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 بۆچی بزووتنەوەی گۆڕان گرنگە؟

 

 ئاریان ڕەشید

 ەار یپرس وەئ مەردەب ەمانخاتەد یاس یس یکێپارت کوەو  انۆڕ گ ەیو ەبزووتن یکردنەناسێپ

 اخودی ت؟ێگر ەد ۆستەئ ەل داەگەڵمۆ ک ەل کێهامەو م رکەئ یچ یاس یس یپارت ەک ەیگرنگ

 یاس یس ی ر ەرو ەدادپ ینکردنیداب ماوەبن ەنەیبک رانەشگوز ۆ خ یکەیەگەڵمۆ ک یادنانیبون رەگەئ

 مەڵەق ەل یاس یس یکێپارت رەه ەینیشێپ ەو ل یکەر ەس یکێرکەئ کوەو  یتیەەڵ مۆ و ک یو ئابور 

 یکانیەاسیس ەپارت یچۆ ب ەک ەو ەنینیبەد داەار یپرس وەئ مەردەبەل مانۆ خ واە، ئنەیبد

 ەو ەشەر ێبن؟ ل وتوو ەرکەس یەتەڕەبن ەرکەئ وەئ یاندنەیگ نجامەئ ەب ەل ەو یانتوانەیکوردستان ن

 ەل ەیئامانج وەو ئ تەڵ ژهڕۆ  یکانەگەڵمۆ ک ەل یاس یس یپارت یسروشت ەیربار ەد کردنۆ گفتوگ

گرنگ  ەرکەئ وەئ وەکردو  انەیشەگ دایایت یەیواەو ه شەک وەنگیژ  وەو ئ زراون ەدام دایناو ێپ

 ژئاوا،ڕۆ  یکانیەاسیس ەپارت ەڵگەل انیاواز یو ج نەبد ینجامەئ ەستیو ێپ ەیانیر ەوهەو ج

 ڵەخا وەئ یشانیستنەد تێکر ەد ەو ڕێیە ەلو  یاس یس یکێر ەژ ێتو  رەه یکەر ەس یکێرکەئ ەتێبەد

 ەناسێپ تەڵ ژهڕۆ  یکانەگەڵمۆ ک یاس یس یتیەکا ۆی ک ەک تێبکر  ەانیتەڕەو بن ی ر ەوهەج

 یو ئابور  یتیەەڵ مۆ و ک یاس یس ەشێکەشمێو ک روگرفتیگ وەئ یسروشت ەل هاەرو ەه کات،ەد
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 ەو ەشەر ێل. ننێکدێپ ەانەیگەڵمۆ ک مەئ ەینیقەاستڕ  ی ر ەوهەج ەک ەو ەتێر ۆڵبک ەانینگەرهەو ف

و  دانەڵرهەس یخۆ د وەنیمەکوردستان و ز  یکانیەاسیس ەپارت رەسەل کردنەقس

، زراون ەدام دایناو ێپ ەل ەیئامانجان وەئ وەداکردو ێت انیکار  ەیەینگیژ  وەو ئ انیکردنەشەگ

 یکانەزانست ەب ستنەو پشتب یزانست یماەبن ینانێکارهەو ب یمیکادەئ ەیو ەنیژ ێتو  ەب یستیو ێپ

 ەانیو زانست ەانیتەباب تێبتوانر  کوە، تاو تاد.. .وایژ ۆ لۆ پۆ نسر ەئ اویژ ۆ لۆ کیسا اویژ ۆ لۆ سۆ س

. تێر یدوربگەب ەندارانیەل  وەانیزدار ۆ س ینڕیربەو د ز ۆ س ەل ۆخ ،و تێبکر  کانەلەسەم ێیتاوتو 

. تێنر ێبه ستەدەب یتەو دروست و باب استڕ  ینجامەرئەد تێبەد تواناداەل شەواز ێش مەب اینەت

 شەک ەل ەک - ێ نو  یاس یس یکێپارت کوەو  انۆڕ گ ەیو ەبزووتن ەل تێکر ەد ەو ەشیەدگاید مەل رەه

 ەیو ێچوارچ وێن ەتێبخر  وەو ەتێر ۆڵبک -کرد ەیشەگ داوەڵهیر ەس اوازدایج یکەیەنیمەز  واوەو ه

 .تێبکر  ۆب ەیو ەکدانێل ەو ەییەخنڕە یکێدیدەو ب یو زانست یتەباب یکێنگاندنەسەڵه

 ەو گرنگ ل ی ر ەوهەج ڕۆڵی داڕۆ مەئ ەل کانیەاسیس ەپارت یچۆ ب: نەیبک ەار یپرس وەئ ەستیو ێپ

 هانیج یکانەگەڵمۆ ک مەرجەس ەل انیژ  یکانیەکا ۆی ک یچۆ ب اخودی ن؟ێڕ گەد کانداەگەڵمۆ ک یانیژ 

 وەخیەبا ەیگێج رۆ ز  کێار یپرس شیدواتر  ؟ەو ەتەستراو ەب ەو ەکانیەاسیس ەپارت ەب یتوندەب

 یکانەگەڵمۆ ک یکانەگرفت وەشێک ەیور ەگ یکێشەب یکانیەنێنه رگاەد ەیو ەکردن یلیکل

 یرکەئ مانەه تەڵ ژهڕۆ  یکانیەاسیس ەپارت ایئا ەک ەیار یپرس وەل یەتیبر  شیو ەئ ەتەڵژهڕۆ 

 یکانەگەڵمۆ ک یکانیەاسیس ەپارت یئامانج ایئا اخودی ن؟ەدەد نجامەئ ژئاواڕۆ  یکانیەاسیس ەپارت

 ایئا زراون؟ەدام دایناو ێپ ەل ژئاواڕۆ  یکانیەاسیس ەپارت ەک ەیەجانئامان وەئ مانەه تەڵ ژهڕۆ 

 وەنیمەز  مانەه تەڵ ژهڕۆ  یکانیەاسیس ەپارت یکردنەشەگ ەینگیو ژ  دانەڵرهەس ەینیمەز 

وردو  یکەیەو ەمدانەڵ و  ؟یەژئاواڕۆ  یکانیەاسیس ەپارت یکردنەشەو گ دانەڵرهەس ەینگیژ 

 وەشێک یسروشت ەینیقەاستڕ  یکێشتنەیگێت مەردەبەل کەیەرواز ەد ەارانیپرس مەئ ەیانیزانست

 یکەیەو ەنۆڵیکێل ەو ەشەیەوانگڕ  مەل. ەو ەکاتەد تەڵ ژهڕۆ  یکانەگەڵمۆ ک یکانەروگرفتیگ

 دایایت ەیەینیمەو ز  رجەو م لەه وەکوردستان و ئ یکانیەاسیس ەپارت ەیانیتەباب وەانیزانست

( رێسفۆ ئاتم) واەو ه شەک وەو ئ زرانەدام دایناو ێپ ەل ەیئامانجان وەئ وەداو ەڵانهیر ەس

