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 ەو ەنگەو ج ەڕو ش یتیەەڵ مۆ ك یرانەیو ق ی ر یقامگەس یمانەن ستەد ەو ب واتەڕ د یك ۆ رز ەو ل یناسك وەر ەب راقێع یتڵەو ەد ڵەسا انەید

 ەستەو ەیپ ەوانەل كێكیە. ەیەشێك ڕپ ەتڵو  وەئ یەیكۆ رز ەو ل یناسك وەئ ی كار ۆ ه ەتەبوون ەك نەه رەنڵپا ی ر ەفاكت كەڵێمۆ . كیتیەندوو ڵ نا

 یكانیەو كرژ  رانەیق یركردنەسەچار  ەل ەناو ێه یو شكست ەكراو ەن ەزراو ەدامەب شتاێه ەك ۆوتەئ ەیانیز ەركەم یكێمەستیس یوكردنەیڕەپ ەب

 ەیو ەژتنڕێدا ێ نو ەرلەس تری. ئتڵەو ەد یكانیەسۆڵەپ ەیو ێچوارچ ەل كانێییەجۆ خ گاەڵمۆ ك یكردنەتێئاو  ەو ل كانەو شار  غداەب وانێن

 ەتێبەد ،ەگرتوو  ۆخەل ی ز ەركەالم یكێمەستیس كداۆ ر ەناو  ەل ەك ەیكیەموكراسید ەستوور ەد یماەبن رەسەل راق،ێع ەل یانڕ حوكم یمەستیس

  .ی و ئابوور  یتیەەڵ مۆ ك ەیو ەو بوژان ەو ەنكردنەژ ۆ و ن ی ر یقامگەس یكردنەستەرجەب وەر ەب ەو ەر ەكالكیە یكێنگاو ەه

 خراون ەكنێر  مداێر ەه ەل ەك یزگاكانێپار  ۆب 21 ەژمار  یاسای ەل نیتیبر  ەگرت، ك ۆخەل یگرنگ رۆ ز  یاسایدوو  راقێع یمانەرلە، پ2008 ڵیسا ەل

 ی ز ەركەالم یك ەیەچكێر  رەس ەنەخەد راقێع یەاسایدوو  وە. ئكانیەو ناح ەچكۆ و شار  زگاێپار  ینەنجومەئ یبژاردنەڵه ۆب 36 ەژمار  یاسای ەو 

 ەناو ێه انیشكست تیەز ەركەالم یكانەسۆ پر  ،ەو ەكردنیتاق ەل ڵسا ەد ەل اتریز  یدوا شدا،ەو ەئ ەڵگە. لیەكردنداەشەگ ەل شتاێه ەه كێر ۆ جەب

 یركردنەسەچار  انەیو  و؛ڵ ربەب ەڵیندەگ ەیشێو ك تەحكوم ەب ەمتمان یبوونەو ن تیەرعەش یكانەوامەردەب ەرانەیق یركردنەسەچار  ەل

 یازكردنیشنێو پ راقێع یستاێئ یمەستیس ەیو ەخشاندنێچاوپ ش،ۆیە. بانیتڵهاو  یانیژ  یچاكردن ەل ییتواناێب انەیو  ییكارا ەیشێك

 كەو  واەنەین داەر ێ. لداەكاتوسات وەل ەیەو ەنیژ ێتو  وەل یەكەر ەس یستەبەم شەو ەئ ەگرنگ، ك ەر ەه یك ەیەنیشێپ ەتەبوو  ێ نو  ەیگاچار ێر 

و  ەو ەبنەد تیەز ەركەالم یوو ڕ و ەر ەب ەك ەیانیو ئالنگار  ستەربەب وەئ ەیو ەداچوونێپ ۆب ەنراو ێكارهەب زگاكانێپار  یكێلێدۆ م انەیو  كەیەنموون

 .ەو ەنێبكر  یتاق ێ كر ەد ەك ەیالنێدۆ م وەئ یكردنڵرووما ۆب
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ڵیماۆخ یكێدروومان ەب  

