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 یئاست ەل ەكێمەد ەكوردستان، ك یمێر ەه ەل ەیەخراپ و ساخت یرمانەد ەیو ەووبوونەڕ رووب یتیەنۆ چ رەسەل ژۆ ر  یگرنگ یكێباس ستاێئ

 نیبر  رەسەستخستنەد  ەب یستیو ێو پ یگشت ەب یندروستەت ی ر ەکتێس یرمۆ فیر  ەب ەستەو ەیپ رمانەد ی بوار  ەل ی چاکساز  مەڵ . بیەرانداەیق

 .*ەیەیەو ەنیژ ێتو  مەئ یكەڕۆ ناو  شەو ەئ ەك ،ەیەكەمەستیس یکانییەر ەکەیپ ەشێو ک

 ێپ یندروستەت یمەستیس ی ر ەبەو ەڕێو ب رەكخێر  ۆڵیر  یندروستەت یتەزار ە(، و 2007 ڵیسا ی15 ەکوردستان )ژمار  یمێر ەه یاسای ێیپەب

 ییژاێدر  ەب تەزار ەو  ەك ییەن ەشاراو  مەڵ . بیتڵیكوا ەل ابوونینڵو د ی تگوزار ەخزم یشكردنەشكێپ ەل ەار یرپرسەكاتدا ب كیە ەل ەوات ،ەردراو ێسپ

 رەه ۆب انیتڵو هاوو  تەحكوم ەیر ۆ ز  یەرجەخ وەئ ی ربار ەس شەو ە. ئێب وتوو ەركەس ەو یتوانەین داۆڵەدوو ر  وەل چكامیه ەل ی ژوو ێم

 یچاوكردنەر  ەب اینە. تییەن مترەك ێبەن اتریز  ییژئاواۆ ر  ەو بگر  ێدراوس  یتانڵو  یه ەل رەگەئ ەك ن،ەكەید تەبیو تا یگشت یرتەك ەل كێشۆ خەن

 ەیو ەر ەو د ەو ەناو  یكانیەهلەئ ەشخانۆ خەن ەل ەک انیتڵهاوو  ییرجەو خ كانەوساو ەڵ و ه الحەبەز  یەندروستەت ەزراو ەدام یكانییەرجەخ

 .نێدو ەد انۆیخ کانەژمار  ن،ەكەید مێر ەه

 :ەوانەل ن،ەه شەكید ی كار ۆ ه كوەڵب م،ەستیس ەیەیشپرز ڵەحا وەل ییەن اریرپرسەب تەزار ەو  اینەت گومانێب

 .كانەكراو ێكارپ اسای ەل ەشێو ك نێلەك •

 ۆب ی ر یداگێو پ ەرادیو ئ تیەن یشاندانین ەل ی الواز  ەڵگەل ،ی ر ێچاود یزگاكانەو د ی ر ەدادو  یتەڵسەو د اسای یتێر ەرو ەس ەل ی الواز  •

 .وخوارەر ەب ەو ەلوتك ەل ی چاكساز 

 .یندروستەت یزگاكانەدامود ەل اردانڕیب ەیسۆ و پر  تەزار ەو  یتیەراەراب ەل ی الواز  •

و  ماركردنۆ ت كەو  یگرنگ ەیزراو ەدام ێندەه یابیغ هاەرو ەه ،یر ۆ ج ییاینڵو د اندنەیگێجەكارب ییر ێچاود یكانەزمیكانیم ییالواز  •

 .نیخشەب ەو متمان تدانۆڵەم

 .كاكاندایندەس كەو  یكانییەەشیپ كخراوهێر  ەل ۆڵیكار و ر  ەل ی و ەڵ كێو ت ی الواز  •

  .ۆزانك ەل انیرچوونەو پاش د شێپ شكانیپز  ینانێو راه ندنێخو  یتڵیتوانا و كوا یئاست ینیز ەداب •
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 ێڕی كارگ یتیەراەراب 