 ەل یەیو کولتور  ینگەرهەو ف یتیەەڵ مۆ ک ەخۆ د وەبوون و ئ کیدا ەل دایایت ییەیژوو ێم
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 ەل ستاێئ ەیخۆ بارود وەئ ینگاندنەسەڵو ه شتنەیگێت ەینیمە، ز ەکردو  انەیشەگ دایناو ەه

 کانەر ەکارو فاکتۆ ه ینیو زان کانەشێک یسروشت ینیو ناس کاتەد بارەل یەئارادا ەکوردستاندا ل

 یشانکردنیستنەد ەل ەو ەر ەکالکیەگرنگ و  ڕۆڵی شەنیو ناس نیزان مە، ئکاتەد اویئاسان و ش

 . تێنیبەد نیمومک اوو یش ەیچار ەگڕێ ەیو ەنیز ۆ د رو ەسەچار  یکانۆ ئاس

 یو زانست یاس یس یزانست یدانێپ یگرنگ ەیگیج کانیەاسیس ەپارت ینگاندنەسەڵه وەو ەنۆڵیکێل

 یچاخ ی دراو ێگر  انیمەرجەس ەک نەو ێهاوش یکێلەو زانستگ یاس یس یناس ەڵمۆ و ک یناس ەڵمۆ ک

و  یتیەەڵ مۆ و ک یاس یس ەخۆ بارود وەو ئ رن ێدۆ م یایدن ەب یتوندەو ب نیر ەشنگڕۆ 

 انیرنێدۆ م یهزر  اخودی ەو یەکایەناێه رن ێدۆ م یهزر  ەک ەو ەتەستراونەب ەو یەنگەرهەف

و  یزانست ی ر یب یدانەڵرهەس. ەورد ەیو ەنۆڵیکێل یەیما شەکسۆ پاراد مە، ئەو یەکایەناێه 

 ەل ەک ەیەیماو  وەئ یکیز یتافیو م یلهوت ی ر یب رەسەب بوونڵو زا ییراەگڵقەع یندنەسەر ەپ

 .یخش ەب یەنەمەز  وداەم وەب ییر ەشنگڕۆ  یچاخ ی نازناو  نراێناس استەڕ ناو  یکانەدەس ەب داییدوا

 ەیو ێچوارچەو خستن ڵقەع یرکردنەنتەس ەو ب کانەزانست یکردنەشەگ ینجامەرئەد ەک

 مانەه ەب. ژئاواڕۆ  یکانەگەڵمۆ ک ەینیقەاستڕ  یعیواق ەبوو ب کانیەنیئا ەو نوسراو  قەد ییژوو ێم

 یکبوونیدا ەل ەینیمەز  داەڵهیر ەس ژئاواڕۆ  ەل ەک یە ێ نو  ەخۆ بارود وەئ یستیداو ێپ شەو ێش

 ەل چکردنۆ و ک زمیتالیکاپ ۆب ەو ەزمیودالیف یناخۆ ق ەل ەو ەگواستن خساندوڕە یاس یس یپارت

 دایتیەەڵ مۆ ک یخۆ د رەسەب ی انکار ۆڕ گ کانەشار  ەل ی ساز ەشیپ یدانەڵرهەشارو س ۆب ەو ێلد

 یتیەرعەش ەو ەشەر ێل. هات ی انکار ۆڕ گ ی دووچار  یاس یس یخۆ د شینجامەرئەس ناوێه

 ەل بژاردنەڵو ه مانەلەڕ پ یدانەڵرهەو س ی ناچار  ەکرد ینگدانەد یماف یاس یس یتەڵسەد

و  دانەڵرهەس شێیەپ مەب. ێ نو  ەیگەڵمۆ ک یتمەح یکیەستیو ێپ ەکرد یاس یس یپارت یکبوونیدا

و  ەیەه ەیانییژئاواڕۆ  یکێسروشت ژئاواوڕۆ  یکانەگەڵمۆ ک ەب ەتەبیتا یاس یس یپارت یکبوونیدا ەل

. ینیب ەو ەانۆیخەب ژئاواڕۆ  یکانەگەڵمۆ ک ەبوو ک ێیەنو  واەو ه شەو ک خۆ بارود وەئ ی دراو ێگر 

 ەزانست وەئ یستەردەسەل ەو ێش مانەه ەب شیکانیەاسیس ەپارت ەیو ەنیژ ێتو  وەو ەکدانێل

 یکردنەشەگ ینجامەرئەو د ی ر ەشنگڕۆ  ی دراو ێگر  یتوند ەب ەک داەڵهیر ەس ەانێینو 

 کانیەاسیس ەپارت یدانەڵرهەس مەه ەو ەشەیەوانگڕ  مە، لبوون تیەنڵ قەو ع ییراەزانستگ
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 وەبوو ب داریندەو ەیپ انێیل شەو ەنۆڵیکێل مەبوون و ه ژئاواڕۆ  یکانەگەڵمۆ ک ی دراو ێگر 

 .  ەو ەانەیگەڵمۆ ک

 ننیبەد ەو یەر ەرو ەو دادپ یموکراس یو د یئازاد وەب ون ەخ داڕۆ مەئ ەل تەڵ ژهڕۆ  یکانەگەڵمۆ ک

و  یشارستان یئاست مانەه ەب خوازن ەد ویەئارادا ەل کانداییەژئاواڕۆ  ەگەڵمۆ ک ەل ەک

 مەئ یهاتنەنیدەب ی کار ۆ ، هنەبک وەیڕەپ انکردنیژ  ی واز ێش مانەو ه نەبگ یرانەشگوز ۆ خ

 ەب کانیەاسیس ەپارت وەو ەنێڕ گەد یاس یس یتەڵسەو د تەحکوم ۆب انیشڵەاەیو خ ون ەخ

 ەمەئ گومانێب. نەدەد مەڵەق ەل انیکانەنانێو شکسته ییوتوو ەدواک یکەر ەس ی ر ەفاکت

 وەئ ی دراو ێگر  یتوندەب ژئاواڕۆ  یکانەوتنەشکێپ ن ۆ چ کەرو ەه وەگر ەنەڵحاشا ه یکیەاستڕ 

 یتەهامەن شەو ێش مانەهەب نەکەد ەیادیپ کانیەاسیس ەپارت ەک یەیەنیابیپالن و دن وەرنامەب

 ی واز ێو ستراکتورو ش ینیابیدن ەب ەدار یندەو ەیپ تەڵ ژهڕۆ  یکانەگەڵمۆ ک ییوتوو ەو دواک

 .ەانەیگەڵمۆ ک وەئ یکانیەاسیس ەپارت یکارکردن

 ەپارت یستەد ی دروستکراو  ژئاواڕۆ  یهاکانەب ایئا ەک ەیەو ەئ داەر ێل یەر ەوهەج ەیار یپرس وەئ

 ەپارت یدانەڵرهەس یکەر ەس ی ر ەفاکت ەرمانۆ ن هاوەب وەئ ەو ەوانەچێپ ەب اخودی کاننیەاسیس

 یەوونڕ و نا مومژەت وەئ ەار یپرس مەئ ەیو ەمدانەڵ و  ؟ەتاو ەر ەس ەبوون ل کانیەاسیس

و ئامانج و  تەڵ ژهڕۆ  یکانیەاسیس ەپارت ەدروست ل یشتنەیگێت ەب تەبار ەس ەک ەو ەکاتەشندڕۆ 

