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 )مێری( وهڕاست بۆ توێژينهاڵتی ناوهرۆكی ئينستيتيوتی رۆژههسه*

 

  

 

 

 

 

 

 

و  راقێع یتەاسیس ەل مەڵ ". بتەاسیس ەل ەژ ێدر  یكێكات كەیەفتە: "هیتیەگوتوو  شووتر،ێپ یایتانیر ەب یرانیز ەو  كۆ ر ەس لسن،یو  دڕۆڵها

 نەه مانداەكەناوچ ەل رەنێبزو  كەڵیمۆ ك ستاداێئ ەرابوردوو. ل ەیفتەه كەرو ەه ،ەشیژتر ێدر  رۆ ز  یكێكات كەیەفتەه استداەڕ ناو  یتەڵژهۆ ر 

 دار،یندەو ەیپ یختەتیپا ێس  ەنڕیچاو بب ێ كر ەد كردن،ینیشبێپ ۆ. بەو یەكا ەننێ( ب٢٠٢٠) ڵیسا ەل نێرخەرچەو  یرانەیو ق ووداور  ەیەوانەل ەك

  .ەهاتوو  رداەسەب انەیور ەگ ی انكار ۆڕ گ اندایكێرسەه ەل رانەاردڕیب یروونەد ی و بار  ەو ەركردنیب ەك ن،ۆ نتیو تاران و واش غداەب

 راقێع

 تەحكوم ەیو ە. دروستكردنێبەد وامەردەب ەكید یكانەو شار  غداەب ەل تەڵ سەو د رانەشاندیپۆ خ وانێن ێیملمالن ار،یناد یكێتا كات ەو ڕۆ میئ ەل

 ،ێب وامەردەدواتر ب یتەحكوم ینانێكهێو پ بژاردنەڵه یكات تاەه یعادل عبداملهد یتەحكوم ەك ەیەو ەئ ەكەتیەن ستاداێئ ە. لێبەد ەشێك ڕپ

 كراوڵقبو  راقداێع یقامەش ەل ەو ەئ نداەرچە. هەو ەاواز یج یك ەیەنیكاب انەیو  میت مانەه ەب ،ێب رانیز ەكو ۆ ر ەس ۆی خ رەه ەكڵەسا ی واو ەت ەوات

 نگەدێب انەیبن و  ی راز  فەجەن یتیەعەرجەو م درەس داەموقت رەگەئ یتەبیتا ەب قامەش یرا ەتەداو ەن ێیگو  رۆ ز  ەعیش یتەڵسەد مەڵ ب ێناب

 داۆیخ یدواەب ەور ەگ ی انكار ۆڕ گ ەنگەو ر  ێ بدر  نجامەئ ێبەد  ەو ێنو  یزمیكانیم ەب رەنێرخەرچەو  یكێبژاردنەڵه شداڵیمسایئ ینگانەدر  ەبن. ل

  .ێنێب

 رەسەب یژموونەه ترۆ وخەراست یكێواز ێش ەب رانێئ ەو ۆیەه ەو ب ێبەد وامەردەب راقداێع یپانەر ۆ گ ەل كایر ەمەو ئ رانێئ ێی( ملمالن٢٠٢٠) ڵیسا

 ەیەو ەئ اینەت ،ێبەد وامەردەالوازبوون ب ەل یراقێع یتڵەو ەد كان،ۆییەناوخ ەشێو ك ێیەملمالن وەئ ینجامەئ ە. لێنێپەسەداد یراقێع ی ار ڕیب

و  نیپەت ەل كێتڵەو ەد كەو  یراقێع ەك یكێر ەفاكت ەتاك ەو  ،ەو ەتێسەڵه ۆی خ ەیرادیئ ەب ێ جار  ەك ەو ەڕیپێت ەو ەل راقێ. عێنێناه كستش

 ،ێپەبوو بت كیر ەخ ٢٠١٤ ەل راقێع نایگە. ئكایر ەمەو ئ رانێئ یتەبیتا ەب – یتڵەو ەودێن یگاەڵمۆ ك ییپشتڵپا ەل یەتیبر  ەشكستخواردن پاراستوو 

 .ێنێشكست د ێ گر ەڵه ێل یستەد یتڵەو ەودێن یگاەڵمۆ ك رەگەئ ستاشێئ ەو 
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 كایر ەمەئ

و  یتەیەكەشكر ەو ل ۆی خەب اتریز  ەیمتمان ستاێحوكم. ئ رەس ەهات ەیوكاتەئ یه انەیو  ڵپارسا یه ەل ەاواز یج رۆ ز  ڵمسایئ یمپەتر  دڵناۆ د