 رۆ ز  نیەژخاێدر  یو پالن یس ۆڵەو پ ژیو سترات ەروانگ یشتنڕ دا ۆب ەو ەنیژ ێو تو  ەو ەركردنیب ەیسۆ پر  دایندروستەت یتەزار ەو  یكانەزراو ەدام ەل

 ەیو ەئ یچجا كراون،ەن ی ار ید وامەردەب یدانێپەشەو گ كردنێجەبێج یكانەناغۆ ئامانج و ق یكانییەكار ەورد داەبواران وەل چكامیه ەالوازه. ل

و  یتیەاەڕ و راب ێڕی توانا كارگ یدانێپەر ەپ ۆكارا ب یكێمەستیس ەو ەتەزار ەو  ە.  لێروون ب انیكانەركەئ ۆب انیرچاو ەب انیندانەو كارم ەشخانۆ خەن

 ێڕی كارگ یمەستیس ش،ۆیە.  بییەن ییهاتوو ێتوانا و ل ەب ستەو ەیپ كانداێڕیەكارگ ەستۆ پ ەل شیزراندنەدام یرجەو م ییەئارادا ن ەل كانۆڕییەپسپ

  .یتڵیكوا ەیو ەرزكردنەو ب كردنەكمۆ ت وەر ەب كردنیتیەراەراب كەن ێچەد كردنەنیو پ ەو ەو كاردان كردنەڕێكارب یه ەل یندروستەت

 ی ر ەروبەسێب ی دووچار  یندروستەت یمەستیس ،ییدارا ییراناو ەیق ی و بار  تەزار ەو  ۆڵیر  ییو الواز  یانڕ حوكم یمەستیس ەل ی الواز  ۆی هەب ڕۆ میئ

الو  یشكانیپز  ەل كەیەو ەن ستاێ.  ئەیەو ەڕێوا ب شیتر ەور ەگ یساتەكار  نایگەئ ،ەوتنەاكیفر  ی كار  ەب یستیو ێپ یش یو چاكکردن ەبوو  یناركەئ و

 نداێشو  رۆ ز  ە( لكانەمی)موق نیر ێخوالو و د ێیجەشتین یشكی.  پز ەبوون شەبێب یتڵیكوا ینانێراه ەل ەو ەكانەرانەیق ۆی هەب ەك كارن ەستبەد

 ی فشار  ەو ەشیتەزار ەو  ە. لنەناك ەڕێ ب زموونەئ نەخاو  یشكیپز  یرشتەرپەس رێژ  ەكات ل شدایوامەد یكات ەو ل نەناك واوەت یوامەد

 ینانێو راه ی زانستخواز  یكیر ەخ یندروستەت یندانەكارم كوەتاو  ەبوو ەدروست ن ەكمۆ ت یزمیكانیم ێیپەب ەو ەتەڕەبن ەل اندنەیگێجەكارب

كاتدا  یبوونەڕ پێت ەڵگەل واەئ ت،ێبەن ەزنەم ەنێلەك وەئ ەیو ەكردنڕ پ ۆب ەیرنامەب تەزار ەو  رەگەبن. ئ یتڵیكوا ەیو ەرزكردنەو ب وامەردەب

 شەكەور ەگ ەو باج نەكەد شیخراپتر  ستاێئ یكۆ رز ەل ی بار  ەك مەرهەب ەنێد زموونەمئەو ك مزانەك یوتوو ەشكێپ یشكانیپز  ەل كەیەو ەن

  .نەدەید كانەشۆ خەن

 شۆ خەن یماف

 ەك ەخراو  ێ پشتگو  كێئاست ەب ەشینووسراو  ەیو ەو ئ كراون ەن ارید یروون ەب شۆ خەن یكانییەتەڕەبن ەکوردستاندا ماف یمێر ەه ەل