 ەب. یەئارادا ەل تەڵ ژهڕۆ  یکانەگەڵمۆ ک ییوتوو ەدواک ی کار ۆ و ه داەگەڵمۆ ک ەل انیرکەئ

و  ییژئاواڕۆ  یاس یس یهزر  ی ژوو ێو م کانییەژئاواڕۆ  ەگەڵمۆ ک ی ژوو ێم ەل امانێڕ و ت رنجدانەس

و  یاس یو س یتیەەڵ مۆ ک ەشۆڕ ش وەئ وەو ەڕیپێت دایایپ ژئاواڕۆ  ەیانییژوو ێم ەناخۆ ق وەئ

 وەئ ەنەیگە، دەو ینیب ەو ەانۆیخەب کانییەژئاواڕۆ  ەگەڵمۆ ک ەیانیفەلسەو ف یو زانست یکولتور 

 یکانیەاسیو س یتیەەڵ مۆ ک ەرخانەرچەو  یمەرهەب ژئاواڕۆ  یکانیەاسیس ەپارت ەک ەینجامەر ەد

 ی ر ەشنگڕۆ  یچاخ ەبوون ک کانێیەنو  ەنیوانێڕت اویدیهزرو ئا یکردنەشەگ ینجامەر ەد ژئاواوڕۆ 

 ەل یتەبیتاەب ەو ەکاتەتاک د یئازاد ەل ختەج ەک زمڵیبرایل ی ر یب یدانەڵرهەس. ەو یەکا یەناێه

 ۆب یتەرفەد( هتد... و ومیه دیڤیو د کۆ ل ن ۆ و ج سیسم مەئاد) ەتاو ەر ەس ەل دایئابور  یدانەیم

ئازاد  یبازرگان یشانەشانب شیکانیەجوگراف ەو ەنیز ۆ و د خساندڕەئازاد  یکارکردن و بازرگان



 
5 

 شەخۆ د مەئ ینجامەر ەد نیگرنگتر . کرد ڵوا ی ساز ەشیپ یدانەڵرهەس مەردەبەل ەیرواز ەد

 ەو ەشارو گواستن ۆب ەو ێلد ەل چکردنۆ ک ییکار ۆ ه ەبو  ەبوو ک ی ساز ەشیپ ییشار  یدانەڵرهەس

 یگشت یکولتور  ەل ی انکار ۆڕ گ یوودانڕ  شینجامەر ەو س زمیتالیکاپ وەر ەب ەو ەزمیودالیف ەل

 ڵیکشتوکا ەییگەڵمۆ ک یرکۆ م ەک -یکێڵەو خ یتێر ەن یکولتور  ەیو ەگرتنێو ج داەگەڵمۆ ک

 زراوەمەبوون داد یتڵهاو  یماەبن رەسەل ەک رن ێدۆ م یکولتور  ەب -بوو  زمیودالیف یناخۆ ق

 یتەڵسەد رەسەل شەخۆ د مەئ ییر ەگیکار . ەو یەکا یەناێه کانەشار  وێن ێینو  یانیژ  یستیداو ێپ

 اەڕ گەد( تیەرعەش) داییواڕە نێشو ەب ەک یاس یس یتەڵسە، دبوو  خیەبا ێیج جگارێئ یاس یس

 ڵەودایف ی ر یپشتگ ەپشت ب بوو ەن دایتوانا ەل تریچ داەکێیەنو  ەخۆ د یەیسا رێژ  ەل

و  یگشت ینگدانەد ی، مافاەڕ گەد داێنو  ەیرچاو ەس یدواەب ی ناچار  ەو ب ێستەبب کانەییەناوچ

 یدانەڵرهەس ەندەرچەه– ژئاواڕۆ  یکانەگەڵمۆ ک ەل کانیەمانەلڕ پا ەستمیس یدانەڵرهەس

 ەینیمەز ( زمیجوالیڤیندیئ) ییراەتاکگ یندنەسەر ەو پ -ەو یەاەڕ گەد نترۆ ک یکیەژوو ێم ۆب مانەلڕ پا

 ەل یرانێئ ی ناسراو  یناس ەڵمۆ ک( یوبەیئ ڵتو ەحوج. )کرد بارەل یکانیەاسیس ەپارت یدانەڵرهەس

 وەل یوورد ەب رۆ ز ( ژئاواڕۆ  ەل کانیەاسیس ەپارت یوامەردەو ب دانەڵرهەس) ی ناو  ەب داەیکەبێکت

 ەپارت دایایت ەک ەو ەتەو ۆڵیک یەینگەرهەو ف یتیەەڵ مۆ و ک یاس یس واەو ه شەک وەنیمەز 

و  یتەباب ەیانیزانست یکێدۆ تیم ەب ستنەپشتب ەب. داەڵانهیر ەس ژئاواڕۆ  یکانیەاسیس

 ەپارت ەیربار ەد کانییەژئاواڕۆ  ەناسەڵمۆ ک ەیانیمیکادەو ئ یزانست ەرچاو ەس وەئ ینانێکارهەب

 یتیەەڵ مۆ و ک یاس یس ەر ەفاکت کارو ۆ ه وەئ یورد یکەیەراسید ەناو ێه انیمەرهەب کانیەاسیس

 . بوون ەژئاواو ڕۆ  یکانیەاسیس ەپارت یدانەڵرهەس یپشت ەل ەک کاتەد ەانیئابور  یو کولتور 

 ینجامەر ەد ژئاواڕۆ  یکانیەاسیس ەپارت ەک ەیەو ەئ ەدانێپ یگرنگ یەیو ما رنجەس ینیەشا ەیو ەئ

 یدانەڵرهەو س ینییئا یرمۆ فڕیو ( زمیدوالیڤیندیئ) ییراەو تاکگ زمیبرالیل یهزر  یکردنەشەگ

. داەڵانهیر ەس یمانەلڕ پا یباتەخ یندنەسەر ەو پ کردنەشەگ شینجامەر ەو س رن ێدۆ م یتڵەو ەد

 ەیەو ەئ یمانا شەمە، ئژئاواڕۆ  ەبوو ل یاس یس یپارت یدروستکردن یماەبن تیەموکراسیواتا د

 یکانیەستیداو ێپ داوەڵانهیر ەس دایموکراسید یزاەف وێن ەل ژئاواڕۆ  یکانیەاسیس ەپارت ەک

 ەئاراو  ەهاتبون ەو ەکێیەنو  ەستمیس ۆی هەب ەیانییشاۆ و ب نێلەک وەئ ەیو ەکردنڕ پ ەل ەکەناخۆ ق
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 ەل ژئاواڕۆ  یکانیەاسیس ەپارت شێیەپ مەب. یتمەح یکیەستیو ێپ ەکرد یاس یس یپارت یدانەڵرهەس

و  کردنەئاماد انیئامانج داوەڵانهیر ەس دایموکراسید یکێخۆ د ەئازاد و ل یکەیەنیمەز 

 ەگوزارشتکردن ل یستیداو ێو پ ەکێیەنو  ەخۆ د ەڵگەل اهاتنڕ  ۆبوو ب کەڵخ یکردنەز یلیبۆ م

