
 

 

 

میێغهپ

هەڵبژاسدن پشۆظەیەوی دیمىهشاظییە، دەهگذەسان ئاصاداهە لیعذ 

و بەسبژێشی دڵدىاصیان هەڵذەبژێشن، وۆمەڵێً فاهخەس ڕۆڵیان 

هەیە چ لە ڕێژەی بەؼذاسیىشدوی دەهگذەسان لە پشۆظەهە و چ 

لەظەس ئەهجامی هەڵبژاسدهەوان وەن كەباسەی داهیؽخىان، چشی 

ێىهاجەی ڕەگەصی داهیؽخىان و دابەؼىووی داهیؽخىان و پ

داهیؽخىان، ئەمە حگە لەوەی لەظەس ئاظتی جاهیؾ وۆمەلًێ 

فاهخەسی جشی واسیگەسی وەن ئاظتی ڕۆؼيبیری دەهگذەس و پلەی 

خضمایەحی و هۆص و خىێً و هاوواس و هاوپیؽەواهیان، دۆخی 

ڕامیاسی وواڵث و ژماسەی پاسجەوان و هێزی پاسجەوان و گەیؽخنی 

ش ی ئاظایص ی وواڵث هۆواسگەلێيی پاسجەوان بەدەظەاڵث و هە

دیىەن واسیگەسییان لەظەس پشۆظە و ئەهجامی هەڵبژاسدهەوان 

دەبێذ، لەم جىێژیىەوەیەدا لەو هۆواساهە دەوۆڵیىەوە هە 

واسیگەسییان هەیە لەظەس دۆخی هەڵبژاسدهە پەسلەماهییەواوی هەسێم 

 .هەبىوە
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ەپىخخ    

وۆمەڵێً فاهخەسی حۆساوحۆس واسیگەسییان لەظەس پشۆظەی هەڵبژاسدهەوان بەگؽتی و هەڵبژاسدهە 

ان هەیە ، بەاڵم بەهێزجشیً فاهخەس فاهخەسی مشۆییەواهە، حگە لەوەی وۆی  پەسلەماهیەواوی هەسێمی وىسدظخ

و ئەهجامی  پشۆظەهە لە الیەن مشۆڤ و بۆ مشۆڤیؾ ئەهجام دەدسێذ، بەاڵم ڕێژەی بەؼذاسی 

پێىهاجەی ڕەگەصی  ، چىهىە كەباسە و چشی و  هەڵبژاسدهەواهیؾ پەیىەظخە بە خىدی مشۆڤ)دەهگذەس(ەواهەوە

و جەمەن و فاهخەسەواوی جشی جایبەث بە دەهگذەسان وەن ئاظتی سۆؼيبیری و پەیىەهذی جان لەگەڵ ژیىگەی 

اظایص ی لەو هۆ  واسە بەهێزاهەن هە واسیگەسی ڕاظخەوخۆیان دەوسوبەس و مەیلی بۆ پاسجە ڕامیاسییەوان و دۆخی ئ

 لەظەس ڕێژەی بەؼذاسی لە پشۆظەوان و ئەهجامی پشۆظەواوی هەڵبژاسدوی پەسلەماوی وىسدظخان هەبىوە.
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ؼىێنی جىێژیىەوەهە، ظىىسی كەڵەم  مەبەظذ لە چىاسچێىەی

ڕەوی ژێش دەظەاڵحی خيىمەحی هەسێمی وىسدظخاهە هە پاػ ئاصاسی 

 .ئاصادهشاوە 1991

چىاسچێىەی واحی جىێژیىەوەهە: مەبەظخمان لەهەمىو ئەو 

هەڵبژاسدهە پەسلەماهییاهەیە هە لە دوای ڕاپەڕیىەوە لەهەسێمی 

 (.2013-1992وىسدظخان ئەهجامذساون)

 

 جىێژیىەوەهێؽەی 

ئایا فاهخەسە مشۆییەوان ڕۆڵیان هەیە لەظەس پشۆظەی -1

  هەڵبژاسدن و ئەهجامی هەڵبژاسدهەوان؟

ئایا فاهخەسە مشۆییەوان دەجىاهً ببىە لەمپەس لەبەسدەم -2

بەڕێىەچىووی پشۆظەواوی هەڵبژاسدوی پەسلەماوی لە هەسێمی 

 وىسدظخاهذا؟

هە واسیگەسی هەبێذ  ئایا هیچ فاهخەسێيی مشۆیی هەسێنی هەیە-3

 لەظەس ئەهجامی هەڵبژاسدهەوان؟

 :گشیماهەی جىێژیىەوە

جایبەجمەهذییەواوی داهیؽخىان لەو فاهخەسە مشۆییاهەن -1

واسیگەسییان هەیە لەظەس پشۆظەی هەڵبژاسدهەوان و ئەهجامی 

 .هەڵبژاسدهەوان

ئاظتی ڕۆؼيبیری و دۆخی وۆمەاڵیەحی وۆمەڵگا واسیگەسیان -2

ڕێژەی بەؼذاسی دەهگذەسان و ئەهجامی  دەبێذ لەظەس 

 .پشۆظەواهیؾ

فاهخەسی ڕامیاسی و واسگێڕی و ئاظایؾ، لەو هۆواسە بەهێزاهەن -3

هە واسیگەسییان هەیە لەظەس بەڕێىەچىن و ظەسهەوجنی پشۆظەهە 

 .و پاؼتر ڕێژەی بەؼذاسیىشدن و ئەهجامی هەڵبژاسدهەواهیؾ

 :ئاماهجی جىێژیىەوە

اسە مشۆییاهەی واسیگەسییان هەیە لەظەس خعدىە ڕووی ئەو هۆو-1

 .بەڕێىەچىووی پشۆظەواوی هەڵبژاسدهە پەسلەماهیەواوی  هەسێم

خعدىە ڕووی ئەو هۆواسە مشۆییاهەی واسیگەسییان هەیە لەظەس -2

 .ئەهجامی هەڵبژاسدهە پەسلەماهییەواوی هەسێم

 گشهگی جىێژیىەوە

ڕۆڵیان هەیە خعدىە ڕووی هەمىو ئەو هۆواسە مشۆییاهەی هە -1

 .لەظەس پشۆظەواوی هەڵبژاسدن بەگؽتی و هەسێم بە جایبەحی

ە  -2 ئاماژەهشدن بە هەم و وىسجییەواوی پشۆظەواوی هەڵبژاسدن ل

 .هەسێمی وىسدظخاهذا

پێؽيیاسهشدن بەمەبەظتی چاسەظەسهشدوی هەمىوىسجییەوان و -3

 .بەڕێىەچىووی پشۆظەهە بە ظەسهەوجىیی

 

 میخۆدی جىێژیىەوە

 .و)ؼیياسی(بەواسهێنراوەیىەوەیەدامیخۆدی)هەسێمایەحی(خىێژ لەم

 :گشفتی جىێژیىەوە

هاسیياسی هەهشدوی وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبەخۆی هەڵبژاسدهەواوی -1

عێراق، ئەگەس چی چەهذ حاسێً لە ڕێ هىظیىگەواوی پاسێضگاواوی 

هەولێر و ظلێماهیەوە بە پؽخگیری فەسمی داوای داجای 

ەدەظخیشدشاوە، لە ڕێی پەیىەهذی پێىیعخىشاوە، ئەوەی ب

هەظییەوە بىە لە ڕێگای ئەو بەڕێضاهەوە بىوە هە لە هىظیىگە و 

 .ئۆفیعەواوی وۆمعیۆن واسدەهەن

هەمی ئەصمىووی گەلی وىسد لە پشس ی حىگشافیای هەڵبژاسدن و -2

پشۆظەواوی هەڵبژاسدن و خىلەواوی هەڵبژاسدن، هۆواسی ظەسەهییە 

ەظەس هەڵبژاسدهەواوی هەسێمی وىسدظخان. بۆ هەمی داجا و صاهیاسی ل

بۆیە جىێژەسان جىش ی گشفخێيی ڕاظخەكیىە دەبىەوە لە واحی 

 .ئەهجامذاوی جىێژیىەوەی ئەوادیمی دا

هەمىو ئەو ظەسچاواهەی هە جایبەجً لەظەس هەڵبژاسدهەواوی -3

هەسێمی وىسدظخان لە پەهجەواوی یەن دەظذ جێىاپەڕن، ئەمەػ 

ئەم جىێژیىەوەیە و جىێژیىەوەواوی جشی  گشفخێيی جشە ڕووبەڕووی 

جىێژەسان بۆجەوە و دەبێخەوە، بۆیە لە هەهذێً واجذا بە هاچاسی 

پەهابشاوەجە بە ئەو داجا و صاهیاسییاهەی هە جایبەجً بە دۆخی 

بژاسدن.هخذ. وۆماسی عێراقی  وۆمەاڵیەحی و ئابىسی و ڕامیاسی و هەڵ

لە وۆماسی فیذڕاڵ، دوا حاسیؾ هەسێمی وىسدظخان بەؼێىە 

عێراقی فیذڕاڵ و داجا و صاهیاسیەواهیص ی بەظەس هەسێمی وىسدظخاهذا 

 .حێبەجێ دەبێذ

 :پەیىەسی جىێژیىەوە

جىێژیىەوەهە وەن ظخاهذاسدێيی صاوعتی دابەؼىشاوە بۆ دوو بەػ، 

هە بشیخین لە: بەش ی یەهەم: ظىىسی هاوچەی لێيۆڵیىەوەهە، 

ىایی هاوەڕۆوی بەش ی دووەم : هۆواسە مشۆییەوان. لەظەس ڕۆؼ

جىێژیىەوەهە گەیؽخىیً بە چەهذ دەسئەهجامێً، پاؼان چەهذ 

ە ئاماهجی بەؼذاسیىشدوی صۆسجشیً  پێؽيیاسێىمان خعخۆجە ڕوو ب

هەڵبژێش لە پشۆظەی هەڵبژاسدن و باؼتر بەڕێىەچىووی پشۆظەی 

هەڵبژاسدهەواوی هەسێم و ظەسهەوجنی پشۆظەهە، لە وۆجایؽذا لە 

ماژەمان هشدوە بە ظەسچاوە لیعتی ظەسچاوەواهذا ئا
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بەواسهاجىەوان و پاؼتر بە پىخخەیەن لەجىێژیىەوەهە وۆجایی بە 

واسیگەسی هۆواسە مشۆییەوان لەظەس  جىێژیىەوەهە هێنراوە.

 پشۆظەی هەڵبژاسدهە پەسلەماهییەوان لە هەسێمی وىسدظخاهذا

لەم جىیژیىەوەیەدا لە چىاسچێىەی ؼىێنی جىێژیىەوەهە و ئەو 

یاهە)جایبەجمەهذییەواوی داهیؽخىان، فاهخەسی هۆواسە مشۆی

ڕۆؼبیری و وۆمەاڵیەحی،  فاهخەسی ڕامیاسی و واسگێڕی و ئاظایؾ( 

دەدوێً هە واسیگەسی ڕاظخەوخۆیان هەیە چ لەظەس ڕێژەی 

بەؼذاسی دەهگذەسان لە پشۆظەی هەڵبژاسهذا، چ لەظەس ئەهجامی 

  هەڵبژاسدهەوان، بۆ ئەم مەبەظخەػ ئەم جىێژیىەوەیەمان

 :دابەش ی دوو بەظ لردووە، لە بریخین لە

بەش ی یەلەم: صىىری هاوچەی لێنۆڵیىەوە

مەبەظذ لە ظىىسی هاوچەی لێيۆڵیىەوەهە، چىاسچێىەی هەمىو 

ئەو ڕووبەسە حىگشافییە دەگشێخەوە هە لە ڕاپەڕینی 

( دا یەهەم 1992ی ئایاسی 19(ئاصادهشا و پاؼان لە)1991)ئاصاسی 

جێذا ئەهجامذساو دواجش یەهەم خيىمەحی هەڵبژاسدوی پەسلەماوی 

لێ  1992جەمىوصی  4ؼەسعی و یاظایی هەسێمی وىسدظخاوی لە 

 .بەسهەم هاث

(دا ، 2003ی هیعاوی 9پاػ ڕووخاهذوی خيىمەحی عێراق لە) 

ظاڵەی 83ظاڵەی ڕژێمی بەعغ و 35بە جەمەویوۆجایهێنرا

                                                 
- (دا، 2004ی هیعاوی 9پاػ وۆجای هێىان بە دەظەاڵجذاسی بەعغ لە)

ان گشجە دەظذ لە عێراق دا بە  هاوپەیماهان بەؼێىەیەوی واحی دەظەاڵجی

حی هاوپەیماهان Coalitظلگە الائخالف املۆكخە  -هاوی دەظەاڵحی وا ion 

Provis ional Aut hority-(21 یشان28 -2003/هیعان (لەم 2004ی خىصە

-2003/جەمىص/13وەیەؼذا ئەهجىمەوی فەسماهڕەوایان پێىهێىا)ما

اؼان یاظای بەڕێىەبشدوی دەوڵەحی عێراكیان 2004/خىصەیشان/1 (پ

ئامادەهشد، دواجش خيىمەجێيی واحی بەظەسۆوایەحی دهخۆس ئەیاد عەالوی 

( یەهێً لە واسەواوی 2005/هیعان/3-2004/خىصیشان/28پێىهێنرا )

اسدن بىو بۆ هەڵبژاسدوی ئەهجىمەوی خيىمەث ئەهجامذاوی هەڵبژ 

اؼان 2005ی واهىوی دووەمی30هیؽخماوی عێراقی گىاظتراوە لە) (پ

ی 7خيىمەحی گىاظتراوە پێىهێنرا بەظەسۆوایەحی ئیبراهیم حەعفەسی لە)

وی22-2005هیعاوی (، پاػ هىظیىەوە دەظخىسی هەمیؽەیی 2006هیعا

( گؽدپیرس ی 2005ی ئۆهخۆبەسی 15لەالیەن ئەهجىمەوی هیؽخماوی لە )

لەظەسهشاو پەظەهذ هشا، پاؼان هەڵبژاسدن بۆ ئەهجىمەوی هىێىەساوی 

هىوی یەهەمی  15عێراق ئەهجام دسا لە) هیعاوی  22(و پاؼتر لە)2005وا

پێىهێنرا لە 2006 (یەهەم خيىمەحی هەڵبژێشدساو بۆ ماوەی چىاس ظاڵ 

هیاسی صیاجش بڕواهە: -الیەن هىسی وامل ماليی الحىم،  مجلغ -1یەوە بۆ صا

مجلغ الحىم،كشاس  -2 -2. 2-1،ؿ 11/8/2003( ،14كشاس)

مجلغ الحىم، كشاس  -3. 1،ؿ8/3/2004، 2004(لعىت 33سكم)

دەظەاڵجذاسی و بااڵدەظتی مەصهەبی ظىوی لە عێراكذا، پاػ 

لە بڕگەی)أ(ی   ظیىەوەی دەظخىسی واحی عێراقهى 

(دا، بە فەسمی دان بە خيىمەحی هەسێمی وىسدظخاهذا 53مادەی)

ی 19هشا وەن خيىمەحی فەسمی و ئەو هاوچاهەی هە جا ڕێىەوحی )

(بەڕێىەی دەبشدن لە پاسێضگاواوی دهۆن و هەولێر و 2003ئاصاسی 

مە ظلێماوی و هەسوىن و دیالە و هەیىەوا، پاؼان ئە

دەظخىسی هەمیؽەیی عێراكیؽذا چەظپێىذسا،  1(143لەمادەی)

ئەوەػ هەمان ئەو ڕووبەسەیە هە هەڵبژاسدوی خىلەواوی یەهەم جا 

چىاسەمی پەسلەماوی وىسدظخاوی جێذا ئەهجام دساوە و لە س ێ 

 هیلۆمەجش چىاگۆؼەیە 2(468861پاسێضگا پێىهاجىە و ڕووبەسەهەی)

                                                                   
مجلغ الحىم، كشاس  -4. 1، ؿ2004اراس 30، 2004(لعىت 46سكم)

مجلغ الحىم،  -5. 2-1،ؿ29/3/2004، 2004(لعىت 48سكم)

م، كاهىن اداسة مجلغ الحى -6. 1،ؿ1/6/2004، 2004(لعىت 93كشاس)

 -7. 116-96، ؿ2004اراس 8الذولت العشاكيت للمشخلت الاهخلاليت، 

ذة  مجلغ الىىاب العشاقي، حؽىيل الحيىمت العشاكيت الاهخلاليت، حٍش

الجمعيت  -8. 4-2،ؿ2005/ 23/5، 3998الىكائع العشاكيت العذد 

كاهىن الاظخفخاء على  2005(لعىت 11الىطىيت العشاكيت، كاهىن سكم)

ذة الىكائع العشاكيت ، العذد)م ً 12(،4005ؽشوع الذظخىس، حٍش / حؽٍش

/ ليت،  -9. 2-1، ؿ2005الاٌو لىطىيت العشاكيت الاهخلا حمعيت ا

ذة الىكائع العشاكيت، العذد  هىن الاوٌ  28، 4012الذًباحت،حٍش وا

 . 32-1، ؿ2005
 -  ،ليت مجلغ الحىم، كاهىن اداسة الذولت العشاكيت للمشخلت الاهخلا

 .114-113و111مفذس ظابم، ؿ
1

حمعيت الىطىيت العشاكيت الاهخلاليت، الذًباحت، مفذس ظابم،  - 

 .32ؿ
2

وی  -  دەظخەی ئاماسی هەسێمی وىسدظخان، هەخؽەی ڕووبەسی پاسێضگاوا

 هەسێمی وىسدظخان بە هیلۆمەجش ،

--

http://www.krso.net/Default.aspx? page=article&id=817&l=3,3

october2018. 
 - (ان ، لەم 2(هم83827ڕووبەسی خاوی هەسێمی وىسدظخ

%(جێىڕای ڕووبەسی خاوی هەسێمی 62.98هەدەواجە) 2(هم52794ڕووبەسە)

ان بە پێی مادەی) فیذڕاڵ 140وىسدظخ (ی دەظخىسی هەمیؽەیی عێراقی 

ی واهىووی یەهەمی 21ێ هاوی بشاوە و دەبىایە جا)بە هاوچەی ملمالو

اظایی هشدهەوە دۆخی ئەو هاوچاهە و ئەهجام داوی 2007 ( پاػ ئ

ظەسژمێری لە ڕاپشظییەوی داهیؽخىاهە ڕەظەهەهەی دا چاسەهىس ی 

واسگێڕی ئەم هاوچاهە یەهالبىشایەجەوە، ئایا دەگەڕێىەوە ظەس هەسێمی 

ان ها؟، بۆ صاهیاسی صیاجشو ان ی هۆواسی جێ بەحێىەهشدوی  وىسدظخ

یبەث بەم پشظە ، جيایە بڕواهە: ئەخمەد  بڕگەواوی دەظخىسی عێراقی جا

ان، لێيۆڵیىەوەیەن لە  ڕەفیم هەسیم، هاوچە دابڕاوەواوی هەسێمی وىسدظخ

http://www.krso.net/Default.aspx?page=article&id=817&l=3
http://www.krso.net/Default.aspx?page=article&id=817&l=3
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( باوىس 37˚20'44'' - 34˚22'38دەهەوێخە هێىان باصهەی پاوی)''

(خۆسهەاڵث. بڕواهە 46˚16'01'' - 42˚26'25وهێڵی دسێژی)''

 (.1،2هەخؽەواوی ژماسە)

 (1هەخؽەی ژماسە)

 .ظىىسی خيىمەحی هەسێمی وىسدظخان بە پێی پاسێضگاواوی عێراق

هۆمارە مرۆییەمانبەش ی دووەم: 

هۆواساهەی مەبەظذ لە هۆواسە مشۆییەوان، بشیدیە لە هەمىو ئەو 

هە پەیىەظخە بە خىدی مشۆڤ و هەمىو ئەو چاالهییە 

حۆساوحۆساهەی هە ڕۆژاهە ئەهجامی دەداث، واسیگەسیەوی صۆس 

گەوسەی هەیە لەظەس بڕیاسداوی ڕامیاسی و هێزی دەوڵەث و پێگە 

.لەم بەؼەدا واسیگەسی فاهخەسە مشۆییەواوی (3)هێىدەوڵەجییەهەی

ەوان هەسێم دەخەیىە ڕوو. هەسێمی وىسدظخان لەظەس هەڵبژاسده

 بۆ ئەم مەبەظخەػ ئەم 

 

:بەعەمان دابەش ی  س ێ باش لردووە لە بریخین لە

:باس ی یەلەم: جایبەجمەهدییەماوی داهیغخىان

داهیؽخىان گشهگتریً پێىهاجەو بەهشختریً دەسامەحی 

دەوڵەجە، چىهىە دەسخەسی ڕووی ؼاسظخاهییەحی دەوڵەجە، 

فەسماهڕەوایی و ڕۆڵی ڕامیاسی داڕێژەساوی یاظا و ظیعخمی 

دەوڵەجً، جىاها و ڕۆڵی هەس دەوڵەجێً پەیىەظخە بە 

.چىهىە داهیؽىان (4) جایبەجمەهذییەواوی داهیؽخىاهەهەیەوە

فاهخەسێيی صیىذوو)عامل خیىی(ی دیىامیىیە لە هاو هەس 

یەهەیەوی ڕامیاسیذا، هەس بۆیەػ حىگشافیای ڕامیاسی لە هەسدوو 

)وەچە، ئایً، صمان( و ڕوواهگەی ئەظىۆگشافی

دیمۆگشافی)داهیؽخىان، ژماسە، حۆس، چڕی، دابەػ(گشهگی بە 

. داهیؽخىان واسیگەسی گەوسەی هەیە (5)داهیؽخىان دەدەن 

لەظەس پشۆظەی هەڵبژاسدوی هەس یەهەیەوی واسگێڕی یان 

                                                                   
حىگشافیای ظیاظیذا، باڵوهشاوەواوی ظەهخەسی لێيۆڵیىەوەی ظتراجیجی 

 .542-3، 2014ٌظلێماوی،  -وىسدظخان

(
3

الذوٍياث، الجغشافيا العياظيت، الطبعت الاولى، مشهض الىخاب كاظم  -(

 .151،ؿ2011عمان، -الاوادًمي

طه عبذالعليم سضىان، الجغشافيا العياظيت املعاـشة، بذون عذد الطبعت،  -(4)

 .235، ؿ1998اللاهشة،  -مىخبت الاهجلى املفشٍت

الاولى، الذاس خعام الذًً حاد الشب، الجغشافيت العياظيت، الطبعت  -(5)

 .173، ؿ2009املفشٍت اللبىاهيت، 

ڕامیاسی 
 چىهىە بەؼێً لە داهیؽخىان هەڵذەظتن،

ن(، پشۆظەهەػ دسوظخىشدوی)وۆمعیۆوی جایبەث بە هەڵبژاسد

بۆداهیؽخىاوی یەهەیەوی ڕامیاسی دەهشێذ، بەؼێً لە 

داهیؽخىان)دەهگذەس(بەؼذاسی پشۆظەهە دەهەن و بەؼێً لە 

داهیؽخىان)بەسبژێش(وەن هىێىەسی خۆیان دەهێرن بۆئەو پۆظخە 

یان ئەو پۆظخاهەی هەڵبژاسدهەهەی بۆ بەڕێىەدەبشێذ)ظەسۆن، 

دواجش ئەو خيىمەجەی پەسلەمان، ئەهجىمەوی پاسێضگا...هخذ(، 

پێىذێذ یان ئەو دەظەاڵجەی پێىذەهێنرێذ لە الیەن ژماسەیەوی 

هەمی داهیؽخىاهە)واهذیذە ظەسهەوجىەوان...( فەسماهڕەوایی 

( دەهەن، ئەو بەسهامەیەش ی هە حێبەحێی  داهیؽخىان)گٌە

دەهەن واسیگەسی ڕاظخەوخۆی دەبێذ لەظەس جەواوی داهیؽخىاوی 

ً یەهە ڕامیاسییەهە. ئەهجا م دان و ئەهجامی پشۆظەهە لە خىلێ

جا خىلێيی جش جەهاهەث لە یەن خىلی هەڵبژاسدهیؾ بە پێی هاوچە 

حىگشافییە حیاواصەوان دەهەوێخە ظەس جایبەجمەهذییەواوی 

 :داهیؽخىان هەبشیخین لە

 :یەلەم: قەبارەی داهیغخىان

كەباسەی داهیؽخىان بە ظەسچاوەی هێزی دەوڵەجان دادەهشێذ لە 

هێىدەوڵەحی و  یەهێىە لەو هۆواسە واسیگەساهەی ڕۆڵی  ظیاظەحی

هەیە لە ظەس هەڵعىهەوحی دەوڵەجان لە گۆسەپاوی ظیاس ی 

،)ئەفالجۆن(یؾ پێی وابىو هە كەباسەی (6) حیهاهذا هەیە

داهیؽخىان ڕۆڵی هەیە لە دسوظخىشدوی خيىمەحی دەظخىسی و 

ىە دەظەاڵحی حێگیر، هەسوەها )ئەسظخۆػ( پێی وابىو هە هۆواسێ

 .(7)واسیگەسی هەیە لەظەس گۆڕینی ظیعخمی فەسماهڕەوایی 

خيىمەحی هەسێمی وىسدظخان ڕەهگە یەهێً بێذ لە خيىمەجە 

هاواصەواوی حیهان هە داجایەوی دسوظذ و باوڕپێىشاوی لەبەس 

دەظخا هەبێذ ظەباسەث كەباسەی داهیؽخىاوی هەسێمەهەی، 

 ئەویؾ لەبەس وۆمەڵێً فاهخەس هە بشیخین لە:

 ەوە.1987جامىەداوی ظەسژمێری گؽتی لەظاڵی ئەه  .1

وۆچی بەسدەوامی  وىسدظخاهیان  بەگؽتی و الوان بە  .2

 (ەوە جا ئێعخا.1987جایبەحی بۆ هەهذەسان لە ظاڵی)

                                                 
-  مەبەظذ لە یەهەی ڕامیاسی بشیخییە لە دەوڵەث، ویالیەث، هەسێمی

 فیذڕاڵی، هاوچەی خۆڕێبەسی.

مدمذ مدمىد ابشاهيم الذًب، الجغشافيا العياظيت مىظىس معاـش،  -(6)

 .567ؿ ،2002اللاهشة، -الطبعت الدامعت، الىاؼش مىخبت الاهجلى املفشٍت 

فخحي مدمذ ابىعياهت، الجغشافيا العياظيت، بذون عذد العطبعت، داس  -(7)

 .73-72، ؿ1983املعشفت الجامعيت، 
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هاجنی ظەدان هەصاس دەسبەسدەسی عێراقی لە پاػ - .3

ڕووخاهذوی ظیعخمەی ظیاس ی پێؽىوی عێراق لە 

لەعێراق و (، و ظەسهەڵذاوی حەهگی جایفی 2003ظاڵی)

دەسهەوجنی دەوڵەحی ئیعالمی لە عێراق و ؼام)داعؾ(، 

( 2014خىصەیشاوی 10پاؼتر داگیرهشدوی ؼاسی مىظڵ لە)

دواجش داگیرهشدوی پاسێضگا و ؼاسو ؼاسۆچىەواوی جش 

 )دیىەی( عێرق، هاجنی دەسبەدەسان گەیؽخە لىجىە.