 :ەنموون ۆ. بێ كر ەد لێشێپ انیماف ر ۆ ج انەید تەزار ەو  ییئاگادار  ەب كانەشۆ خەن

  .نین كانەچوو ێت رەرانبەب تداەبیو تا یگشت یکێرتەك چیه ەل  ەك ،یشكیپز  ییتگوزار ەخزم یتڵیكوا یوتنەستكەد یماف •

و  ەنگۆڕین ەل ەوانە. ئانیهاكانەب یاگرتنڕ رز ەو ب گرتنێزلێو ر  ینێنه یپاراستن ەب ەستەو ەیپ ەك ش،ۆ خەن یتەرامەك یپاراستن •

جار  رۆ ز  یچەك ،ەشۆ خەن رەسەل شكانیپز  یانیژ  ییو ێبژ  ەیو ەئ ی ربار ە. سێ كر ەد ۆب انیسابیح نەگمەد ەب كانداەشخانۆ خەن

 ەب تەبار ەس انیلەسەروتێت ی ار یو زان نەكەد ڕەتوو  ێل انۆیو خ نەكەد انیكانەشۆ خەن ی ر ەیس مەك ی چاو  ەب شكانیپز 

 نن،یبەد ندایپشكن یژوور  مانەه ەكاتدا و ل كیە ەل كێشۆ خەن ەل اتریز  شكانیپز  داەنگۆڕین ێندەه ە. لێنەناد انیكانیەشۆ خەن

       .(یشكیپز  ی)تاوان ەل ەكێر ۆ ج شەو ەئ ەك

 ،ێب ینیتۆ ر  یكێكار  كانداەشخانۆ خەو ن ەنگۆڕین ەل ێبەد ەك كانییەتەڕەبن ەر ەه ەپینسیپر  ەل كهێكیە یش ۆ خەن ی مار ۆ ت یپاراستن •

  .ێ كر ەون د یمەرخەمتەك انی یكارچاك ۆب ییاسای ەیگەڵو ب شۆ خەن یماف ەو ەو ب ێ ناكر  وەیڕەپ مەڵ ب

 یزمیكانیم ەشیمەه مەڵ ب دات،ەروون ێل انیشكیپز  ییمەرخەمتەك اخودی ەڵەه هاندایج ەل ییەن ەشخانۆ خە: نیمەرخەمتەو ك ەڵەه •

و  ەنەگمەد دواداچوونەکوردستاندا ب یمێر ەه ەل یچە. كانیكردنڕۆڵنتۆ و ك گرتنێر  ۆب ەئارادان ەو سزادان ل كردنیر ێچاود

  .ەشینتر ەگمەد ەستیشا ەیو ەنیپرسێل

 تەبیتا یرتەك

 مەڵ . بۆیەستەئ ەل یانیشینیو پشكن یرشتەرپەس یركەئ ەو ییەر یۆ ت ی وو ەڕ و ل ێخش ەبەد كانیەهلەئ ەشخانۆ خەكاركردن به ن یتۆڵەم تەحكوم

 ەو ەتەڕەبن ەل شەو ەئ ەك هەیه كایندەس یندەزامەر  ەب یستیو ێپ اینەت كانەتەبیتا ەرمانخانەو د یشكیپز  گاەڵمۆ و ك ەنگۆڕین ەیو ەكردن یتۆڵەم

 ی كار  تەحكوم یاتیجەل كەبكات ن یندامانەئ ەل ی رگر ەب ەیەو ەئ كایندەس ی كار  ەچونك ،ەتەو حكوم كایندەس یپینسیپر  ەیوانەچێپ ەب

 یەستینۆ مۆ ك ەتڵو  یمەستیس ەکوردستان ب یمێر ەه یاسایو  مەستیس ەك ەار ی. دكبخاتێر  ڕ( بكات و بازای ز ینفە)ت كردنێجەبێج