 ۆب كەیەار گاچێر  ەتێبب ەك ەژراو ڕێدا كێر ۆ ج ەب ەو  .ەازكراو یشنێپ راقداێع ەل تیەز ەركەالم ۆب ژوو،ێم و تور ەڵك یماەبن رەسەل گونجاو، یكێلێدۆ م داەرتۆ راپ وەل

 .ەو ەبنەد ێییجۆ خ یتەحكوم ی وو ەڕ رووب ەیرانۆ ز  یەنگار یئال وەئ
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  :ەوانەكراون، ل چاوەر  اوازیج ی ز ەركەالم ەیو نموون لێدۆ م نیندەچ راق،ێع ی و ئابوور  یاس یس یسروشت یچاوكردنەر  ەب

 .نگاوەه ەب نگاوەه تەڵ سەد یزاندنەو  داب ێ كر ەد ێپ ی كار  ستاێئ ەیلێدۆ م وەئ یدانێپەشەگ .1

 .زگاێپار  یئاست ۆب كانەچكۆ شار  ەیو ەرزكردنەب ەو  وا،ەنەین یكانەناوچ یكردنەتێو ئاو  یڕی كارگ ی ر ەكەیپ ەیو ەژتنڕێدا ێ نو ەرلەس .2

    .زگاكانێپار  یمكردنێر ەهەب .3

 ستوورەد یكانیەكەر ەس ەئامانج ەك ەیو ەل ەناو ێه انیشكست دایراست ەو ل ەیەه انۆیخ یموكورتەك ەخواران وەر ەب رەس ەبژارد وەئ مەڵ ب

. تیەرعەش ینانێستهەدەو ب كانیەكالۆ ل گاەڵمۆ ك یتواناكردنەو ب ەكەتڵو  یتێستراو ەكبێو ل ەییكپارچیە یپاراستن ەوانەل نن،ەیەبگ ێجەب

 یئاست ۆب ەو ەزگاكانێپار  ەل زگاكان،ێپا ەیو ەناو  ەل تەڵ سەد یزاندنەو داب تیەز ەركەالم ەیسۆ پر  ەیو ەكردنڵقوو  ەل ەناو ێه انیهاوكات، شكست

 .كانیەو ناح ەچكۆ شار 

و  یراقێع یتیەز ەركەالم ی ژوو ێو م تور ەڵك یماەبن رەسەل ەك ەازكراو یشنێپ ر،ەوسەر ەب ەو ەخوار  م،ەچوار  یكێلێدۆ م داەرتۆ راپ وەل ۆیەب

 یتەحكوم ی وو ەڕ رووب ەیرانۆ ز  یەنگار یو ئال ەشێك وەئ ۆب كەیەگاچار ێر  ەتێبب ەك ەژراو ڕێدا كێر ۆ ج ەو ب ،ەادنراو یبون ەیكڵیەماۆ خ ەشتنەیگێت

 ینكاەزمیكانیم ە، و  ێب انیتڵهاو  رەسەل ی ز یركەت ەبكات ك ێل یبكات و وا تواناترەكاراتر و ب ێییجۆ خ یتەحكوم ەیو ەئ ۆب ەو  ،ەو ەبنەد ێییجۆ خ

 ەڵگەو ل یەئارادا ەل ستاێئ ەك یەیز ەركەالم ەسۆ پر  وەئ ەڵگەل ەنگەهاوئاه ەلێدۆ م وەبكات. ئ ترەكمۆ ت اندنەیگێجەكارب ەل ابوونینڵد

 ەنگەر  ە)ك 2008 ڵیسا ی 36و   21 یاسای ردوو ەه اندایشیو ێنەل ،ەكردوو  ەیشەرابوردوودا گ ڵیسا ەد یوداەم ەل ەك ییەیاسای ەو ێچوارچ

   .(ێبەه ەو ەمواركردنەه ەب انیستیو ێپ

 ڵیبا یكانەپۆ لق و پ مەرجەس ەك ،ەییزراو ەدام ی ر ەكەیپ ەیبناغ ەردەب ەكاتە( دزگاكانێپار  كە)ن كانەچكۆ شار  ینەنجومەئ ێیەنو  ەلێدۆ م وەئ