هاجنی دەیان هەصاس ئاواسەی ظىسی لەپاػ ظەسهەڵذاوی - .4

 ەوە.2011خۆیی لە وۆماسی ظىسیا لەظاڵی حەهگی هاو 

ئەم هۆواساهە وایان هشدووە داجایەحی وسد و باوەڕپێىشاو 

لەبەسدەظتی وەصاسەحی پالهذاهاوی خيىمەحی هەسێمی وىسدظخاهذا 

هەبێذ، ژماسەی داهیؽخىاوی هەسێم هە بە پێی ژماسەداهان و 

( 2010و 2009گەماسۆظاصی)الحفش والتركیم( لە ظاڵەواوی )

جام دساون ژماسەی داهیؽخىاوی هەسێم یەن لە دوای یەن ئەه

(هەظە، بەاڵم ژماسەی داهیؽخىاوی 489098884(و)486988790)

و  2009هەسێم بە پێ پعىڵەی خۆسان بۆ هەس دوو ظاڵی)

(هەظە. 481388297(و )480258750(یەن لە دوای یەن )2010

 (.1بڕواهە خؽخەی ژماسە)

یاواصی هەیە لە ژماسەی ( دەبیىین ح1وەن لە خؽخەی ژماسە)

ەسێم لە یەن ظاڵذا، هەسچی داهیؽخىاوی پاسێضگاواوی ه

ذاهیؽخىاهە بە پێی وۆبىوی خۆسان مەبەظذ لێی هەمىو ئەو ژماسەی

هاواڵجیاهەی هەسێمە هە پعىڵەی خۆساهیان ظەس بە س ێ 

پاسێضگاهەی هەسێمً، بە پێچەواهەوەؼەوە داجاواوی ژماسدن و 

اوی هەسێم دەگشێخەوە جەهاهەث گەماسۆظاصی هەمىو داهیؽخى 

ئەگەس وۆبىوی خۆساهیؽان ظەس بە پاسێضگاواوی دەسەوەی هەسێم 

  .بێذ و لە هەسێم هیؽخەجێ بىوبێتن

داجاواوی خؽخەهەی ظەسەوە ئەوەمان پێذەڵێذ ڕێژەی صیاد بىووی 

%(، بەاڵم لەظەس ئاظتی پاسێضگاوان حیاواصە 3داهیؽخىاوی هەسێم)

%(و لە 485ێضگای دهۆن دەهەوێذ)و بەسصجشیً ڕێژە بەس پاس 

%(ئەمەػ دەگەڕێخەوە بۆ 2815%(و لە ظلێماوی )2837هەولێر)

وۆمەڵێً هۆواسی ڕۆؼيبیری و ولخىسی و وۆمەاڵیەحی و 

 (.1ئابىسی...جاد. بڕواهە خؽخەی ژماسە)

ە  هەسچی صیاد بىووی ڕێژەی صیاد بىووی ژماسدن و گەماسۆظاصییە، ل

%(، بەاڵم لە پاسێضگای هەولێر ڕێژەگە بەسص 485هەسێم دا ڕێژەهەی)

%( و لە ظلێماوی 4882%(و لە دهۆن بۆ)6دەبێخەوە بۆ)

%(، هۆواسی صیاد بىووی داهیؽخىاوی پاسێضگای 2885هەمتریيیاهە)

بىووی هەولێر و بىووی هەولێر دەگەڕێخەوە بۆ پایخەخذ 

دەظەاڵجەواوی ظەسۆوایەحی هەسێم و ئەهجىمەوی وەصیشان و 

وەصاسەجەوان و پەسلەمان و وىظىىڵی واڵجان و هىێىەسایەحی وواڵجە 

بیاهەوان.هخذ، وەبەسهێىاوی بیاوی بەسدەوام ئەماهەػ وادەواث 

صۆسجشیً هەلی واس بەدەظذ بێذ و صۆسجشیً هاواڵحی بخاجە ظەس 

ی پاسێضگای دهۆهیؽە بەهۆی بىووی دەواصەی ئیبراهیم واس، هەسچ

خەلیل لە هێىان وۆماسی جىسهیا و هەسێم حمىحىڵێيی باصسگاوی  

بەسفشاواوی جێذایە... ئەوەی جایبەجە بە پاسێضگای ظلێماوی چ بە 

هۆی هەڵىەوجەی حىگشفی و چ بە هۆی هەبىووی هیچ یەهێً لە 

گێڕی هەسێم و دەظەاڵجەواوی هەسێم چ بە هۆی ظیعخمی واس 

هەبىووی المەسهەصی واسگێڕی، واسیگەسی هەبىوە لەظەس دۆخی 

ئابىسی پاسێضگاهە و ئەمەػ هۆواسبىوە بۆ ڕاهێؽاوی هەمتریً 

هاواڵجیاوی پاسێضگاواوی جشی عێراق و دەسەوەی عێراق ئەمە و حگە 

 .لە فاهخەسی ڕامیاسی و واسگێڕیؾ

ێذ بۆ ئەهجام بەگؽتی و ئەم داجایاهە ظەسوەی پؽتی پێىابەظتر 

داوی هەڵبژاسدهەوان، بەڵيى وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبەخۆی 

هەڵبژاسدهەواوی عێراق جۆماسی دەهگذەساوی جایبەث بەخۆی هەیە 

،بەاڵم دەهشێذ (8) هە پێؾ هەس هەڵبژاسدهێً هىێ دەهشێخەوە

داجاواوی وۆبىوی خۆسان وەن بىەمایەن بەواسبهێنرێذ بۆ صاهینی 

 ن و صیاد بىووی ڕێژەی دەهگذەسان.ڕێژەی صیادبىووی داهیؽخىا

صیاد بىووی كەباسەی داهیؽخىان واسیگەسی هەیە لەظەس پشۆظەی 

 هەڵبژاسدن لەم ڕوواهەی خىاسەوە:

بەؼذاسیىشدوی ژماسەیەوی صیاجشی دەهگذەس لە پشۆظەی  .１

هەڵبژاسدهذا، ئەمەػ پێىیعتی بە ئامادەهشدوی پێؾ 

ەیەوی پشۆظەواوی هەڵبژاسدن دەبێذ وەن هشدهەوەی ژماس 

صیاجشی هاوەهذی جۆماسی دەهگذەسان و بىىەی دەهگذان. بۆ 

همىهە لە هەڵبژاسدوی پەسلەماوی وۆماسی عێراقی فیذڕاڵ 

دەهگذەس مافی (9)(1482708000(دا)2005واهىووی دووەمی30لە)

                                                 
وەصاسەحی پالهذاهان/ دەظخەی ئاماسی هەسێمی وىسدظخان، ڕاگەیاهذوی -(8)

 ڕۆژهامەواوی،

- http://www.mop.gov.krd/index.jsp?&lng=ku,14June2017,p.2-3. 

 ،2005الامم املخدذة، وؽشة معلىماث الامم املخدذة لالهخخاباث  -( 9) 

- 

http://www.ihec.iq/content/file/other_reports/2005_election_fsheet_a

r.pdf,25April2009,p.1. 

http://www.mop.gov.krd/index.jsp?&lng=ku
http://www.mop.gov.krd/index.jsp?&lng=ku
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دەهگذاهیان هەبىو، بەاڵم ئەم ڕێژەیە بىو بە 

واهىووی 15بۆ هەڵبژاسدوی پەسلەماوی)(10)(1585688702)

(ماهگذا ژماسەی 11، واجە لە ماوەی هەمتر لە)2005هەمی (یە

%(ی 883(صیادی هشد، ئەمەػ دەواجە)182988702دەهگذەسان)

وۆی دەهگذەساوی هەڵبژاسدوی پێؽىو. ئەمە بۆ پاسێضگاواوی 

 (.2هەسێمیؾ هەس دسوظخە، بڕواهە خؽخەی ژماسە)

ژماسەیەوی صیاجش واهذیذەوان هىێىەسایەحی داهیؽخىان  .２

ە  دەهەن، ئەمەػ وا دەواث ژماسەیەوی صیاجش ل

واهذیذەوان ملمالهێی هەڵبژاسدن بىەن. و ژماسەی پاسجە 

ڕامیاسییەوان كەواسە ڕامیاسییەواوی بەؼذاسی پشۆظەهە 

 .ً  صیاجش دەب

(خؽخەی كەباسە خێزان لە پاسێضگاوی 2خؽخەی ژماسە)

 دا.2009دا لە ظاڵی هەسێم 

 

 قةبازةي ثازيَصطا

 489 ظلَيماوي خَیزان

 582 هتولَیر

 7 دهؤن

ضطاواوي عَیراق  687 جَيىشِاي زاسٍَ

 

وصاسة الخخطيط، الخعذاد العام  -ظەسچاوە:حمهىسٍت العشاق

للمباوي واملعاهً وامليؽاث والاظش ظلعلت جلاٍسش التركيم و 

 .25الطبع، ؿالحفش، بذون اظم مطبعت، بذون ظىت 

( دەبیىین یەهێً لە هۆواسەواوی 2بە ڕواهین لە خؽخەی ژماسە)

بچىوی كەباسەی خێزان لە پاسێضگای ظلێماوی دسەهگ خێزان 

ە هاوەهذی پێىهێىاوی خێزان لە پاسێضگای  دسوظخىشدهە بۆ همىه

( ظاڵییە، بەاڵم ئەم ڕێژەیە الی الواوی پاسێضگای 2781ظلێماوی )

ظاڵ و الی الواوی پاسێضگای دهۆن 2589هەولێر دادەبەصێذ بۆ

 .(11)(ظاڵ 2288دادەبەصێذ بۆ)

                                                 
ّآٌ  البعثُ -(10)  ُ التقزيز اٍل ُ لالٌتخابات العزاقً ُ، البعثُ الدوًل الدوًل

ىُ االوه 54الٌتخابات ىاب العزاقٌ، 5004كٌا  جملمط اٍل

- 

http://www.ihec.iq/content/file/other_reports/imie_fin

al_report_2005_cor_elections_ar.pdf,25April2009,p.2. 

ُ العزاق، وسارَ التخطًط، -(11) اجلّاس املزكشٍ لالحصاْ، وعده الشواج مجّىري
 ،5052والطالق اخلاً و وتىصط العىز عٍد الشواج لضٍُ 

پشۆظەهە واحی صیاجش و جێچىوی صیاجشی داسایی دەبێذ  -1
بژاسدوی ظاڵی )(12) ( هەڵبژاسدن بۆ 1992.ئەگەس بڕواهین لە هەڵ

ئەهذام پەسلەمان ئەهجام دسا، بەاڵم لە ظاڵی  (105دیاسیىشدوی)

( ئەهذام پەسلەمان. بۆ 111دا ژماسەی وىسظییەوان هشا بە )2005

همىهە جێچىوی هەس دەهگذەسێً لە دەهگذان بە دەظخىسی 

(دۆالس 4801(دا )2005حؽشینی یەهەمی  15هەمیؽەیی عێراق لە)

ی واهىو15بىە، بەاڵم لە هەڵبژاسدوی ئەهجىمەوی هىێىەساوی)

.خەسجی (13)(دۆالس 4847(دا ڕێژەهە بەسصدەبێخەوە بۆ)2005یەهەمی

( 2005ئۆهخۆبەسی 15خەمڵێنراو بۆ ڕاپشس ی لەظەس دەظخىس لە)

( دیىاس بىە، بەاڵم خەسخی خەمڵێنراو بۆ 64800188868000)

 2005واهىووی یەهەمی 15هەڵبژاسدوی ئەهجىمەوی هىێىەسان لە 

(ڕۆژ ماوەیان 60)(دیىاس بىە هە جەنها 65811087358000)

 ،بڕی جێچىن لە هەڵبژاسدهەواوی ئەهجىمەوی پاسێضگاواوی(14)بىوە

                                                                   
-

http://iraqcensus.org/index.php?option=com_content

&view=article&id=977&catid=87&lang=ar&Itemid=

308 
,18June2017,with out page no.. 

گطتی دیذار ٌەگەي هبورێ تۆفیك ثەڕێىەثەری -(12)

ٔىسیٕگەی سٍێّبٔی وۆِسیۆٔی ثباڵی سەرثەخۆی 

هەڵجژاردٔەوبْ، ٔىسیٕگەی وۆِسیۆْ ٌە سٍێّبٔی، 
 .2017ٔیسب6ْ
- (وىرسی 100ٌە ڕاستیذا هەڵجژاردْ و وێجڕوێ ثۆ)

پەرٌەِبٔی ئۀجبِذرا، ثەپێی ثڕیبرێىی سەروردایەتی 

 8/4/1992ثەرەی وىردستبٔیص وە ٌە 
ْ (وىرسی ثۆ ِەسیذیەوب5ٔدەرچىو) ی وىردستب

تەرخبٔىرا، ثۆ زأیبری زیبتر ثڕوأە: پەرٌەِبٔی 
 ،1992وىردستبْ، ِێژووی هەڵجژاردٔی خىٌی یەوەَ 

-http://www.kurdistan-

parliament.org/Default.aspx?page=page&c=Parliamen
t-History1992,27June2017. 

اخب العزاقٌ-(13) ُ لٍم ُ املاًل ات  كزيي التىًىٌ، دراصُ حىه اللمف يف العىًم
ُ و وصآن ختفًطّا،  االٌتخاًب

-  www.ihec.iq/ftpar/kurdish-page/Articles-and-

Research/kmnr.doc,13March2017.p1-14. 

وۆِسیۆٔی ثباڵی سەرثەخۆی هەڵجژاردٔەوبْ ٌە -(14) 
عێراق، ڕاپۆرتێه ثۆ ئۀجىِۀی ٔىێٕەراْ،و.سبڵخ 

ە ِذەِّەد ئەِیٓ و ئەدّەد ِذەِّەد ئیسّبعیً،ث
ثێ ژِبرەی چبپ، ثە ثێ ضىێٕی چبپ، ثەغذاد، 

 .112،ي2006ئەیٍىٌی 
 -  و پبرێسگبی ْ جگە ٌە پبرێسگبوبٔی هەرێّی وىردستب

 وەروىن)تىێژەر(.
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عێراق صۆس بەسص دەبێخەوە بە حۆسێً جێچىوی هەس دەهگذەسێً 

(دۆالس 886دەبێذ بە)  . 

 دووەم: گەؼەی داهیؽخىان

جىێژەس(،  -صیاد بىووی ژماسەی داهیؽخىان)صیادبىووی ظشوؼتی

دەسوووی و ئەمەػ واسیگەسی هەیە  واسیگەسی هەیە لەظەس هێزی 

لەظەس هێزی دەوڵەث، چىهىە ژماسەی داهیؽخىان بە واجای 

صیىذویەحی دەوڵەث دێذ، ئاماژەیە بۆ دڵىیایی هەجەوەیی و 

ە ئەگەسی صیادبىووی (15)هەظخىشدن بە دڵىیایی .بۆیە ل

داهیؽخىان)ظشوؼتی، هاظشوؼتی( پێىیعتی بە جاصەهشدهەوەی 

مادەواسییەواوی خاڵی ظەسەوە دەبێذ. بۆ جۆماسی دەهگذەسان و ئا

همىهە ڕێژەی صیاد بىووی داهیؽخىاوی هەسێمی وىسدظخان لە هێىان 

، لەئەگەسی بەسدەوام بىووی (16)%(بىە3(دا)2012-2011ظااڵوی)

ە صیاجش) %( داهیؽخىان دەبً بە هەڵبژێش و 3بەم ڕێژەیە ئەوا ظااڵه

  .بەؼذاسی پشۆظەی دەهگذان دەهەن

 بىووی حىگشافی داهیؽخىان:ظێیەم: دابەػ 

دابەػ بىووی حىگشافی بەماهای دابەؼبىووی داهیؽخىان دێذ بە 

گىێشەی ؼاسوؽین و گىهذوؽین، جایبەجمەهذییەواوی هەسیەهەیان 

 لەم ڕواهەوە دەسدەهەوێذ هە بشیخین لە: 

ؼاسوؽین: داهیؽخىاوی ؼاسوؽین بەهۆی دۆخی  -1

اوعتی و جایبەحی ؼاسەوان لە ڕووی ئاظتی ڕۆؼيبیری و ص 

وۆمەاڵیەحی و ئابىسی و بەسصی هۆؼیاسی ڕامیاسی، دیذ و 

جێڕواهییان بۆ پشۆظەی هەڵبژاسدن حیاواصجشە لە داهیؽخىوی 

گىهذوؽیىان، ئەمەػ وا دەواث هەسدوو ڕەگەص بەؼێىەیەوی 

واساجش بەؼذاسی پشۆظەی دەهگذان بىەن و دەهگ بەو كەواسە 

ە بذەن هە واسدەهەن بۆ  بەسصجشهشدهەوەی  ڕامیاسی و واهذیذاه

                                                 
-  لە وواڵجە پێؽىەوجىوەوان هە ژێش خاوی ئابىسی بەهێزیان هەیە و ئاظتی

حێگیرە...  خىێىذەواسی و ڕۆؼيبیری دەهگذەسان بەسصە و دۆخی ظیاس ی و ئاظایؾ

بەواسهێىاوی جەهىەلۆحیا بۆجە هۆی دابەصاهذوی جێچىووی دەهگذەس، بۆ همىهە لە 

(دۆالس 1813دا جەنها)1996جێچىوی دەهگذەسێيی ئەمەسیيی لە هەڵبژاسدوی ظاڵی 

بىە، بۆ صاهیاسی صیاجش لەظەس جێچىوی دەهگذەسًێ لە هەڵبژاسدهەواوی عێراق و 

اهە: هشیم الخمیمی،دساظە خىٌ اليلفە املالیە هەهذێً لە وواڵجاوی دی، جيایە بڕو

 .1للىاخب العشاقی فی العملیاث الاهخخابیە و وظائل جخفیچها، مفذس ظابم،  ؿ

(
15

مدمذ اصهش ظعيذ العمان، الجغشافيا العياظيت اظغ وجطبيلاث، بذون  -(

ل،  -عذد الطبعت، داس الىخب للطباعت واليؽش  .144،ؿ1988املـى

 هەسێمی وىسدظخان،ڕاظتی وەبەسهێىان، -ێىاندەظخەی وەبەسه  -(16)

-

http://www.kurdistaninvestment.org/downloads.html,01March2017.p

.1. 

ئاظتی داسایی و صاوعتی و ڕۆؼيبیری و خضمەجگىصاسی و 

خۆؼگىصەساهییان، ئەمە حگە لەوەی صیاجش ئاسەصووی دەهگذان 

و واهذیذە الوەوان و بەسهامە دەهەن بە پاسجە هىێخىاص

، ئەمە لە واجێىذایە هە عێراق بە یەهێً لە وواڵجە (17)هىێییەوان

حیهاهذا چىهىە جەمەوی هضیىەی هیىەی گەهجەوان دادەهشێذ لە 

 .(18)ظاڵییەوەیە 21ژماسەی داهیؽخىاهەهەی لە ژێش 

%(ی وۆی داهیؽخىاوی خيىمەحی 79ؼاسوؽیىاوی هەسێم)

. ؼاسوؽیىان ڕۆڵی یەهالیی هەسەوەیان (19)هەسێم پێىذەهێنن

دەبێذ لەظەسهەوجنی لیعدێيی دیاسیىشاو لە هاو لیعخەواهیؽذا لە 

یً وىسس ی پەسلەماوی ئەوەیؾ بەهۆی بەسصی بەدەظتهێىاوی صۆسجش 

ڕێژەی دەهگذەسان و یەهالییىشدهەوەی ئەهجامی هەڵبژاسدهەهە. 

ئەگەس بڕواهین پاػ ئەوەی لیعتی گۆڕان بەؼذاسی هەڵبژاسدوی 

خىلی ظێیەمی پەسلەمان دەواث لەواجێىذا هێؽخا مۆڵەحی 

 (4458024فەسمیص ی لە خيىمەحی هەسێم وەسهەگشجىە جىاوی)

گ بەدەظخبهێىێذ و ببێذ بە لیعتی ژماسە دوو لە دەه(20)

وىسدظخاهذا، لە هەڵبژاسدوی خىلی چىاسەمی پەسلەماهیؽذا ژماسەی 

دەهگ، ئەمەػ بە واجای صیاد (21) (4768736دەهگەواوی گەیؽخە)

                                                 
-  ی 21بضوجىەوەی گۆڕان لە هاوەهذی كەصای ظلێماوی لە هەڵبژاسدوی

%(ی ظەسحەمی دەهگەوان بە دەظخبهێذ، یەهگشجىی 4886جىاوی)2013ئەیلىلی

هذی ظیاس ی و حەماوەسی یەهگشجىی ئیعالمی ئیعالمی وىسدظخان، هاوە

ظلێماوی، بەش ی هەڵبژاسدوی هاوەهذ، ڕاپۆسحی باڵوهەهشاوە. بە بێ  -وىسدظخان

 ژماسەی ٌ.

ٌ هاوسێ جۆفیم بەڕێىەبەسی گؽتی هىظیىگەی ظلێماوی -(17) دیذاس لەگە

وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبەخۆی هەڵبژاسدهەوان، هىظیىگەی وۆمعیۆن لە 

 .2017هیعان6ظلێماوی، 

(
18

 هەجەوە یەهگشجىەوان، پشۆفایلی عێراق،-(

- 

http://www.uniraq.com/index.php?option=com_k2&view=item&layou

t=item&id=2185&Itemid=659&lang=ku,27June2017. 

وەصاسەحی پالهذان و بەسهامەی پەسەپێذاوی هەجەوەیەهگشجىەوان، بىهیاجىاوی -(19)

ئابىسی،بە بێ ؼىێنی چاپ،  -وۆمەاڵیەحیهەسێمی وىسدظخاوی عێراق ژێشخاوی 

 .2012ٌ،38واهىوی یەهەمی 

 ،2009پەسلەماوی وىسدظخان، مێژووی هەڵبژاسدن خىلی ظێیەم -(20)

-http://www.kurdistan-

parliament.org/Default.aspx?page=page&c=Parliamen

t-History2009,23June2017. 
پەرٌەِبٔی پەرٌەِبٔی وىردستبْ، خىٌی چىارەِی -(21)

 وىردستبْ،
-http://www.kurdistan-

parliament.org/Default.aspx?page=page&c=xol4,23Ju

ne2017. 
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(ی دەهگەواوی خىلی پێؽىوجش 1.1بىووی دەهگەواوی بە هضیىەی)%

  .دێذ

وؽیىان لە هضمی ئاظتی گىهذوؽین: بە هۆی دۆخی جایبەحی گىهذ-2

ە  صاوعتی و ڕۆؼيبیری و وۆمەاڵیەحی و ئابىسی بە بەساوسد ب

داهیؽخىوی ؼاسوؽین، گىهذوؽیىان هەمتر بەؼذاسی پشۆظەی 

بژاسدن دەهەن بە جایبەجتر ڕەگەصی مێ، صیاجش  ڕامیاسییەوان و هەڵ

، لە ئەگەسی ظەسكاڵی ئیؾ و واسی ڕۆژاهەی خۆیاًه

ش ئاسەصووی دەهگذان دەهەن بەو واهذیذ بەؼذاسیىشدهیؽیاهذا، صیاج

و كەواسە ڕامیاسییاهەی هە مێژیىەیەهیان لە خەباجذا هەیە و الی 

گىهذؼیىەوان هاظشاوجشن، ئەمە حگە لەوەی صیاجش لەژێش واسیگەسی 

هۆص و خێل و ئایً و هاظیاوی و فاهخەسە وۆمەاڵیەجییەواوی دی 

یاسییەهە. دەهگذەدەن وەن دەهگذان بە بەسهامەی كەواسە ڕام

%(داهیؽخىاوی هەسێم پێىذەهێنن 21گىهذؼیىەواوی هەسێم )

%(ی هێزی واسی هەسێمیان 9(گىهذدا هیؽخەحێبىون،)58308لە)

 .(22)خعخۆجە واس

  :چىاسەم: چڕی داهیؽخىان

چڕی داهیؽخىاوی هەسێم حیاواصەو چىهیەن هیە، ئەمەػ 

پەیىەظخە بەدۆخی ژیىگەی ظشوش ی و فاهخەسە مشۆیی و دۆخی 

ڕامیاسی ظااڵوی ڕابشدووی هەسێمی وىسدظخاهەوە. بەگؽتی هاوچە 

جۆبۆگشافییە ظەخخەوان ژماسەی داهیؽخىاهیان هەمترە وەن لە 

هاوچە دەؼذ و جۆبۆگشافیا هەم ظەخخەوان، ئەمە حگە لە 

جىاهای بەسهەمهێىاوی خان و گەؼەظەهذوی بەسهەمهێىان و 

گاوی و هشیً و بەدەسهەوجنی خاڵی بەیەهگەیؽخنی ئاڵىگۆڕی باسص 

واسیگەسی هەیە لەظەس دابەؼبىووی داهیؽخىان، (23)فشۆؼتن

دا گىهذەواوی هەسێم 1988ظەسەڕای ئەوەی لە وۆجایی ظااڵوی

وێشاهىشان و لە ئۆسدوگا صۆسەملێيان یان لەؼاسە گەوسەوان هەسێم 

                                                 
-  ڕێژەی ڕەگەصی مێی واسهەس لەگىهذەوان صیاجشە وەن لە ؼاسەواهذا بۆ همىهە لە

% بەاڵم لە گىهذەواهیذا 14809پاسێضگای هەولێر ڕێژەی ڕەگەصی مێ لە ؼاسەواهذا

%بەاڵم لە گىهذەواهیذا 20871%، لە پاسێضگای ظلێماوی 27853ە بۆ بەسصدەبێخەو 

%. بۆ صاهیاسی صیاجش بڕواهە: حمهىسٍت العشاق/وصاسة 23816بەسصدەبێخەوە بۆ 

الخخطيط/الجهاص املشهضي لالخفاء، معذٌ الضواج والطالق الدام و مخىظط 

 ، مفذس ظابم، بذون سكم الففدت.2013العمش عىذ الضواج لعىت 

(
22

وەصاسەحی پالهذان و بەسهامەی پەسەپێذاوی هەجەوەیەهگشجىەوان، بىهیاجىاوی -(

ئابىسی، ظەسچاوەی پێؽىو،  -هەسێمی وىسدظخاوی عێراق ژێشخاوی وۆمەاڵیەحی

 .50و 38ٌ

مدەمەد ؼىاوی، ئەهترۆپۆلۆژیای داهیؽخىن،چاپی یەهەم، ئاودێش بۆ چاپ  -(23)

 .188، 2013ٌو باڵوهشدهەوە، 

 

(( بۆ همىهە ژماسەی 3داهیؽخەحێىشان)بڕواهە هەخؽەی ژماسە)

وی پێؾ وێشاهبىون لە گىهذەواوی پاسێضگای ظلێما

(گىهذ 18(گىهذ بىە بەاڵم پێؾ ڕاپەڕیً جەنها)2527(دا)1977ظاڵی)

لە پاسێضگاهەدا ماوە، ظەسحەمی گىهذەواوی جش هە 

(گىهذ بىوە وێشان و خاپىسهشاوە، ئەمەػ دەواجە 2509ژماسەیان)

%(ی وۆی گىهذە خاپىسهشاوەواوی پاسێضگاهە.. بڕواهە 9983)

 (.3ی ژماسە)( وخؽخە4هەخؽەی  ژماسە)

 

 پێىجەم: پێىهاجەی داهیؽخىان:

 مەبەظخمان لە پێىهاجەی داهیؽخىان بشیخین لە:

پێىهاجەی جەمەن: مەبەظخمان پێىهاجەی جەمەن  -1

دابەؼىشدوی جەمەوی داهیؽخىاهە بۆ س ێ گشوپی جەمەن، ئەواهیؾ 

(ظاڵ، 65(ظاڵ، بەظااڵچىان)+65 -18(، هێزی واس)18-مىذاڵ)

ڵە بەؼذاسی پشۆظەی هەڵبژاسدن هەسچی گشوپی جەمەن مىذا

هاواث، بەاڵم ژماسە و ڕێژەیان، بەسچاو ڕوووی دەداث بە وۆمعیۆوی 

بااڵی جایبەث بە پشۆظەی هەڵبژاسدن و كەواسە ڕامیاسییەوان بۆ 

چۆهیەحی خۆی ئامادەهشدهیان بۆ بەؼذاسی پێىشدن و بە 

بژاسدهەواوی ئایىذەدان، بەاڵم هەسچی  دەظتهێىاوی دەهگیان لە هەڵ

گشوپی دووەمە مافی بەؼذاسییان هەیە لە پشۆظەواوی چ 

خۆواهذیذهشدن لە كەواسەی پاسحی ڕامیاسی، یان وەن واهذیذی 

ظەسبەخۆ، ئەمە حگە لەوەی مافی بەؼذاسیىشدهیان هەیە لە 

پشۆظەی دەهگذان و یەهالیی هشدهەوەی پشۆظەی هەڵبژاسدن، 

ودەهگذان  بێگىمان ئەم جىێژەی جەمەن، صیاجش خەص لە گۆڕاهياسی 

دەهەن بە پاسث و واهذیذی هىێ، ئەگەس چی دۆخی وۆمەاڵیەحی و 

ڕۆؼيبیری و صاوعتی و ئابىسی ڕۆڵی گەوسەی هەیە لە هىاهذوی 

ڕەفخاسێيی دیاسیىشاوی دەهگذان الی ئەم گشوپە، بەاڵم هەسچی 

گشوپی بەظااڵچىاهە، صیاجش ئاسەصووی دەهگذان بە واهذیذ و كەواسە 

پاسێضگاسەوان دەهەن. لە هەسێمی وىسدظخاهذا ڕامیاسییە هەگۆڕ و 

ە ڕێژەی صیاد 1408000ظااڵهە) (مىذاڵ لە دایً دەبً، واج

، ئەمەػ ئەوە دەگەیەهێذ هەس خىلێيی (24) %(286بىون)

                                                 
هەسێمی وىسدظخان، چىاسچێىەی ظتراجیجی پاساظخنی وۆمەاڵیەحی، خيىمەحی -(24)

 .5، 2016ٌبە بێ ژماسەی چاپ و ؼىێنی چاپ، 
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دەهگذەسی هىێ مافی  (5508000هەڵبژاسدن صیاجش لە )

 بەؼذاسیىشدهیان دەبێذ لە پشۆظەی هەڵبژاسدهذا.