و  كخستنێر  ەل ۆڵر  تەزار ەو  ،ێیەوپە. بەدراو  ێپ ییوامەردەب ستاشێو تا ئ ەر ەگیکار  استەڕ ناو  یتەڵژهۆ ر  یتانڵو و  کانییەنیستال



          2018  ،23 ەژمار ،4 یرگهب یاسيس یرنجهس
 

3 
 

 ەر ۆ ج چیه كاكان،یندەس ەو ن تەحكوم ەن ش،یكێنیەال  چیه ەك ەیو ەل ەجگێب شەو ە. ئێنیناب یچاك ەب تداەبیتا یرتەك یكردنیرشتەرپەس

   .ەناو ەدان تەبیتا انی یگشت یرتەك ۆب وامەردەب ینگاندنەسەڵو ه دواداچوونەو ب ی ر ێچاود ۆب انیكارا یكێزمیكانیم

 ەب تدانۆڵە. منەه ەدان 21 رێولەه كەو  یكیەزگاێپار  ەل ەنموون ۆ. بەادبوونیز  وەر ەب انیروو  ێد تاەه كانییەهلەئ ەشخانۆ خەن ەیژمار 

 ،ەالواز  رۆ ز  ەدوان وەئ وانێن ەل ینگەماهەه مەڵ ب ه،ەیه ەنگیژ  ەیستەو د یندروستەت یتەزار ەو  ییندەزامەر  ەب یستیو ێپ یهلەئ ەیشخانۆ خەن

ناسراو و  ەنەخاو  ەب ستوورن ەپشتئ كانییەهلەئ ەشخانۆ خەن ەل رۆ ز  ۆ. خنیخوازراودا ن یئاست ەل شیتدانۆڵەم یكانییەنماێو ر  رەبێو ر  رەو ێپ

 ێیپەب ەنڵ سا ەیمتمان ەیو ەكردنێنو  ەو ن مەكیە یتدانۆڵەم ەن تری. ئەرگرتوو ەو  انیتۆڵەم ڕی دبەقەب انیكێشەب ەك انیكانڵبا ەرپرسەب

  .ەو ەتەكارا ماون یكێبیقەر  ێبەب كانەتەبیتا ەنگۆڕیو ن گاەڵمۆ و ك ەشخانۆ خەن ،یتڵیكوا یچاوكردنەر  ێبەب شۆیە. بەكراو ێواپڕ ب یكێمەستیس

 یش ۆ خەن یشانكردنیستنەد

 یشانكردنیستنەد ی بوار  یخسنتێپشتگو  ەب ەستەو ەیکوردستان پ یمێر ەه ەل یندروستەت یتەخزم یشكست یكانییەكەر ەس ەكار ۆ ه ەل كێكیە

 كداێكات ەخراون.  ل ێ پشتگو  كەیەتا راد كانەگیتاق ی بوار  مەڵ ب ،ەدراو  ییگر ەنێو  یایژ ۆ لۆ كنەت ی بوار  ەب رۆ ز  یكییەگرنگ ەو ەكیەال ە. لیش ۆ خەن

 بۆ كر یمەدژ  یرمانەد کانداەتڵەحا ەیربۆ ز  ەل  یچەك ،یبۆ كر یم ییشۆ خەن ەب ستنەو ەیپ مێر ەه یكانیەشۆ خەن ەیژ ێر  نیتر ەور ەگ

 یرمانەد یدوا ەل رمانەد شكانیپز  نجامدا،ەرئەد ە. لێ بنر  ەو یەكیتار  ەب ەگولـل ەیو ەئ كەو  ،ێ در ەد شۆ خەن ەب ەرانێكو  ە( بكیتیۆ باینتە)ئ

 .ێبەه انیسوود ەیو ەئ ێبەب ەو ەنەكەد یتاق شۆ خەن رەسەل هاەگرانب

 رمانەد ەیشێك

و  كردنەو هاورد نانێمهەرهەب یمەستیس ەك ییەن ەشاراو  مەڵ .  بەتەحكوم ۆی ستەئ ەل رمانەد ییتڵیكوا یكردنڕۆڵنتۆ ك اسا،ی ێیپەب