 یتەڕەبن ی کار ۆ ه کانێیەنو  یەو کولتور  یاس یو س یتیەەڵ مۆ ک ەو ەبزوتن وەستەد وەڵەمۆ ک

 یکێشەک ەل یاس یس یپارت یدانەڵرهەس. بوون ژئاواڕۆ  یکانیەاسیس ەپارت یدانەڵرهەس

 یموکراس ید یکیەماەبن رەسەل ی ناچار ەب یاس یس یپارت ەک کاتەد ەو ەئ ینتەگر  دایموکراسید

 یشبردنێپ وەر ەب وەگەڵمۆ ک یانیژ  ەب ودانەبر  ەل یموکراس ید یکێرکەو ئامانج و ئ تێبنر  ادیبون

 ەستیو ێپ ەک داەر ێل شیر ەوهەگرنگ و ج ڵیخا. ۆی خ یکارکردن یماەبن ەبکات کانیەماف و ئازاد

 یکانیەاسیس ەپارت یسروشت ەل مانەو ەنۆڵیکێل وەو ەنیژ ێتو  ەیانیم ەل ەو ەتیەهمەئ ەب رۆ ز 

 ەل کێر ۆ و ج یمانەلڕ پا یباتەو خ یموکراس ید ەینیمەز  ەک ەیەو ەئ نەیبک ی چاو ڕە ژئاواڕۆ 

 یاس یس یپارت دایایت ەئارادا بوو ک ەل ژئاواداڕۆ  ەیانەیگەڵمۆ ک وەئ وێن ەل ی ر ەرو ەو دادپ یئازاد

 ی گر ەڵه شەمە، ببوو  کیدا ەل ەو ەتیەموکراسید ی ناو ەه ەل یاس یس ی، واتا پارتداەڵهیر ەس

و  کانیەئازادماف و  ەبوو ب ودانەبر  یئامانج ە، و بوو  ەانیموکراسید یکڵێاەیو خ ون ەخ

 .یموکراس ید یماکانەبن یسپاندنەچ اترو یز  یئازاد یرکردنەبەستەد

 رەسەل ەک تیەر ۆ مپراتیئ یستمی، سبوو  ەو ەوانەچێپ ەب تەڵ ژهڕۆ  یکانەلگەمۆ ک ەل ەکەخۆ د 

زانست و  ی وو ەڕ ل ەگەڵمۆ ، کئارادا بوو  ەل تێزر ەمەداد کانیەماف و ئازاد یخکردنۆڕ ق یماەبن

 ەب یاس یس یکێپارت چیه. ەو ەمابو  دایوتوو ەدواک یکێبار  ەل ەو یەتیەەڵ مۆ و ک نگەرهەکولتورو ف

 رەگەئ اخودی، خساەڕەن یدانەڵرهەس ەینیمەز  مەیەزدۆ و ن مەیەژدەه ەیدەس ییژاێدر 

 یهاتن یدواەل. بوو ەن رەه اخودیبوو  سکەرتەب رۆ ز  یکردنەشەکارکردن و گ ی بوار  تێشبوبەه

 ەیدەس یتاکانەر ەسەل مەکیە یهانیج ینگەج یدانەڵرهەس ەڵگەل تەڵ ژهڕۆ  ۆب شیکانیەنۆڵۆ ک

 ەوتنەک یتەبیتا ەب کانیەبەر ەع ەتڵو وو  یگشتەب تەڵ ژهڕۆ  یکانەگەڵمۆ ک ەینیر ۆ ز  ەو ەمەستیب

 شەخۆ د مەئ ینجامەر ەد(. ایتالی، ئ نساەر ە، ف ایتانیر ەب) کانییەژئاواڕۆ  یەنۆڵۆ ک یتەڵسەد رێژ 

 یئازاد ینانێهیدەو ب کانیەنۆڵۆ ک یرکردنەد ۆب کانیەکدار ەچ ەشۆڕ و ش یاس یس ەو ەبزووتن

 یەاسیس واەو ه شەک مەئ یمەرهەب شیکانیەاسیس ەپارت یوتنەرکەد داوەڵانهیر ەس یشتمانین
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 یکیەزاەف وێنەل تەڵ ژهڕۆ  ەل یاس یس یپارت یدانەڵرهەس ەو ەیەوانگڕ  مەل. بوو  ێیەنو 

 ۆییخەربەس یئامانج داویوو ڕ نائارامدا  یکێخۆ د رویگێناج یکیەواەو ه شەک ەو ل یموکراس یناد

و  ی ژ یتوندوت ۆب نابردنەپ شێیەپ مەب. بوو  ی رکار یداگ یژمونەه ەو ئازادبوون ل یشتمانین

 یکانەگەڵمۆ ک ەل ەیانیاسیس ەپارت وەئ یکەر ەس یتڵەسەخ ەبوو  نگەبروز ەز  زوێه ینانێکارهەب

 ینکردنیر ەو ب یموکراس ید یماکانەبن یرکردنیگێج ۆکارکردن ب ی بر ەل داوەڵانهیر ەس تداەڵژهڕۆ 

 انیشتمانین یئازاد ەیژ ڕۆ پ تەڵ ژهڕۆ  یکانیەاسیس ەپارت کانیەگشت یەماف و ئازاد یوداەم

 یتەخزم ەل ەک داەد کێنگەبروز ەو ز  ی ژ یتوندوت ەشنەچ رەهەب انیتیەواڕە وەو ەرزکردەب

 یرکۆ م ەبوو  ی کدار ەچ یش ۆڕ و ش ینێنه یباتەخ ەو ەشەر ێ، لتێب انداەیئامانجان وەئ یناێهیدەب

کرد  یوا دایموکراسیناد یکێشەک ەل کبوونیدا ەو ل تەڵ هڕۆ  یکانیەاسیس ەپارت یکەر ەس

 .تێب نینامومک اوو یشەن کانیەاسیس ەپارت ۆی وخێن ەل یموکراس ید

 یکانیەاسیس ەپارت یکبوونیدا ەو ل دانەڵرهەس ەیشڕی ەل یتەواو ەت ەب نیناتوان داەنینوس مەل

 یپارت دایایت ەک نەیبک یەواەو ه شەک وەنیمەز  وەئ یورد یکەیەراسید وەو ەنۆڵیبک تەڵ ژهڕۆ 

 ەل ەستیو ێو پ ی رور ەز  رۆ ز  ەیەو ێش وەل یکەیەو ەنیژ یتو  ەندەرچەه – داەڵهیر ەس یاس یس

 ەتیچەو د تێو ەد ۆی خ یتەرفەکات و د ەک ەژ ێدورودر  یکەیەراسید یتەباب ەو ەئ مەڵ ب -ستاداێئ

 ەب رۆ ز  رەگەئ مەبک رەسەل ەیقس تێو ەمەد داەر ێل ەیو ە، ئەو یەزانست ەیو ەنیژ ێتو  ەیخان