لە دابەؼىشدوی پێىهاجەی حۆس: مەبەظخمان  -2

مێ(،  100داهیؽخىاهە بە پێی ڕەگەص)ژماسەی هێر بەسامبەس بە 

بەهۆی حەهگی بضوجىەوەی ڕصگاسی خىاصی گەلی وىسد لە ؼەظذ 

و خەفخاواوی ظەدەی ڕابىسدوو پاؼان حەهگی هەؼذ ظاڵەی 

عێراق و پاؼتر، حیىۆظایذهشدوی گەلی وىسد و ئەهفاٌ و  -ئێران

ووی ژماسەیەوی صۆس لە ڕەگەصی هێر بۆ هیمیاباساهىشدن و ئاواسە بى 

دەسەوەی وۆماسی عێراق و پاؼتر ڕاپەڕینی گەلی وىسدظخان و 

ظەختی دۆخی ئابىسی و ؼەڕی هاوخۆ)بشاوىژی( واسیگەسی 

گەوسەی هەبىو لەظەس وۆچی ژماسەیەوی صۆس هاواڵجیاوی هەسێم بە 

جایبەث لە ڕەگەصی هێر، ئەمەػ واسیگەسی هەبىو لەظەس 

ژماسەی دەهگذەساوی هەسێم. ڕەگەصی هێر صیاجش  هەمبىوهەوەی

ئاسەصووی بەؼذاسی پشۆظەی دەهگذان دەهەن، لە ئەگەسی 

بەؼذاسیىشدهیؽیاهذا، صیاجش ئاسەصووی دەهگذان دەهەن بە واهذیذ 

و كەواسە ڕامیاسییە جىهذەڕەوەوان بە بەساوسد بە ڕەگەصی مێ، هە 

خە ڕامیاسییە صیاجش ئاسەصووی دەهگذان دەهەن بەو واهذیذ و لیع

ئاؼتی خىاصەوان یان لیعتی پاسث و هاوپەیماهێدیە مەدەهییەوان، 

ە ژێش  ئەگەس چی ڕێژەی بەؼذاسیىشدوی ئافشەجان لەواسی ظیاظیذا ل

دا ڕێژەی ژماسەی ئافشەجان لە 2010ڕێژەی ویعتراوە، لەظاڵی 

 .(25)%(بىوە27پەسلەماهذا)ئەهجىمەوی هىێىەسان()

مان لە پێىهاجەی هەجەوەیی پێىهاجەی ئعىىگشافی: مەبەظخ

ە )وىسد و جىسهمان و  داهیؽخىاوی هەسێمی وىسدظخاهە هە بشیخین ل

عەسەب، ولذاوی ظشیاوی ئاؼىسی و ئەسمەن(، بە گەڕاهەوە بۆ 

ڕێژەی پێىهاجەی ئعىۆگشافی داهیؽخىاوی 1977ظەسژمێری ظاڵی 

هەسێمی وىسدظخان بەم حۆسەی خىاسەوە بىوە، بڕواهە 

صۆسیىەی عەسەبەوان 1991ڕاپەڕینی ئاصاسی  (.پاػ4خؽخەیژماسە)

هەسێمی وىسدظخاهیان حێهێؽذ، بەاڵم پاػ ڕووخاهذوی ڕژێمی 

بەعغ ژماسەیەن لە عەسەبەوان بە هاوی 

                                                 
 -  دەؼێذ ظااڵهە ئەم ژماسەیە صیاد بياث، ئەویؾ پەیىەظخە بە ژماسەی

 داهیؽخىان.

 هەجەوەیەهگشجىەوان، پڕۆفایلی عێراق،-(25)

-

http://www.uniraq.com/index.php?option=com_k2&vi

ew=item&layout=item&id=2185&Itemid=659&lang=

ku,27June 2017. 

حاسێيی جش ڕوویان لە هەسێمی وىسدظخان دەسبەسدەس)الىاصخین(

هەجەوەی وىسد هە صۆسیىەی ڕەهای داهیؽخىاوی هەسێم  .هشدەوە

هیان دابەػ دەبً لە هێىان واهذیذو كەواسە پێىذەهێىێذ، دەهگەوا

ڕامیاسییەوان، هەسچی پێىهاجەی جىسهماهەواهیؽە دەهگ دەدەن بە 

پاسجە جىسهماهیەواوی بەؼذاسی پشۆسظەی هەڵبژاسدن)پؽيی وۆجای 

،ئەمە بۆ ولذاوی و ظشیاوی و ئاؼىسی و جىسهمان(

ئەسمەهیەواهیؾ هەس دسوظخە، بەاڵم عەسەبەواوی هەسێمی 

خان چ بەهۆی هەگىاظدىەوەی وۆبىوی خۆسان، چ بەهۆی وىسدظ

الواص بەؼذاسیىەهشدوی كەواسەی عەسەبی بێذ لە هەڵبژاسدهە 

پەسلەماهییەواوی هەسێم بێذ، جا ئێعخا بەؼذاسییەوی ئەوجۆیان 

هەبىوە چ لە بەؼذاسی چ لە ئەهجامی هەڵبژاسدهەواوی هەسێم. هەس 

وۆجا بۆ هەجەوەی  لەبەس ئەم هۆیەؼە جا ئێعخا هیچ وىسظییەوی

عەسەب جەسخاهىەهشاوە لە پەسلەماوی وىسدظخان. بەاڵم لە ئەگەسی 

ماهەوە و گىاظدىەوەی وۆبىووی خۆساهیان بۆ هەسێم ئەوا دەجىاهً 

چ وەن كەواسە چ وەن دەهگذەس بەؼێىەیەوی صۆس واسا لە 

بەؼذاسی هەڵبژاسدهەواوی بەسژەوەهذی هەجەوەهەی خۆیان

                                                 
-  ،بۆ صاهینی ژماسە و ڕێژەی دەسبەدەسی عەسەب بۆ پاسێضگا ئاصادهشاوەوان هەسێم

جيایە بڕواهە: ئەخمەد ڕەفیم هەسیم، ڕەهەهذەواوی پؽذ ئاواسە و دەسبەدەس لە 

يۆڵیىەوەیەن لە لە هەسێمی وىسدظخان لێ 2015 -1968هێىان ظااڵوی 

 .1090 -1057، 2016ٌ، 7حىگشافیای ڕامیاسیذا، گۆڤاسی صاهيۆی ڕاپەسیً، ژماسە 
-  ئەگەس بڕواهین لە ئەهجامی هەڵبژاسدهەواوی خىلی ظێیەمی پەسلەماوی

وىسدظخان، دەهگی كەواسە مەظیدیەواوی هەسێم ظەسحەمی 

هەژماسهشاوەواوی هەسێم، %(ی دەهگە 181(بىەو دەواجە )208483دەهگەواهیان)

(وىسس ی هەجەوەی وىسد 181(وىسس ی بەگؽتی و )182ئەمەػ دەواجە بەهای)

(وىسظییان بەسهەوجىە، هەجەوەی جىسهماهیؾ بە 6بەاڵم)

%(وۆی دەهگە دساو و 186(دەهگیان بە دەظتهێىاوە دەواجە)298447هەماوؽێىە)

گؽتی و (وىسس ی بە187هەژماسهشاوەواوی هەسێم،ئەمەػ دەواجە بەهای )

(وىسظییان بەسهەوجىە.ئەمە بۆ 5(وىسس ی هەجەوەی وىسد، بەاڵم)186بەهای)

هەڵبژاسدوی خىلی چىاسەمی پەسلەماهیؾ هەسدسوظخە بۆ همىهە دەهگی لیعخە 

%(ی 087(بىەو دەواجە )138499مەظیدیەواوی هەسێم ظەسحەمی دەهگەواهیان)

وىسس ی  پەسلەمان (0876دەهگە هەژماسهشاوەواوی هەسێم، ئەمەػ دەواجە بەهای)

(وىسظییان بەسهەوجىە، هەجەوەی 6(وىسس ی هەجەوەی وىسد بەاڵم)0869بەگؽتی و)

%(وۆی 0855(دەهگیان بە دەظتهێىاوە دەواجە)108889جىسهماهیؾ بە هەماوؽێىە)

(وىسس ی 086دەهگە دساو و هەژماسهشاوەواوی هەسێم،ئەمەػ دەواجە بەهای )

(وىسظییان بەسهەوجىە. 5د، بەاڵم)(وىسس ی هەجەوەی وىس0856بەگؽتی و بەهای)

 -بۆ صاهیاسی صیاجش لەظەس بەسهەوجەی دەهگی لیعخە بەؼذاسبىەوان جيایە بڕواهە: أ

، ظەسچاوەی 2009پەسلەماوی وىسدظخان، مێژووی هەڵبژاسدن خىلی ظێیەم

پەسلەماوی وىسدظخان، مێژووی خىلی چىاسەم پەسلەماوی وىسدظخان،  -بپێؽىو،

 ظەسچاوەی پێؽىو.
-  لەبەس ئەوەی پاسێضگای هەسوىن فشە هەجەوەیە، ملمالهێیەوی جىهذ هەیە لە

ْ  هێىان هەجەوەواوی پاسێضگاهەدا، بۆ ظەملاهذوی وىسدظخاوی بىووی هەسوىن یب
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ەڕەؼەیەوی صۆس گەوسە لەظەس ئایىذەی هەسێم بىەن و ببىە ه

ڕامیاسی و هەجەوەیی... هەسێم لە واجێىذا ئەگەس هەسێم خاوەوی 

 .هیاهێيی ظەسبەخۆی خۆی هەبێذ

پێىهاجەی ئاینی: مەبەظخمان لە ئاینزاواوی هەسێمی وىسدظخاهە -4

هە بشیخین لە ئاینی)ئیعالم بە هەسدوو مەصهەبی ظىهە و 

ابیئەی مەهذاوی، واهەیی، ؼیعەوە، مەظیحی، ئێزیذی، ظ

ؼەبەن، صەسدەؼتی ...(، دیً واسیگەسی دوو الیەهەی هەیە 

 لەظەس پشۆظەی هەڵبژاسدن:

ڕۆڵی هەیە لە كەدەغەهشدوی دەهگذان بە الیەهێيی  - أ

دیاسیىشاو، دەؼێذ كەواسەیەوی علماوی بێذ، دەؼێذ كەواسەیەوی 

دیىەی هەمان ئاینزا بەالم مەصهەبێيی حیاواص بێذ یان ئاینزاییەوی 

 جش بێذ. 

ڕۆڵی هەیە لە وۆهشدهەوەی دەهگ بۆ واهذیذێً یان  - ة

هێىاوی دەق و جێىعخە كەواسەیەوی دیاسی هشاو، ئەویؾ بە بەواس 

ئایيیەوان و فشیىداوی دەهگذەساهیان بە بەهەؼذ و لێخۆػ 

بىوهیان لە ئەگەسی دەهگذان بەم واهذیذە یان كەواسەیە. ئەمە 

حگە لەوەی هەس ئاینزاییەن دەهگ بە واهذیذ یان كەواسە 

ئایىییەهەی خۆی دەداث بۆ همىهە كەواسە ئیعالمییەوان صۆسیىەی 

جە بە دەظخذەهێنن، كەواسە هشیعدیاهەوان دەهگی هاوچەی هەڵەب

هەمىو دەهگی مەظیحی لە عەیىياوە و كەصاو هاخیەواوی پاسێضگای 

دهۆن وهەیىەوە بەدەظخذەهێنن، ئێزیذیاوی كەصا و هاخیەواوی 

پاسێضگای دهۆن و هەیىەوا دەهگ بە هىێىەس و واهذیذی خۆیان 

وەسبگشن  دەدەن، هەسبۆیە پاسجە ڕامیاسییەواهیؾ جىاهیىیاهە ظىد

لە حیاواصی ئاینی و جەهاهەث حیاواصی مەصهەبی یەن ئایىیؾ، 

ئەویؾ بە بەواسهێىاوی واهذیذ و هەظایەحی ئاینی و ئاینزای حیاواص 

بۆ هاو كەواسەواهیان، ئەگەس چی لە ئایذۆلۆحیا و دیذیگا و ظتراجیجی 

پاسجەهە یان كەواسەهە صۆس لە ئایىیؽەوە دووس بێذ. ظەسەڕای 

ە یاظا مافی داوە بە وۆمەڵە هەجەوەیی و ئەوەی خيىم ەحی هەسێم ب

ئایىییەواوی هەسێم بە ڕەچاوهشدوی جایبەجمەهذییەواهیان لە واحی 

                                                                   
عەسەبی بىووی هەسوىن یان جىسهماوی بىووی هەسوىن، بۆیە بەساوسد بە 

دەهگذەسان هاوی پاسێضگاواوی هەسێم و پاسێضگاواوی جشی عێراكیؾ صۆسجشًی لە 

خۆیان لە جۆماسی بایۆمەجشی جۆماسهشدوە، لەم ڕووەوە پێؽەهگً.ڕادیۆی هەوا، لە 

 جۆماسی بایۆمەجشیذا، هەسوىهییەوان پێؽەهگی عێراكً،

- 

http://www.radionawa.com/programview.aspx?n_=1265&p_=28,22Fe

bruary2017. 

.بۆ دیاسیىشدوی ظىىسی یەهە واسگێڕی و باصهەواوی هەڵبژاسدهذا

همىهە یەهێتی هیؽخماوی وىسدظخان وەن لە پێىاظەهەیذا 

ظخاوی عێراكە، لە هاجىە"خضبێيی ظىؼیاٌ دیمىهشاحی گەلی وىسد

پێؽەوەدا هىێىەسی هشێياسان و ڕەهجذەساوی بیرو باصوی وۆمەڵ 

جێذەوۆؼێذ لە پێىاو جەواوهشدوی ئەسهەواوی ڕصگاسی هیؽخماوی و 

 102بە لیعتی ژماسەی  (26)ظیعخەمی دیمىهشاس ی  ظيۆالس..هخذ"

بەؼذاسی هەڵبژاسدوی خىلی ظێیەمی پەسلەماهیان هشد، لە 

ە لیعخەهەدا چەهذیً هە ظایەحی ئاینی)مەالی ئاینی(ی جێذابىو ل

(، حگە لە بىووی 59( و واهذیذی ژماسە)57واهە واهذیذی ژماسە)

 .(27)ئاینزای جشی وەن مەظیحی

 :باس ی دووەم: فاهخەسی ڕۆؼيبیری و وۆمەاڵیەحی

واسیگەسی ئەم فاهخەسە لە پشۆظەی هەڵبژاسدهذا لەم ڕوواهەوە  

 :دەسدەهەوێذ

ڕۆؼيبیری: وەن دەصاهین چىاس ئاظتی ڕۆؼيبیری یەهەم: فاهخەسی 

دا لەم حۆسە (Parochial Culture) هەیە، لە ڕۆؼيبیری ظەسەجایی

ڕۆؼيبیریەدا لەو وۆمەڵگا ظەسەجاییاهەدا هەیە هەگەؼەهشدهیان 

صۆس هەمە و جیایذا ئاڕاظخەواوی هاواڵحی بەسامبەس بە پشظە 

ەی ئاماهج و ظیاظیەوان صۆس هەمە، خەڵً ؼدێيی ئەو جۆ دەسباس 

مەبەظخە ظیاظیەوان هاصاهً و هاجىاهً هیچ بشیاسێيی ئەوجۆ بذەن 

و هیچ واسیگەسییەهیان لەظەس وۆی ظیعخمی ظیاس ی هیە. 

ڕۆؼيبیرییەهەیان هاوچەییە و لەظەس ئاظتی گىهذ و خێزان و 

 The)وۆمەڵی ئیخً و عەؼیرەجە... هەسچی ڕۆؼيبیری پاؼيۆیەجییە

subject culture) ڕۆؼيبیریەوی هیؽخماوی بيیاث  هاجىاهێذ

بىێذ،جان هۆؼمەهذ دەبێذ بە ظیعخمی ظیاس ی و ئەو واساهەی 

                                                 
- ان لە داهیؽخنی ئاظا (ی ڕۆژی 9یی ژماسە)پەسلەماوی هەسێمی وىسدظخ

ی دەسچىاهذ بە هاوی یاظای 2015(ی ظاڵی 5یاظای ژماسە) 21/4/2015

عێراق، یاظاهە لە س ێ بەػ  -پاساظخنی مافی پێىهاجەوان لە وىسدظخان

جىە، جەواوی مافە ظیاس ی و مەدەوی و وۆمەاڵیەحی و 9و) (مادە پێىها

پێىهاجەواوی لەخۆ گشجىە، بۆ صاه اسی صیاجش ڕۆؼيبیری و ئابىسیییەواوی  ی

 2015(ی ظاڵی 5عێراق، یاظای ژماسە) -بڕواهە: پەسلەماوی وىسدظخان

 عێراق، -یاظای پاساظخنی پێىهاجەوان لە وىسدظخان
-http://www.perleman.org/Default.aspx?page=byyear&c=LDD-

Yasa&id=2015,3February2017. 

(
26

 ێىاظە،یەهێتی هیؽخماوی وىسدظخان، پ -ئەهجىمەوی ظەسهشدایەحی-(
-  http://www.pukpb.org/kurdi/Penase,13March2017.  

دەصگای هەڵبژاسدوی یەهێتی هیؽخماوی وىسدظخان، واهذیذەواوی لیعتی -(27) 

ی یەهێتی هیؽخماوی وىسدظخان بۆ پەسلەماوی 102

 .13-2، 20،2013ٌ،ژماسە2013وىسدظخان
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هە دەیياث هە حاسی وا هەیە جان خۆش ی دەوێذ یان سقی لێیەحی 

ئەمەػ هەظدێيی ظیاس ی ظادەیە بەچاالوی ظیاس ی، 

دامەصساوەوان وەاڵمیان صۆس هەمە بەسامبەس پێذاویعدیەواوی 

اهً بەؼذاسی واسا بىەن لە ظیعخەمی جاهەوان، جاهەوان هاجى 

 .ظیاس ی چىهىە باوەسیان وایە هیچ هشخێً بۆ ڕۆڵیان داهاهشێذ

 Participation Cultureهەسچی ڕۆؼيبیری بەؼذاسی هشدهیؽە)

(پێچەواهەی هەسدوو حۆسی پێؽترە، هاواڵجیان وا دەبینن هە 

دەسفەحی بەؼذاسییان لە ژیاوی ظیاس ی و ظیعخمی ظیاظیذا 

ىە هاواڵحی لە ئاظدێيی بەسصی هۆؼیاسیذایە بەسامبەس صۆسە، چىه

واسوباسی ظیاس ی و ڕۆڵی واسیگەس دەگێڕێذ و واسیگەس دەبێ لەظەس 

ظیعخمی ظیاس ی دەجىاهً ئەوظیعخمە بگۆڕن و هەمىاسی 

بىەهەوە لە ڕێگەی واسوچاالوی حۆساوحۆس و چاالوی واسی 

ن ظیاظیان، ئەمەػ لە ڕێگەی بەؼذاسی ظیاس ی وەن هەڵبژاسد

و خۆپیؽاهذان و هاڕەصای دەسبڕیً و بەؼذاس لە خضبی ظیاس ی و 

جاوی   (28)...پێىهێىاوی ڕێىخشاوی وۆمەاڵیەحی و ئابىسی و ڕۆؼيبیری 

ڕۆؼيبیر  بەؼذاسی واسای هەیە لە پشۆظەی هەڵبژاسدن و 

دەهگذاهذا، چىهىە بە ئەسن و مافی دەصاهێذ و حگە لەوەی 

دەهگذاهذا، هاهەوێخە ژێش ش ی هەیە لەواحی -ڕەفخاسێيی ؼاسظخاوی

واسیگەسی دەسەوی وەن دەهگ فشۆؼتن و میذیا و هۆص و 

بەپێی ڕاپۆسحی  .عەؼیرەث و خێل و ئایً و مەصهەب و ظۆص...هخذ

دا، یەن لەظەس پێىجی ئەو 2011هەجەوەیەهگشجىەوان لەظاڵی 

(ظاڵە جىاهای 49-10هاواڵجیاهەی عێراق هە جەمەهیان لە هێىان)

يیان هیە، ئەمە حگە لەوەی پشۆگشامەواوی خىێىذهەوە و هىظی

خىێىذن و ؼێىاصی واهەوجىەوە و ژێشخاوی الواص بەسبەسظتن لە 

بەسدەم پشۆظە فێرهشدن لە گؽذ كۆهاغەواوی خىێىذهذا، ڕێژەی 

خعدىە بەس خىێىذوی بىەڕەحی بە ؼێىەیەوی گؽتی صۆس هضمبۆجەوە 

یەػ دا، ئەم ڕێژە2007% لە ظاڵی 85بۆ  1990%لە ظاڵی 91لە 

%بۆ هچاوی هاوچە دێهیاث 70صیاجش دادەبەصێذ و دەگاجە

وؽیىەواهذا، ڕێژەی هەخىێىذەواسی لە هێىا ئافشەحی عێراق 

%(ئەم ڕێژەیەػ دەواجە هضیىەی دوو هێىذەی ڕێژەی 24دەگاجە)

هەخىێىذەواسی بەساووسد بە ڕێژەی هەخىێىذەواسی لە پیاواوی 

                                                 
لە وۆمەڵگای عىظمان عەلی وەیس ی، بەؼذاسی ظیاس ی بەهاو ڕەهەهذەواوی -(28)

 .22-2007ٌ،19ظیاظیذا،چاپی یەهەم، چاپخاهەی مىهشیاوی،
-  هەهذێً لە واهذیذەوان وێىەی هەظێيی هضیيی جێيۆؼەسیان بەواسدەهێنن

لەواحی باهگەؼەی هەڵبژاسدهذا، جا لە ڕێگایەوە بخىان هەظتی دەهگذەسان 

 (.1بجىڵێنن و دەهگەواهیان بەدەظخبهێنن، بڕواهە پاؼيۆی ژماسە)

ؽیىەوان صیاجش %(ە، هاوچە دێهاث و11عێراكذا هە ڕێژەهەیان)

واسیگەسی خشاپی هەخىێىذەواسییان بەظەسەوە دیاسە و ڕیژەی 

%( بە بەساووسد 25هەخىێىذەواسی لەو هاوچاهە دەگاجە هضیىەی)

لەگەڵ هاوچە ؼاسوؽیىەوان هە ڕێژەی هەخىێىذەواسی 

%(و هەسوەها لە هاوچە دێهاث وؽیىەواهذا 14هضیىەی)

ئافشەجان و پیاوان حیاواصییەوی یەهجاس گەوسە هەیە لە هێىان 

 (29).ظەباسەث بە هەخىێىذەواسی 

دووەم: فاهخەسی وۆمەاڵیەحی: ئەم فاهخەسە واسیگەسی هەیە 

 :لەظەس

: ئەگەس هىاهذوی ڕەفخاسێيی دیاسیىشاوی هەڵبژاسدوی وەن یەن-1

جاهەواوی وۆمەڵگاهە دواهەوجىو بێذ و وۆمەڵگا وۆمەڵگایەوی 

لەظەس ڕێژەی بەؼذاسی و پیاوظاالسی بێذ، ئەوا واسیگەسی هەسێنی 

 ئەهجامی هەڵبژاسدهەوان دەبێذ.