 ەیكەر ەگیكار  ەرنامەب ەل كەرو ەه کان،ەشێك نیدارتر یترسەم ەل كێكیە ەتەکوردستان بوو  یمێر ەه ەل رمانەد ینانێكارهەو ب كردنڕ بازاەب

 یمێر ەه ە. لكەڵكێباش و ب یتڵیو قاچاخ، كوا ییاسای ەل كنەڵێكێت ڕبازا ەنێد یكانەرمانە. دەو ەتەكراو  رەسەل یختە( جاوروود - نجەر  ەڵگە)ل

 یو توانا و ئاست زموونەئ مەڵ ب ،ەیە( هیشکیپز  یستیداو ێو پ رێو ئام رمانەد یو دروستکردن نانێه یکردنڕۆڵنتۆ )ک یتیەراەبەو ەڕێکوردستان ب

 تداەبیتا یرتەك ڕی بازا ە. لییەن كانداەتەبیتا هیندەو ەرژ ەب یكانۆڕەت یو توانا كانەشێك یئاست ەو ل ییەتاەر ەس رۆ ز  ەیەزراو ەدام وەئ ییكارا

 كانەرمانساز ەد انی ست،یو ێپ ەل مترن ەك رمانسازانەد ەیژمار  یچەك ،ەسنووردان ێب یكێندنەسەر ەپ ەل انیكانەو بزنس رن ۆ ز  ەرمانخانەد

و  ەوانامڕ ب ی گر ەڵه ەك نێبر ەد ەو ەڕێب ەو ەكێكانەڵخ نیەال ەل كانەرمانخانەد ەل رۆ ز  ۆیە.  بنەناك شتنۆ رمانفر ەد ۆی وخەراست یرشتەرپەس

 .نین ەو یەرمانساز ەد ەییشیپ یكیتێئ ەب ندەپاب ستیو ێپ ێیپەب انەیو  ن،یگونجاو ن یزموونەئ ینەخاو 

 مەستیس ینیشۆ و د تەبیتا یرتەك

 ن،ەكەید انەیربۆ کوردستان ز  یمێر ەه ەل مەڵ ب ن،ەكار بك تداەبیو تا یگشت یرتەك ەكاتدا ل كیە ەل ییەن انۆیب شكانیپز  اسا،یو  كیتێئ ێیپەب

 انیكانەتەبیتا ەشخانۆ خەو ن ەنگۆڕین ۆب كانیەحكوم ەشخانۆ خەن یش ۆ خەن ەانیە. هتێبەه یكانەنجامەرئەد ەل انیترس ەیو ەئ ێبەب

 هاكانەگرانب ەرمانەو د ەگیتاق ینیپشكن ێندەه ۆب ش،ۆ خەن ییدارا یخۆ بارود ێیپەب انی ن،ەكەد انیجبوور ەم اوازیج یگاێر  ەو ب شنێكەراد

  .زاننەد ڵما كیە ەب تەبیو تا تەحكوم یكڵ. واته مو كانییەحكوم ەشخانۆ خەن ەو ەننێانهەید كانیەر ەگەشتەو ن

. ن ڕ بك كانەرمانەد كراودایار ید ەیرمانخانەد ەو ل نەبك كانەنیپشكن كراودایار ید ەیگیتاق ەل نەكەد شۆ خەن ەداوا ل شكانیجار پز  رۆ ز 

 انێیپ انی ن،ەكەد كانیەگر ەنێو و  ەگیتاق یهاكانەگرانب ەنیپشكن ینجامدانەئ یداوا نووسن،ەد رمانەد شۆ خەن یستیو ێپ ێبەب ەانەیه

