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كازيطةزي هؤكازة مسؤييةكان لةضةز ثسؤضةي هةلَبرازدنة ثةزلةمانييةكان لة
هةزيَني كوزدضتاندا)(1992-2013
حەصا جۆفیم جالیب  ،اخمذ سفيم هشٍم
صاهيۆی ظلێماوی  ،وۆلێجی صاوعخەمشۆڤایەجیەوان ،بەش ی حىگشافیا

پىخخە
وۆمەڵێً فاهخ ەسی حۆساوحۆس واسیگەسییان لەظەس پشۆظەی هەڵبژاسدهەوان ب ەگؽتی و هەڵبژاسدهە
پەسلەماهیەواوی هەسێمی وىسدظخان هەیە  ،بەاڵم بەهێزجشیً فاهخەس فاهخ ەسی مشۆییەواهە ،حگە لەوەی وۆی
پشۆظەهە لە لیەن مشۆڤ و بۆ مشۆڤیؾ ئەهجام دەدسێذ ،بەاڵم ڕێژەی ب ەؼذاسی و ئەهجامی
هەڵبژاسدهەواهیؾ پەیىەظخە بە خىدی مشۆڤ(دەهگذەس)ەواهەوە ،چىهىە كەباسە و چشی و پ ێىهاجەی ڕەگەصی
و جەمەن و فاهخەسەواوی جشی جایبەث بە دەهگذەسان وەن ئاظتی سۆؼيبیری و پەیىەهذی جان لەگەڵ ژیىگەی
دەوسوبەس و مەیلی بۆ پاسجە ڕامیاسییەوان و دۆخی ئاظایص ی لەو هۆواسە ب ەهێزاه ەن هە واسیگەسی ڕاظخەوخۆیان
لەظەس ڕێژەی بەؼذاسی لە پشۆظەوان و ئەهجامی پشۆظەواوی هەڵبژاسدوی پەسلەماوی وىسدظخان هەبىوە.
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پێؽەوی
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 داهیؽخىان
و دابەؼىووی داهیؽخىان و پ ێىهاجەی ڕەگەصی داهیؽخىان ،ئەمە
حگە لەوەی لەظەس ئاظتی جاه یؾ وۆمەلێً 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 پاسجەوان بەدەظەاڵث و ه ەش ی
ئاظایص ی
وواڵث هۆواسگەلێيی دیىەن واسیگەسییان ل ەظەس پشۆظە و ئەهجامی
هەڵبژاسدهەوان دەبێذ ،لەم جىێژیىەوەیەدا لەو هۆواساهە دەوۆڵیىەوە

هە واسیگەسییان هەیە لەظەس دۆخی هەڵبژاسدهە پەسلەماهییەواوی
هەسێم هەبىوە.
چىاسچێىەی ؼىێنی و واحی جىێژیىەوە
مەبەظذ لە چىاسچ ێىەی ؼىێنی جىێژیىەوەهە ،ظىىس ی كەڵەم
ڕەوی ژێش دەظەاڵحی خيىمەحی هەسێمی وىسدظخاهە هە پاػ ئاصاسی
 1991ئاصادهشاوە.
چىاسچێىەی واحی جىێژیىەوەهە :مەبەظخمان لەهەمىو ئەو
هەڵبژاسدهە پەسلەماهییاهەیە هە لە دوای ڕاپەڕیىەوە لەهەسێمی
وىسدظخان ئەهجامذساون(1992-2013).
هێؽەی جىێژیىەوە:
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ئایا فاهخەسە مشۆییەوان ڕۆڵیان هەیە لەظەس پشۆظەی هەڵبژاسدن و
ئەهجامی هەڵبژاسدهەوان؟
ئایا فاهخەسە مشۆییەوان دەجىاهً ببىە لە مپەس لەبەسدەم
بەڕێىەچىووی پشۆظەواوی هەڵبژاسدوی پ ەسلەماوی لە هەسێمی
وىسدظخاهذا؟
ئایا هیچ فاهخەسێ يی مشۆیی هەسێنی هەیە ه ە واسیگەسی هەبێذ
لەظەس ئەهجامی هەڵبژاسدهەوان؟
گشیماهەی جىێژیىەوە:
جایبەجمەهذییەواوی داهیؽخىان لەو فاهخەسە مشۆییاهەن واسیگەسییان
هەیە لەظەس پشۆظەی هەڵبژاسدهەوان و ئەهجامی هەڵبژاسدهەوان.