دا بە  2014بۆ همىهە لە هەسێمی وىسدظخاهذا ڕەگەصی مێ لە ظاڵی

%(بەؼذاسن لە هێزی واسدا ئەمەػ صۆس هضمترە لە هێزی 11ڕێژەی)

%(ە، باوىسی 1888واسی مێیىە لە خۆسهەاڵحی هاوەڕاظذ هە)

ە. واجە  (30)%(31هذاو)%(یە، ئەهجىمەوی وواڵجاوی هە23ئەفشیلا )

%(ی ڕەگەصی هێر هێزی واسن و خاوەوی داهاجً لە هەسێم دا، 89)

ئەمەػ هۆواسێىە بۆ هاچاسهشدوی ڕەگەصی مێ بۆ  هىاهذوی ڕەفخاسی 

دەهگذاوی وەن ئەواهەی ظەسچاوەی داهاجیاهً)ڕەگەصی هێر(. ئەم 

دۆخە بۆ جەواوی وۆماسی عێراكیؾ دسوظخە بە هەسێمی 

بۆ همىهە بە پێی ڕاپۆسحی هەجەوە یەهگشجىەوان وىسدظخاهیؽەوە، 

جىهذوجیژی و دابىهەسیخە وۆمەاڵیەجییەوان و ها ظەكامگیری و 

                                                 
 هەجەوەیەهگشجىەوان، پشۆفایلی عێراق، ظەسچاوەی پێؽىو.-(29) 
-  پێص ی دەوجشێذ پێرەوی لە گشوپە مەسحەعیەوان: مەبەظذ لێی ئەو گشوپاهەن

هە هاواڵجیان لەواحی بڕیاسدان پێرەویان لێذەهەن، بۆ هاواڵجیان گشوپی مەسحەعی 

ایەحی و حۆساوحۆس هەیە، دەجىاهین بڵێین گشوپە مەسحەعەوان، وۆمەڵێً هەظ

گشوپً هە هاواڵجیان لە بڕیاسداهیاهذا پێرەویان لێ دەهەن، هضیىترًی گشوپە 

مەسحەعیەوان بۆ مشۆڤ لەظەسەجای لە دایىبىواهذا بشیخین لە: دایً و باون، 

پاؼان مامۆظخایان، مامۆظخایاوی صاهيۆ و ڕێبەساوی ظیاس ی،صاهایان، ڕۆؼيبیران و 

هەواوی فىشی و خضب و چاپەمەهیەواوی جەهاهەث گشوپی وەوى ئەهجىمەهەوان، یا

ً ببىە هۆی بەؼذاسی صیاجش،  ڕامیاسی، بەم ؼێىەیە گشوپە مەسحەعیەوان دەجىاه

یاخىد پشۆحعخۆهشدوی هەڵبژاسدن،یان هەڵبژاسدوی پاڵێىساوێيی دیاسیىشاو: 

خەظەوی ظیالوی هەسدظخاوی، چۆهیەحی گۆڕاوی ڕادەی دەهگذەس لە هەڵبژاسدهذا، 

 .2007ٌ،8(، بەهاسی 4و3ن، ژماسە)گۆڤاسی هەڵبژاسد

خيىمەحی هەسێمی وىسدظخان، چىاسچێىەی ظتراجیجی پاساظخنی وۆمەاڵیەحی، -(30)

 .19ظەسچاوەی پێؽىو، ٌ
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بێهێزی دامىدەصگاواوی دەوڵەث واسیگەسییان لەظەس ڕۆڵی ئافشەجاوی 

 .(31)عێراق هەیە لە دووباسە بىهیادهاهەوەی وواڵجذا

ئاظتی ڕێژەی بەؼذاسیىشدن، دەهگذان لە وۆمەڵگا -2

دواهەوجىەواهذا صیاجش چاولێىەسییە، وەن لەوەی لە هۆؼیاسییەوە 

بەؼذاسی پشۆظەهە بياث. بە پێی ڕاپۆسحی پەسەپێذاوی مشۆیی 

%( 19دا جەنها) 2014هەجەوەیەهگشجىەوان لە عێراكذا لە ظاڵی 

االوی عێراكیەوان بەؼذاسن لە ؼێىەیەن لە ؼێىەواوی چ

وۆمەاڵیەحی یان ڕامیاسی وەن وۆهشدهەوەی واژۆ و بەؼذاسبىون لە 

 .(32)خۆپیؽاهذان و گشدبىهەوە 

دەهگذان بە واهذیذێً یان الیەهێيی دیاسیىشاو. پاسجەواوی -3

وۆمەڵگا دواهەوجىەوان دەجىاهً ظىد لەواهذیذی هۆصە دیاسەوان 

.باس ی ببیىین لە وۆهشدهەوەی دەهگی هۆصەهە بۆ كەواسەهەیان

ظێیەم: فاهخەسی ڕامیاسی و واسگێڕی و ئاظایؾ: دۆخی ڕامیاسی 

وواڵث و دۆخ و حۆسی پاسجە ڕامیاسییەوان و دێشینی و بەسهامەی 

پاسجەهە و ڕادە و حۆسی ڕایەڵەیان لەگەڵ پاسجە هاوخۆیی و 

پاسجەواوی دەسەوەی یەهە ڕامیاسییەواهذی و جەهاهەث دەصگا 

ی...(ی وواڵجاوی دی باسودۆخی حۆسبەحۆسەوان)هەواڵگشی، ئابىس

حۆساوحۆسی)ئابىسی، ڕامیاسی، ئاظایؾ...(داهیؽخىاوی یەهە 

ڕامیاسییەهە و واسیگەسییان هەیە لەظەس ئەهجامی هەڵبژاسدهەوان 

 :لەواهە

یەهەم: هۆواسی ڕامیاسی: واسیگەسیەهەی لەم دوو دۆخەی 

 :خىاسەوەیە

                                                 
 وەیەهگشجىەوان، پشۆفایلی عێراق، ظەسچاوەی پێؽىو.ٔەتە -( 31)

(
32

 هەجەوەیەهگشجىەوان، ظەباسەث بە عێراق،-(

-

http://www.iq.undp.org/content/iraq/ku/home/countryinfo/,15Febru

ary2017. 
-  مامەهذ عەباط ئاغا وىڕی عەباط ئاغای مامەهذ ئاغای ظەسۆوی پێؽىوی

یؾ بىمە پەسلەماهخاس، پاسحی ویعتی لە 2001عەؼیرەحی ئاوۆیە، دەڵێذ "لە 

جەوە": جۆڕی هەواڵی ڕێگەی بىەماڵە و عەؼیرەجەهەماهەوە دەهگ بۆ خۆی وۆبيا

 ظاڵە ئیهاهە دەهشێم"، 22ظلێماوی، پەسلەماهخاسێيی پاسحی دەظتی لەواسهێؽایەوە.."

- 

http://snnc.co/Mobile/News.aspx?id=4913&MapID=1,14February201

7. 

پەسەپێذاوی مشۆیی هەجەوە یەهگشجىەوان لە عێراق دا لەظاڵی بە پێی ڕاپۆسحی 

پلە بىوە  8دا،  خێزاهەوان پلەی مخماهەبىوی خۆیان بە ظەسهشدە ئایيیەوان 2014

پلە بىوە)مەودای ظفش )بێ مخماهە( جا  284بەاڵم بەهێزە چەهذاسەوان 

)ئەوپەڕی مخماهە(: هەجەوەیەهگشوەوان، ظەباسەث بە عێراق، ظەسچاوەی 10

 پێؽىو.

ۆیی هۆواسی ڕامیاسی هاوخۆیی: هۆواسی ڕامیاسی هاوخ  -1

واسیگەسی هەیە لەظەس ئەهجامی هەڵبژاسدوی هەس یەهەیەوی 

 :ڕامیاسی 

حۆس و بەسهامەی پاسجەهە و دێشینی و خەباجەهەی و 

حۆسی خەباجەهەیی و ژماسەی ؼەهیذەواوی و داظخان و 

حەهگاهذوی دژی داگیرهەسان و هەظایەحی ظەسهشدەهەیی و ژماسەی 

ذ و ژماسە و ڕێژەی ئەو حاساهەی هە فەسمان ڕەواییان هەوجۆجەدەظ

حێبەحێىشدوی بەسهامە هەڵبژاسدهەواهیان لەواحی گەیؽخيیان بە 

دەظەاڵث و ژماسە و حۆسی ئەو خضمەجاهەی هە پێؽىەش ی 

هشدووە و ڕادەی ظەسهەوجنی فەسماهڕەوایی و هاوهیؽخماهاهیان

 چەظپاهذوی یاظا، ڕۆڵیان دەبێذ لە ئەهجامی هەڵبژاسدهەوان.

                                                 
 -  خێزاهًێ لە جىسهیا مىذاڵە جاصە لە دایىبىەهەیان هاو دەهێن"بەڵێ" وەن

پؽخگیرییەن بۆ هەوڵی پاسحی دەظەاڵجذاسی جىسهیا)پاسحی دادو گەؼەپێذان( لە 

گۆڕینی ظیعخمی بەڕێىەبشدوی وواڵث لە پەسلەماهییەوە بۆ ظەسۆوایەحی هە بڕیاسە 

ە ئەو خێزاهە پێیان وایە پێؾ ئەوەی ئەهجام بذسێذ، چىهى 2017هیعاوی  16لە

پاسحی هاوبشاو بەظەسۆوایەحی ڕەحەب جەیب ئەسدۆغان بگاجە دەظەاڵث هیچ 

خضمەث گىصاسییەن لە گىهذەهەیان هەبىوە، بەالم لە ئێعخادا پشۆژەی ئاو ، 

جۆڕی ڕێگاوبان...یان بۆ دابیىىشاوە،: واسصان گلی، خاهەوادەیەوی وىسد لە 

 گان هاوێيی ظەیش لە  هچەهەیان دەهێن،خۆؼەویعدیان بۆ ئەسدۆ 

-  

http://www.basnews.com/index.php/so/news/kurdistan/330559,15F

ebruary2017. 

ە وىسدەػ لێرەدا ئەوپەڕی هضمی ئاظتی هەجەوەیی و ڕۆؼيبیری ئەم خێزاه

دەسدەهەوێذ، لەواجێىذا جۆڕی ڕێگاوبان و پشۆژەی ئاویان بۆ ئەم گىهذە ڕاهێؽاوە 

هە الیەوی هەمی پێذاویعتی ظادەی ژیاهە و دەبێذ خيىمەجەوان پێؽىەش ی 

هاوهیؽخماهاهیان بىەن، بە پێی ساپۆسحی مەهخەبی مافی مشۆڤی هەجەوە 

 10 -2015مىصی یەهگشجىەوان خيىمەجەهەی پاسجەهەی ئەسدۆغان لە)جە

ؼاسەواوی لە  30( هەظخاوە بە ئەهجامذاوی چاالوی ظەسباصی لە صیاجش 2017ئاصاسی 

 -3508000خۆسهەاڵحی جىسهیا)باوىسی وىسدظخان(، لە ئەهجامذا)

(هەط ئاواسە بىون هە صۆسیىەیان لە هەجەوەی وىسدن، حگە لە 5008000

هەی بۆ چەهذیً هەفخە بە وێشاهىشدوی ئاواواسییەواهیان و گەماسۆداوی داهیؽخىاهە

بێ خىاسدن و خىاسدهەوە و پێذاویعتی پضیؽيی و بەواسهێىای چەوی كىسط و 

(مىچە خۆس 1008000بۆمب لە وێشاهىشدوی هاوچە وىسدظخاهیەواوی و دەسهشدوی )

لەظەس واسەواهیان و ئاصاسداهیان و ظىد وەسگشًج لە یاظای جیرۆس بۆ الداوی 

ن و فؽاسخعدىە ظەس سۆژهامەهىظان و داخعخنی بەسپشظە هەڵبژێشدساوە وىسدەوا

هۆیەواوی ڕاگەیاهذن وئەهجامذاوی جىهذوجیژی دژی ئافشەجان و پێؽێلىشدوی 

جىهذوی مافەواوی مشۆڤ، بۆ صاهیاسی صیاجشلەظەس پێؽێلياسیەواوی دژی مافی مشۆڤ 

وىردستبٔیەوبْ ٌە ڕێگەی ِبٔگی و وێشاهىشدوی هاوچە 

 هەجەوەیەهگشجىەوان وێىەیان گشجىە، جيایە بڕواهە:جىشدەوە هە دەش

-OFFICE OF THE HIGh COMMISSIONER-

HUMAN RIGHTS-UNITED NATIONS,UN report 
details massive destruction and serious rights 

violations since July 2015 in southeast  

Turkey,http://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/

http://snnc.co/Mobile/News.aspx?id=4913&MapID=1,14February2017
http://snnc.co/Mobile/News.aspx?id=4913&MapID=1,14February2017
http://www.basnews.com/index.php/so/news/kurdistan/330559,15February2017
http://www.basnews.com/index.php/so/news/kurdistan/330559,15February2017
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: ئەم هۆواسە لە چەهذ هۆواسی ڕامیاسی دەسەوی -1

ڕوویەهەوە واسیگەسی هەیە لەظەس ئەهجامی هەڵبژاسدهەوان، بەاڵم 

 واسیگەسجشیيیان بشیخین لە:

پؽخگیری ڕاظخەوخۆی پاسث و دەوڵەجە   - أ

، دەسەهییەوان)ڕامیاسی، وۆمەوی داسایی، هەواڵگشی 

...هخذ( لە واهذیذ یان كەواسەیەوی دیاسیىشاوی ظەسباصی 

ێيی جش یان هەسێمێيی جش، بە جایبەث ئەو پاسجاهەی هەڵبژاسدوی وواڵج

هە هاو ئایذیۆلۆحیای ڕامیاسی یان ئاینی یان مەصهەبین یان 

بەسژەوەهذی ئابىسی لە هێىاهیاهذا هەیە یان لە ڕووی حىگشافیاوە 

هاوظىىسن و پەیىەهذی مێژیىەیان هەیە، بەمەبەظتی دەسچىوهیان 

خيىمەجە دەسەهییەوان.  و پاؼتر پاساظخنی بەسژەوەهذیی پاسث یان

پاسێضگاسی لە بەسژەوەهذییان دەهەن لە ئەگەسی ظەسهەوجً و 

 دەسچىوهیان لە هەڵبژاسدهەوان.

                                                                   
DisplayNews.aspx?NewsID= 21342& LangID=E#sthas
h.EMDz4VBD.dpuf,13March2017. 

-  دیفیذ بىلىن گەوسە ڕاویژواسی پشۆژەی خۆسهەاڵحی هاوەساظتی گەوسە لە

دا، لە  وۆڕێىذا جایبەث بە هیاللی 2002وەصاسەحی دەسەوەی ئەمەسیيا لە ظاڵی 

ە بە بىووی باسەگای دا ئاماژ 2013وىسدی لە پەیماهگای واؼيخىن لە ظاڵی 

ێذ"خەوث 
َ
هەواڵگشی وۆماسی ئیعالمی ئێران دەواث لە پاسێضگای ظلێماوی و دەڵ

ظەد ماڵ هەن لە پاسێضگای ظلێماوی واسی نهێنی ئەهجام دەدە"بۆ صاهیاسی لەظەس 

پەیىەهذییە هەمە الیەهەواوی هێىان خيىمەحی هەسێمی وىسدظخان و وۆماسی 

ماًيل هاًدغ و دًفيذ بىلىن، الهالٌ الىشدي: ئیعالمی ئێران، جيایە بڕواهە: 

اججاهاث حذًذة في ظىسٍا و جشهيا و اًشان، ملاٌ مؽىىس على املىكع الشظمي 

 ملعهذ واؼىطً على ؼبىت املعلىماث الذوليت: 

- http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-

kurdish-crescent-new-trends-in-syria-turkey-iraq-and-

iran,10February2017. 


ؼىێنی حىگشافی واسیگەسی لەظەس هضیً بىهەوەی پاسحی دەظەاڵجذاسی  -

پاسێضگای ظلێماوی و هەڵەبجە هەیە لە وۆماسی ئیعالمی ئێران، ئەمەػ بۆ پاسحی 

دەظەاڵجذاسی هەولێر و دهۆن و جەهاهەث بۆ پاسجەواوی جشی ئەم دوو صۆهەػ هەس 

چاپی هێىدەوڵەحی ئاماژە بە بىووی بىىەی  -ڕۆژهامەی الؽشق الاوظگدسوظخە، 

ظەسباصی دەواث لە پاسێضگای ظلێماوی هە جیایذا مەؼم و ڕاهێىان بە چەهذاساوی 

خەؼذی ؼەعبی دەهشێذ لە الیەن پاظەواوی ؼۆڕش ی ئێراوی )الحشط الپىسی 

ڕصگاسهشدوی ؼاسی ی لىبىاوی، بەمەبەظتی ئامادەهشدهیان بۆ -الایشاوی( و خضب هللا

مىظڵ، لە بەسامبەسیؽذا جىسهیا مەؼم و ڕاهێىان بە چەهذاسە 

ظىهییەوان)خەؼذی هیؽخماوی( دەواث لە پاسێضگای دهۆن بەمەبەظتی 

ئامادەهشدهیان لە ڕصگاسهشدوی ؼاسی مىظڵ لەدەظتی چەهذاساوی داعؾ: معذ 

ًشاوي كشب العليماهيت ًضم عىاـش مً الحشط الثىسي  فياض، مععىش ا

 اللبىاوي، خضب هللاو

- http://aawsat.com/home/article/702296,8February2017. 

دەهشێذ دەظدێىەسداهە دەسەهییەوان بەؼێىەی ڕاظخەوخۆ 

بێذ، لە گۆڕیً و دەظخياسی هشدوی ئەهجامی هەڵبژاسدهەوان لە 

هەڵبژاسدن)هێرش ی ڕێی جیمی جایبەحی ؼاسەصا و پعپۆڕ لە پشۆظەی 

ظایبریاوی(، ئەمەػ لەظەس داوای پاسحی دەظەاڵجذاس و بااڵدەظذ 

دەبێذ، پاػ دڵىیا بىووی لە ؼىعتهێىاوی لە ئەهجامی 

دا، ژووسی هەڵبژاسدوی 2014مایس ی 15هەڵبژاسدهەوان. لە 

بضوجىەوەی گۆڕان و دەصگای هەڵبژاسدوی پاسحی دیمىهشاحی 

ەهگشجىی ئیعالمی وىسدظخان وىسدظخان و مەهخەبی هەڵبژاسدوی ی

و هاوەهذی هەڵبژاسدوی وۆمەڵی ئیعالمی وىسدظخان 

ڕووهىشدهەوەیەن و هۆؼذاسییاهذایە بەپشس ی ئۆفیس ی 

ظلێماوی و الیەهێيی ڕامیاسییان لە ئەگەسی  وۆمعیۆوی

ئەهجامذاوی جەصویشی ڕێىخشاو بە چەهذ كۆهاغێً و بەچەهذ 

 جۆمەجباسهشد. 33ؼێىاصێً

اڕاظخەوخۆ لە ئەهجامی دەظدێىەسداوی ه - ب

هەڵبژاسدهەوان:دەؼێذ دەظدێىەسداهەهە لە ڕێگەی لێذواهێً یان 

هەڵعىهەوجێيی دیاسیىشاو لەواجێيی دیاسیىشاودا بێذ، بە جایبەث 

لە واحی باهگەؼەی هەڵبژاسدهذا، دەؼێذ واسیگەسی لەظەس 

ئەهجامی هەڵبژاسدهەوان هەبێذ، وەن هاهىشدن و پاؼان 

وی چەهذ ئێمەیڵێيی جایبەحی هیالسی ولیيخۆوی باڵوهشدهەوەی هاوەڕۆ

بەسبژێشی پاسحی دیمىهشاجەوان بۆ ظەسۆوایەحی وویالیەجە 

یەهگشجىەواوی ئەمەسیيا لە میذیاوان لەواحی باهگەؼەی 

                                                 
-  ئەهجىمەوی وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبەخۆی هەڵبژاسدهە لە عێراق بڕیاسی دا

بە لەظەسواسالدان و دادگاییىشدوی چەهذیً بەڕێىەبەسی گؽتی هىظیىگەواوی 

الجاوی جىسهیا و ئىسدن، ئەویؾ پاسێضگاواوی ـالح الذًی و اهباس و هشوىن و و 

بەهۆی ئەهجامذاوی ظەسپێچی یاظایی و گەمەهشدوی بە ئەهجامی 

هەڵبژاسدن...هخذ. بۆ صاهیاسی صیاجش لەظەس هۆواسی ظضاداهیان، جيایە بڕواهە: 

حمهىسٍت العشاق، املفىضيت العليا املعخللت لالهخخاباث، الىاطم الشظمي 

مجلغ املفىضین ًم كضاة  -ر خمضة:للمفىضيت الاهخخاباث اللاض ي ليث حب

ياث اللجىت  املىخذبین ًىعض بيخفيز مفادكت سئيغ مجلغ الىصساء على جـى

 الىصاسٍت،

- http://ihec-iraq.com/ar/http://ihec-iraq.com/ar/index.php/news-

archive/headlines/8803- -ليث-اللاض ي-الاهخخاباث-ملفىضيت-الشظمي-الىاطم

-مفادكت-بدىفيز-ًىعض-املىخذبین-اللضاة-مً-ىضیناملف-مجلغ-خمضة-حبر

ياث-على-الىصساء-مجلغ-سئيغ ت-اللجىت-جـى الىصاٍس .html,28july2018. 
ظبەی، دەقی ڕووهىشدهەوەی)گۆڕان و پاسحی و وۆمەڵ و یەهگشجى(لەظەس  -33

 هەوڵی دەظخياسیىشدوی ئەهجامەواوی لە ظلێماوی،

- http://sbeiy.com/Detail.aspx?id=31641&LinkID=4,17May2014.-  
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هەڵبژاسدهذا، ظەس ئەهجام بىە هۆی ؼىعتهێىاوی لە هەڵبژاسدوی 

 .  دا2016هۆڤەمبەسی  8ظەسۆوایەحی ئەمەسیيا لە 

فاهخەسی واسگێڕی: لە دوو ڕواهگەوە واسیگەسی دەبێذ دووەم: 

 لەظەس ئەهجامی هەڵبژاسدهەوان:

وۆمعیۆوی جایبەث بە پشۆظەی هەڵبژاسدوی یەهە  -1

ڕامیاسییەهە: لە ڕێگەی وۆمعیۆهەوە دەجىاهشێذ گەمە بە ئەهجامی 

هەڵبژاسدەهەوان بىشێذ لە خضمەحی پاسحی دەظەاڵجذاس یان 

یبەحی لەو یەهە ڕامیاسیاهەی هە یاظا هەجەوەیەوی دیاسیىشاو بە جا

 جێیذا ظەسوەس هیە لەم ڕێگایاهەی خىاسەوە:

حشیمایىذسیىگ و  - أ

ماالپۆسؼىمێيذ (Gerrymandring()Malapportionment.) 

                                                 
-  ی ئەوبؤت ِەیٍی هیالری وٍیٕتۆْ و ٔبوۀذێىی هبوىرٔد

دیّىوراتەوبْ ٌە ڕێگەی هێرضی هبوىەرأەوە)هێرضی 
ٔذ  سبیجێری( ئۀجبَ درا، دەزگبی هەوڵگری ئەِەریىب ڕایگەیب
ئۀجبَ دأی هێرضە ئەٌىترۆٔیەوبْ ثە فرِبٔی ڕاستەوخۆی 

ی سەرۆوی ڕووسیب  ثىوە، ثەِەثەستی زیْب ڤالدِێر پۆٕت
ی سەر ثە پبرتی  -گەیبٔذْ ثە دیّىوراتەوبْ، دۆٔبڵذ تراِپ

وۆِبری و چً پێٕجەِیٓ سەرۆوی هەڵجژێردراوی ئەِەریىب، 
دأی ٔب ثە ثىؤی ڕۆڵی روسیب ٌەسەر ئۀجبِی هەڵجژارٔدی 
ٔبوەڕۆوی ئیّەیڵەوبٔی  ٔەوەی  سەرۆوبیەتی ئەِەریىب، ثاڵوورد

یٕتۆْ، فطبرێى ٌەسەر هیالری ٍو ی گەورەی دۀگذەرأی 
هیالری و دیّىوراتەوبْ دروست ورد، ثە یەوێه ٌە 

   یص دەژِێردرێت.-هۆوبرەوبٔی ضىستی هیالری
-Toni Clarke and Dustin Vol, Trump acknowledges Russia 

role in U.s. election hacking:aide, 
http://www.reuters.com/article/us-usa-russia-cyber-
idUSKBN14S0O6,13February2017. 

دا ئۆثبِب ٌە ڕێگەی 2016ئەگەر چی ٌە ئۆوتۆثەری
 Redپەیىۀذییەوەی زۆر پەٌە وە ثە تەٌەفۆٔی سىر)

Phone ذی داثىو ثە پۆتٓ ٌە ئەگەری (ٔبسراوە هۆضذاری تٔى
دەستخستٕە ٔبو وبروثبری هەڵجژاردٔی سەرۆوبیەتی 

 ئەِەریىب.
A-WILLIAM M. ARKIN AND  OTHERS, What 

Obama Said to Putin on the Red Phone About the 

Election Hack, http://www.nbcnews.com/news/us-
news/what-obama-said-putin-red-phone-about-

election-hack-n697116,13February2017. 

B-The Telegraph, Barack ObAMA used nuclear 'red 

phone' to warn putin about Russian haking of US 

election, 
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/12/21/barack-

obama-used-nuclear-red-phone-warn-putin-russian-

hacking/,13February2017. 
-  یبریىردْ ثە سٕىری ثبزٔەوبٔی

(ْ (واتە گەِەوردْ ثە سٕىری Gerrymanderingهەڵجژارد
ڵەداثەضىردٔی ثبزٔەوبٔی ثبزٔەوبٔی هەڵجژاردْ، هە

( ثریتیە ٌە وێطبٔەوەی Malapportionmentهەڵجژاردْ))
ثبزٔەوبٔی هەڵجژاردْ ثەجۆرێه یەوسبٔی تێذا ثەرجەستە 

 ٔەثێت.

لیعتی جۆماسی دەهگذەسان: دەؼێذ ئەم لیعخە  - ة

ە  خاوێً هەبێذ و هاوی چەهذ باسەی جێذا بێذ یان هاوی ب

یان دەگىهجێذ   هشابێذؼێىەیەوی هایاظایی بۆ صیاد

وىژاهذهەوە بۆ هاوی مشدووەوان ئەهجام هەدسابێذ. وەن دووباسە 

(واسحی دەهگذان لە هەسدوو هەڵبژاسدوی گؽتی و 358000بىوهەوەی)

دا، 2014هیعاوی 30جایبەحی ئەهجىمەوی هىێىەساوی عێراق لە 

 .34هەهذێىیؽان لە ژیاهذا هەمابىون

لە هەهذێً واجذا وۆمعیۆن لەبەس هۆواسی ڕامیاسی یان 

ئاینی و مەصهەبی یان هەژاد و هەجەوەیی... هاوی واهذیذان یان 

لیعتی هەجەوەیەوی دیاسیىشاو یان گشوپێيی مشۆیی یەهەیەوی 

واسگێڕی یان یەهەیەوی حىگشافیای دیاسیىشاو جۆماسهەهەن و بێ 

بژاسد هەوان. بەمەػ بەؼیان بىەن لە بەؼذاسیىشدن لە هەڵ

ئەهجامەوان لە بەسژەوەهذی واهذیذ یان لیعدێً یان 

هاوپەیماهییەجێيی ڕامیاسی یان هەجەوە، ئایً، هەژاد..هخذ. 

دیاسیىشاو دەؼىێخەوە. وەن هەگەڕاهەوەی جۆماسی 

(دەهگذەس بۆ پاسێضگای هەسوىن و پاؼتر 6008000دەهگذەساوی)

 .(35)چاسەظەسهشدوی 

                                                 
-  وۆِسیۆٔی ثباڵی سەرثەخۆی هەڵجژاردْ و ڕاپرسی

هەرێُ، ٌە هۀگبوی یەوەِی پبوىردٔەوەی تۆِبری 
چىار خٌىی  دۀگذەراْ)ئەو تۆِبری دۀگذەرأەی وە

ی ڕاپرسی  ىێٕەراْ ویەن هەڵجژارٔد هەڵجژاردٔی ئۀجىِۀیٔ 
ِیطەیی عێراق و و سێ هەڵجژارٔدی  ٌەسەر دەستىری هە
ی پەرٌەِبٔی  ئۀجىِۀی پبرێسگبوبٔی عێراق و سێ هەڵجژارٔد
ُ و  وىردستبْ و دوو هەڵجژاردٔی ئۀجىِۀی پبرێسگبوبٔی هەرێ

ٔذۆِی سەرثەخۆی  هەرێّی  ٌەسەر پرۆسەی ڕیفرا
، هەستب ثە ثاڵووردٔەوەی سێ 2018ی ئبثی8ئۀجبِذراوە(ٌە 

ی ٔبو  ٌیستی وە هەزارەهب ٔبوی ٌەخۆگرتجىو وە گىایە سڕورٔد
سبڵ و زیبترْ و 90ثۆ ٔبوی دوثبرە و تەِەْ ئەووەسبٔەی وە 

ٔەی ٔبویبْ هەیە و هیچ ثٕىەیەویبْ ثۆ  ئەو دۀگذەرا
ٕیطبٕٔەوراوە ثەَ جۆرە)ٔبوی دووثبرە ز یبتر دەست

سبڵ و ثەرەو ژوور زیبتر 90(وەش، ٔبوی تەِەْ 320000ٌە)
ىە زیبتر ٌە)480000ٌە) (وەش ثەَ 9000(، دۀگذەرأی ثێ ٕث

(وەش سڕوردٔی ٔبویبْ ثۆ وراوە، ثۆ زأیبری 800000پێیە زیبتر)
زیبتر تىبیە ثڕوأە: وۆِسیۆٔی ثباڵی سەرثەخۆی هەڵجژاردْ و 

ْ ث ْ ٔبوە سڕوراوەوب  اڵودەوبتەوە،ڕاپرسی، وۆِسیۆ
--

http://www.khec.krd/Details.aspx?jimare=428,8august2018. 