 یباشور  ەب ەکوردستان ک ەیشەب مەل یەاسیس یپارت یدانەڵرهەس ەینیمەز  تێب شیکورت

 . ەناسراو  راقێع یکوردستان یمێر ەه اخودیکوردستان 

 ەیشەب مە، ئەو ەراقێع ەنێب مداەکیە یهانیج ینگەج ەل ایتانیر ەب یکانەز ێه ەیو ەئ شێپ

 وەئ یکانەتیەال یو  ەل کێکیە، بوو  کاندایەعوسمان ییواڕەرمانەف یەیسا رێژ ەکوردستان ل

 یەیسا رێژ  یش ەک. ناسراەد یعوسمان یتیەر ۆ مپراتیئ ەب ەک ناێه ەکدێپ ەیلحەبەز  ەتەڵسەد

 ەل یەیفەلسەو ف یهزر  ەکردنەشەگ وەئ خساندەڕەن ەیو ەئ ی بوار  کانیەعوسمان یحوکم

 ی ر ەشنگڕۆ  یچاخ یتاەر ەو س استەڕ ناو  یکانەدەس ییتاۆ ک ەیماو  ەل ژئاواڕۆ  یکانەلگەمۆ ک

 یکەیەنیمەز  یئاراەهاتنەن ەل انڕۆڵی رەفاکت هاەندەچ ەنگڕە. ەو ەتێبگر  شەر ێئ ەئاراو  ەهاتبو 

و  سالمیئ ینیئا ی اواز یو ج ی ندار یئا ی واز ێش تێکر ەد ەک -یو خود یتەباب– تێبوبەه ەو ێهاوش
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-( زمڵیبرایل)ئازاد  یهزر  ەیبار ەل شیکەیەقس چیه. ەرانەفاکت وەل تێب کێکیە یحیسەم ینیئا

- شینیئا یکێرمۆ فڕی،  بوو ەئارادا ن ەل -ەو ەکرد ییراەتاکگ ۆب یرگاەد ژئاواڕۆ  ەل ەیەیو ێش وەب

 یتەرفەد -ەو ەکرد کانیەسەک یەئازاد مەردەبەل ی ار و بو  دایوو ڕ  ژئاواڕۆ  ەل ەیو ەئ ەیو ێهاوش

 ەندنەسەشەگ وەئ وەو یەما دایوتوو ەدواک یخۆ د ەل ەگەڵمۆ ک شەیەو ێش مەب. دراەن یئاراەهاتن

 ەل ەر ێبوو ل ژئاواڕۆ  یکانێیەنو  ەدەس یتڵەسەخ ەک یەینگەرهەو ف یو هزر  یفەلسەو ف یزانست

و  ی ساز ەشیپ یناخۆ ق ۆب ەو ڵیەکشتوکا یناخۆ ق ەل ەو ەگواستن شینجامەر ە،  سبوو ەئارادا ن

وا  رەگەئ. هاتەنیدەبازرگان ب یرژواۆ ب ێینو  ینیچ یوتنەرکەو د رن ێدۆ م ی شار  یدانەڵرهەس

 ەشار  وێن ێینو  یانیژ  ینجامەر ەبوون د یتڵهاو  یمکەچ یدانەڵرهەس ەک نەیبک ەمانیگر 

 رێژ  ی بارهاتو  یستمیو س ڵیکشتکوکا یخۆ د ەل ەو ەمان واە، ئژئاواڕۆ  ەل تێبوب کانیەساز ەشیپ

 وەو ەننێبم یتێر ەن یماەبن رەسەل کانیەندەو ەیکرد پ یوا تەڵ ژهڕۆ  ەل زمیودالیف یەیسا

 یتڵەو ەکات د چیه شەر ۆ ج مە، بێخس ەڕەبوون ن یتڵهاو  یمکەچ یدانەڵرهەس یتەرفەد

 ۆب یستیداو ێپ شینجامەر ەس وەئاراو  ەهاتەن مانۆ خ یل  ەیکییەژئاواڕۆ مانا  ەب رن ێدۆ م

 .  خساەڕەن ەیکییەژئاواڕۆ  ەواز ێشەب یاس یس یپارت یدانەڵرهەس

 کانڵەاینۆڵۆ ک یمەردەس شیعوسمان یتیەر ۆ مپراتیئ یوتنەو ک مەکیە یهانیج ینگەج یدوا

و  حمودەم خێش ەیکەشۆڕ ش. یتانیر ەب ڵیاینۆڵۆ ک یەیسا رێژ  ەوتەکوردستان ک کردوێپ یستەد

 یکێتەبوو تا حکوم کداینیرنشیم ەیو ێش ەل اتریز  ەکوردستان ک یتەحکوم مەکیە یزراندنەدام

، ۆییخەربەس ی ناو ێپ ەل کانەز ینگلیئ ەڵگەل ەتەحکوم مەئ یوامەردەب ێیالنو ملم ەییزراو ەدام

 اتریز  ەک کردەئاراست دایئازاد ی ناو ێپ ەل کردنەڕ ش وەر ەب یکورد یتاک یژدانیو ناخ و و  ستەه

 ەب وابون ڕ تاک و ب یئازاد ەل ەو ەرکردنیب کەو ەبوو ن ارید ەو ێپ یکێڵەو خ یمعەستجەد یکێرکۆ م

هزرو  ی ر ەگیکار  رێژ ەل کانداویەتانیر ەب یحوکم ەیماو  ەل ەندەرچەه. کانیەسەک یەماف و ئازاد

 وەڵەمۆ ک ندەچ بوونەئاشنا د ێیپ وارانەنێخو  ێینو  ەینوخب ەک ژئاواداڕۆ  یکانێیەنو  ەنیوانێڕت

 ەڵەیمۆ ک)و ( رەدارک ەڵەیمۆ ک) کوەو  داەڵانهیر ەس یاس یس یپارت ەیو ێش ەل کێگروپ وەستەد

و  نەنجامبدەئ یکارو چالک ینێنه ەکرد ب یوا ەکەخۆ د یستیداو ێپ ەتر ک یندانەو چ( یتیەبرا

کوردستاندا  یئازادکردن ی ناو ێپ ەل انیرکەو کارو ئ تێب ۆییخەربەس ینانێهیدەب انیئامانج اتریز 
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 مەئ ۆیەب رەه. اسای یو حوکم یتیەەڵ مۆ ک ی ر ەرو ەو دادپ یس ەک یئازاد ینکردنیداب کەن تێب

 یر ۆ کارکرن و ستراکت یخۆ و د بوونەن ژئاواڕۆ  یکانیەاسیس ەارتپ ەیو ێهاوش ەنەڵ مۆ گروپ و ک

 یکەیەگەڵمۆ ک ینایبتوانن ب بوو ەن کێر ۆ ج ەب انیکبونیداەو ل دانەڵرهەس ەینگیو ژ  انیهزر 

 یدوا ەل. بوو  بارەل خساوڕە ژئاواڕۆ  یکانەگەڵمۆ ک ەل ەیو ەئ کوەرو ەه نەبک یموکراس ید

 ەل ەو ەتڵەو ەد مەب شیکوردستان ەیشەب مەئ ەیو ەستنەو ب  یراقێع یتڵەو ەد یدروستکردن

 وەر ەکوردستان ب یکەڵخ یاس یس یباتەو خ یهزر  ەیئاراست ەو ەابوردو ڕ  ەیدەس یکانەستیب