   .ێ بنر  ادیبون رەسەل ێییجۆ خ یتەحكوم ی كار ێجەبێو ج یعیشر ەت

 ،یكانەشتوانیدان ەیژ ێر  ێیپ ەب ،ەو ەنێبكر  ەناسێپ كانیەناح یماەبن رەسەل كانەچكۆ شار  ینەنجومەئ یكانەبژاردنەڵه ەیبازن ەستیو ێپ (أ

 یپاراستن ەب یستیو ێپ شەو ەب ن،ێردر ێبژ ەڵه كێتەو ئافر  كێاو یپ كداەیەبازن رەه ەل رەگەئ ەشی. باشتر انیتیەراەنێنو  ەل ابوونینڵد ۆب شیو ەئ

 .ێنێنام تانەئافر  ۆب تاۆ ك

. نەكەد كانیەو ناح ەچكۆ شار  یئاست یكانەكار ێجەبێج ەر ەبەو ەڕێب یزراندنەدام یرشتەرپەس كانەچكۆ شار  ینەنجومەئ بژاردن،ەڵه یداەل (ب

 .انیتڵهاو  یستیداو ێپ ەڵگەل كردنەلەمام ەیر ەنجەپ ەو تاك تەحكوم ی روو  ەبنەد شەوانەئ

 ینەنجومەئ ینانێكهێپ ۆب زگاێپار  ەنێردر ێنەد شەدوان وەئ رەه ەو  رن،ێبژ ەدەڵه كۆ ر ەس ی گر ێو ج كۆ ر ەس كانەچكۆ شار  ینەنجومەئ (ج

 یبژاردنەڵه ەب ستیو ێپ ،ۆیەب .ەو ەزگار ێپار  ەب كات،ەد زگاێپار  یئاست ی كار ێجەبێج ینیەال  یزراندنەدام یرشتەرپەس شیو ەئ ەك زگاكان،ێپار 

  .زگا ناكاتێپار  ینەنجومەئ

 ێبەه انیتوانا تاەه كان،یەو ناح ەچكۆ شار  یكارانێجەبێج یئاست ەتێندر ێز ەو داب ەو ەتێابكر یج یانڕ حكوم یرمانەو ف تەڵ سەد ەستیو ێپ (د

  .درالیف یتەحكوم انەیو  زگاێپار  یئاست یكانەرپرسەب ۆب ەو ەانەڕ گ ێبەب نەبك شەشكێپ ۆییخەربەس ەب كانیەگشت یەتگوزار ەخزم

 ەیو ەئ ۆب ،ەیكەچكۆ شار  ی ژ یسترات یتێو ڕەشێپ ۆب كانەوورد ەكار  ەیژانۆ ر  ی ر ەبەو ەڕێب ەل ،ێ در ۆڕ بگ ەو ەتەڕەبن ەل مقامیقا ۆڵیر  ەستیو ێپ (ه

و  ەژانۆ ر  یبردنەو ەڕێب ی كار  ەستیو ێ. پێبستەڵه ەیكەتەڵسەد ی سنوور  ەل ینیو پشكن ینگەماهەو پالن و ه ژیسترات یدانان ی كار ەب

. تێبدر  نجامەئ كانیەو ناح ەچكۆ شار  یئاست یكانیەتگوزار ەخزم یەتیەراەبەو ەڕێب نیەال  ەل انیتڵهاو  ۆب كانیەتگوزار ەمخز  یشكردنەشكێپ

( كانەچكۆ و شار  زگاێو پار  مانەرلەپ ی)ه اسادانانی یكانەنەنجومەئ نیەال ەل یكانیەسۆڵەو پ ساێو ر  اسای ەب رەرامبەب ێبەد اریرپرسەب مقامیقا

 .نێكر ە( دردزگاێپار  یو ئاست یدرالیف) تەحكوم نیەال ەو ل
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 ێ ر بكات و ئازاد بك رخانەت ەیزگاكێپار  یتێو ڕەشێپ ۆب ۆی و تا خ ێزر ێبپار  ەژانۆ ر  ی كار  یبردنەو ەڕێب ەل زگارێپار  ەستیو ێپ ،ەو ێش مانەهەب (و

  .ێنێب ەیزگاكێناو پار  ۆب ەو ەر ەد ەل نانێرهەبەو  كوەتاو  دایتڵەو ەودێن ۆی شان ەو ل ەكەوالت یئاست ەل ینیبب كێر یفەس ۆڵیر  ەیو ەئ ۆب