 رەسەل كانەقۆ و ئابل كانەفشار  ێ. تادەو یز ەداب یكانیەراقێع ەمانەیهاوپ ەز ێو ه رانێئ یكانەفتار ەر  یمولكردنەحەت ی. تواناەشەڕیش ەیئاماد

 ەو ەكاتەد ریب موحەت یكێسمانیزنیب كەو  شتاێه ،ەو ەوانەچێپ ە. بەخواز ەڕ ش مپەتر  ەك یەن ەو ەئ یمانا ەو ەئ مەڵ . بكاتەو توندتر د اتریز  رانێئ

 ستەدەل یش یتیەكاۆ ر ەس یمەدوو  یرمێت ەو ۆیەهەب ەنگەو ر  ێناب داێت ەیبراو  نگەج ێزانە. دۆگفتوگ ی ز ێم رەس ەتێنێبه رانێئ یتیەستەبەو م

دواتر  ەئادار( رووبدات چونك یمانگ ییتاۆ ك تاە)ه ەندیئا ەیەیفتەه ندەچ وەل نگەج ەباشتر  ێیپ واەئ ماەن یش یر ەسەچار  رەگەئ ۆبدات. خ

    .تێناب وداەئ یندەو ەرژ ەبەل نگەج وكاتداەو ل بژاردنەڵه یتەمەڵه ەیرگەناو ج ەتێو ەكەد

 رانێئ

 یكێرانەیق رەه شداەو ێن وە. لەو ەشێپ ەباتەید نگاوەه ەب نگاوەو ه ەگرتوو  ۆخەل یوداەژمێو در  ریگشتگ یكێژ یسترات ی و ەیڕەپ رانێئ ەكێمەد

 ی ر ەداعش س ە.  كەداو  ەیكەژ یستات یكردنێجەبێج ەب ی تر ەور ەگ ی و باز  ەو ەتیەستو ۆ ق كێتەرفەد كەو  رانێئ ،ەداو ەڵه ی ر ەس راقداێع ەل ەك

 ەل یدا، توانا یكانەمانەیهاوپ ەز ێه ەب ەیشەگ تیەعەرجەم یتواەف یتەرفەو د یبادیع دریح یتەو حكوم مانەرلەپ ەیگێر  ەل رانێئ دا،ەڵه

 یتەمەڵ. دواتر هێ بكر  رەگۆ مس ۆب انیالحەبەز  ەیبودج ەك كردیكردن و وا رەگۆ مس ۆب ییاسای یتیەرعەو ش ەو ەرزتركردنەب تڵەو ەد یكانەز ێه

 یادو  یكانیە. گرژ بوو ەن داێت انیرانێئ ینفوز  شترێپ ەك كانەسونن یەبەر ەع ەناوچ یكردنڕۆڵنتۆ ك ۆب ەو ەستۆ ق یكانەركراو یداگ ەناوچ یرزگاركردن

 یو خاك و سامان كەڵخ ەیو ین ەیكینز  ەبكات ك لڕۆنتۆ ك كانەندراو ڕێداب ییەكوردستان ەناوچ ەیربۆ ز  ەیو ەئ ۆب ەو ەستۆ ق یش یمۆ فراندیر 

 انۆیخ یرانێئ ۆ پر  كەن یكیر ەمەئ ۆ پر  ەب اتریز  شترێپ ەك م،ێر ەه یكانیەاسیس ەز ێو ه تەحكوم ەیگێپ ەو ە. بگرن ەد ۆخەل راقێع یكوردستان

 یكانەرانەیق یناەپ ەل یش ەو ەئ ،یراقێع یانڕ حوكم یمەستیس ی واو ەت ۆی وخەراست یكردنڕۆڵنتۆ ك رەس ەهات ەر ۆ ن وجاەالوازتر كرد. ئ نواند،ەد

 ەل رانێئ ەیگێو پ ڕۆڵنتۆ . كەگرنگ نجامەر ەد مەڵ ب ،یكانەمانەیو هاوپ رانێئ ۆب ەبوونەن ەشیرئەس ێب ەوانەل چیه ەدا. راست نجامەئ رەبۆ كتۆ ئ

  .ەزتر ێهەب شترێپ یكڵێسا موو ەه یه ەل ٢٠٢٠

   رانێو ئ كایر ەمەئ یتەاسیس وانێن ی اواز یج

و توانا  یەمیقلیئ یمنەئ یكێز ێه كوەڵب ،یەن شیخواز ڕ بازا ییساز ەشیپ انی ی ئابوور  یكێز ێه ەو  ،یەن زێزله رانێئ كا،یر ەمەئ ەیوانەچێپ ەب