خۀذاْ، دەیبْ هەزار وبرتی ئەٌىترۆٔی دووثبرە  -(34) 
 ثىؤەتەوە،

-  
http://www.xendan.org/dreja.aspx?=hewal&jmara=86564&J
or=2,22March2014. 

ًُ لالٌتخابات العزاقًُ، تقًي  -(35) ىاب البعثُ الدول ات دلمط اٍل ُ لالٌتخاب الدوًل
ىُ االوه54العزاقٌ،   ،5004كٌا
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لە پشۆظەی دەهشێذ پاسجێيی دیاسیىشاو  - ت

هەڵبژاسدهەوان بێبەػ بىەن. ئەمەػ لەظەس ڕاظپاسدەی پاسحی 

دەظەاڵجذاس دەبێذ یان مىحەمالەهشدوی دەوڵەجێيی 

دەسەوی)دساوس ێ(.وەن بێبەؼىشدوی لیعتی هیىا لە بەؼذاسیىشدوی 

بە بیاهىوی 2009جەمىوصی 25لە هەڵبژاسدوی پەسلەماوی هەسێم لە 

پاسحی هشێياساوی وىسظخان، هە هضیيی بیروباسوەڕیان لە ڕێىخشاوی 

گىایا ڕێىخشاوی پەهەهە ڕێىخشاوێيی كەدەغەهشاوە لە هەسێم 

 (36)دا.

وۆمعیۆن دەجىاهێذ ظضای هەس هیاهێً یان پاسجێً  - ث

یان واهذیذێيی دیاسیىشاو بذاث لە بەس هۆواسی ڕامیاسی یان 

هەجەوەیی یان ئاینی... بە پێچەواهەؼەوە دەهشێذ چاوپۆش ی بياث 

ەن یان واهذیذێً لە واحی ئەهجامذاوی ظەسپێچی لە لە كەواسەی

 ماوەی باهگەؼەی هەڵبژاسدهذا.

دەگىهجێً وۆمعیۆن ڕێگشی بياث لە بەؼذاسیىشدوی  - ج

چاودێشاوی كەواسە ڕامیاسییەوان یان چاودێشاوی ڕێىخشاوە ها 

میرییەوان یان بیاهیەوان یان ڕاگەیاهذواسەوان بەمەبەظتی گضی 

 دهەوان بۆ الیەهێيی دیاسیىشاو.هشدن لە ئەهجامی هەڵبژاس 

وۆمعیۆن دەجىاهێذ لە ڕێی واسمەهذاوی وۆمعیۆهەوە  - ح

واسی ظاخخە ئەهجام بذەن و واسجە بەجاڵەوان لە بەسژەوەهذی 

الیەهێً بەواسبهێنن. یان دەظخياسی ئەهجامی هەڵبژاسدهەوان 

بىەن، چ لە وێعخگەی دەهگذان، چ لە بىىەی ظەسەوی 

ەوسە ڕاوێژواسی هەڵبژاسدن و ظەسۆوی وۆمعیۆن. ئەمیر ئاسایً گ

                                                                   

-
http://www.ihec.iq/ar/index.php/library_electo

ral.html,27February2017.p.7. 
دیذار ٌەگەڵ عجذاٌىهبة ِذّذ، ٔىێٕەری -(36)

هەڵجژاردٔی پبرتی چبرەسەر ٌە وۆِسیۆٔی ثباڵی 
دا، 2013سەرثەخۆی هەڵجژاردٔەوبٔی عێراق ٌە سبڵی 

سٍێّبٔی ٌە  -ٌە ثبرەگبی ئبزادی وۆِەڵگب
. پبرتی چبرەسەر ٌە هەڵجژاردٔی 2017ضىثبتی21

ئۀجىِۀی ٔىێٕەرأی عێراق و هەڵجژاردٔەوبٔی دواتر 

دوورخرایەوە، پبش ئەوەی تىرویب داوای ٌە ئەِەریىب ورد 
ڕێگە ٔەدرێت ثە ثەضذاریىردٔی پبرتی چبرەسەر ٌە 

، ثۆ زأیبری زیبتر ٌەسەر هەڵجژاردٔەوبٔی عێرالذا
چۆٔیەتی دورخستٕەوەی پبرتی چبرەسەر ٌە 

هەڵجژاردٔەوبٔی عێراق و هۆوبرەوبٔی پطت 
دروخستٕەوەی ٌە هەڵجژاردٔەوبْ، تىبیە ثڕوأە: 

هبووبردسیٓ، ئەِەریىب و تىرویب داوایبْ ٌە 
وۆِسیۆٔىردوە پبرتی چبرەسە ٌە هەڵجژاردٔەوبْ 

، دورثخبتەوە،  ڕۆژٔبِەی ئبوێٕە
 .6،ي19/11/2013(،403ژِبرە)

جیمی یەهخشاو بۆ یاسمەحی هەڵبژاسدهەواوی عێراق لە 

هەجەوەیەهگشجىەوان ظەباسەث بە وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبەخۆی 

هەڵبژاسدهەواوی عێراق دەڵێذ"بەسژەوەهذی كەواسەوان لەظەسەوە 

 (37) بۆ خىاسەوە لە ملمالهێیەوی ظەخخذایە"

یۆن) یاظاداهان و جێ دەجىاهشێذ بەؼەواوی وۆمع - ر

بەحێىشدن و دادوەسی( لەبەسژەوەهذی یان لە دژی كەواسەیەن 

 یان واهذیذێً یان هەجەوەیەن یان ئاینزاو مەصهەبێذ بەواسبهێىێذ. 

دەگىهجێذ وۆمعیۆن بەهۆی ڕەچاوهەهشدوی  - د

پێىەسەواوی دابەؼىشدوی بىىە و وێعخگەواوی دەهگذان لە هێىان 

سدن بیەوێذ واس لە ئەهجامی باصهە یان هاوچەواوی هەڵبژا

هەڵبژاسدهەوان بياث، بێگىمان لەو بىىە و وێعخگاهەی هە 

ژماسەیان هەمە حگە لەوەی دەبێذ دەهگذەس ڕێگەیەوی دووس 

ببڕێذ، كەسەباڵغییەوی صۆسیؾ لەظەس بىىە و وێعخگەواوی 

دەهگذان دسوظذ دەبێذ، بۆ همىهە لە هەڵبژاسدوی خىلی یەهەم 

جژمێر چىاسی پاؼیىىەڕۆ بىىە هەبىوە لە كەصای ئاهشێ لە وا

ێ بىە، بەاڵم لە ظلێماوی لە واجژمێر  10هەمتر لە  دەهگذەسی ل

ە  ؼەش ی ئێىاسە ظەسەی دووس و دسێژ هەماوە، لە هەهذێً بىىە ل

(واجژمێر چاوەڕێ بىە جا 5پاسێضگا گەوسەواوی هەسێم دەهگذەس)

س جىاهیىیەحی دەهگ بذاث، لە هەهذێً بىىەی دی ظەدان دەهگذە

جا هیىە ؼەو و داخعتی بىىەواوی دەهگذان لە ڕیضدا بىون و هەیان 

 . 38جىاهیىە دەهگ بذەن

دەؼێذ وۆمعیۆن لە ڕێگەیەوی جشەوە بیەوێذ - ص

ئەهجامی هەڵبژاسدهەوان بگۆڕێذ، وەن هەهاسدوی پێذاویعتی 

دەهگذان لە بىىە وێعخگەواوی دەهگذان بە پێی پێىیعذ وەن 

و  دەهگذان و مەسەهەبی دەهگذانواسحی دەهگذان و ظىذوقی 

                                                 
ٔىسیٕگەی ڕاگەیبٔذٔی یىٔبِی، چبوپێىەوتٓ -(37) 

ٌەگەڵ ئەِیر ئبرایٓ گەورە ڕاوێژوبری هەڵجژاردْ و 
سەرۆوی تیّی یەوخراو ثۆ یبرِەتی 

هەڵجژاردْ،گۆڤبری ٌە پێٕبو عێراق ٔەتەوەیەوگرتىەوبْ 
 .23،ي2015، ثە ثێ ژِبرە، 2015ٌە عێراق 

ى -38 ات بال حدود تقزيز حىه اجملىىعُ القٌا ُ حلقىق االٌضاُ، اٌتخاب ُ الدوًل ًٌ
ات وايط  تخاب يف كىردصتاُ العزاق، ت. ولتب الدراصات والبخىث  5885ٌا

ٌ،الطبعُ االوىل،دراصُ رقي " ٌا "، 32املزكشٍ احلشب الدميقزاطٌ اللىردصت
 .65-60، ص5888

-  ،ْثەهۆی خراپی جۆر)وىاٌێتی(ِەرەوەثی دۀگذا

ی سەرپەرضتی هەڵجژاردٔەوبٔی دەستەی ثباڵ
ئۀجىِۀی ٔیطتّبٔی وىردستبْ ثە ثەیبٔی 

(، ثڕیبری دا ثە  دواخستٕی 16/5/1992(ٌە )110ژِبرە)
( تبپێذاویستە 19/5/1992( ثۆ)17/5/1992هەڵجژاردْ ٌە)
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%(ی ڕاپۆسجەواوی جۆسی هەڵبژاسدوی صاهیاسی عێراق 14مۆس)

ئاماژەیان بەم هەم وىسجییاهە هشدبىو لەهەڵبژاسدوی ئەهجىمەوی 

ە  . هەس بەهۆی دا2005واهىوی یەهەمی  15هىێىەساوی عێراق ل

ە  یاظای هەڵبژاسدوی وۆمعیۆوهەوە بىو هە باصهەواوی هەڵبژاسدوی ل

یەن باصهەوە لە هەڵبژاسدوی ئەهجىمەوی هیؽخماوی عێراق لە لە 

بژاسدوی ئەهجىمەوی 30/1/2005) (هشد بە فشە باصهە بۆ هەڵ

بژاسدوی ) ( ئەمەػ بىە هۆی هەم 15/12/2005هىێىەسان لە هەڵ

(وىسظییەوە 77بىهەوەی ژماسەی وىسس ی لیعخە وىسدییەوان لە)

وی، واجە ڕێژەی (وىسس ی پەسلەما275(وىسس ی لە وۆی ) 58بۆ) 

%(وىسس ی جەنها لە 21%(دابەصی بۆ)28وىسظییەواوی وىسد لە)

 ماهگذا. 11ماوەی هەمتر لە 

(دا 2016ئۆهخۆبەسی  11هەس لەبەس ئەم هۆواساهەػ بىو لە)

مىكخەدا ظەدسی ڕابەسی ڕەوحی ظەدس داوای خۆپیؽاهذاوی ملیۆوی 

لە هاواڵجیاوی عێراق هشد دژی گەهذەڵياساوی عێراق و دژی 

جەصویشاحی وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبەخۆی هەڵبژاسدهەواوی عێراق هە 

بێ الیەن هەبىوە و پۆظخەواوی دابەؼىشاوە بەظەس پاسث و گشوپە 

 .(39) حیاحیاواهذا

                                                                   
گرٔگەوبٔی هەڵجژاردٔی ئبِبدەدەورێٓ ، ئەویص ثە 
ئبِبٔجی ئۀجبِذأی هەڵجژاردٔێىی خبوێٓ و دور ٌە 

 (.2گىِبْ، ثڕوأە پبضىۆی ژِبرە)
-  دەضێت ئەَ هەاڵٔە ثە ِەثەست ثێت، دەضێت ثە

ثێّەثەستیص ثێت ٌە ئۀجبِی ٔىێی یبْ ٔەضبرەزایی 

ئۀذاِبٔی ئۀجىِۀی وۆِسیبراْ و وبرِۀذأی تری 
ئەو دەزگب سەرثەخۆیە ثێت، دەگىٔجێت داِەزرأذٔیبْ 

ثەاڵَ  ثێت ٌەسەر ثٕەِبی دسثی ثێت ٔەن ٌێهبتىوی،
ئەَ هەاڵٔە ٌەوبتێىذا ڕوویبٔذاوە، وە وۆِسیۆٔی ٔبوثراو 
سێیەَ پرۆسەی هەڵجژاردْ و ڕاپرسی ٌەعێرالذا تۀهب 

ٌە ِبوەی یەن سبڵذا ئۀجبَ داوە، ثۆیە پێذەچێت ثە 
ِەثەست ئەَ هەاڵٔە و هەڵەی دیىە ئۀجبَ دراثێت 

%( راپۆرتەوبٔی تۆری هەڵجژاردٔی زأیبری 8وەن )
بتىە، ئبِبژە ثە دورخستٕەوەی چبودێراْ عێرالیذا ه

دەوەْ ٌە سبتی وردٔەوەی ثٕىەوبٔی هەڵجژاردْ، ثۆ 
زأیبری زیبتر ٌەسەر وەَ و وىرتییەوبٔی تری وۆِسیۆْ 

 تىبیە ثڕوأە:
ىاب  - ات دلمط اٍل ُ لالٌتخاب ات العزاقًُ، تقًي الدوًل ُ لالٌتخاب البعثُ الدوًل

ىُ االوه54العزاقٌ،   .58-57صابق،، وصدر 5004كٌا
ثۆ ثیٕیٕی ٔبوەڕۆوی ٔبِەوەی سەیذ ِىلەتذ -(39)

سەدروە داوای خۆپیطبٔذْا دەوبت "دژی 
دەسەاڵتذاری دیىتبتۆر عێراق و دژی وۆِسیۆٔی ثباڵی 

سەرثەخۆی هەڵجژاردٔەوبْ"، تىبیە ثڕوأە پێگەی 
فەرِی سیذ ِىلتەدا سەدر: ِمتذی اٌصذر، سّبدە 

(: یذعى اٌط ت اٌسیذ اٌمبئذ ِمتذی اٌصذر)اعسە هللا
اٌ رالی اٌی"ٍِذّە سٍیّە یىىْ صىتىُ فیهب 

و"اٌمبدَ و اِبَ ِذىّە  ِسّىعب و ژٌه یىَ"اٌپالپب
 اٌسبعە"،

ئەوەی جایبەجە بە هەڵبژاسدوی هەسێمی وىسدظخان جا 

ئێعخا س ێ لیژهە یان وۆمعیۆن هەظخاوە بە ئەهجام داوی 

یەهەم لە الیەن دەظخەیەوی پشۆظەی هەڵبژاسدن، خىلی 

جێىەڵەوە)میری، هىێىەسی بەسەی وىسدظخاوی( هەڵبژاسدهەهە 

، هەسچی هەڵبژاسدوی خىلی دووەم بىو لە الیەن بەڕێىەبشا

                                                                   
- 

http://jawabna.com/index.php/permalink/9853.html,14

February2017. 

دا 2017ی ضىثبتی11هەروەهب ٌە خۆپیطبٔذأی ڕۆژی 

ٌەسەر داوای ِىلتەدا سەدر جبرێىی دیىە 
خۆپیطبٔذأی ٍِیۆٔی ثەِەثەستی گۆڕیٕی 

وۆِسیۆٔی ثباڵی سەرثەخۆی هەڵجژاردٔەوبٔی عێراق 
و یبسبوەی دەستی پێىردەوە ٌەثەردەَ گۆرەپبٔی 

ڕزگبری)سبدە اٌتذریر(، ٌە ئۀجبِی تىٔذوتیژی 
ذیٓ خۆپیطبٔذەر وىژراْ و ثریٕذارثىوْ، ِىلتەدا چۀ

سەدر ٌە ڕاگەیۀذاروێىذا ثۆ خۆپیطبٔذەراْ وە ثە 
)ضۆرضگێرە ڕاپەڕیىەوبْ( ٔبویجردْ ڕایگەیبٔذ: وە 

دەیذەر عەثبدی سەرۆن وەزیرأی عێراق پێی 
 َ ڕاگەیبٔذوە ٌە "هەڵجژاردٔەوبٔی ئبیٕذەدا ئە

بٔی وۆِسیۆٔەی ئێستب سەرپەرضتی هەڵجژاردٔەو
عێراق ٔبوۀەوە" ثۆ زأیبری زیبتر ٌەسەر دەلی 

ڕاگەیۀذراوەوەی سەیذ ِىلتەدا سەدر وە ثۆ 
خۆپیطبٔذەرأی ٔبردوە، تىبیەثڕوأە  پێگەی فەرِی 

الضًد وقتدّ الصدر،مساحُ القآد الضًد وقتدّ :سەیذ ِىلتەدا سەدر
ا الصدر)اعشه اهلل(: ايّا الثىار املٍتفطىُ يف صاحُ التخزيز اعحب ٍِ و افزحٍِ ِذ

ٌ الحرتًا خًاراتلي و  املصمخني بّذه االعداد احلاعدَ و ٌا ارك لمثىار  التحىع املب
ا وعلي،  ٌا

-  

http://jawabna.com/index.php/permalink/9955.html,14
February2017. 

(ی سبڵی 11ِبدەی دووەِی  یبسبی ژِبرە) وەن ٌە

ی یبسبی وۆِسیۆٔی ثباڵی سەرثەخۆ 2007
هەڵجژاردٔەوبٔی عێرالذا هبتىوە"وۆِسیۆٔی ثباڵی 

سەرثەخۆی هەڵجژاردٔەوبْ دەستەیەوی پیطەیی 
ِیری سەرثەخۆییە و ثێالیۀە... ثۆ زأیبری زیبتر ٌەسەر 

یبسبی وۆِسیۆٔی ثباڵی سەرثەخۆی هەڵجژاردٔەوبْ 
ىُ) بیە ثڕوأە:تى ىاب العزاقٌ، قٌا ىُ  5006( لضٍُ 55دلمط اٍل قٌا

ُ لالٌتخابات، ا املضتقم  املفىضًُ العًم
-http://www.ihec-

iraq.com/ar/index.php/laws.html,26Fubruary2018,p.1. 
- (ی 1ثە پێی ِبدەی ضەضەِی یبسبی ژِبرە)

ی ئۀجىِۀی ٔیطتّبٔی وىردستبٔی 1992سبڵی 

ڕیبرێىی ثەرەی وىردستبٔی دەستەیەوی عێراق، "ثە ث
ثباڵ پێىذەهێٕرێت ثۆ سەرپەرضتیىردٔی هەڵجژاردٔەوبْ 

ٌە وىردستبٔی عێراق دا ثەسەرۆوبیەتی دادوەرێىی 
پٍە یەوەَ یبْ دووەَ و ئۀذاِێتی داواوبری گطتی ٌە 

ٔبوچەی ئیستئٕبف یبْ جێگرەوەی و ٔىێٕەرأی ثەرەی 
روەهب ٌە ِبدەی وىردستبٔی و ٔىێٕەری وبرگێڕی". هە

دەوتەَ هبتىە" پێىهێٕبٔی ٌیژٔەی ٔبوچەی هەڵجژاردْ 
ثەسەرۆوبیەتی دادوەرێه و دوو ٔىێٕەر ٌە هەریەن ٌە 

ثەرەی وىردستبٔی و وبرگێڕی و ئەَ ٌیژٔەیەش 
ٌیژٔەوبٔی ٔبوچەوبٔی هەڵجژاردْ پێىذێٕی"، ثەرەی 

http://jawabna.com/index.php/permalink/9853.html,14February2017
http://jawabna.com/index.php/permalink/9853.html,14February2017
http://jawabna.com/index.php/permalink/9955.html,14February2017
http://jawabna.com/index.php/permalink/9955.html,14February2017
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وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبەخۆی هەڵبژاسدهەوان بەڕێىەبشا لە ظەس 

( و بڕیاسی 2003لە) 1483ڕاظپاسدەی فەسماوی ژماسە 

مەوی ئاظایص ی هێىدەوڵەحی، بە ( ئەهجى 2003لە)1511ژماسە

دەظەاڵحی واحی هاوپەیماهان پێىهێنرا 92فشماوی ژماسە 
ئەهذام پێىهاجبىون هە  9،ئەهجىمەوی وۆمعیاسان لە (40)

(ئەهذام  2(ئەهذام  بۆ عەسەبی ؼیعە مەصهەب و )3بشیخیبىون لە: )

(ئەهذام بۆ هەجەوەی وىسد و 2بۆعەسەبی ظىوی مەهەب و )

ای مەظیحی و هىێىەس هەجەوە یەهگشجىەوان، (ئەهذام بۆ ئاینز 1)

ئەهجام دسا،   2009هەڵبژاسدوی خىلی ظێیەمی پەسلەماوی لە ظاڵی 

لە الیەن وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبەخۆی هەڵبژاسدهەواوی عێراق 

پێىهاجبىو، وۆمعیۆهێيی جەواو خضبی  2007بەڕێىەبشا هە لە ظاڵی 

پەسلەماهیؽە و مەصهەبی بىو، هەسچی هەڵبژاسدوی خىلی چىاسەمی 

ئەهجام دسا لەالیەن وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبەخۆی  2013لە ظاڵی 

 ،پێىهاث 2012هەڵبژاسهەواوی عێراق بەڕێىەبەسا هە لە ظاڵی 

                                                                   
، یبسبی 1992(ی سبڵی 1وىردستبٔی، یبسبی ژِبرە)

 ّبٔی وىردستبٔی عێراق،ئۀجىِۀی ٔیطت
- http://www.kurdistan-
parliament.org/Default.aspx?page=byyear&c=LDD-

Yasa&id=1992,27February2017.p118. 

دەستە ثباڵیەی وە پێىهێٕراوە دەستەیەوی وەواتە ئەَ 
سەرثەخۆ و ثێالیەْ ٔەثىە، ثەڵىى دەستەیەوی 

هبوثەش ثىوە ٌە ٔێىاْ وەسبٔی تبیجەتّۀذی ِیری و 
 وبدری پبرتە ڕاِیبرییەوبْ.

 (،5002)5372دلمط االوَ، القزار  -أ-(40)

- 

http://www.un.org/arabic/docs/SCouncil/SCRes03.ht
m,27February2017,p1-9. 

 (،5002)5455دلمط االوَ، القزار-ب

- 

http://www.un.org/arabic/docs/SCouncil/SCRes03.ht

m,27February2017,p1-5. 

مفىضيت  92ظلطت الائخالف املؤكخت، امش ظلطت الائخالف املؤكخت سكم  -ج

لعشاكيت املعخللت، بذون اظم مطبعت و بذون ميان الطبع، الاهخخاباث ا

 .86-81،ؿ2004
-  2007پێىهاجەی ئەهجىمەوی وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبەخۆی هەڵبژاسدن هە لە 

(ئەهذام پێىهاجبىن ئەواوؾ: خمذًت الحعيني)پاسحی دەعىا(، اًاد 9پێىهێنرا لە )

العبىدي)ئەهجىمەوی  الىىاوي)پاسحی فەصیلە(هشٍم الخميمي)سەوحی ظەدس(، كاظم

باال(، ظعذ عبذالشصاق)پاسحی ئیعالمی(، اظامت عبذالحميذ)بەسەی گفخىگۆ(، 

فشج الحيذسي)پاسحی دیمىهشاحی وىسدظخان(،ظەسداس عبذاللادس)یەهێتی هیؽخماوی 

لیعتی عێراكیە(، هەسچیی پێىهاجەی  -وىسدظخان(ن، امل البياحي)جىسهماوی

یە، بەم حۆسە 2012هەواوی ظاڵی وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبەخۆی هەڵبژاسد

وىسظیەواوی ئەهجىمەوی لە هێىان پاسجە عێراكییەواهذا دابەػ هشابىو، 

ظەسبەظذ معخەفا ظەسۆوی وۆمعیۆن)پاسحی دیمىهشاحی وىسدظخان(،ن واطع 

الح  ـ  مخلف واطع الضوبيعي حێگشی ظەسۆن)یەهێتی هێز(، ملذاد خعً

ائل مدمذ عبذ علي ظەسۆوی الؽشٍفي باسیذەسی ئەهجىمەن)پاسحی دەعىا( ،و 

خضبی بىووی وۆمعیاسان بۆ وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبەخۆی 

یؾ هەس دسوظخە -هەڵبژاسدن و ڕاپشس ی هەسێمی وىسدظخان . 

                                                                   
بەڕێىەبەسی وۆمعیۆن)ئەهجىمەوی بااڵ(، ـفاء ابشاهيم حاظم 

یەهێتی -ظەسبەخۆوان(، وىلؽان هماٌ علي)جىسهمان -املىظىي)دەوڵەحی یاظا

هێز(،ظیروان اخمذ سؼیذ)یەهێتی هیؽخماوی وىسدظخان(، مدعً حباسي خعً 

ئیعالمی(، ؼبىت الىبأ  املىظىي)ڕەوحی ظەدسظشوةس عبذ خىخىػ الهيخاوي)پاسحی

 املعلىماجيت، ملخلى الىبأ للحىاس ًىاكؾ دوس مفىضيت الاهخخاباث في العشاق،

http://annabaa.org/arabic/reports/9964,21February2017. 
 -  ی وۆمعیۆوی بااڵی 2014(ی ظاڵی 4ژماسە)وەن لە مادەی ظێیەمی یاظای

ظەسبەخۆی هەڵبژاسدهە و ڕاپشظیی هاجىە"وۆمعیۆن دەظخەیەوی پیؽەیی 

ظەسبەخۆ و بێالیەهە و خاوەن هەظایەحی مەعىەوی خۆیەحی و ملىەچ بۆ 

 -چاودێشی پەسلەمان و بەسپشظیاسیؽە لە بەسامبەسیذا":پەسلەماوی وىسدظخان

یاظای وۆمعیۆوی ظەسبەخۆی هەڵبژاسدن  2014(ی ظاڵی 4عێراق، یاظای ژماسە)

 و ڕاپشس ی،

- http://perleman.org/Default.aspx?page=byyear&c=LDD-

Yasa&id=2014,p.2,15February2017. 

حگە لەوەی وەن لەهاوەهەیذا دیاسە وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبەخۆی هەڵبژاسدن و  

ەس پێىج پاسجە ڕاپشس ی هەسێمیی وىسدظخان، ئەهذاماوی وۆمعیۆن لە هێىان ه

(،یەهێتی 3ڕامیاسیە ظەسەهییەهە دابەؼىشاوە، پاسحی دیمىهشاحی وىسدظخان)

(، وۆمەڵی 1(، یەهگشجىی ئیعالمی)2(، بضوجىەوەی گۆڕان)2هیؽخماوی وىسدظخان)

(، پاسحی ئەهذامێيی خۆی داوە بە پێىهاجەی جىسهمان، یەهێخیؾ 1ئیعالمی)

بەاڵم پێىهاجەوان ئەم هىێىەساهە بە ئەهذامێيی خۆی داوە بە پێىهاجەی ئاؼىسی، 

هىێىەسی ڕاظخەكیىەی خۆیان هاصاهً: عىمەس ؼایان، داواواسی گؽتی جاهە 

 لەهەڵبژاسدوی ئەهذاماهیی وۆمعیۆوی هەڵبژاسدهەوان دەداث،

- 

http://www.rudaw.net/sorani/kurdistan/1612201424,16February201

7. 

وی یاظاییان خىاس، بۆ صاهیاسی صیاجش ظىێىذ 2014ی واهىوی یەهەمی 23لە ڕۆژی 

لەظەس هاو بەسهەوجەی هەس پاسجێً لە ئەهذاماوی وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبەخۆی 

هەڵبژاسدهەوان، جيایە بڕواهە:دەظەاڵحی دادوەسی هەسێم، ئەهذاماوی وۆمیعیۆوی 

بااڵی ظەسبەخۆی هەڵبژاسدن و ڕاپشس ی، لەبەسدەم ئەهجىمەوی داوەسی هەسێم 

 ن خىاسد،ظىێىذی یاظاییا

-

http://www.krjc.org/Default.aspx?page=article&id=968&l=3,16Februa

ry2017. 

