوێپ وەشێک موەه یتەراسید تێبتوان ەک تێب کەیەتیمۆک یزراندنەدام ەب یستیوێپ ەنگڕە شەمە. ئانیرکانەنگدەد ەب
 .بوو بوانەئاماد ەل کێرۆز یازیشنێپ ەمەبکات، ئ شەشکێپ رەسەو دواجار چار راقێع یئاست

 یماكانبنە یزراندنياسا و دامە یركردنروهسە لە یختجە یرێم یئينستيتيوت یكۆردين، سەالئەر عەيدا، دالوهكەوتاره یشكردنشكەێپ یميان لە
 بە ێبكر ستوورده یكردنێجبەێج یتێنۆر چسەكان لەروانگە ۆڕیوگڵئا كە هاتووه وهئە یكات“ یو گوت وهدروست كردوه یانڕحوكم یمسيستە

 وهئە یكات ن، وهدادگا بكە یكردنۆخربەسە ۆو كار ب وهنەبكە ڕكان پياساييە شاييەۆدارانيش بتمەسياسە یژێو تو وهيەكەلەسەروتەێت كەۆرناوه
 یتديموكراسيە ێیپبە یسياسي یيارڕو ب تاڵسەده یتراکەشە یمار بنەسەلە ێبكر یيزراوهدامەغدا بەو بە رێولهە وانێن ینديوهپە كە هاتووه

 .”یوافوقيتە
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