 ەیو ەو مان ەكەتڵو  ەییو ەتەن یش یئاسا یپاراستن كوەڵب ،یەن ەیكڕەبازا یستەبەم ك،ێوالت رەس ەخاتەد ژموونەه ە. كەسنووردار  یكانیەئابوور 

سوود  ۆب ەیەكەتڵەو ەد یكانەزراو ەمەدا ینانێكارهەو ب ژموونەه یپاندنەس ەب یستیو ێپ رانێئ راقدا،ێع كەو  یكێتڵو  ە. لیتەیەكەمێرژ  یخود

 ینەڵمۆ ك ەیگێر  ەل شیو ەئ انیژموونەه ەیو ەوكردنڵ و ب ندنەسەر ەپ یتوانا ەب ەدانڕ گو  ەو  ،یكانۆییەو مر  ییدارا ەرچاو ەس ەل رگرتنەو 

و  ردانەو ێستەد ۆپاساو ب دایبەزهەو هاوم یتێیەهاوس ۆی تۆ م رێژ  ەل رانێ. ئەسنووردار  شیو ەئ ە(، ككانەبەزهەم ەعیش) انەیفیەهاوتا

 یرانەو گوز  انیژ  یئاست ەیو ەرزكردنەو ب یانڕ حوكم یمەستیس یچاكردن رانێئ یتیەو ەولەئ ەك ێناچ ەو ەل مەڵ ب ،ێنێد كارەب ەیكەژموونەه

 بن و نگدارەشڕ پ ەینموون ڕیەو ناس الەربەو ك ەسر ەب یەبواەد نایگەئ ،ێ بكر  ێیپ كایر ەمەئ ەیو ەل اتریز  ،ێوببو  انیژموونەه رێژ  یگاكانەڵمۆ ك

 یەناحكوم ەر ەئاكت ەیگێر  ەل ەكیەمنەئ ەنیەال  یركردنەگۆ مس ەل یەتیبر  رانێئ یتیەو ەولەئ كوەڵ. بیەبونا دانترەئاو  یمانێو سل رێولەه ەل

  .انیكانەمانەیهاوپ

 ەشیمەبكات و ه یداەیپ كیەگاێئامراز و ر  یچ ەب ،ێ و ەد یچ یزانەد راق،ێع ەل ەیەه یروون یكێتەاسیس رانێئ كا،یر ەمەئ ەیوانەچێپ ەب

 ەرپرسە. بیەستداەردەبەل ی اواز یج ینیو ئا یتیەەڵ مۆ و ك ی و ئابوور  یمنەو ئ یاس یس ی ئامراز  كەڵێمۆ ك رانێئ راقدا،ێع ە. لەوتوو ەك یش یستەد

. ەكردوو  داەیپ راقێع یكانەانڕ و حوكم یمنەو ئ یاس یس ەركردەس ەینیر ۆ ز  ەڵگەل انیباش رۆ ز  ۆی وخەو راست یخس ەش یندەو ەیپ انیكانڵبا

 یكانیەاسیس ەزراو ەو دام تەحكوم ەب یندەو ەیپ یتڵەو ەودێن ۆڵیكۆ تۆ پر  ێیپەو ب یرمەف ەیگێر  ەب ەك ەبوو ەن ەو ەب انیستیو ێپ كانیەرانێئ

 ردارە. سەییخوردكراو  ەو ب ایج ەو ب اینەت ەب انەیكیەر ەه ن،ەكەد ەڵەمام كانەاواز یج ڵەو با یتیەساەك ەڵگ ەل ان،یاتیجە. لنەبك ەو ەراقێع

  .ەكردنەڵەمام ەر ۆ ج وەئ ینجامدانەئ ەل تەمیبل یمانەیقاسم سول
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 ی ار ڕیب رەسەل ی ر ەگیكار  نیمتر ەك ستاێو ئ ەبوو  ی كز  ەروو ل ەشیمەه راقێع ەل كایر ەمەئ ینفوز  ران،ێئ یژموونەه یكشانەڵه رەرامبەب ەل جا

 نیمتر ەك مپەتر  داەیو ەركردنیب ەل ۆ. خییو دارا ی ر ەسكەع ەیشەڕەه ەل نیتیبر  اینەت یش یستەردەب یكانە. ئامراز ەیەه یانڕ و حوكم یاس یس

 راقێع ەڵگەل ەلەمام رانێئ رەرامبەب انەیكەاستیس ەیو ێچوارچ ەل ستاشێتا ئ ەو  كات،ەد غداەب یكانەركردەو س یراقێع یتڵەو ەد ۆب سابیح