ئەم پؽىپؽىێىەیە جەهاهەث بەڕێىەبەسەگؽخییەواهیص ی گشجۆجەوە پاسحی 

پۆظذ(،  3پۆظذ(، یەهێتی هیؽخماوی وىسدظخان) 4دیمىهشاحی وىسدظخان)

پۆظذ(، وۆمەڵی 1)پۆظذ(، یەهگشجىی ئیعالمی وىسدظخان3بضوجىەوەی گۆڕان)

پۆظذ( بۆ صاهیاسی صیاجش لەظەس هاوی بەڕێىەبەسەگؽدیەوان و 1ئیعالمی)

پۆظخەواهیان جيایە بڕواهە: وۆچەس عەلی، دواڕۆژ هاوی بەڕێىبەسەگؽدیەوان لە 

 پؽيی پێىج خضبەهە باڵودەواجەوە

-  

http://www.dwarozh.net/details.aspx?jimare=40693,1

5February2017 

وۆمعیۆوی بااڵی  2014(ی ظاڵی 4بە پێی مادەی بیعذ لە یاظای ژماسە)

ً ظەسبەخۆی هەڵبژاسدهەوان و ڕاپشس ی" واس بەهیچ دەكێيی یا ظایی یان بڕیاسێ

هاهشێذ هە پێچەواهەی خىهمەواوی ئەم یاظایە بێ"لێرەدا دەسهەوێذ، 

دابەؼىشدوی ئەهذاماوی ئەهجىمەوی وۆمعیۆن لە الیەن پاسجە ڕامیاسییەوان 

http://www.kurdistan-parliament.org/Default.aspx?page=byyear&c=LDD-Yasa&id=1992,27February2017.p118
http://www.kurdistan-parliament.org/Default.aspx?page=byyear&c=LDD-Yasa&id=1992,27February2017.p118
http://www.kurdistan-parliament.org/Default.aspx?page=byyear&c=LDD-Yasa&id=1992,27February2017.p118
http://annabaa.org/arabic/reports/9964,21February2017
http://www.dwarozh.net/details.aspx?jimare=40693,15February2017
http://www.dwarozh.net/details.aspx?jimare=40693,15February2017


 Journal of the University of Garmian 6 (1), 2019 

  
Page 185 

 
  

حێبەحێىشدن،  بەواسهێىاوی دەظەاڵث)یاظاداهان،  -2

دادوەسی( بۆ دسوظخىشدوی واسیگەسی لەظەس ئەهجامی 

 هەڵبژاسدهەوان لەم ڕوواهەوە: 

یاظاداهان: دەظەاڵحی یاظاداهان دەجىاهێذ لە ڕێی ئەو   - أ

دەظخىسەی هە دایذەهێذ و ظیعخمی ظیاس ی و واسگێڕی و 

ئایذۆلۆجی دەوڵەحی پێذەظدىیؽان دەواث واسیگەسی هەبێذ 

وەها هە لەبەسژوەهذی دەظەاڵث و  لەظەس داسؼخنی دەقی

ئایذۆلۆحییە ڕامیاسی و ئایىییەهەی بێذ یان لێذان و 

دوسخعدىەوەی هەمىو ئەو پاسث و هەظایەجییاهە بێذ هە دژی 

، ئایذۆلۆحیەحی ڕامیاسی و ئاینی دەظەاڵجً یان لەگەڵی هین

هەسوەها دەظەاڵحی یاظاداهان دەجىاهێذ ڕۆڵی هەبێذ لە پێذاوی 

هەظایەجیەوی دیاسیىشاو بۆ بڕیاسدان لە دیاسیىشدوی دەظەاڵث بە 

ڕۆژی هەڵبژاسدن یان پێىهێىاوی پەیىەسی وۆمعیۆن یان 

ظەهذهەوەی مخماهە لێی یان دیاسیىشدوی ؼێىاصێيی دیاسیىشاوی 

 هەڵبژاسدن هە لەبەسژەوەهذی پاسحی دەظەاڵجذاس بێذ.

حێبەحێىشدن: دەظەاڵحی حێبەحێىشدن دەجىاًه  - ب

ێذ لەظەس ئەهجامی هەڵبژاسدهەوان لە هەسدوو واسیگەسییان هەب

 ڕێگەی: 

هاهذان: دەؼێذ پاسحی دەظەاڵجذاس یان واهذیذەواوی،  -1

ماڵ و مىڵيی گؽتی بەواسبهێىێذ لە پێىاوی وۆهشدهەوەی دەهگی 

دەهگذەسان ئەمەػ بە ؼێىاصی حۆساوحۆس دەبێذ وەن 

،خيىمەحی هەسێم لەم ڕووەوە یەهێىە لەو دامەصساهذن

                                                                   
(ی 4عێراق، یاظای ژماسە) -پێچەواهەی یاظای وۆمعیۆهە:  پەسلەماوی وىسدظخان

دن و ڕاپشس ی، ظەسچاوەی یاظای وۆمعیۆوی ظەسبەخۆی هەڵبژاس  2014ظاڵی 

 پێؽىو.
-  ئەهجىمەوی هەمىاسی دەظخىس)مجلغ ـیاهە الذظخىس(ی ئێراوی هە بشیدیە لە

فەكیهەی ئیعالمی بەسپشًظ لە چاودێشی هەڵبژاسدوی  12دەظخەیەوی پێىهاجى لە 

پەسلەماوی و ظەسۆوایەحی ئێران و پەظەهذهشدوی لیعتی واهذیذەوان، ئەم 

%( لە 60واهذیذی پەظەهذ هەهشد واجە)6500اهذیذ،و12123ئەهجىمەهە لە وۆی 

% ظەسحەمی مەسحەواوی خۆپااڵوجيیان جێذا بىو، بۆ صاهیاسی صیاجش 90واجێىذا 

لەظەس پێؽێلياسییەواوی ئەم ئەهجىمەهە و مەسحەواوی ظەس پاڵیىساوان، جيایە 

HUMAN RIGبڕواهە:  HTS WACH خشیە و هضاهە الاهخخاباث الایشاهیە جدذ ،

 ،التهذیذ

- https://www.hrw.org/ar/news/2016/01/24/286001,24August2017.  
-  ،بە پێی بەڵگەهامەیەوی وەصاسەحی هەسێم بۆ واسوباسی داسایی و ئابىسی

ی 27( لە ڕێىەوحی5192بەڕێىەبەسایەحی گؽتی خاهەوؽین/ ژمێریاسی بە ژماسە)

ی هشدوە 3ئاڕاظخەی بەڕێىەبەسایەحی خاهەوؽینی پێؽمەگەسی/ 2009جەمىصی 

ی 2009(دیىاس بە جخفیفاث لەظەس بىدحەی ظاڵی 19815785138500بڕی )

داهشاوە بۆ مەبەظتی  3بەڕێىەبەسایەحی خاهەوؽینی پێؽمەگەس/

ە  خيىمەجە دەگمەهاهەی هە ڕێژەی واس لەهەسحی گؽدیذا صیاجشە ل

پێذاوی پۆظتی واسگێڕی، ،(41)%( 47%بەسامبەس53هەسحی جایبەث )

بەسصهشدهەوەی هاصهاوی صاوعتی، ظەسباصی، واسگێڕی... بە هاواڵجیان 

ی و هەجەوەیی. و فەسماهبەسان یان هەظایەحی ئاینی و وۆمەاڵیەح

ە  دەگىهجێذ دەظەاڵث هەسمی بىىێىێذ بەسامبەس بە داهیؽخىان ل

چاوپۆؼیىشدن لە ظەسپێچییە یاظاییەوان لەماوەی باهگەؼەی 

هەڵبژاسدهذا. وەن البشدوی وامێرای چاودێشی جىهذ ئاژۆیی ؼۆفێر 

لەماوەی باهگەؼەی هەڵبژاسدن یان ظەسپێچیىشدوی یاظاواوی دی 

ی بیری ئیرجیىاصی و ئەهجامذاوی صیادە ڕۆیی هاجىچۆ.. یان لێذاو

وێىەی   (3-1ؽتی، بڕواهە وێىەواوی ژماسە)لەظەس مىڵً و ماڵی گ

 (2(                                                وێىەی ژماسە)1ژماسە)

گۆڕینی ڕەهگی ئۆجۆمبێل بۆ ڕەهگی لیعذ           ئۆجۆمبێلی حام 

عخەهەوە    ڕەػ و بێ جابلۆ بە ئااڵی لی

                                                                   
(هەظیان لە مىسیذ و مەوعىبەواوی 1762(هەط هە)558000خاهەوؽیىىشدوی)

ەوە مىوچەواهیان بۆ 2009هیعاوی 1ؼێخ عبذاللادسی چىێعەن، لە 

دا، ئەوەػ 2007جەمىوصی 3( لە 5070بە پێی هىظشاویان ژماسە) هەژماسهشاوە

ؼایاوی باظە وەصاسەحی هەسێم بۆ واسوباسی داسایی و ئابىسی/ بەڕێىەبەسایەحی گؽتی 

ئەم  2009جەمىوصی 23( لە بەسواسی 16708داسایی/ بىدحەی ئاظایی بە ژماسە)

ی، واجە دوو ڕۆژ هىظشاوەی هاسدوە بۆ بەڕێىەبەسایەحی گؽتی خاهەوؽینی/ ژمێریاس 

پێؾ هەڵبژاسدوی خىلی ظێیەمی پەسلەمان، بۆ صاهیاسی صیاجش لەظەس هاوەڕۆوی 

(. هەهذێً لە مىسیذەوان جەمەهیان لەهێىان 3فشماهەهە بڕواهە: پاؼيۆی ژماسە)

ً،  12بۆ 9 ظالیؽیذا بىە و هەسیەهەؼیان پاسچەیەن صەوییان پێذساوە،: بابلیع

هذی هەڵبژاسدن، واجێً بەسهەم ظاڵح ئاؼىشابىوی فەصاخەجەواوی ظەسوبە

 ظەسۆوی لیعذ بىو،

- 

http://www.bablesk.com/Detail.aspx?id=12650&LinkID=2,14February

2017. 

یەهێتی لەڕێگەی وەصیشەهەی)ئاظۆػ هەحیب(لە وابیىەی خەوجەمی خيىمەحی 

ذ هەسێمی وىسدظخان، جىاهیىیەحی وەصاسەحی واسوواسوباسی وۆمەاڵیەحی بەواسبهێىێ

هەصاس هەط لە جۆڕی چاودێشی وۆمەاڵیەحی هە 50بۆ پڕهشدهەوەی بەڵێيىامە بە 

هیچ مىوچەیەهیان لە هیچ ؼىێيێيی دی هیە و ئەم پشظەیان بۆ وۆهشدهەوەی 

دەهگ بەواسهێىاوە و مىچەیان لەظەس بىەمای خضبی بڕیىەجەوە، بۆ صاهیاسی صیاجش 

یىەی هەؼخەمی هەمان لەظەس ئەو لیژهەیەی هە مدمذ هاودیاوی وەصیشی واب

وەصاسەث پێىیهێىاوە لەظەس هەمان پشط جيایە بڕواهە: ڕۆژاهە هەواڵ، یەهێتی 

ً پڕهشدۆجەوە،  بەڵێيىامەی بۆ پێذاوی مىوچە بە خەڵ

- http://rhewal.com/news.php?id=6694,14February2017 

خيىمەحی هەسێمی وىسدظخان، چىاسچێىەی ظتراجیجی پاساظخنی وۆمەاڵیەحی، -(41)

 .5ظەسچاوەی پێؽىو، ٌ
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ظەسچاوە: فۆجۆی جىێژەس، ؼىێً هاو كەصای دووان لە 

 .   2013ئەیلىلی19

 

 
ظەسچاوە: فۆجۆی جىێژەس" ؼىێً هاخیەی چىاسكىڕهە" لە 

 2013ئەیلىلی19

 

( گۆڕینی ڕەهگی ئۆجۆمبێل و هىظینی دسوؼم 3وێىەی ژماسە)

 لەظەسی 

 
ظلێماوی، لە ظەسچاوە: فۆجۆی جىێژەس، ؼىێً ؼەكامی ظالم لە 

 2013ئەیلىلی18

دەؼێذ هاهذاهەهە مادی بێذ وەن بەخؽیىەوە خاهى و صەوی و 

((. و پاسە و چاسەظەسی پضیؽيی 6دەماهچە)بڕواهە پاؼيۆی ژماسە)

 و بەهضینی ئۆجۆمبێل و خاهەوؽیىىشدن...هخذ بەمەبەظتی هاهذوی

خەڵً بۆ بەؼذاسی و دەهگذان بە پاسحی دەظەاڵث. لە هێىان 

دا ژماسەی خاهەوؽینی لە هەسێم دا  2014- 2012اڵی هەسدوو ظ

(خاهەوؽین صیادی هشدوە 2358650(، )6808000(بىە بە)4448350)

%(لەماوەی جەنها دوو ظاڵذا، 53و ئەمەػ دەواجە بە ڕێژەی )

دا وۆی جێچىوی خاهە وؽینی لە هەسێمی وىسدظخاهذا 2014ظاڵی 

%ی 2.8ػ (جشلیۆن دیىاسی عیراقی ئەمە1.2دەخەملێنرا بە )

بەسهەمی هاوخۆیی پێىذێىێذ بە بەسهەمی هەوجیؽەوە، ئەمەػ 

،ئەمە حگە لەوەی دەیان (42)بەسصە بە بەساوسد بە وواڵجاوی جش

 هەصاسهەط لە هەسە دەوڵە

مەهذەواوی هەسێم دەیان ملیاس دیىاس پاسەی بێمەسج لە 

%ی ظىدمەهذاوی هەسێم 75و خيىمەحی هەسێم وەسدەگشن 

                                                 
-  جۆن دەسماوی خيىمەحی هەسێم بەهاوی خۆیەوە بەظەس  11مەالبەخخیاس

هەخۆشداهە و مەڵبەهذ و بىىە جەهذسوظخییەواوی گەسمیان دابەػ دەواث، 

دهخۆس میران مدەمەد بەڕێىەبەسی گؽتی جەهذسوظتی ظلێماوی دەڵێذ: ڕاظخە 

خيىمەجە، بەاڵم بەڕێض مەال بەخخیاس  ئەو بڕە دەسماهەی هەبۆ گەسمیان هێردساوە هی

لەظەس داوای هاواڵجیان وەن هاوواسییەن داوایىشدووە ئەو بڕە دەسماهە ڕەواهەی 

جۆن دەسماوی جەهذسوظتی  11هاوچەهە بىشێذ. ؼەسمین عەلی، مەال بەخیخاس 

 ظلێماوی بەهاوی خۆیەوە دابەػ دەواث،

- http://www.knnc.net/mob/Drejey-

hawal.aspx?id=95995&LinkID=4&video=True&leguaid=,14February20

17. 

خيىمەحی هەسێمی وىسدظخان، چىاسچێىەی ظتراجیجی پاساظخنی وۆمەاڵیەحی،  -(42)

 .41و5ظەسچاوەی پێؽىو، ٌ
-  بۆ صاهیاسی صیاجش لەظەس دابەؼىشدوی پاسە بێمەسحە دابەؼىشاوەواوی

دا، جيایە 2012خيىمەحی هەسێم بەظەس چیىە حیاواصەواوی داهیؽخىن لە ظاڵی
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،هەس لەبەس ئەم هۆیاهەؼە (43)وی داهاجًلەبەسصجشیً ئاظخەوا

ە بە حۆسێً  هؽخىواڵىشدن لە هەسێمذا بەسدەوام لە پىواهەوەدای

%( داهیؽخىن لە ظاڵی 35هؽخىواڵ ظەسچاوەی ظەسەوی بىوە بۆ)

 (44)دا. 2007%(لە ظاڵی 23دا ، ئەم ڕێژەیە دادەبەصێذ بۆ)2000

یان دەؼێذ هاهذاهەهە پێؽىەؼىشدوی خضمەجگىصاسی وپڕۆژەبێذ 

بە داسایی خيىمەث بۆ بەسژەوەهذی خضبی و بە دەظتهێىاوی دەهگ 

بۆخضبی بااڵ دەظذ لە حىگشافیای هەژمىوی خۆیذا، لە ماوەیەوی 

بژاسدهەوان یان لە هەمان ظاڵذا  دیاسیىشاو پێؾ ئەهجام داوی هەڵ

(. 5م دساوە. بڕواهە خؽخەی ژماسە )هە هەڵبژاسدهەواوی جێذا ئەهجا

(، صۆسجشیً پڕۆژەواوی جەمەوی 5ئەگەس بڕواهین لە خؽخەی ژماسە)

خيىمەحی هەسێمی وىسدظخاوی یەهگشجىە لە پاسێضگای ظلێماوی و 

دەوسوبەسی لەو ظااڵهەدایە هە هەڵبژاسدهە پەسلەماهییەواوی جێذا 

ىاسەم( بە )هەڵبژادسوی خىلی چ2013ئەهجام دساوە ، لەواهە ظاڵی 

پشۆژەی حۆساوحۆسی جێذا ئەهجام  1995پلەی یەهەم دێذ و 

)هەڵبژاسدوی خىلی  2009دساوە)جەواوبىو و جەواو هەبىو( پاؼا ظاڵی 

پشۆژەی جێذا ئەهجام دساوە  908ظێیەم(بە پلەی دووەم دێذ و 

)هەڵبژاسدوی خىلی دووەم(لە پلەی ظێیەم  2005پاؼان ظاڵی 

جام دساوە، لێرەدا دەگەیىە ئەو پشۆژەی جێذا ئەه 851دێذ و 

ڕاظخییەی هە داسایی خيىمەحی هەسێم بەواسدەهێنرێذ بۆ 

بەدەظتهێىاوی دەهگی دەهگذەس ئەوەیؾ بە ئەهجامذاوی پشۆژەی 

حۆساوحۆس لە هضیً وادەی هەڵبژاسدهەوان یان لەو ظاڵەی هە 

هەڵبژاسدهەواوی جێذا ئەهجام دەدسێذ صیاجش لە هەس ظاڵێيی جشی 

هەڵبژاسدوی جێذا ئەهجام هادسێذ، واجە پاسحی دەظەاڵث  ئاظایی هە

و فەسماهڕەوا داسایی خيىمەحی هەسێم بەواسدەباث صیاجش لە ظاڵی 

ئەهجامذاوی هەڵبژاسدهەوان بەساوسد بەو ظااڵهەی هە هەڵبژاسدوی 

 جێذا ئەهجام هادسێذ.

ظضا: ظضاداوی پاسحی هەیاس یان لیعتی هەیاس بە  -2

چاوظىسهشدهەوە و هەڕەؼەلێىشدن لێی چ مەعىەوی بێذ وەن 

هەڕەؼەهشدن بە دسوظخىشدوی هەیس ی جیرۆسظتی یان 

                                                                   
،هەسێمی وىسدظخاوی عێراق چاهعاصی ئابىسی WORLD BANK GROUPبڕواهە: 

پ و بە بێ لە پێىاو بىژاهذهەوەی هاوبەػ و پاساظخنی هەداسان، بە بێ ؼىێنی چا

 .168ظاڵی چاپ،ٌ

خيىمەحی هەسێمی وىسدظخان، چىاسچێىەی ظتراجیجی پاساظخنی وۆمەاڵیەحی -(43) 

 .5واحی چاهعاصی، ظەسچاوەی پێؽىو، ٌ

وەصاسەحی پالهذان و بەسهامەی پەسەپێذاوی هەجەوەیەهگشجىەوان، بىهیاجىاوی -(44) 

چاوی پێؽى، ئابىسی، ظەس  -هەسێمی وىسدظخاوی عێراق ژێشخاوی وۆمەاڵیەحی

ٌ50. 

جۆمەجباسهشدوی بەكاچاخچێتی )مشۆڤ و ؼىێىەواس، چەن، مادەی 

هۆؼبەس( یان ڕاگشجنی جەواوی خضمەث گىصاسییەوان یان بەؼێيی 

گشجنی وۆبىوی خۆسان، ظىجەمەوی داهیؽخىان بەگؽتی یان وەن ڕا

هاوچەی بااڵ دەظتی ئۆپۆصظیۆن، یان گىاظدىەوەی ڕاژەی 

فەسماهبەسان لە ؼىێيێً بۆ ؼىێيێيی دووسجشی حىگشافی یان 

وەصاسەجێً بۆ وەصاسەجێيی جش یان هاچاسهشدوی هاواڵحی بە حێهێؽخنی 

وی دی. یان ؼىێنی هیؽخەحێبىووی و ڕاگىاظخنی بۆ هاوچەیە

دەگىهجێً ظضاداهەهە لە بە وۆجایی هێىان بێذ بە ڕاژەی خضمەجە 

فەسمیەهەی. بەمەبەظتی دەظتهەڵگشجً لەبیر و باوەڕی ڕامیاسی و 

هەجەوەیی و ئاینی...ەهەی.  ئەمە بۆ ظضاداوی وۆمعیاسان و 

ئەهذاماوی وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبەخۆی هەڵبژاسدهەواهیؾ هەس 

بەڕێىبەسی وۆمعیۆوی  16ی ڕاظخە، وەن دوسخعدىەوە

ظەسبەخۆی هەڵبژاسدهەوان لەواسەواهیان لە الیەن ظەسۆوی 

 وەصیشاوی پێؽىی عێراق)هىسی ماليی(بە بیاهىی هەمی جىاهایان

،یان هێىاوی دەظتی دەسەوی بەمەبەظتی گەمە هشدن بە (45)

 ئەهجامی هەڵبژاسدهەوان.

 دادوەسی: دەظەاڵث دادوەسی دەهشێذ لە دوو ڕووەوە ڕۆڵی

 هەبێذ:

ظەسوەس بىووی یاظا: دەؼێذ هەمىو هەوڵی دەظەاڵحی -1

دادوەسی بۆ ظەسوەسهشدوی یاظا بێذ لە یەهە ڕامیاسیەهە، چ لە 

 واحی پشۆظەی هەڵبژاسدن چ پاػ پشۆظەی هەڵبژاسدن.

پێؽێلىشدوی یاظا: دەهشێذ دەظەاڵحی دادوەسی وەن چەهێيی -2

ی كەواسە و واهذیذ وىؼىذە و جۆكێىەس بەواسبهێنرێذ چ بۆ ظضاداو

بێذ لەواحی پشۆظەی هەڵبژاسدن، چ بۆ دسوظخىشدوی جۆمەحی 

حۆساوحۆس بێذ بۆ كەدەغەهشدوی چاالوی پاسجێيی دیاسیىشاو یان 

چاوپۆؼیىشن لە واسە هایاظاییەواوی كەواسەیەوی دیاسیىشاو، یان 

 ظضادن و صیىذاوی هشدوی ظەسهشدە و ڕێبەساوی پاسحی هەیاس.

 اظایؾ:ظێیەم: فاهخەسی ئ

خشاپی دۆخی ئاظایؾ فاهخەسێيی صۆس گشهگە بۆ  

 دسوظخىشبىووی گشفذ چ لەواحی باهگەؼە چ لە واحی دەهگذاهذا

                                                 
وديزا وَ املفىضًُ واملىاطَ  55املدّ بزظ، "اصتبعاد"املاللٌ ه -(45)

،ُ َ االكرتوًٌ ِ تعطًن االجّش  تؤكد: خنغ

- 

http://www.almadapress.com/ar/news/29892,13March

2017. 
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،لەم دوو هۆواسەوە واسیگەسی دەبێذ لەظەس پشۆظەی (46)

 هەڵبژاسدن:

هۆواسی هاوخۆیی: ڕادەی جەبایی ڕامیاسی هێىان پاسجە   -1

ەڵبژاسدن و ڕامیاسییەوان واسیگەسی دەبێذ لەظەس پشۆظەی ه

ئەهجامەهەی، پێچەواهەهەش ی ڕاظخە لە ئەگەسی بىووی هێؽەی 

ە ڕامیاسیەوان یان پاسجێيی ڕامیاسی و دەظەاڵث،  ڕامیاسی هێىان پاسج

ئەوا دەؼێذ پاسحی ئۆپۆصظیۆن و هەیاس پەها بۆ بژاسدەی جىهذو جیژی 

چ لە بەسێذ چ لە ظاحی ئامادەواسی بێذ بۆ پشۆظەی هەڵبژاسدن

ەؼەی هەڵبژاسدن وەن ئەهجامذاوی صهجیرەیەن ڕۆژاوی باهگ

دا  یان 17/5/1992جەكیىەوە لە ؼاسی دهۆن و صاخۆ لە 

جیرۆسهشدوی س ێ واهذیذی هەڵبژاسدوی ئەهجىمەوی پاسێضگاوان ؼاسی 

ی واهىوی دووەمی 31مىظڵ و هاوچەی عامشیە و مەهذەلی لە

، وەن  ،چ لە ڕۆژی هەڵبژاسدهذا بێذ(47)دا 2009

بژاسدوی ئەهجىمەوی  180هەهشدهەوەی بىىەی دەهگذان لە هەڵ

،ئەمە و (48)لە پاسێضگای ئەهباسدا  2005واهىوی یەهەمی15هىێىەسان

                                                 
غزَ وعمىوات االوي املتخدَ الٌتخابات -(46)  ٌ ، وصدر 2005االوي املتخدَ،

 .6صابق.ص
- (6859دەهگذەساوی پاسێضگاواوی هەیىەوا و ئەهباس یەن لە دوای یەن ، %

واهىووی 30%(ی دەهگذەساوی عێراكیان پێىهێىاوە لە هەڵبژاسدوی پەسلەماوی 4803

دا، بەاڵم ژماسەی بىىەواوی هەڵبژاسدن لەم پاسێضگایاهەدا 2005دووەمی 

م پاسێضوایەهەدا %(بىە، هۆواسی هەمی ژماسەی بىىەواوی دەهگذان لە%0864،187)

دەگەڕێخەوە بۆ خشاپی باسودۆخی ئاظایؾ جیایاهذا. بۆ صاهیاسی صیاجش لەظەس ڕێژەی 

دەهگذەس بە بەساوسد لە پاسێضگاواوی جشی عێراق دا، جيایە بڕواهە: ؼاهش ظاهش 

)دساظت في  2005فشخان الضٍذي، حغشافيت  الاهخخاباث البرملاهيت في العشاق لعام 

سظالت ماحعخیر، غیر ميؽىس، وليت  الاداب ، حامعت حغشافيت العياظيت( 

 .122، ؿ2007بغذاد، 

(47)-  ً مشهض اهباء الامم املخدذة، املمثل الداؿ المین العام في العشاق ًذً

ٌ زالزت مششحین الهخخاباث مجالغ املدافظاث،  اغخيا

-

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=10589#.WVO0gv

u1vIU,28June2017. 
-  گشوپە چەهذاسە ظىهیەوان چ لە ڕۆژی ئەهجامذاوی ڕیفشاهذۆم لەظەس

،چ لە ڕۆژی هەڵبژاسدوی 2005ئۆهخۆبەسی 15دەظخىسی هەمیؽەیی عێراق لە 

دا لە ڕێی 2005/واهىوی دووەمی 31ئەهذاماوی وۆمەڵەی هیؽخماوی گىاظتراوە لە

جیاوی ظىوی مەصهەب لە هێز و جىهذوجیژییەوە ڕێگشییان هشد لەبەؼذاسیىشدوی هاواڵ

پشۆظەی دەهگذاهذا: مشهض اهباء الامم املخدذة، عىان ًلىٌ ان هجاح الاهخخاباث 

 العشاكيت ًبؽش بفترة اهخلاليت هاجحت،

-

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=36

14#.WKYH1ftJnIV,16February2017. 