 ،مەڵ . بزگاكاننێپار  وانێن ینگەمانەه یڵ با ینیۆ سیمۆ و دادگا و ك مانەرلەپ ی ر ێچاود رێژ  ەل ێییجۆ خ یتەحكوم یكارانێجەبێج ستادا،ێئ ەل (ز

 ینگاندنەسەڵو ه نیپشكن یچەملك كانەچكۆ شار  یئاست یكارانێجەبێج ەك كێر ۆ ج ەب ەیەه ەكمۆ ت ی كار ێو ر  زمیكانیم ەب یستیو ێپ ەكەمەستیس

و  كانەدار یندەو ەیپ ەتەزار ەو و  كانەمقامیو قا كانەچكۆ شار  ینەنجومەو ئ مانەرلەو پ زگاێپار  ینەمەنجو ەئ نیەال ەبن ل اندنەیگێجەكارب

  .ینەدەم یگەڵمۆ و ك یگشت ی و داواكار  ییدارا ی ر ێچاود یوانید

 ەل كانەشتنەیگێو ت ەكۆ ریب ەچونك راقێع یكەڵخ ۆب ەنۆ نام ەو ن نیكالیراد ەن ازكراون یشنێپ داەر ێل ەك یكانیەانكار ۆڕ و گ مەستیس ینانێداه

  .ەو ەتێبكر  ۆب انەیگێج كانداەكراو ێكارپ اسای ەیو ێچوارچ ەل ێ كر ەو د ەكراودانێكارپ یتور ەڵك ی ناو ەه

*  * * * * 

 ی خاتر  ۆ. بەو ەتەكراونۆ ك 2020 یشوبات  تاەه 2019 یئاب وانێن ەل ەرتۆ راپ وەناو ئ ی:  داتاكانداەیەو ەنیژ ێتو  وەل كانەوكراو ەیڕەپ ەدۆ تێم

 ەوكراو ڵ ب ەیو ەكردنیو ش ەو ەداچوونێ: پداێیت ەك ەهاتوو  كارەب ییر ۆ ج یدۆ تێم یكەڵێكێت ،ەكراو ۆ ك ی ار یزان نیوتر ڵ و ب نیتر ڵقوو  ینجانەڵێه

 ی ر ەبەو ەڕێو ب مقامیقا ،ڵیدرایو ف ێییجۆ خ یتەحكوم یرپرسانەب ەڵگەل ژراوڕێدا ەمچین یوتنەكێچاوپ ەدان 28 ەڵگەل كانەدار یندەو ەیپ

و  رێولەه ەل تەباب یكردنێتاوتو  یزگردێم نجێپ ها،ەرو ە. هكانەدار یندەو ەیپ ەبوار  یانۆڕ و پسپ كانیەنیو ئا یتیەەڵ مۆ ك ەركردەس كان،یەناح

 یمێر ەه یتەو حكوم راقێع یتەحكوم یرپرسانەب وا،ەنەین یرانەنێنو  یزموونەو ئ شتنەیگێت ەل رگرتنەسوود و  ۆب نجامدرانەئ غداەب

 شترێپ ەازكراو یشنێپ داەرتۆ راپ وەل یەیگاەڕێخشەن وە.  ئداریندەو ەیپ ەیكید یانیزاەو شار  یكالۆ ل ینەدەم یگاەڵمۆ ك یندانەرمیكوردستان، ب

 .ەكراو ێتاوت انداەڵیگەل یكانەگڕ ب ەنانیعبیواق ەیو ەكردنیو ش ەو ێچوارچ ەل ابوونینڵد ی خاتر  ۆو ب كانەزگردێم یشدارانەب امەردەب ەتەخراو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،ڵیماۆ خ یكێدروومان ەب ێ نو  یكێلێدۆ م یشكردنەشكێو پ ەكەسۆ پر  یچوونەشو ێپ راقێع ەل تیەز ەركەالم( 2020) مێری بەکارهێنانی وەکو سەرچاوە.

 39 ە، ژمار 4 یرگ ە. بیاس یس یرنجەس

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