 داەخۆ د مەئ یەیسا ەل. گرتبوو  ڵیقەش دایئازاد ی ناو ێپ ەل ی کدار ەچ یباتەو خ ی زگار ڕ  یش ۆڕ ش

 ەب رن ێدۆ م یاس یس یپارت یکبوونیدا ەل ەینگیژ  -ەو یەما ی رکراو یداگ ەکوردستان ب دایایت ەک –

 راقێع یکانەکیە یدوا ەل کیە ەتەحکوم یەیسا رێژ  ەل. بوو ەئارادا ن ەل ەیکییەژئاواڕۆ  ەرژنڤێ

 ینەڕیاپڕ تا  ی مار ۆ ک یحوکم یمەردەس ەل شیدواتر  یو چ یتیەپاشا یحوکم یمەردەس ەل یچ

مانا  ەب یموکراس ید یاس یس یپارت یکبوونیدا ەو ل دانەڵرهەس یتەرفە، د1991 ی هار ەب

 .خساەڕەن ەیکییەژئاواڕۆ 

 رویقامگەناس ەخۆ د وەئ یکبوو یدا ەکوردستان ل ڕۆیمەئ یکانیەاسیس ەپارت ەینیر ۆ ز 

 ی وو ڕ  ەل ەکمۆ ت رویگێج ۆی خەربەس یکێتڵەو ەد یبوونەن. بوون ی رکار یداگ یناخۆ ق ەینائارام

 ە، ل ینگەرهەف یخۆ د یوتوو ە، دواکیهزر  یخۆ د ی بار ەو نال ی و ێ، پشیتیەەڵ مۆ و ک یاس یس

 یندەو ەیو پ یتێر ەن یکولتور  رەسەل زراوەدام ەیزانێپار ەنۆ ک یکێتیەنڵ قەع یئارادابوون

 ەپارت وەئ ەیو ەبوون ل یکەر ەس ی کار ۆ ه وتوو ەدواک ڵیودایف یکێخۆ د یبناەرمەب یتیەخزما

 ی گر ەڵو ه ینیابیدن مانەه ینەبن و خاو  موکراتیناد داەڵانهیر ەکوردستاندا س ەل ەیانیاسیس

 ەپارت. ژئاواڕۆ  یکانیەاسیس ەپارت ەیو ێش مانەهەب بنەن یموکراس ید ەیژ ڕۆ پ مانەه

 ۆییخەربەس انیبوون و ئامانج ەییو ەتەن یکەیەژ ڕۆ پ ی گر ەڵکوردستان ه یکانیەاسیس

 ی کدار ەچ یش ۆڕ ش رەب ەبردن ناەپ شێیەپ مە، ببوو  ەگانێب یحوکم ەل زگاربوونڕ و  یشتمانین

 نجاوەپ ینڵسا ەل تانکوردس یموکراتید یپارت. بوو  ەپارتان وەئ یزمیکانیئامراز و م ەتاک

دوو  ابوردوڕ  ەیدەس یفتاکانەح یتاەر ەس ەکوردستان ل یشتمانین یتێکیەو  کانەستەش

 یکارکردن ی واز ێو ش مداەستیب ەیدەس ەبوون ل یکورد یاس یس یپارت ی رچاو ەب ارو ید ەینمون
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 ەبوو ک یەنگەرهەو ف یتیەەڵ مۆ و ک یاس یس ەرجەو م لەو ه خۆ د وەئ ەیو ەنگدانڕە ەپارتان وەئ

و  یموکراس ید یواەوه شەک یبوونەن. رکردبوو یکوردستان داگ یباشور  ەل یانیژ  یکانیەکا ۆی ک

 ەیانیتار یتالۆ و ت نێپەسۆ خ یایژ ۆ لۆ دیو ئا بەر ەع یاس یس ەینوخب ی ژمونخواز ەه یخواست

 رە، هداەمانەردەس وەل کردەد یراقێع یتەحکوم ەل انیگوزارشت ەیانیبەر ەع یەاسیس ەپارت وەئ

 ەل یبەر ەع یعس ەب یزبیح تاوەر ەس یکانەناخۆ ق ەل یشتمانین ەیر ەو ب قاللیستیئ یپارت ەل

 کوەکوردستان و  ەیو ەشتنێه ۆب بەر ەع یتدارانەڵسەد یدواتردا و خواست یکانەناخۆ ق

 ەماف ەل زارشتکردنۆ گ ۆکورد ب ەیو ەتەن ەب دانەنەگڕێو  یراقێع یتڵەو ەد ی او ڕ بەدان یکەیەپارچ

 ەل وەو یەکا ەتێب یموکراس ید یکێتەحکوم خساەڕەن ەو ەئ ی بوار  کانیەو کولتور  ەییو ەتەن

 وەژ ڕۆ پ ی گر ەڵو ه تێبب کیداەل ەانیموکراسید یکەیەو ێشەب یکورد یاس یس یپارت دایەیسا

 یەاسیس ەپارت ەیو ەبوون ل یکەر ەس ی کار ۆ ه ەمانەئ موو ەه. تێب ەانیموکراسید یایدیئا

 ەپارت ەیوانگڕ  ەل اتریبن و ز  کیدا ەل ییواڕەرمانەف یستمیس ەیو ەر ەد ەل کانیەکورد

 ەیزاراو  شەمەب کانیەموکراسید ڵەبرایل ەپارت کوەتاو  کبنینز  ەو ەکانەکالیادڕ  ەستیالیسۆ س

 یاس یس یپارت ی ناو ەه ەبوون و ل ی کتر یە ەیتێئاو  ی ناچار ەب ی کدار ەچ یش ۆڕ و ش یاس یس یپارت

 ینیپلیسید( تر وانەئکوردستان و  شتمانین یتێکیەکوردستان و  یموکراتید یپارت) دایکورد

 ەبوو  ەانیموکراسیناد یکارکردن ی واز ێش ماوەبن ەبوون زێو ه  ی ژ یو توندوت یزبیح یتوند

 . کانیەاسیس ەپارت ی ار یو د یکەر ەس یتڵەسەخ

 ەستەرجەب یکوردستان یکانیەاسیس ەپارت ەک ەیەیانیموکراسیناد مایو س تڵەسەخ مەئ رەه

 یکورد یاس یس یپارت یکارکردن ی ر ەوهەج ەبوو  ناێهەکدێپ یزبیح یانیژ  یەیکا ۆی و ک کردەد

 یشتمانین یتێکیەکوردستان و  یموکراتید یپارت ەل کیە رەه ەیەو ێش مەب. شینەڕیاپڕ  یدوا

 یدوا ەبوون ل مێر ەه یتەحکوم یدروستکردن یکەر ەس وەور ەگ یپارتدوو  ەکوردستان ک

و  ەفافەناش ەکردنەڵەمام ی واز ێش وەو ئ یموکراس یناد ەپاشخان وەل انۆیخ یانتوانەین نەڕیاپڕ 

. تاداەر ەسەبوو ل انیزراندنەدام یماەبن ەک نەبک زگارڕ  یەتار یتالۆ ت یەنیابیو دن نیوانێڕت وەئ