ات العزاقًُ،  -(48) ُ لالٌتخاب ىاب البعثُ الدوًل ُ لالٌتخابات دلمط اٍل تقًي الدوًل
ىُ االوه54العزاقٌ،   .57، وصدر صابق، ص5004كٌا

حگە لەوەی دەجىاهێذ هەڕەؼە لە دەهگذەسان بىەن بە هاهەوەی 

ە بەواسهێىاوی چەن بێذ یان  پؽێىی و جێىذاوی ئاظایؾ چ ب

جەكاهذهەوەی ئەهجامذاوی جەكیىەوە لە ؼىێىە گؽخییەوان یان 

 هاوەهذ و بىىەواوی دەهگذان یان وىؼخنی ئەهذاماوی وۆمعیۆن 

(واسمەهذی وۆمعیۆوی 35)2007-2004جەنها لە هێىان ظااڵوی

بااڵی ظەسبەخۆی هەڵبژاسدهەوان لە الیەن گشوپە 

دەؼێذ هێؽە ڕامیاسیی و  ،  جیرۆسظخییەواهەوە وىژساون 

ەسییان لەظەس پشس ی هەژادی و ئاینی و مەصهەبی...هخذ واسیگ

ئاظایؾ هەبێذ و دواحاس واسیگەسی جىهذی لەظەس ژماسە و ڕێژەی 

بەؼذاسبىوان و ئەهجامی پشۆظەی هەڵبژاسدن هەبێذ، بۆ همىهە 

دا بەهۆی هێؽەی 2007لە عێراكذا جەنها لە ظاڵی 

(هەط لە هاوهیؽخماوی عێراقی دا وىژساون 188000مەصهەبییەوە)
(49). 

ڕامیاسییەواوی دی یان  هۆواسی دەسەوی: هەسێمە -3

ەجىاهً ڕۆڵیان د دەظەاڵحی هاوەهذ یان وواڵجاوی دەسەوی

                                                 
-  لە ؼاسی بەظشە هێرش ی چەهذاسی هشایە ظەس  2017ؼىباحی 12لە

بژاسدهەوان لەعێراق، هەجەوە 
َ
هىظیىگەی وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبەخۆی هەڵ

وَێيی لەظەس ئەو یەهگشجىەوان لە عێراق هە هاظشاوە بە)یىهامی(ڕاگەیەهذسا

ڕووداوە باڵوهشدەوە، بۆ صاهیاسی صیاجش لەظەس هاوەڕۆوی باڵوهشاوەهەی یىهامی جيایە 

العشاق، بيان خٌى الهجىم علي مىخب املفىضيت العليا  -بڕواهە: الامم املخدذة

 لالهخخاباث في البفشة،

-

http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=

6781:2017-02-13-05-33-28 &lang=ar,16February2017. 
-  بۆ صاهیاسی صیاجش لەظەس هاو و هاوهیؽان و بەسواسی جیرۆسهشدهیان، جيایە

 بڕواهە:

-The Independent High Electoral Commission,IHEC Martyrs, 

http://www.ihec.iq/en/index.php/ihecmartyrs.html,23March2017. 

الامم املخدذة، جلشٍش الفٍشم العامل املعنی بمعألت  -مجلغ خلىق الاوعان -(49)

اظخخذام املترجضكت وىظيلت الهتهان خلىق الاوعان و اعاكت مماسظت خم 

 الؽعىب في جلشٍش املفیر، 

-

http://www.ohchr.org/AR/Countries/MENARegion/Pages/IQIndex.asp

x,11March2017.p.6. 

 
-  ئەمەسیيای جۆمەجباسهشد بە دسوظخىشدوی هیؽەی ڕامیاسی بۆ مۆظيۆ

وواڵجەهەی پێؾ ئەهجامذاوی هەڵبژاسدهە ظەسۆوایەجییەهەی ڕوظیا هە بڕیاسبىو 

بەڕێىەبچێذ، بەمەبەظتی ئەهجامذاوی گۆڕاهياسی لە  2018ئاصاسی  18لە 

ئەهجامی هەڵبژاسدهەهەدا بۆ صاهیاسی صیاجش لەظەس هێؽەواوی هێىان ڕوظیا و 

ٌ الخأپیر علی الىچع  ئەمەسیيا جيایە بڕواهە: اخمذ بادیان، مىظيى: واؼىگً جداو

 العیاس ی فی سوظیا كبیل الاهخخاباث،

- https://ar.rt.com/jzc8,15March2018. 
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هەبێذ لە باڵوهشدهەوەی جشط و جۆكاهذن چ لە پشۆظەی 

ئامادەواسی چ لە ڕۆژی هەڵبژاسدن بەمەبەظتی چ بەؼذاسهەهشدوی 

هاواڵجیان بێذ لەپشۆظەی دەهگذان و ظەسهەهەوجنی پشۆظەهە، 

ط و دڵە ڕاووێ بێذ الی دەهگذەسی یان باڵوهشدهەوەی جش 

هاوچەیەوی دیاسیىشاو هە بىىەیەهە ظەسەوی و هەمیؽەیی پاسجێيی 

دیاسیىشاوبً، بۆسدوماهىشد و بۆمباباساهىشدن و جۆپباساهىشدوی 

هاوچە ظىىسییەواوی هەسێمی وىسدظخان بە همىهە لە الیەن 

وواڵجاوی ئێران وجىسهیا، بە بێ ئەوەی خيىمەحی فیذڕاڵ هیچ 

ڵىێعدێيی فەسمی هەبێذ لە دژی پێؽێلىشدوی ظەسوەسی خان هە

دا وۆماسی 2007و گەٌ و دەظەاڵجەهەی، بۆ همىهە جەنها لە ظاڵی 

حاس بۆسدووماوی هاوچە ظىىسییەواوی هەسێمی  ( 169جىسهیا )

وىسدظخان هشدووە و چەهذیً هاواڵحی ظیڤیلیان 

ەوسەی ظەسەڕای بيیاجىاوی ظەسباصگەیەوی صۆس گ ،ؼەهیذهشدوە

ظەسباصی دی بەؼێىەیەوی ظەسبەخۆ لە باؼیً بە جەواوی هەٌ و 

و هەسەظخەی ظەسباصی و چەوی كىسط و   پەلی حەهگی

 .(50)پێؽىەوجىو 

                                                 

حۆسە دەظذ  - باسان و بىسدوماوی هەمىو  باسان و مىؼەن  جۆپ  دسێژیەوی)

جەیاسە و ئاظمان بەصاهذن و ظىىوس بەصاهذن...( دەگشێخەوە ئەمەػ پێؽێلياسیە 

ظاڵی ىامەی  وان و ڕێىەوجي ماوی هەجەوەییەهگشجىوە مبەس بەپەی ، و 1928بەسا

، و پێؽێلياسی چىاس ڕێىەوجيىامەهەی 1899پێؽێلياسی خاڵەواوی وۆهگشەی الهای

ێ ظاڵیحیي مادەی1949ف ی  ؽێلىشدوی  ظاڵی 25و 24، و پێ های  ... 1907ال

ڕێىخشاوی هەهگاو، پەالماسەواوی ظىپای جىسهیا بۆ ظەس  -بۆصاهیاسی صیاجش بڕواهە: 

هەسێمی وىسدظخان، وۆمپاهیای ؼادی بۆچاپەمەوی هىهەسی، بەبێ ظاڵی چاپ ، 

ٌ67-68. 


وماوی گىهذی وىسجەهیان بۆسدو  2011ئابی21فڕۆهەواوی جىسهیا لە بەسواسی  -

ئەهذامی خێزاهێً ؼەهیذ بىون،  7هشد لە بىاسی كەهذیل، لە ئەهجامذا 

ظەسۆوایەحی هەسێمی وىسدظخان، ظەسۆن باسصاوی هیگەساوی خۆی بەسامبەس بە 

 هاواڵحی ظیڤیل دەسبڕی، 7ؼەهیذهشدوی 

-

http://www.presidency.krd/kurdish/articledisplay.aspx?id=h3VLCqxd

GLE=,8February,2017. 
-  هۆواسێيی دی هەیە هە داهیؽخىاوی وىسدظخان هەظذ بە ئاظایؾ و

پاساظخنی ژیاهیان هاهەن، ئەویؾ بىووی مین و جەكەمەهییە لە گىهذەواوی 

(هێڵگەی بە مین چێنراو 2039وىسدظخان، بۆ همىهە لە هەسێمی وىسدظخاهذا)

ئەمەػ واسیگەسی لە ظەس ملیۆن میيیان جێذاچێنراوە،  10هەن و صیاجش لە 

ئاوەداهىشدهەوەی وىسدظخان و بەسهەمهێىان و ظەسبەظتی هاجىچۆی 

گىهذوؽیىان هەیە، هە ڕەهگە هەم جا صۆس واسیگەسی هەبێذ لەظەس ڕێژەی 

بەؼذاسی واسای گىهذوؽیىان لە پشۆظەی هەڵبژاسدهذا، چىهىە بەسدەوام 

ژماسەی  2017جا ظاڵی هاواڵجیان دەبىە كىسباوی میىە ؼاساوەوان، بە حۆسًێ 

 

 ئەهجام

كەباسەی داهیؽخىان بە یەهێً لە هەسە بەهێزجشیً فاهخەس   .１

دادەهشێذ هە واسیگەسی هەیە لەظەس ژماسەی ئەهذاماوی 

پەسلەمان و ژماسەی بەسبژێشان و ژماسەی ئەو هەڵبژێشاهەی مافی 

هەڵبژاسدوی بەسبژێشەواهیان هەیە و ژماسەی دەهگذەساهیؾ و 

لیعدێيی  دواحاس ژماسە و ڕێژەی دەهگی بەدەظتهاجىی هەس 

(ظاڵە ظەسژمێری گؽتی لە هەسێمی 31هەڵبژاسدهیؾ، صیاجش لە)

وىسدظخاهذا ئەهجام هەدساوە، هۆواسەواوی جشی وەن حەهگەواوی 

)ئێران، وىەیذ، هاوپەیماهان(و وىسدظخان)خضبە -عێراق

وىسدظخاهیە چەهذاسەوان(، دۆخی ئابىسی، وۆچی بەسدەوامی 

ە ئاواسە وىسدەوان لە الوان بۆ هاهذەسان، گەڕاهەوەی بەؼێً ل

واڵجاوی دساوس ێ...هخذ هۆواسن بۆ هەصاهینی ژماسەی دسوظتی 

داهیؽخىان و هەڵبژێشی هەسێم، بۆیە هەمىو ئەو جۆماسی 

دەهگذەساهاهەی هە هەڵبژاسدهەواوی پێؽىوی پێ ئەهجام دساوە 

دسوظذ هەبىون، جەهاهەث هەمىو ئەو ئەهجاماهەش ی هە 

 بەهۆیەوە بەدەظتهاجىون.

س ئەوەی داهیؽىاوی ؼاسەوان لەبە- .２

%(داهیؽخىاوی هەسێمً، بۆیە هەمیؽە هۆواسی 79پێىهێىەسی)

 .ً  یەهالهەسەوەی هەڵبژاسدهەواهیؽ

( هەط لە 5008000لە هەس خىلێيی هەڵبژاسدهذا صیاجش لە)- .３

هەڵبژێشی هىێ بەؼذاسی پشۆظەی هەڵبژاسدهیان هشدووە و 

 دەهەن ، ئەمەػ واسیگەسی هەبىوە و دەبێذ لەظەس 

 ظەسهەوجنی لیعتی هىێ و واهذیذی هىێ و هىێخىاص.

                                                                   
خيىمت اكليم هشدظخان،  -(هەط: ا13422كىباهیاوی مین لە هەسێم گەیؽخۆجە)

 ظط،هشدظخان العشاق اهبر خلل الغام في الؽشق الاو 

http://www.gov.krd/a/d.aspx?a=18450&l=14&r=81&s=010000,16Feb

ruary2017. 

 دەصگای گؽتی واسوباسی مین، ئاماسی كىسباهیاوی مین، -ب

http://maa.gov.krd/News.aspx?id=265&MapID=17,8March2017.  

ظااڵوی ؼەڕو ؼۆڕ و ملمالوێ پیعبىهێيی هیمیایی و جەكەمەوی هەجەكیىی لە 

دوای خۆی حێهێؽخىە هە واسیگەسی لعەس بژێىی ژیان و ظەالمەحی هضیىەی 

 (هاواڵحی عێراقی هەیە، هەجەوە یەهگشجىەوان، پشۆفایلی عێراق،186008000)

 ظەسچاوەی پێؽىو.

سد الىاطم باظم وصاسة الداسحيت جاهجى بيلغيدؾ وصاسة الداسحيت،  -الجهىسٍت الترهيت-(50)

ً في  ـش ألاجشان املخىاحذً ٌ العشبيت بخفىؿ العىا ً حامعت الذو ٌ اللشاس الفادس ع ٌ خى على ظؤا

ً أحل جذٍسب املخطىعین العشاكيین،  مععىش بعؽيلت/صلييان م

- http://www.mfa.gov.tr,8February,2017. 
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(هەط و 7كەباسەی خێزان لەپاسێضگای دهۆهذا)  .４

بەسصجشیىە، پاسێضگاواوی هەولێر و ظلێماهیؾ لەخىاس جێىڕاوەن، 

ئەمەػ لە ئایىذەدا واسیگەسی دەبێذ لەظەس دەسچىووی 

صۆسجشیً بەسبژێش لەم پاسێضگایە و صۆسجشیً ئەهذاماوی پەسلەماوی 

هەوجىو لەم پاسێضگایە دەبً و هەمتریىیؾ لە پاسێضگای ظەس 

 ظلێماوی.

فشەیی لە هەجەوە و ئایً و ئاینزا و هۆص و بىەماڵە و  - .５

ؼىێنی حىگشافی، واسیگەسی هەبىوە لەظەس دەهگذان بە 

بەسبژێشێً هە بە ڕایەڵەیەن یان صیاجش لە ڕایەڵەیەوی 

پەیىەهذی  هەجەوایەحی یان ئاینی یان وۆمەاڵیەحی یان حىگشافی

 بە دەهگذەساهەوە هەبىبێذ.

بەهۆی هضمی ئاظتی ئابىسی یان ڕۆؼيبیری بە جایبەحی   .６

ڕۆؼيبیری ڕامیاسی الی بەؼێيی صۆسی ڕەگەصی مێیىەی 

هەسێمی وىسدظخان، یان بەؼذاسی پشۆظەی ڕامیاسی و 

هەڵبژاسدوی هەهشدوە یان ئەگەس بەؼذاسیص ی هشدبێذ لە صۆس 

ڕەفخاسێيی هاوؼێىەی بەخێىەهەس  واجذا هاچاس بىە ئەهجامذاوی

 یان ڕەگەصی هێریىەی ئەهذاماوی خێزاهەهەی.

لەبەس ئەوەی هەجەوەی عەسەب لە هەسێمی وىسدظخاهذا هەن و  .７

بەسدەوامیؾ وۆبىوی خۆساهیان دەگىاصسێىەوە بۆ هەسێم، لە 

ە لیعتی عەسەبی و بە بەسبژێشی عەسەبی بەؼذاسی  ئایىذەدا ب

ەسیؽیان لە پەسلەماوی هەڵبژاسدهەوان دەهەن و هىێى

 وىسدظخاهذا دەبێذ.

وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبەخۆی هەڵبژاسدهەوان بەهاو وۆمعیۆوی  .８

ظەسبەخۆ بىوە، بەاڵم لە ڕاظدیذا ظەسحەمیان بە پًؽ 

پؽىێىەی خضبی داهشاون ظەسحەمیؽیان هەظاوی خضبی 

بىون، بێگىمان ئەمەػ بە حۆسێً لە حۆسەوان واسیگەسی 

 هەڵبژاسدهەوان هەبىوە.   هەسێيیان لەظەس ئەهجامی

پۆظذ و دساو مىڵً و ماڵی گؽتی لە هەڵبژاسدهەواهذا  - .９

 بەواسهێنراون بەمەبەظتی بەدەظتهێىاوی دەهگی دەهگذەسان.

 پێؽيیاس

ئەهجام داوی ظەسژمێری گؽتی خىلی و جۆماسهشدوی  .１

صاهیاسییەواوی هاواڵجیاوی هەسێم لە ڕێی ظیعخمی 

( و هىێىشدهەوەی صاهیاسییە Biometric systemبایۆمەجشیً)

هەظیەوان بە بەسدەوامی، جاهۆواسێً بێذ بەهۆیەوە 

بخىاهشێذ  هیىا و بڕوای خەڵيی و پاسجەوان بە پشۆظەی 

 هەڵبژاسدن بگێڕێخەوە.

دسوظخىشدوی وۆمعیۆهێيی جایبەث بە پشس ی هەڵبژاسدن لە  .２

هەظاوی جەهىۆهشاث و بێ الیەن، جا واسەواهیان بێالیەهاهە 

ەن و هەمیؽەػ ملىەچی یاظا بً و لە ئەهجام بذ

هەسواجێىیؽذا پێىیعتی هشد بە ئاظاوی ڕاپێچی دادگاوان 

.ً  بىشێ

هاهذاوی ڕەگەصی مێ بۆ بەؼذاسیىشدن لە هەڵبژاسدهەواوی  .３

هەسێمی وىسدظخان بەگؽتی و هەڵبژاسدوی پەسلەماوی بە 

ە میذیا و  ە ڕێگەی هۆؼیاسهشدهەوەیان ل جایبەحی، ئەویؾ ل

ىێىذوی بااڵ و پەسوەسدە و هاوەهذە ئایيیەوان و هاوەهذەواوی خ

 هەمپین و ڕێىخشاوەواوی ژهان.

جەسخاهىشدوی وىسس ی پەسلەماوی)وۆجا( بۆ پێىهاجە ئایيیەواوی   .４

واهەیی و ئێزدی و حىلەهە و صەسدەؼتی...هخذ لە پەسلەماوی 

 وىسدظخان.

هىظیىەوەی دەظخىسی هەسێم و ئاؼىشاهشدوی بەؼە   .５

هەس پاسث و بەسبژێشێً بۆ  بىدحەی جەسخاهىشاوی 

هەڵبژاسدهەوان و كەدەغەهشدوی وەسگشجنی وۆمەوی داسایی 

دەسەوی لە الیەن هەس پاسث و لیعذ و بەسبژێشێىەوە و 

 هاظاهذوی بە خیاهەحی هیؽخماوی.

ە بەؼذاسیىشدوی ظەسحەم پاسجە وىسدظخاهیەواهیی  .６ ڕێگەدان ب

ە عێراق و هەسێ م باؼىس مادام گشوپی جێرۆسظتی هین و ل

كەدەغەهشاو هین، پێىیعخە وۆمعیۆن هەهەوێخە ژێش گىؼاسی 

وواڵجاوی دساوس ێ بۆ كەدەغەهشدوی بەؼذاسی هیچ پاسجێيی 

 وىسدظخاوی لە هەڵبژاسدهەواوی ئایىذەی هەسێمذا.

كەدەغەهشدوی بەواسهێىاوی هەمىو حۆسە پۆظذ و دساو و   .７

مىڵً وماڵێيی میری لە پشۆظەی هەڵبژاسدن و وۆهشدهەوەی 

 ادەهگذ

صەرچاوەمان

 ظەسچاوەوان بەصماوی وىسدی

 و فەسهەهگ ئیيعایيلۆپیذیا

، مەوظىعەی حىدی بۆ چەمً و صاساوەواوی عبدالخالق، مضعىد

هەولێر،  -ظەسدەم، هىظیىگەی جەفعیربۆ باڵوهشدهەوە ڕاگەیاهذن

2008. 
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 هخێب

بایەخی حیۆپۆلەجیيی داهیؽخىاوی هەسێمی  جەزا جۆفیق جاليب،

وىسدظخاوی عێراق، چاپی دووەم، لە باڵوهشاوەواوی ظەهخەسی 

 .2000ظلێماوی ، -لێيۆڵیىەوەی ظتراجیجی وىسدظخان

وىسد و یەهەم ئەصمىن، چاپی  حەصەن، صلێمان مضخەفا،

 .2017ظلێماوی، -یەهەم، چاپخاهەی واسۆ

ؽخىن،چاپی یەهەم، ئەهترۆپۆلۆژیای داهی عىاوی، محەمەد،

 .2013ئاودێش بۆ چاپ و باڵوهشدهەوە، 

هاوچە دابڕاوەواوی هەسێمی وىسدظخان،  لەریم، ئەحمەد ڕەفیق،

لێيۆڵیىەوەیەن لە حىگشافیای ظیاظیذا، باڵوهشاوەواوی ظەهخەسی 

 .2014ظلێماوی،  -لێيۆڵیىەوەی ظتراجیجی وىسدظخان

هذەواوی بەؼذاسی ظیاس ی بەهاو ڕەهە وەیس ی، عىصمان عەلی،

لە وۆمەڵگای ظیاظیذا،چاپی یەهەم، چاپخاهەی 

 .2007مىهشیاوی،

 و گۆڤارەمانجىێژیىەوە

ە  لەریم، ئەحمەد ڕەفیق، ڕەهەهذەواوی پؽذ ئاواسە و دەسبەدەس ل

لە هەسێمی وىسدظخان  2015 -1968هێىان ظااڵوی 

لێيۆڵیىەوەیەن لە حىگشافیای ڕامیاسیذا، گۆڤاسی صاهيۆی ڕاپەسیً، 

 .2016 ،7ژماسە 

ە هەسدظخاوی، خەظەوی ظیالوی ، چۆهیەحی گۆڕاوی سادی دەهگذەس ل

 .2007(، بەهاسی 4و3هەڵبژاسدهذا، گۆڤاسی هەڵبژاسدن، ژماسە)

 رۆژهامەمان

ئاؼىشابىوی فەصاخەجەواوی ظەسوبەهذی هەڵبژاسدن،  بابلیضو،

 واجێً بەسهەم ظاڵح ظەسۆوی لیعذ بىو،

http://www.bablesk.com/Detail.aspx?id= 12650&LinkID=

2814February 2017.  

، پەسلەماهدیاسێيی پاسحی دەظتی جۆڕی هەواڵی صلێماوی

 ظاڵە ئیهاهە دەهشێم"، 22لەواسهێؽایەوە.."

http://snnc.co/Mobile/News.aspx?id=4913&MapID=1814

February 2017.  

اوایان لە وۆمعیۆهىشدوە ئەمەسیيا و جىسهیا د حضین، هاومار،

پاسحی چاسەظە لە هەڵبژاسدهەوان دوسبخاجەوە،  ڕۆژهامەی ئاوێىە، 

 .19/11/2013(،403ژماسە)

، لە جۆماسی بایۆمەجشیذا، هەسوىهییەوان ڕادیۆی هەوا

 پێؽەهگی عێراكً،

http://www.radionawa.com/programview.aspx?n_= 1265

&p_=28822February 2017.  

، یەهێتی بەڵێيىامەی بۆ پێذاوی مىوچە بە خەڵً هەواڵڕۆژاهە  

 پڕهشدۆجەوە،

http://rhewal.com/news.php?id=6694814February 2017.  

، دەقی ڕووهىشدهەوەی)گۆڕان و پاسحی و وۆمەڵ و صبەی 

 یەهگشجى(لەظەس هەوڵی دەظخياسیىشدوی ئەهجامەواوی لە ظلێماوی،

http://sbeiy.com/Detail.aspx?id=31641&LinkID=4817May

2014 .  

داواواسی گؽتی جاهە لەهەڵبژاسدوی ئەهذاماهیی  عایان، عىمەر،

 وۆمعیۆوی هەڵبژاسدهەوان دەداث،

http://www.rudaw.net/sorani/kurdistan/1612201424816

February 2017.  

خاهەوادەیەوی وىسد لە خۆؼەویعدیان بۆ  گلی، مارزان،

 یان دەهێن،ئەسدۆگان هاوێيی ظەیش لە  هچەهە

http://www.basnews.com/index.php/so/news/kurdistan/

330559815February 2017.  

دواڕۆژ هاوی بەڕێىبەسەگؽدیەوان لە  عەلی، لۆچەر،

 پؽيی پێىج خضبەهە باڵودەواجەوە،

http://www.dwarozh.net/details.aspx?jimare=40693815F

ebruary2017 

 هێىدەوڵەجیەوان و  و باڵوهشاوە میری  ساپۆسث 

WORLD BANK GROUP  هەسێمی وىسدظخاوی عێراق،

چاهعاصی ئابىسی لە پێىاو بىژاهذهەوەی هاوبەػ و 

پاساظخنی هەداسان، بە بێ ؼىێنی چاپ و بە بێ ظاڵی 

 .168چاپ،ٌ

، یەلێتی هیغخماوی لىردصخان -ئەهجىمەوی صەرلردایەحی 

 پێىاظە،

http://www.pukpb.org/kurdi/Penase,13March 2017.  

، یاظای 1992(ی ظاڵی 1، یاظای ژماسە)بەرەی لىردصخاوی

 ئەهجىمەوی هیؽخماوی وىسدظخاوی عێراق،
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http://www.kurdistan-

parliament.org/Default.aspx?page=byyear&c=LDD-

Yasa&id=1992827February2017.p 118.  

 2014(ی ظاڵی 4یاظای ژماسە) عێراق، -پەرلەماوی لىردصخان

 ی وۆمعیۆوی ظەسبەخۆی هەڵبژاسدن و ڕاپشس ی،یاظا

http://perleman.org/Default.aspx?page=byyear&c=LDD-

Yasa&id=2014,p.10815February 2017.  

 2015(ی ظاڵی 5، یاظای ژماسە)عێراق -پەرلەماوی لىردصخان

 عێراق، -یاظای پاساظخنی پێىهاجەوان لە وىسدظخان

http://www.perleman.org/Default .aspx?page=byyear&c=

LDD-Yasa&id=201583February 2017.  

 ، خىلی چىاسەمی پەسلەماوی وىسدظخان،پەرلەماوی لىردصخان

http://www.kurdistan-  

parliament.org/Default.aspx?page=page&c=xol4823June

2017.  

مێژووی خىلی چىاسەم پەسلەماوی  پەرلەماوی لىردصخان،

 وىسدظخان،

http://www.kurdistan-

parliament.org/Default.aspx?page=page&c=xol4826june

2018.  

 ،2009، مێژووی هەڵبژاسدن خىلی ظێیەم پەرلەماوی لىردصخان

http://www.kurdistan-

parliament.org/Default.aspx?page=page&c=Parliament-

History2009823June 2017.  

 ،1992خىلی یەهەم ، مێژووی هەڵبژاسدوی پەرلەماوی لىردصخان

http://www.kurdistan-

parliament.org/Default.aspx?page=page&c=Parliament-

History1992827June 2017.  

چىاسچێىەی ظتراجیجی پاساظخنی  حنىمەحی هەرێمی لىردصخان،

 .5، 2016ٌوۆمەاڵیەحی، بە بێ ژماسەی چاپ و ؼىێنی چاپ، 

 كىسباهیاوی مین،، ئاماسی دەزگای گغتی ماروباری مین

http://maa.gov.krd/News.aspx?id=265&MapID=1788Mar

ch 2017.  

، واهذیذەواوی دەزگای هەڵبژاردوی یەلێتی هیغخماوی لىردصخان

ی یەهێتی هیؽخماوی وىسدظخان بۆ پەسلەماوی 102لیعتی 

 .13-20،2013ٌ،2،ژماسە2013وىسدظخان

ااڵی ، ئەهذاماوی وۆمیعیۆوی بدەصەاڵحی دادوەری هەرێم

ظەسبەخۆی هەڵبژاسدن و ڕاپشس ی، لەبەسدەم ئەهجىمەوی داوەسی 

 هەسێم ظىێىذی یاظاییان خىاسد،

http://www.krjc.org/Default.aspx?page=article&id=968&l

=3816February 2017.  

 هەسێمی وىسدظخان،ڕاظتی وەبەسهێىان، -دەصخەی وەبەرهێىان

http://www.kurdistaninvestment.org/downloads.html,01

March2017.p. 1.  