ئاظتی ڕۆؼيبیری و دۆخی وۆمەاڵیەحی وۆمەڵگا واسیگەسیان دەبێذ
لەظەس ڕێژەی بەؼذاسی دەهگذەسان و ئەهجامی پشۆظەواهیؾ.
فاهخەسی ڕامیاسی و واسگێڕی و ئاظایؾ ،لەو هۆواسە بەهێزاهەن ه ە
واسیگەسییان هەیە لەظەس بەڕێىە چىن و ظەسهەوجنی پشۆظەهە و
پاؼتر ڕێژەی بەؼذاسیىشدن و ئەهجامی هەڵبژاسدهەواهیؾ.
ئاماهجی جىێژیىەوە:
- 1خعدىە ڕووی ئەو ه ۆواسە مشۆییاهەی واسیگەسییان هەیە ل ەظەس
بەڕێىەچىووی پشۆظەواوی هەڵبژاسدهە پەسلەماهیەواوی هەسێم.
- 2خعدىە ڕووی ئەو ه ۆواسە مشۆییاهەی واسیگەسییان هەیە ل ەظەس
ئەهجامی هەڵبژاسدهە پەسلەماهییەواوی هەسێم.
گشهگی جىێژیىەوە:
- 1خعدىە ڕووی هەمىو ئەو ه ۆواسە مشۆییاهەی هە ڕۆڵیان هەیە
لەظەس پشۆظەواوی هەڵبژاسدن بەگؽتی و هەسێم بە جایبەحی.
 - 2ئاماژەهشدن بە هەم و وىسج ییەواوی پشۆظەواوی هەڵبژاسدن ل ە
هەسێمی وىسدظخاهذا.
- 3پێؽيیاسهشدن بەمەبەظتی چاسەظەسهشدوی هەمىوىسجییەوان و
بەڕێىەچىووی پشۆظەهە بە ظەسهەوجىیی.
میخۆدی جىێژیىەوە:
لەم جىێژیىەوەیەدا میخۆدی(هەسێمایەحی) و(ؼیياسی)بەواسهێنراوە.
گشفتی جىێژیىەوە:
- 1هاسیياسی هەهشدوی وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبەخۆی هەڵبژاسدهەواوی
عێراق ،ئەگەس چی چەهذ حاسێً لە ڕێ هىظ یىگەواوی پاسێضگاواوی
هەولێر و ظلێماهیەوە بە پؽخگیری فەسمی داوای داجای
پێىیعخىشاوە ،ئەوەی بەدەظخیشدشاوە ،لە ڕێی پەیىەهذی
هەظییەوە بىە لە ڕێگای ئەو بەڕێضاهەوە بىوە هە لە هىظ یىگە و
ئۆفیعەواوی وۆمعیۆن واسدەهەن.
-- 2هەمی ئەصمىووی گەلی وىسد لە پشس ی حىگشافیای هەڵبژاسدن و
پشۆظەواوی هەڵبژاسدن و خىلەواوی هەڵبژاسدن ،هۆواسی ظەسەهییە
بۆ هەمی داجا و صاهیاسی لەظەس هەڵبژاسدهەواوی هەسێمی وىس دظخان.
بۆیە جىێژەسان جىش ی گشفخێيی ڕاظخەكیىە دەبىەوە ل ە واح ی
ئەهجامذاوی جىێژیىەوەی ئەوادیمی دا.
- 3هەمىو ئەو ظ ەسچاواهەی هە جایبەجً ل ەظەس هەڵبژاسدهەواوی هەسێمی
وىسدظخان لە پەهجەواوی یەن دەظذ جێىاپەڕن ،ئەمەػ گشفخێيی
جشە ڕووبەڕووی ئەم جىێژیىەوەیە و جىێژیىەوەواوی جشی جىێژەسان
بۆجەوە و دەبێخەوە ،بۆیە لە هەهذێً واجذا بە هاچاسی پەهابشاوەجە ب ە
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ئەو داجا و صاهیاسییاهەی هە جایبەجً بە دۆخی وۆمەاڵیەحی و ئابىسی و
ڕامیاسی و هەڵبژاسدن.هخذ .وۆماسی ع ێراقی فیذڕاڵ ،دوا حاسیؾ
هەسێمی وىسدظخان ب ەؼێىە ل ە وۆماسی 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 :ظىىس ی هاوچەی لێ يۆڵیىەوەهە ،ب ەش ی
دووەم  :هۆواسە مشۆییەوان .لەظەس ڕۆؼىایی هاوەڕۆوی جىێژیىەوەهە
گەیؽخىیً ب ە چەهذ دەسئەهجامێً ،پاؼان چەهذ پێؽيیاسێىمان
خعخۆجە ڕوو بە ئاماهجی بەؼ ذاسیىشدوی صۆسجشیً هەڵبژێش لە
پشۆظەی هەڵبژاسدن و باؼتر بەڕێىەچىووی پشۆظەی هەڵبژاسدهەواوی
هەسێم و ظەسهەوجنی پشۆظەهە ،لە وۆجایؽذا لە لیعتی
ظ ەسچاوەواهذا ئاماژەمان هشدوە بە ظ ەسچاوە بەواسهاجىەوان و پاؼتر
بە پىخخەیەن لەجىێژیىەوەهە وۆجایی بە جىێژیىەوەهە هێنراوە.