 یموکراس ید یزگاەدامود یزراندنەو دام مێر ەه یتەحکوم یکردنەز یموکراتید ەیژ ڕۆ پ ەو ەشەر ێل

 رەه کەن یو پارت یتێکیە یەیسا ەل اسای ی ر ەرو ەس یپینسەو پر  ییزراو ەدام یتەو حکوم
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 یەاسیس ەدوو پارت مەئ یەیسا رێژ  ەکوردستان ل یباشور  ەو ەوانەچیپەب کوەڵب هاتەنیدەب

 یخۆ د ی ر یقامگەو ناس گرتەڵه ی نگاو ەه ۆناوخ ەڕی و ش ەئاژاو  و ەڕ و ش ی ر یقامگەناس وەر ەب

 مەل یکورد ەیگەڵمۆ ک یکەر ەس یمایس ەبوو  یو کولتور  یو ئابور  یتیەەڵ مۆ و ک یاس یس

 . کوردستان ەیشەب

 موو ەه ەب نەڕیاپڕ  یدوا ەباشور ل یکوردستان ەل ۆخەربەس ەیوار ەق ەل کێر ۆ ج یزراندنەدام 

گرفت و  یوتنەرکەد وەو ۆیەخ نیەل  ەکورد ل یکردن ییواڕەرمانەف وەو یەکانڕیەموكو ەک وەڵەه

 یباتەخ ەل یاس یو س یهزر  یەیکا ۆی ک ەیئاراست بردنداەو ەڕێب ەل ەور ەگ یادیبون ەیشێک

 ییزراو ەدام یتەو حکوم ی چاکساز  یایخول وەر ەب ەو ێڕیەشگۆڕ ش یس ەفەو ن یشتمانین ی زگار ڕ 

و  یئازاد یکانەپیپرنس یسپاندنەچ وەگەڵمۆ ک یکردنەز یموکراتید ەیشەبانگ. ۆڕیگ

 ینێشو  تەحکوم یزگاکانەدامود ەل ی چاکساز  ۆب دانڵو ەو ه ەڵیندەگ یکردنڕ و بنب ی ر ەرو ەدادپ

 شداەختەو ەسات مەل. بوو  ستەد ڵبا شوترداێپ یناخۆ ق ەل ەک ەو ەگرت ۆییخەربەس ی هاوار 

 ەک داەڵانهیر ەس ێ نو  یاس یس یو پارت ینەدەم ی کخراو ڕێ وەڵەمۆ گروپ و ک وەستەد نیندەچ

 ابوردوو ڕ  یناخۆ ق یکانیەاسیس ەپارت ەیو ەبوون ل اوازتریج یکڵێاەیو خ ون ەخ وەژ ڕۆ پ ی گر ەڵه

 ێ نو  یاس یس یکێپارت کوەو  انۆڕ گ ەیبزووتن شداەندەو ین مەل. کردەد ۆب انەیشەبانگ

 ەڵیندەگ ەیو ەگژاچونەب ەیشەبانگ کردوەد ەکەخۆ د یستیداو ێپ ەل یگوزارشت ەک داەڵهیر ەس

 یکێسەفەن رەهەل ۆی و خ ۆییخ یکارکردن یدروشم ەکرد یموکراس ید یماکانەبن یسپاندنەو چ

 ەیگەڵمۆ ک یاس یس یانیژ  ی ژوو ێم ەل شەمەب. دورگرتەب ەییو ەتەن یکێر یو ب ێڕی شگۆڕ ش

و  تێبەن ەییو ەتەن یکێهزر  ی گر ەڵه ەبوو ک کیدا ەل یاس یس یکێپارت مجارەکیە ۆب دایکورد

 رەسەل ختەج کوەڵ، بۆی خ یکارکردن یمبولیدروشم و س ەکاتەن یشتمانین ی زگار ڕ  یباتەخ

 یو سامان تەرو ەس ەیرانەرو ەدادپ یشکردنەداب وەو ەبکات یتیەەڵ مۆ و ک یاس یس یرمۆ فڕی

 .  بکاتێچاول ۆی خ ەینیشێپ ەو ل نەسەر  یکێئامانج کوەو  یگشت

 ایکوردستان ج ی تر  یکانیەاسیس ەپارت ەل یاس یس یکێپارت کوەو  انۆڕ گ ەیو ەبزووتن ەیو ەئ

 ینگەرهەو ف یتیەەڵ مۆ و ک یاس یس یکێرجەو م لەه ەل ەیەو ەبزووتن مەئ ەک ەیەو ەئ ەو ەکاتەد

 انۆڕ گ ەیو ەبزووتن یکبوونیداەو ل زراندنەدام ی ر ەفاکت. کرد ەیشەو گ داەڵهیر ەس اوازدایج
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، بوو ەن ابووردوڕ  یناخۆ ق یکانیەاسیس ەپارت یدانەڵرهەو س کبوونیدا ەل ی ر ەفاکت مانەه

و تا  اوازیج یایدوو دن ەب رەبوون و س اوازیج کتریە ەل کانەرکەئامانج و ئ شەو ێش مانەهەب

 ینیابیدن ەل ی اواز یج رکداەئامانج و ئ ەل شیکانیەاواز یج ینجامەر ەد. بوون کەیەدژ ب کەیەادڕ 

 ی گر ەڵه انۆڕ گ ەیو ەبزووتن شێیەپ مە، بتێبەئارادا د ەل النیو پ ڵاەیخو  ون ەخ ژوو یو سترات

و  ابوردوداڕ  ەبوون ل ی گر ەڵتر ه یکانیەاسیس ەپارت ەیو ەبوو ل اوازیج یکڵێاەیو خ ون ەخ

 نیتوانەد شەنیوانێڕت وەمانیگر  مەب ستنەپشتب ەب. نەبک یجاوز ەت ەو یانتوانەین ستاشێئ

 رچاوەب یکەیەادڕ تا  انۆڕ گ ەیو ەبزووتن یدانەڵرهەس ەینیمەز  ) نڵێیب ەک نەیبک ەو ەئ یتەجورئ

 یوانەڕ چاو  تێکر ەد شێیەپ مەب(  ەکیەنز  ژئاواڕۆ  یکانیەاسیس ەپارت یدانەڵرهەس ەینیمەز  ەل

 یژئاواڕۆ  یکانیەاسیس ەپارت ی ژ یئامانج و سترات مانەه ەک نەیبک انۆڕ گ ەیو ەبزووتن ەل ەو ەئ

 یانیگ ەب ودانەو بر  ی کدار ەچ یباتەخ یسازدان یتەماسەح ەب کبوونیر ەخ ی بر  ەو ل تێبەه

 ەیژ ڕۆ ، پیکورد یتڵەو ەو د ۆییخەربەس ۆب کردنەشەو بانگ ی خواز ەو ەتەو ن ێڕی شگۆڕ ش

 ەییزراو ەدام یتڵەو ەد یادنانیو بون یاس یو س یئابور  یرمۆ فڕیو  ەڵیندەگ یکردن یتیەدژا