و  ی گر ەنێو و  ەگیو تاق رستارەو پ شكیپز  ەچونك نێكر ەد یدەب شیقتر ەز  ەب رۆ ز  كانیەشكیپز  گاڵەمۆ ك ەل ەاردانید وە. ئەو ەنەكەد ەدووبار 

   .ننێكبێپ شۆ خەن ینیشۆ د ۆئاسا ب هایژدەئ یكۆڕێت تواننەد انداۆیخ وێنەو ل ەدانەخانڵەبا كیە ەل انیموو ەه ەرمانخانەد

 یتڵەحا ە. لەیەه كانداەتەبیتا ەشخانۆ خەن یكانیەر ەگەشتەو ن رمانەو د ەگیتاق یكانیەرجەخ ەل انیر ێش یپشك كانەشكیپز  ەك ییەن ینێنه

. ێ كر ەد شەداب ەكەشخانۆ خەو ن رستارەو پ رەشكۆ هێب وانێن ەل ەو ەتێنێمەد ەیو ەو ئ ەشكیپز  ۆب ەكەداهات ی 70% ەیكینز  دایر ەگەشتەن

   .تبكا رەسەل انیكار  تەزار ەو  ەیو ەئ ێبەب نێسپەچەكولتووردا د ەل ەكیر ەخ ەوانەئ
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 رەه كاكانیندەس یكانەركردەس ەل ێندەه ەو ەكیەال ە.  لباكنێب رۆ ز  یكەیەتا راد داەو ەل ن،ەزانڵۆ ئا هۆڕ ت وەئ ی ئاگادار  ەك شیكاكانیندەس

 ەو ەشیتەڕەبن ەو ل نەبكێل انییشۆ چاوپ ەك ییەئاسا ۆیە. بیندەو ەرژ ەب یكانۆڕەو ت تەبیتا یرتەك یندانەكارم ی ژ ێتو  ەل كنێشەب انۆیخ

 ەنگەر  ەك ،ەشەه ەیالواز  ەزمیكانیم ڕەب وەئ ێیپەب ۆ.  خەكردوو ەدروست ن ەانیگاەڵمۆ و ك ەنگۆڕین وەئ ۆب انیكارا یدواداچوونەب یزمیكانیم

 انیكانەكار  ەو ل چنەردەد ێیل ەشێرئەس ێب لكارانێشێپ ،یتیەستاۆ د ۆڕیو ت ی كار ەواست ۆی هەب مەڵ ب ،ێ بكر  شیكێدواداچوونەب ناوەناوب

   .بنەد وامەردەب

 ی چاكساز 

 تەو حكوم انیتڵو هاوو  شۆ خەن یال ەل انەیمتمان یگشتەو ب ەو یز ەداب شكانیپز  یو ناوبانگ تەبەیو ه زێر  ەك ییەن مانڕ رسو ەس یەیما تریئ

 یەكداێكات ەل شەو ە. ئییەن شدایندروستەت یندانەكارم یندەو ەرژ ەب ەل كوەڵب ان،یتڵهاوو  ۆب اینەت كەن ەخۆ د وەئ یوامبوونەردە.  بەكزبوو 

 ەتێکوردستان بب یمێر ەه ەو ەانۆیهەو ب رزبنەب كانیەتگوزار ەخزم یتڵیكوا ،ێب وتووترەشكێپ ستاێئ ەیو ەل رۆ ز  ەكەمەستیس ێ كر ەد ەك

 شكانیپز  یكانییەدارا ەقازانج ێ كر ەد ر،ەو ێپ مانەهە. بەیكەوانەچێپ یاتیجەل ەو ەر ەو د راقێع یباق یكانەشۆ خەن یشكیپز  یزمیتور  ەیزارگەم

 ر،ەس ەتێبچ ۆی ب رەگەئ ەك یەوا ۆڤمر  یسروشت مەڵ ب ،ێب شیتر ڵەڵو ح اتریز  ستاێئ ەیو ەل مێر ەه یكانەتەبیتا ەشخانۆ خەو ن ەنگۆڕیو ن