  .كاتەد انیر ەیس كچاویە ەجار ب رۆ ز  ەو بگر  كاتەد

  كایر ەمەو ئ رانێئ ێیملمالن ەل مسالیئ یكانیۆ نار یس

  .ەاواز یج انیروودان ی ر ەگەئ مەڵ ب ن،ەروو بد ێ كر ەد یۆنار یس ەر ۆ ، چوار ج٢٠٢٠ ڵیسا ەل

  .ماندوو كردن كتریەو  تەكالەو  ەب ەڕی ش انەیو  ،یئاشت ەو ن ەڕش ەن شتر،ێپ كەرو ەه) ١

 رانێئ رەسەل كانەو فشار  ەقۆ ئابل كایر ەمەئ ڵمسای. ئەیەو ێپ یش یر ۆ ز  یترس ەم یرچەگەئ ،ەیەه یوكردنەیڕەپ یچانس  نیرتر ۆ ز  یۆیەنار یس وەئ

 . هاوكاتینێمەن انیشوو ێپ یەیز یكر یە وەئ ەك كێر ۆ ج ەبكات، ب رتریقامگەناس راقێع ەیعیش ڵیوماێو ن ەكەتڵناو و  ی بار  كوەتاو  كاتەتوندتر د

 ەل یەیتڵەو ەودێن یەر ینارگەك وەئ كەرو ەه ،ێنیبەد رانێئ یكانەڵەه ەل شیسوود ە. و ەو ەتێلێهەد ییرز ەب ەب یكانەز ێه ییباشەئاماد یئاست

   .بوو  ی دووچار  ەكیەنیكراۆ ئ ەكۆ فر  ەیو ەخوار  ەخستن ینجامەئ

 ۆی ه ەب ێب شتنۆ فر ێپەڕ ش ەیگێر  ەجا ل ،ێبەد وامەردەب راقێع ەل یكیر ەمەئ ی شكر ەل یرنانەدەو  ۆب یكانڵەو ەه ەل رانێئ ردا،ەرامبەب ەل

 ەو ەسانید ەك نەبك كیەزار ێو ب رهاقیئ ەر ۆ ج یتووش  مپەدواجار تر  ەنگە. ر ێب یراقێع یتەو حكوم مانەرلەپ ەیگێر ەل انەیو  یكانەمانەیهاوپ

 داەو ە. لێلێبه ێجەب راقێبدات ع ارڕیب ۆی خ رەه ەو ەوانەچێپ ەب انەیو  ،ێ نو  یكێئاست ەتێنەیەبگ كانیەو گرژ  ەو ەبدات رانێئ یچەرپەب مپەتر 

 كەرو ەه ،یەن ەشێك رانێئ ۆب شەو ە. ئیراقێع یتڵەو ەد یو شكسخواردن نیپەت یەیما ەتێبب ەنگەر  ەك ،ێنێپەبس راقداێع رەسەسزاش ب یەدوور ن

  .ایسور 

  .نگەج) ٢

 داەختەشو ێپ ی وو ەڕ رووب ەڕی ش یدوا ەب رانێئ ەك یەوا انێیپ رێچاود ێندە. هەالواز  ێ جار  یرچەگەئ ەندوو یز  ەشیمەه یۆیەنار یس وەئ یچانس 

و  شێپ ەهات ەیتەرفەد وەئ رانێرابوردوو ئ ەیفتەه ەل مەڵ . بیك ەناو  ینەڕیراپ ەل مێرژ  یخود یپاراستن ۆب كیەگاێر  كەو  شەو ەئ ،ەڕێ گەد

 ەب ەجوول شتبوونەیگەران ەو ەب شتاێه شیكانیەكیر ەمەو ئ ەو یەكا ەهات یراقێع ەیعیش وێو ن یك ەناو  ی ز ڕیكیە یكێشەك وكاتە. ئەو ەستۆ قەین

 ندەچ ێباشتر بووب انێیبووبن و پ ڵدوود كانیەرانێئ یەدوور ن مڵاە. بنەبك ەئاماد ی ر ەرتاسەس ەڕی ش ۆب انۆیو خ نەبك انیكانەز ێه موو ەه

 یتیەكاۆ ر ەس یبژاردنەڵه انیشۆ خ شداەو ێن وە. لنەبك ەڕێ ( چاو زدایتا پا هارەب ە)ل یكیر ەمەئ یبژاردنەڵه یتەمەڵه یرمبوونەگ تاەه كێمانگ