و  یتیەەڵ مۆ ک ی ر ەرو ەدادپ وەگەڵمۆ ک یکردنەز یموکراتید بداوێپەر ەپ( ساڕێو  اسای یتڵەو ەد)

 ەبکات یمانەو پارل ی ر ەماو ەج یباتەو خ ۆییخ ی ژ یسترات یئامانج ەتاقان ەبکات یو ئابور  یاس یس

 وەئ ی بار ەل ینێشو  ەبکات شیمانەلڕ پا ۆڵیو ه قامەش وەئامانج وەئ ینانێهیدەب یکەر ەس ی ئامراز 

 . ەباتەخ

 یدانەڵرهەس یرجەو م لەه ەک ێستەبەد ەیەمانیگر  وەپشت ب ەنینووس مەئ یکەر ەس ی ز ێت

و  یتیەەڵ مۆ و ک یاس یو س یئابور  یخۆ و د یکردنەشەو گ کبوونیدا ەل ەینگیو ژ  یاس یس یپارت

 ەپارت وەئ یکارکردن ی واز ێش فتارو ڕەستراکتورو  ەل یکەر ەس یخش ەن ەیکەگەڵمۆ ک ینگەرهەف

 ی ناو ەه ەو ل یموکراس ید یکەیەنگیژ  ەل یاس یس یپارت یکبوونیدا ەل. تێنەداد یەاسیس

 تێئارادا ب ەل چون ۆ اوبڕ  ینڕیربەد ەل یئازاد ەل کێر ۆ ج دایایت ەک دایاسیس یکێستمیس

 ەئازاد یوداەم یو فراوانکردن تێب یموکراس ید یتڵەسەخ ی گر ەڵه یەاسیس ەپارت وەئ کاتەواد

و  ۆییخ یکەر ەس یئامانج ەبکات یتیەەڵ مۆ و ک یاس یو س ی دار یئ یرمۆ فڕیو  کانیەگشت

و  کردنێرلۆ ز  ینانێکارهەو ب ی ژ یتوندوت ەبن و دور بن ل ەانیموکراسید یش یباتەخ یکانەزمیکانیم
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و  ی رکار یداگ یش ەک ەو ل یموکراس یناد ەینگیژ  ەل ەیانیاسیس ەپارت وەئ شەوانەچێپ ەب. زێه

، نەدەدەڵرهەباوو س یاس یس یستمیس ەیو ەر ەدەل ی ناچار  ەب بنەکدیدا ەل داەییستەردێژ 

 ینانێهیدەب وەو ەمان ی ناو ێپ ەل ی ناچار  ەو ب یموکراس یناد یلەپارتگ ەبنەد شینجامەر ەد

 نەبەد یموکراس یناد یزمیکانیم ۆب ناەپ ەییەو ەتەن ۆییخەربەس ینانێستهەدەب ەک انیکانەئامانج

. انیکەر ەس یمایو س تڵەسەخ ەتێبەد زێو ه ی ژ یتوندوت ینانێکارهەو ب ی کدار ەچ یباتەو خ

 یستمیس ەیو ەر ەد ەل نەڕیاپڕ  شێپ یناخۆ ق ی تر  یکانەزبیو ح یتێکیەو  یپارت ەو ەشەودانگێپ مەل

 ەب شەمەئ ۆ، ببوو  ەییو ەتەن ۆییخەربەس ینانێهیدەب انیو ئامانج کبوونیدا ەل یاس یس

 ی کدار ەچ یش ۆڕ ش رەب ەنابردنەو پ ی ژ یتوندوت ی ئامراز  ینانێکارهەب ەب انیستیو ێپ ی ناچار 

 یمێر ەه ەل ەیئازاد کەیەادڕ تا زاەف وە، ئبوو  اوازیج ەکەخۆ د نەڕیاپڕ  یدوا مەڵ ب. بوو ەه

 ەک خساندڕە یاس یس یپارت ەل کێر ۆ ج یدانەڵرهەس ۆب ی ئارادا بوو بوار  ەکوردستاندا ل

 رەسەل ی ز یرکەو ت تێنیبب ەانیموکراسید یونەو خ تێب یموکراس ید یتڵەسەخ ی گر ەڵه

 وەلگەمۆ ک یکانەزخراو ێراو ەپ ەژ ێو تو  نیچ ەو گوزارشتکردن ل کەڵخ یانیژ  یباشکردن

 شیانۆڕ گ ەیو ە، بزووتنتێب کانیەگشت یەئازاد یوداەم ینکردنیر ەو ب ی ر ەرو ەدادپ ینانێهیدەب

 . یەاسیس یپارت ەل ەر ۆ ج مەئ ی رچاو ەب یکەیەنمون

 کوەڵ، بتێب ڕیموکو ەو ک وشەخێب انۆڕ گ ەیو ەبزووتن ەک تیەنا یەمانا وەب ەمەئ گومانێب

 ەل انۆڕ گ کاتەوا د ەبوو ک کیدا ەل انۆڕ گ دایایت ەک یەیەتەباب ەخۆ د وەئ ەکەستەبەم

 تێب اوازیج ەو ەکارکردن ی واز ێو ش نیوانێڕو ت ینیابیو ئامانج و دن ادیبون ی وو ڕ  ەتر ل یکانەزبیح

 ەیگەڵمۆ ک ویەئارادا ەل ژئاواڕۆ  ەل یەیموکراسید ایدن وەئ ینانێهایدەب ەل تێب رەگیو کار 

 ەک نیشێابکڕ  ەور ەگ ەور ەگ ەڵەیه ۆب ەنجەپ نیتوانەد نایگەئ. تێنیبەد ەو ێپ یونەخ مانۆ خ

 رچاوو ەب ڕیموکو ەک ەب ەئاماژ  وەوتو ەک ێیت ەو یەزراندنەدام یتاەر ەسەل انۆڕ گ ەیو ەبزووتن

 ەیەو ەبزووتن مەئ ەک نەیبچوک بک ەبار ەق وەور ەگ ەبار ەق یادیو بون ی ر ەوهەج یروگرفتیگ

 ەزبیح یرژنڤێ مانەهەب ەک یەداەو ەل انۆڕ گ یگرنگ مەڵ ب. تێبەد ی دووچار  وەبو  ی دووچار 

 شۆیەب رە، هناکات تەاسیس ەزبانیح وەئ ەیئاراست مانەهەکار ناکات و ب کانیەدیقلەت

داهاتودا  ەیماو  ەل تێبدات و بتوان ۆی خ یردنکارک ی ژ یو سترات ینیابیدن ەب ەشەگ تێکر ەد
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کوردستاندا  ەکردن ل تەاسیس ەل ێ نو  یکێواز ێو ش تێببڵزا کانداڕیەموکو ەگرفت و ک رەسەب

 شداەناو ێپ مەل ویەئارادا ەل ستاێئ یەیدیقلەت ەتەاسیس وەل تێب اوازیج ەک تێنێقڵبخو 

 اخودی انۆڕ گ ەیو ەبزووتن یکادران یخود نیەل  ەچ ل ەکەو ەبزووتن ەل وامەردەب ەیخنڕە

 .تێنێبەد رەگیکار  ڕۆڵی ندانەرمیو ب رانیشنبڕۆ 
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