هەخؽەی ڕووبەسی  دەصخەی ئاماری هەرێمی لىردصخان،

 پاسێضگاواوی هەسێمی وىسدظخان بە هیلۆمەجش،

http://www.krso.net/Default.aspx?page=article&id=817&

l=383october 2018.  

پەالماسەواوی ظىپای جىسهیا بۆ ظەس هەسێمی  ڕێنخراوی هەهگاو،

هیای ؼادی بۆچاپەمەوی هىهەسی، بەبێ ظاڵی وىسدظخان، وۆمپا

 چاپ.  

ظەسۆن باسصاوی هیگەساوی  صەرۆمایەحی هەرێمی لىردصخان،

 هاواڵحی ظیڤیل دەسبڕی،  7خۆی بەسامبەس بە ؼەهیذهشدوی 

http://www.presidency.krd/kurdish/articledisplay.aspx?id

=h3VLCqxdGLE=,8February, 2017.  

وۆمعیۆن  ۆی هەڵبژاردن و ڕاپرس ی،لۆمضیۆوی بااڵی صەربەخ

 هاوە ظڕهشاوەوان باڵودەواجەوە،

http://www.khec.krd/Details.aspx?jimare=42888august

2018.  

، لۆمضیۆوی بااڵی صەربەخۆی هەڵبژاردهەمان لە عێراق

ڕاپۆسجێً بۆ ئەهجىمەوی هىێىەسان،و.ظاڵح مدەممەد ئەمین و 

چاپ، بە بێ ؼىێنی  ئەخمەد مدەممەد ئیعماعیل،بە بێ ژماسەی

 .2006ٌ،112چاپ، بەغا، ئەیلىلی 

 ن، پڕۆفایلی عێراق،هەجەوەیەلگرجىەما

http://www.uniraq.com/index.php?option=com_k2&view

=item&layout=item&id=2185&Itemid=659&lang=ku,27Ju

n  

 ظەباسەث بە عێراق، هەجەوەیەلگرجىەمان،



 Journal of the University of Garmian 6 (1), 2019 

  
Page 193 

 
  

http://www.iq.undp.org/content/iraq/ku/home/countryi

nfo/,15February 2017.  

 

چاوپێىەوجً لەگەڵ ئەمیر ئاسایً  هىصیىگەی ڕاگەیاهدوی یىهامی،

گەوسە ڕاوێژواسی هەڵبژاسدن و ظەسۆوی جیمی یەهخشاو بۆ یاسمەحی 

ە عێراق  هەڵبژاسدن،گۆڤاسی لە پێىاو عێراق هەجەوەیەهگشجىەوان ل

 .2015بە بێ ژماسە، ، 2015

، وەزارەحی پالهدان و بەرهامەی پەرەپێداوی هەجەوەیەلگرجىەمان

 -بىهیاجىاوی هەسێمی وىسدظخاوی عێراق ژێشخاوی وۆمەاڵیەحی

 .2012ئابىسی،بە بێ ؼىێنی چاپ، واهىوی یەهەمی 

، وەزارەحی پالهداهان/ دەصخە ئاماری هەرێمی لىردصخان

 ڕاگەیاهذوی ڕۆژهامەواوی،

-

http://www.mop.gov.krd/index.jsp?&lng=ku,14June2017,

p. 2-3.  

وىسدظخان، هاوەهذی ظیاس ی و حەماوەسی یەلگرجىی ئیضالمی 

ظلێماوی، بەش ی هەڵبژاسدوی  -یەهگشجىی ئیعالمی وىسدظخان

 هاوەهذ، ڕاپۆسحی باڵوهەهشاوە.

 

  دیداری لەس ی )جایبەحی(

ظلێماوی ، بەڕێىەبەسی گؽتی هىظیىگەی جۆفیم، هاوسێ

وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبەخۆی هەڵبژاسدهەوان، هىظیىگەی 

 .2017هیعان6وۆمعیۆن لە ظلێماوی، 

، هىێىەسی هەڵبژاسدوی پاسحی چاسەظەس لە د،عبدالىهابم

وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبەخۆی هەڵبژاسدهەواوی عێراق لە ظاڵی 

ظلێماوی لە  -دا، لە باسەگای ئاصادی وۆمەڵگا2013

 . 2017ؼىباحی21

 ە و ئەجڵەظەوان:هەخؽ

ئەجڵەط هەسێمی  حداد، هاعم یاصین حمد امین و ئەواوی جر،

وىسظخاوی عێراق و حیهان، چاپی یەهەم، حێ هىط بۆ چاپەمەوی و 

 .2009هەولێر،  -واسی هىهەسی 

 وێىە

  فۆجۆ: 

ً ؼەكامی ظالم،  احمد رفیق لریم،  .18/9/2013ؼىێ

 

 صەرچاوەمان بە زماوی عەرەبی 

 لخێب

، الجغشافيا العياظيت، بذون عذد  فخحي محمدابىعياهت،  

 .1983املطبعت، داس املعشفت الجامعيت، 

الجغشافيا العياظيت، الطبعت الاولى، مشهض  الدويهاث، قاصم،

 .2011عمان، -الىخاب الاوادًمي

، الجغشافيا العياظيت مىظىس  الديب، محمد محمىد ابراهيم

ت معاـش، الطبعت الدامعت، الىاؼش مىخبت الاه  -جلى املفٍش

 .2002اللاهشة،

، الجغشافيت العياظيت، الطبعت الاولى،  الرب، حضام الدين جاد

ت اللبىاهيت،   .2009الذاس املفٍش

، الجغشافيا العياظيت اظغ  الضماك، محمد ازهر صعيد

 -وجطبيلاث، بذون عذد الطبعت، داس الىخب للطباعت واليؽش

ل،   .1988املـى

، الجغشافيا العياظيت املعاـشة، بذون  رضىان، طه عبدالعليم

ت  .1998اللاهشة،  -عذد الطبعت، مىخبت الاهجلى املفٍش

 

هامەی ماصخەر و جێزی دلخۆرا.

، حغشافيت  الاهخخاباث البرملاهيت في السيدي، عالر ظاهر فرحان

)دساظت في حغشافيت العياظيت( سظالت  2005العشاق لعام 

 .2007اب ، حامعت بغذاد، ماحعخیر، غیر ميؽىس، وليت  الاد

 رۆژهامە

، دساظت خٌى اليلفت املاليت للىاخب العشاقي في  الخميمي، لريم

 العملياث الاهخخابيت و وظائل جخفيضها،

www.ihec.iq/ftpar/kurdish-page/Articles-and-

Research/kmnr.doc,13March2017. 

مذًشا مً املفىضيت  16، "اظدبعاد"املاليي ٌاملدي برش

 واملىاطً جؤهذ: هخص ی حعطيل الاحهضة الاهتروهيت،

http://www.almadapress.com/ar/news/29892,13March2

017. 

، مىظيى: واؼىطً جداٌو الخأزیر على  باديان، احمد

 الىضع العياس ي في سوظيا كبيل الاهخخاباث،

https://ar.rt.com/jzc8,15March2018.https://ar.rt.com/jzc8

https://ar.rt.com/jzc8https://ar.rt.com/jzc8https://ar.rt.co

m/jzc8 

http://www.almadapress.com/ar/news/29892,13March2017
http://www.almadapress.com/ar/news/29892,13March2017
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، مععىش اًشاوي كشب العليماهيت ًضم فياض، معد

ً الحشط الثىسي و  اللبىاوي، خضب هللاعىاـش م

http://aawsat.com/home/article/702296,8February2017. 

 ڕاپۆرجە باڵولراوە میری و هێىدەوڵەجیەمان: 

HUMAN RIGHTS WACH ،   ت و هضاهت خٍش

 الاهخخاباث الاًشاهيت جدذ التهذًذ،

https://www.hrw.org/ar/news/ 2016/01/24/286001824 A

ugust 2017.  

، بيان خٌى الهجىم علي مىخب املفىضيت العراق -المم املخحدة

 لالهخخاباث في البفشة،العليا 

http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view

=item&id= 6781:2017-02-13-05-33-

28&lang=ar,16February2017. 

 ،2005وؽشة معلىماث الامم املخدذة الهخخاباث الامم املخحدة،

http://www.ihec.iq/content/file/other_reports/2005_elect

ion_fsheet_ar.pdf,25April2009. 

، جليم الذوليت لالهخخاباث البعثت الدوليت لالهخخاباث العراقيت

ٌ 15مجلغ الىىاب العشاقي،   ،2005واهىن الاو

http://www.ihec.iq/ar/index.php/library_electoral.html,2

7February2017. 

يت الخلشٍش البعثت الذوليت لالهخخاباث العشاك البعثت الدوليت،

 ملجلغ الىىاب العشاقي، 2005واهىن الاٌو 15النهائي الهخخاباث

http://www.ihec.iq/content/file/other_reports/imie_final_

report_2005_cor_elections_ar.pdf,25April2009,p. 2.  

كاهىن  2005(لعىت 11، كاهىن سكم)الجمعيت الىطىيت العراقيت

ىس، حٍشذة الىكائع العشاكيت ، الاظخفخاء على مؽشوع الذظخ

/12(،4005العذد)  .2005/ حؽٍشً الاٌو

، سد الىاطم باظم وصاسة وزارة الخارجيت -الجهىريت الترليت

 ً الداسحيت جاهجى بيلغيدؾ على ظؤاٌ خٌى اللشاس الفادس ع

حامعت الذٌو العشبيت بخفىؿ العىاـش ألاجشان املخىاحذًً في 

 ٍسب املخطىعین العشاكيین،مععىش بعؽيلت/صلييان مً أحل جذ

http://www.mfa.gov.tr,8February,2017. 

،ظماخت اللائذ العيذ ملخذي الضيد مقخدي الصدر

الفذس)اعضه هللا(: ایها الثىاس املىخفضىن في ظاخت الخدشٍش 

اعجبنی و افشخنی هزا الخجمع املباسن للثىاس املفلحین بهزه 

 و اها معىم، الاعذاد الحاؼذة و اوي الخترام خياساجىم

http://jawabna.com/index.php/permalink/9955.html,14F

ebruary2017. 

، اهخخاباث بال املجمىعت القاهىهيت الدوليت لحقىق الاوضان

وىسدظخان العشاق، في  1992خذود جلٍشش خٌى اهخخاباث ماٌغ 

ث. مىخب الذساظاث والبدىر املشهضي الحضب الذًملشاطي 

 .62، ؿ1999"، 43اليىسدظخاوي،الطبعت الاولى،دساظت سكم "

الذًباحت،حٍشذة الىكائع  ،جمعيت الىطىيت العراقيت الاهخقاليت

 . 2005واهىن الاٌو  28، 4012العشاكيت، العذد 

عخللت لالهخخاباث، الىاطم ، املفىضيت العليا املجمهىريت العراق

مجلغ  -الشظمي للمفىضيت الاهخخاباث اللاض ي ليث حبر خمضة:

املفىضین مً كضاة املىخذبین ًىعض بيخفيز مفادكت سئيغ 

ت، ياث اللجىت الىصاٍس  مجلغ الىصساء على جـى

http://ihec-iraq.com/ar/http://ihec-

iraq.com/ar/index.php/news-archive/headlines/8803-

-خمضة-حبر-ليث-اللاض ي-الاهخخاباث-ملفىضيت-الشظمي-الىاطم

-مفادكت-بدىفيز-ًىعض-املىخذبین-اللضاة-مً-املفىضین-مجلغ

ء-مجلغ-سئيغ ياث-على-الىصسا -اللجىت-جـى

ت  .html,28july2018.الىصاٍس

، وصاسة الخخطيط، الجهاص املشهضي لالخفاء، جمهىريت العراق

ظط العمش عىذ الضواج لعىت معذٌ الضواج والطالق الدام و مخى 

2013، 

http://iraqcensus.org/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=977&catid=87&lang=ar&Itemid=308,18Ju

ne2017 

، هشدظخان العشاق اهبر خلل الغام في حنىمت اقليم لردصخان

 الؽشق الاوظط،

http://www.gov.krd/a/d.aspx?a=18450&l=14&r=81&s=0

10000,16February2017. 

، امش ظلطت الائخالف املؤكخت سكم ظلطت الائخالف املؤكخت

مفىضيت الاهخخاباث العشاكيت املعخللت، بذون اظم مطبعت و  92

 .86-81،ؿ2004بذون ميان الطبع، 

ملخلى الىبأ للحىاس ًىاكؾ دوس مفىضيت  عبنت الىبأ املعلىماجيت،

 الاهخخاباث في العشاق،

http://jawabna.com/index.php/permalink/9955.html,14February2017
http://jawabna.com/index.php/permalink/9955.html,14February2017
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http://annabaa.org/arabic/reports/9964,21February2017. 

، الهالٌ الىشدي: اججاهاث حذًذة مايهل هايدط و ديفيد بىلىك

 في ظىسٍا و جشهيا و اًشان،

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-

analysis/view/the-kurdish-crescent-new-trends-in-syria-

turkey-iraq-and-iran,10Fubryary 2017.  

 (،2003)1483، اللشاس مجلط الامن

http://www.un.org/arabic/docs/SCouncil/SCRes03.htm,2

7February2017,p1-9. 

 (،2003)1511اس، اللش مجلط الامن

http://www.un.org/arabic/docs/SCouncil/SCRes03.htm,2

7February2017,p1-5. 

كاهىن اداسة الذولت العشاكيت للمشخلت الاهخلاليت،  مجلط الحنم،

 .2004اراس 8

 .2004اراس 30، 2004(لعىت 46، كشاس سكم)مجلط الحنم

 .29/3/2004، 2004(لعىت 48، كشاس سكم)مجلط الحنم

 .2-1،ؿ 11/8/2003( ،14، كشاس)الحنم مجلط

 .1/6/2004، 2004(لعىت 93، كشاس)مجلط الحنم

 .8/3/2004، 2004(لعىت 33،كشاس سكم)مجلط الحنم

، حؽىيل الحيىمت العشاكيت الاهخلاليت، مجلط الىىاب العراقي

 .2005/ 23/5، 3998حٍشذة الىكائع العشاكيت العذد 

كاهىن املفىضيت  2007ىت ( لع11، كاهىن)مجلط الىىاب العراقي

 العليا املعخللت لالهخخاباث،

http://www.ihec-

iraq.com/ar/index.php/laws.html,26Fubruary2018,p.1. 

الامم املخدذة، جلٍشش الفٍشم العامل  -مجلط حقىق الاوضان

املعنی بمعألت اظخخذام املترجضكت وىظيلت الهتهان خلىق الاوعان 

 و اعاكت مماسظت خم الؽعىب في جلٍشش املفیر، 

http://www.ohchr.org/AR/Countries/MENARegion/Pages

/IQIndex.aspx,11March2017. 

المین العام في العشاق ، املمثل الداؿ مرلس اهباء الامم املخحدة

 ًذًً اغخياٌ زالزت مششحین الهخخاباث مجالغ املدافظاث،

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=

10589# .WVO0gvu1vIU,28June 2017.  

، عىان ًلٌى ان هجاح الاهخخاباث مرلس اهباء الامم املخحدة

 العشاكيت ًبؽش بفترة اهخلاليت هاجحت،

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=3614

#.WKYH1ftJnIV,16February2017. 

، ظماخت العيذ اللائذ ملخذي الفذس)اعضة هللا(: مقخدي الصدر

ًذعى الؽعب العشاقي الى"ملحمت ظليمت ًيىن ـىجىم فیها 

 معمىعا و رلً ًىم"الثالزاء"اللادم و امام مدىمت العاعت"،

http://jawabna.com/index.php/permalink/9853.html,14F

ebruary2017. 

 

 سێیەم: سەرچاوەكان بە زمانی ئینگلیزیەكان

 ڕۆژنامە

The Telegraph,Barack ObAMA used nuclear 

'red phone' to warn putin about Russian haking 

of US election , 

http://www.telegraph.co.uk/news/ 2016/12/21 /bar

ack-obama-used-nuclear-red-phone-warn-putin-

russian-hacking/,13February 2017.  

Toni Clarke and Dustin Vol, Trump 

acknowledges Russia role in U.s. election 

hacking:aide, 

http://www.reuters.com/article/us-usa-russia-

cyber-idUSKBN14S0O6113February 2017.  

WILLIAM M. ARKIN AND  OTHERS ,What 

Obama Said to Putin on the Red Phone About 

the Election Hack, 

http://www.nbcnews.com/news/us -news/what-

obama-said-putin-red-phone-about-election-

hack-n697116113February 2017.  

 و نێودەوڵەتیەكان و باڵوكراوە میری راپۆرت
The Independent High Electoral 

Commission,IHEC Martyrs, 

http://www.ihec.iq/en/index.php/ihecmartyrs.ht

ml,23March 2017.  

OFFICE OF THE HIGh COMMISSIONER-

HUMAN RIGHTS-UNITED NATIONS,UN 

report details massive destruction and serious 

rights violations since July 2015 in southeast  

Turkey, 

http://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/Di

splayNews.aspx?NewsID=21342&LangID=E#st

hash.EMDz4VBD.dpuf,13March2017 

 
 

 

 

 

http://annabaa.org/arabic/reports/9964,21February2017
http://jawabna.com/index.php/permalink/9853.html,14February2017
http://jawabna.com/index.php/permalink/9853.html,14February2017
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 پاشكۆكان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سەرچاوە:فۆتۆ: توێژەر.. بەكارهێنانی وێنەی شەهیذ بۆ بانگەشەی هەڵبژاردن (1) پاشكۆی ژمارە

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی نیشتمانی كوردستان بەمەبەست 110بەیانی ژمارە) (2پاشكۆی ژمارە) ی ( دەستەی بااڵی سەرپەرشتی هەڵبژاردنەكانی ئەنجومەن دواخستن

 -سەچاوە: سلێمان مستەفا حەسەن, كورد و یەكەم ئەزمون, چاپی یەكەم, چاپخانەی كارۆ  .كاتژمێر( 24پرۆسەی هەڵبژاردن بۆ ماوەی)

 .190,ل2017سلێمانی,
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هەڵبژاردنسەرچاوە: بابلیسك, ئاشكرابونی فەزاحەتەكانی سەروبەنذی بەكارهێنانی دارایی حكومەت بۆ بانگەشەی  (5پاشكۆی ژمارە)

تێك بەرهەم ساڵی سەرۆكی لیست هەڵبژاردن, كا

 .http://www.bablesk.com/Detail.aspx?id=12650&LinkID=2,14February2017بوو

 

 

 



 Journal of the University of Garmian 6 (1), 2019 

  
Page 198 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 (1ٔەخطەی ژِبرە)

 عێراقسٕىری دىىِەتی هەرێّی وىردستبْ ثە پێی پبرێسگبوبٔی 

 
دەستەی ئبِبری هەرێّی وىردستبْ، ٔەخطەی ڕووثەری  -1سەرچبوە: وبری تىێژەر ثە سىد وەرگرتٓ ٌە: 

(،  http://www.krso.net/Default.aspx?page=article&id=817&l=3 پبرێسگبوبٔی هەرێّی وىردستبْ ثە ویٍۆِەتر،)
ئەدّەد ڕەفیك وەریُ، ٔبوچە داثڕاوەوبٔی هەرێّی وىردستبْ،  -2. 1(، ي2016ٔۆڤەِجەری 30)

 -ٌێىۆڵیٕەوەیەن ٌە جىگرافیبی سیبسیذا، ثاڵووراوەوبٔی سۀتەری ٌێىۆڵیٕەوەی ستراتیجی وىردستبْ

ضُ یبسیٓ دّذ اِیٓ دذاد و ئەوأی تر، ئەتڵەش هەرێّی وىرستبٔی عێراق هب -3. 65، ي2014سٍێّبٔی، 

 .81، ي2009هەوٌێر،  -و جیهبْ، چبپی یەوەَ، تێ ٔىش ثۆ چبپەِۀی و وبری هىٔەری
 

 
 
 
 
 

http://www.krso.net/Default.aspx?page=article&id=817&l=3
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 (2ٔەخطەی ژِبرە)
 پبرێسگبوبٔی دىىِەتی هەرێّی وىردستبْ
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دەستەی ئبِبری هەرێّی وىردستبْ، ٔەخطەی ڕووثەری پبرێسگبوبٔی  -1چبوە: وبری تىێژەر ثە سىد وەرگرتٓ ٌە: سەر

) هەرێّی وىردستبْ ثە ویٍۆِەتر،) ،http://www.krso.net/Default.aspx?page=article&id=817&l=3 ,) 

ڕەفیك وەریُ، ٔبوچە داثڕاوەوبٔی هەرێّی وىردستبْ، ٌێىۆڵیٕەوەیەن ٌە  ئەدّەد -2. 1(، ي2016ٔۆڤەِجەری 30)
هبضُ  -3. 65، ي2014سٍێّبٔی،  -جىگرافیبی سیبسیذا، ثاڵووراوەوبٔی سۀتەری ٌێىۆڵیٕەوەی ستراتیجی وىردستبْ

ثۆ یبسیٓ دّذ اِیٓ دذاد و ئەوأی تر، ئەتڵەش هەرێّی وىرستبٔی عێراق و جیهبْ، چبپی یەوەَ، تێ ٔىش 
 .81، ي2009هەوٌێر،  -چبپەِۀی و وبری هىٔەری

 

 

 

 

 

 

 

 (1خطتەی ژِبرە)

http://www.krso.net/Default.aspx?page=article&id=817&l=3


 Journal of the University of Garmian 6 (1), 2019 

  
Page 201 

 
  

دأیطتىأی هەرێّی وىردستبْ ثە پێی ژِبردْ و گەِبرۆسبزی و وۆثىٔی خۆران 
 .2010و  2009ثۆ سباڵٔی 

 

 20110-2009جياواشي نيَوان ضاالَني  ضالَ ثازيَصطا

 كؤبوني خؤزاك طةمازؤضاشي 2010 2009

ذمازدن و 
 طةمازؤضاشي

ذمازدن و  كؤبوني خؤزاك
 طةمازؤضاشي

 )%( ذمازة )%( ذمازة كؤبوني خؤزاك

 2137 331973 6 1021836 114621650 118201120 114281677 117171284 هةوليَس

 2115 351264 2185 511473 116701457 118551265 116351193 118031792 ضميَناني

 415 431310 4182 561785 110051190 112341499 9611880 111771714 دهؤك

 3 1121547 415 2111094 411381297 419091884 410251750 416981790 ضةزجةم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3ٔەخطەی ژِبرە)
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 ٔەخطەی ئۆردوگبی زۆرەٍِێ ٌە هەرێّذا

 
 سەرچبوە: وبری تىێژەر ثەسىد وەرگرتٓ ٌە: 

   دەستەی ئبِبری هەرێّی وىردستبْ، ٔەخطەی ڕووثەری پبرێسگبوبٔی هەرێّی وىردستبْ ثە -1

 .1(، ي2016ٔۆڤەِجەری 30)،  ( http://www.krso.net/Default.aspx?page=article&id=817&l=3) ،ویٍۆِەتر
ئەوأی تر، ئەتڵەش هەرێّی وىرستبٔی عێراق و جیهبْ، هبضُ  -2 یبسیٓ دّذ اِیٓ دذاد و 

. ثە ثەوبرهێٕبٔی 64، ي2009هەوٌێر،  -چبپی یەوەَ، تێ ٔىش ثۆ چبپەِۀی و وبری هىٔەری

 (.  Arc GIS10.2ثەرٔبِەی)

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krso.net/Default.aspx?page=article&id=817&l=3


 Journal of the University of Garmian 6 (1), 2019 

  
Page 203 

 
  

 (4ٔەخطەی ژِبرە)
 ٔەخطەی ویّیبیی ثبرأىردٔی هەرێُ

 سەرچبوە: وبری تىێژەر ثەسىد وەرگرتٓ ٌە:  
ْ، ٔەخطەی ڕووثەری پبرێسگبوبٔی هەرێّی وىردستبْ ثە ویٍۆِەتر-1 ,) دەستەی ئبِبری هەرێّی وىردستب

http://www.krso.net/Default.aspx?page=article&id=817&l=3 (30 ي2016ٔۆڤەِجەری ،)1. 

هەرێّی وىرستبٔی عێراق و جیهبْ، چبپی یەوەَ، تێ هبضُ یبسیٓ دّذ اِیٓ دذاد و ئەوأی تر، ئەتڵەش  -2

 (.Arc GIS10.2. ثە ثەوبرهێٕبٔی ثەرٔبِەی)65، ي2009هەوٌێر،  -ٔىش ثۆ چبپەِۀی و وبری هىٔەری
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 (3خطتەی ژِبرە)

ژِبرەی  لەزا و ٔبدیە و گىٔذە وێرأىراو و ئبوەدأىراوەوبْ ٌە پبرێسگبوبٔی هەرێُ 

 .2009-1977ٌە ٔێىاْ سباڵٔی 

 دهؤك ضميَناني هةوليَس ووزدةكازي

 طوند ناحية قةشا طوند ناحية قةشا طوند ناحية قةشا

 5268 56 4 5456 53 50 5386 54 6 5866كؤي طشيت ضالَي  
 5025 3 - 5408 57 3 5555 55 5 5866ويَسان بوو دواي ضالَي 
 237 52 4 57 5 5 574 53 4 ماوة لة ثيَش زِاثةزِين

 457 8 5 5546 44 50 804 56 3 ئاوةدانكسدنةوة دواي زِاثةزِين
 855 55 6 5564 55 55 5580 25 8 كؤي طشيت ئيَطتا

سەرچبوە:ٌیستی وىردستبٔی)ٌیستی هبوثەضی یەوێتی و پبرتی(، ثەرٔبِەی ٌیستی وىردستبٔی ٔىێجىٔەوە و 
 .31ئبوەدأی، ثە ثێ ضىێٕی چبپ و سبڵی چبپ،ي

 

 (4خطتەی ژِبرە)

خطتەی داثەش ثىؤی ٔەتەوەیی دأیطتىأی ٔبوچەی ئۆتۆٔۆِی)سێ پبرێسگبوەی 
 دا1977هەرێُ( ٌەسبڵی 

ذماز/ 
 زِيَرةكةي

 ضةزجةم هي تس ضسياني ئةزمةن توزكنان فةيمي كوزد عةزةب

1401042 ذمازة


 113021354 270 101260 11053 211485 51024 114801488 

 100100 0134 1145 0107 0169 0102 87197 9146 زِيَرة)%(

وزكش التطىيز االوين/وديزيُ االوَ العاوُ، التعداد القىوٌ لمضلاُ، وطبعُ وديزيُ االوَ العاوُ، بدوُ صٍُ الطبع،  سەرچبوە:
 .4ص

(5خطتەی ژِبرە )  
ئۀجبَ دأی پڕۆژەی جۆراوجۆرٌە پبرێسگبی سٍێّبٔی و گەرِیبْ و ٔبوچەوبٔی تر ٌە 

 .2014-2005ٔێىاْ سباڵٔی 
ثسِؤذةي 
 هةمةجؤز

 ضالَ

 كؤ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

 2949 216 1335 492 214 211 255 144 29 21 32 تةواونةبوو

 3818 37 660 133 113 141 653 633 385 244 819 تةواوكساو

 6767 253 1995 625 327 352 908 777 414 265 851 كؤ

سەرچبوە:وبری تىێژەر ثە سىدوەرگرتٓ ٌە دىىِەتی هەرێّی وىردستبْ/وەزارەتی پالْ دأبْ/ دەستەی 

ئبِبریە هەرێُ/ ثەڕێىەثەرایەتی ئبِبری سٍێّبٔی، ئبِبری ئەو پڕۆژأەی هبتىٔەتە داتب و زأیبری ئبِبری 

 راوە، ڕاپۆرتی ثاڵؤەوراوە، سٍێّبٔیەوە ٌە پبرێسگبی سٍێّبٔیذا ئۀجبِذ
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