 ۆیە. بێب یش ۆ خ یتیەەڵ مۆ ك ەیگێو پ ژدانیو و  نییو ئا اسای یسابیح رەسەل رەگەئ تاەه را،ێخ یقازانج ۆب ڕدبەق ی واز ێش رەب ەداتەمل د

 اسای یركردنەرو ەدروست و س یحوكم ەب كوەڵچاك نابن، ب ەو ەاركردنیو هوش ی ژگار ۆ و ئام نانێو راه ەردەرو ەپ ەب اینەت مەستیس یكانەشێك

 یلكردنێشێپ ۆب کێسنوور  هییر ێچاود یكانەزراو ەو دادگا و دام مانەرلەو پ تەحكوم یركەئ ،ە. واتبنەچاك د تەحكوم ی كار  یكردنەكمۆ و ت

  .نێدابن یشكیپز  ی وار ب ەییشیپ یكیتێو ئ كانییەنماێو ر  ساێو ر  اسای

و  كردنیر ێو چاود اردانڕیب یمەستیس ێبتوان ەیو ەئ ۆب تێب دایندروستەت یتەزار ەو  ەیانیز ەركەم یهجەن رەسەب یتەڕەبن ی انكار ۆڕ گ ەستیو ێپ

 ەڵگەبكات، ل رخانەت ۆڕییپسپ یینماێر  یركردنەو د ی ر ەرتاسەس یو پالن ی ژ یسترات ی كار  ۆب اتریز  ۆی خ تەزار ەكارا بكات. و  یر ۆ ج ییاینڵد

 دواداچوونەو ب نیپشكن ۆڵیو ر  ەو ەتەبیو تا یگشت یرتەك یكانەزراو ەو دام كانێییەجۆ خ ەتەحكوم نیەال  ەل انیكردنێجەبێج ەل ابوونینڵد

 .ێنیبب یخول ی واز ێشەب نیخشەبەو متمان نیخشەتبۆڵەو م نگاندنەسەڵو ه

 یكەیەو تا راد نێبكر  یتیەراەراب ەو ێنو  یزمیكانیو م رەكەیپ ەب كانەشخانۆ خەو ن كانەنگۆڕیو ن كانیەندروستەت ەبنك ەستیو ێپ دا،ەو ێن وەل

 ی فشار  ەكمۆ ت ینگاندنەسەڵو ه ی ر ێچاود یزمیكانیم ێیپەو ب ەو ەرووتر ەس ەیزراو ەدام كەڵێمۆ ك نیەال  ەل شیوانە. ئنێبكر  ۆخەربەس رۆ ز 

 كایندەدروستبوو(، س ە)ك یگشت یشكیپز  ینەنجوومەئ زگاكان،ێپار  ینەنجوومەئ ت،ەزار ە: و ەوانەل ر،ەس ەتێبخر  انیاندنەیگێجەكارب

  .ۆڤمر  یماف ەیستەو د یستپاكەد ەیستەد ،ییدارا ییر ێچاود ،یگشت ی (، داواكار اسای ەب انۆڵیر  ینۆڕیگ ی)دوا كانەندەتمەبیتا

و  مەكیە ەیپلەبكات ب نیداب كانەوتنەاكیو فر  ییتاەر ەس ییەتگوزار ەخزم یدانێپەشەگ ۆب نانێرهەبەو و  ەبودج نیرتر ۆ ز  تەحكوم ەستیو ێپ

 دایندروستەت یمەستیس یلیمو ەت یمەستیس ەچاو ب ەستیو ێ. هاوكات، پمەدوو  ەیپل ە(كان بەشخانۆ خە)ن یندەناو  هیتگوزار ەخزم

داهات و  یركردنەگۆ مس ۆب نەه اوازیج یلێدۆ م ەار ی.  دێ رناگر ەس شداەندیئا ەو ل گرتووهەن ی ر ەس ستاێئ ەیو ەئ ەچونك ،ەو ەتێنر ێبخش