   .ێب اتریز  یسازش  ەیئاماد مپەتر  دڵناۆ د یەدوورن وكاتە. ئنەدەد نجامەشوبات( ئ ە)ل

 رەسەل تەكالەو  ەب ەشیمەه یكانەڕەش یچەك كان،یەمیقلیو ئ یهانیج ەز ێه ەڵگەل یەداێملمالن ەل رانێئ یتڵەو ەد ڵەچل سا ەك ەرنجەس یەیما

 ەل ەشیمەه ایتورك ەڵگەل ۆ. خەو ینگەجەن انیكام چیه ەڵگەل ووەڕ رووب ۆوخەراست ە. واتەداو  نجامەئ ییوتوو ەركەس ەب ەكید یتانڵو  یخاك 

 ۆیە. بەداو ەن ی روو  ەدوان وەئ وانێنەل ۆوخەراست یكەڕێش چیه ەاتر یز  ڵسا دەس نجێپ یچەبوو ك دایناو ێخو  ێیملمالن ەل راقێو ع ایسور 

 .ێ و ەد ی ر ۆ ز  یساباتیح كایر ەمەئ ەڵگەل ۆوخەراست ینگەج ەیلەسەم

  .ەو ەخاوكردن كێز ۆ و ت كانیەگرژ  یكردنەن ادیز ) ٣

 كالیە تداڵو  ردوو ەه ەل بژاردنەڵه ەیسڕۆ پ تاەه ننەڕێپێت یتەالمەس ە( ب٢٠٢٠) ڵیسا نەدڵو ەه یرانێو ئ یكیر ەمەئ ینیەال  ردوو ەه ەوات

 ەڵگەل ەو ەبكات ندوو یز  ەكەنۆ ك یەمۆ تەئ ەوتنەكێر  یەدوور ن واەئ مار،ۆ ك كۆ ر ەس ەبوو  دنیبا و ۆ ج كەو  یكێموكراتید رەگە. ئەو ەتێبەد

 واەئ ،ەو یەردراێبژ ەڵه سانید مپەتر  رەگەئ ۆ. خاستەڕ ناو  یتەڵژهۆ ر  ەیندیئا یزامین ەب تەبار ەس بیر ەهاوت یكێوتنەككێر  ینجامدانەئ

 ەستەج ەل سمانیزنیب یمپەتر  انەیو  نگ،ەج ەیراد تاەه ستاێئ كەو  ەكیەار ی یوامبوونەردەب انی بن،ەد رەگەدوو ئ ی دووچار  كانیەرانێئ

 .ەالواز  یچانس  شیۆیەنار یس وە. ئوتنەكێسازش و ر  ۆب كاتەد ەنیشێپ ێب یك یەر ەشخێستپەو د ەو ەر ەد ەو ەتێد ەیكیەانەڕ ش
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  .گۆ الیو د ەو ەخاوكردن) ٤

 مە. لكانداێملمالن یكێئاست موو ەه ەل ەییشیر  یكێوتنەككێر  ەب نیشتەیگ ۆب ەنیەال ەمەه یددیج یكێگۆ الید ەل یەتیبر  ەكەییەنموون یۆنار یس

 ەنگەر  ەوانە. ئۆگفتوگ ی ز ێم رەس ۆب ردووالەه ینانێو ه ی ر یندگەو ێن ۆب تێدر ەد كانییەوروپاەو ئ ایتانیر ەب ەب ترەور ەگ یكۆڵێر  دا،یۆیەنار یس

 ەقۆ فشار و ئابل ەل كێشەب یگرتنەڵه ەب نەبک ی راز  کایمر ەئ ەو  ،یمۆ تەئ یدانوستاندن ەیو ەکردنێستپەد ەدووبار  ەب نەبک ی راز  رانێئ واننبت

 ینەیمپەو ك ڕۆ میئ ەییمتمانێب یش ەك ەل ەو بگر  ەمەك رۆ ز  یدا چانس  ٢٠٢٠ ڵێسا ەل یۆیەنار یس وەئ یوكردنەیڕەپ مەڵ . بكانیەئابوور 

 .یەن ڵحاەم كیۆیەنار یس چیه تداەاسیس ەل یرچەگەئ – ەتەحمەز  رۆ ز  كانداەبژاردنەڵه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 37، ژمارە 4، سەرنجی سیاس ی. بەرگی ەندیئا یكانیۆ نار یو س كایر ەمەو ئ رانێئ ێیملمالن( 2020عەالئەدین )ر دالوە بەکارهێنانی وەکو سەرچاوە.

 .وتی مێری بنیرایانەی لەم بابەتەدا خراونەتەڕوو بیروبۆچونی نوسەر خۆین و مەرج نیە کە بیروبۆچونی ئینستیتئەم بیرو 

  