   .ەكانییەنماێو ر  ساێر  ینۆڕیگ انی یدانان ەب انیستیو ێپ اینەت اخودی ەكانەكراو ێكارپ اسای ینۆڕیگ ەب انیستیو ێپ مەڵ ب ،یتڵیكوا ەل نانێرهەبەو 

 ،ەو ەنێژر ڕێداب مەستیس یكانەكهاتێپ یندەو ەیپ كێر ەبێر  ێیو به پ ەو ەتێنر ێبخش كاندایەشكیپز  ەشیپ یكانیەتەڕەبن ەركەئ ەچاو ب ەستیو ێپ

و  ركردنەسەو چار  گهیتاق ینیپشكن یكانەسۆ پر  ن،ێزر ێبپار  یگشت یو ماف یشكیپز  یندانەكارم یو ه شۆ خەن یكانیەتەڕەبن ەماف ەك كێر ۆ جەب

 مێر ەه ەتەهاتوو  یكەر ەد ی هاوكار  ەب ەمەستیس ەر ۆ ج وە.  ئەو ەنێكبخر ێر  یشكیپز  یدۆ ك ەو ب ینۆكتریلەئ یكێمەستیس ێیپەب نیخشەب رمانەد

 ازكراون یشنێپ ەیانیر ەسەچار  وەئ ی ر ۆ ز  ەر ەه ەیربۆ ز  ەك ەباس یانی.  شاێ ناكر  ێپ ی كار  مەڵ ئاشنا كراون، ب ێپ یرمانسازانەو د شكیو پز 

  .بنەن شداۆ خەن اخودی تەحكوم یتوانا ەل ەك ێناچێت انۆیوتەئ یكیەرجەخ
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 ەپوخت 

 ی كار  یتڵیكوا نیباشتر  یشكردنەشكێو پ شۆ خەن یكانەماف یو پاراستن كانەواو ێش ەو كولتوور  تیر ەن ینۆڕیو گ كانەنەڵێك ەیو ەكردنڕ پ

 انیستیو ێپ ەانیچاكساز  وەئ ەیربۆ ز  ەچونك شدا،ییدارا یرانەیق یكات ەل تاەه ت،ێبدر  نجامەئ تێتوانر ەد كداێكات موو ەه ەو ل نین تەحمەز 

. یەەو ەنیپرسێو ل ی ر ێو چاود یتیەراەراب یكانەزمیكانیم یكردنەكمۆ و ت یانڕ حوكم یكانەییەلوتك ەر ەاردڕیب ی ر یداگێو پ ەرادیئ و تیەن ەب اینەت

 .ەملاندوو ەس یەیراست رەئ شیتانڵو  یزموونەو ئ یەتوانادا ەل شەو ەئ

 یمەرهەب ەك ،یەدا -ی ر ێم یوتینستتیئ یبێكت نییدوا ەل كانیەر ەسەچار  یكردنێو تاوتو  كانەشێك یشانكردنیستنەد ۆب اتریز  ییكار ە*ورد

و  اسای یركردنەرو ەس ۆب كیەگاەڕێخشە: نی تساز ڵەو ە"د یشانیناون رێژ ەو ل ەندەب یكردنەئاماد ەب ،ەلەسەروتێت یكەیەو ەنیژ ێتو 

 كوردستان". یمێر ەه ەل كردنەییزراو ەدامەب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، 4، سەرنجی سیاس ی. بەرگی انیركردنەسەو چار  كانییەتەڕەبن ەشێ: كیندروستەت یمەستیس( 2018عەالئەدین )ر دالوە بەکارهێنانی وەکو سەرچاوە.

 23ژمارە 

 .وتی مێری بنینوسەر خۆین و مەرج نیە کە بیروبۆچونی ئینستیتئەم بیرو رایانەی لەم بابەتەدا خراونەتەڕوو بیروبۆچونی 

  