واسیگەسی هۆواسە مشۆییەوان لەظەس پشۆظەی هەڵبژاسدهە
پەسلەماهییەوان لە هەسێمی وىسدظخاهذا
لەم جىیژیىەوەیەدا لە چىاسچ ێىەی ؼىێنی جىێژیىەوەهە و ئەو هۆواسە
مشۆییاهە(جایبەجمەهذییەواوی داهیؽخىان ،فاهخەسی ڕۆؼبیری و
وۆمەاڵیەحی ،فاهخ ەسی ڕامیاسی و واسگێڕی و ئاظایؾ) دەدوێً ه ە
واسیگەسی ڕاظخەوخۆیان هەیە چ ل ەظەس ڕێژەی ب ەؼذاسی
دەهگذەسان لە پشۆظەی هەڵبژاسهذا ،چ لەظەس ئەهجامی
هەڵبژاسدهەوان ،بۆ ئەم مەبەظخەػ ئەم جىێژیىەوەیەمان دابەش ی
دوو بەػ هشدووە ،هە بشیخین لە:
بەش ی یەهەم :ظىىسی هاوچەی لێيۆڵیىەوە:
مەبەظذ لە ظىىسی هاوچەی لێيۆڵیىەوەهە ،چىاسچێىەی هەمىو
ئەو ڕووبەسە حىگشافییە دەگشێخەوە هە لە ڕاپەڕینی
(ئاصاسی)1991ئاصادهشا و پاؼان لە(19ی ئایاسی )1992دا یەهەم
هەڵبژاسدوی پ ەسلەماوی جێذا ئەهجامذساو دواجش یەهەم خيىمەحی
ؼەسعی و یاظایی هەسێمی وىس دظخاوی لە  4جەمىوصی 1992ل ێ
بەسهەم هاث.
پاػ ڕووخاهذوی خيىمەحی عێراق لە(9ی هیعاوی )2003دا ،
1
وۆجای هێنرا بە جەمەوی 35ظاڵەی ڕژێمی بە عغ و 83ظاڵەی
1
 پاػ وۆجای هێىان بە دەظەاڵجذاسی بەعغ لە (9ی هیعاوی)2004دا ،هاوپەیماهان بەؼێىەیەوی واحی د ەظەاڵجیان گشجە د ەظذ
لە عێراق دا بە هاوی د ەظەاڵحی واح ی هاوپەیماهان  -ظلگە الائخالف
املۆكخە /21(- Coalition Provisional Authorityهیعان  28 - 2003ی
خىصەیشان)2004لەم ماوەیەؼذا ئەهجىمەوی فەسماهڕەوایان
یاظای
پێىهێىا(/13جەمىص/1- 2003 /خىصەیشان)2004/پاؼان
بەڕێىەبشدوی دەوڵەحی ع ێراكیان ئامادەهشد ،دواجش خيىمەجێيی واح ی
بەظەسۆوایەحی دهخ ۆس ئەیاد عەلوی پێىهێنرا (/28خىص یشان - 2004 /
/3هیعان )2005/یەهێً لە واسەواوی خيىمەث ئەهجامذاوی
هەڵبژاسدن بىو بۆ هەڵبژاسدوی ئەهجىمەوی هیؽخماوی عێراقی گىاظتراوە
لە(30ی واهىوی دووەمی)2005پاؼان خيىمەحی گىاظتراوە پێىهێنرا
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دەظەاڵجذاسی و بااڵدەظتی مەصهەبی ظىوی لە عێراكذا ،پاػ
2
هىظیىەوەی د ەظخىسی واحی ع ێراق لە بڕگەی(أ)ی مادەی()53دا،
بە فەسمی دان بە خيىمەحی هەسێمی وىس دظخاهذا هشا وەن خ يىمەحی
فەسمی و ئەو هاوچاهەی هە جا ڕێىەوحی (19ی ئاصاسی )2003بەڕێىەی
دەبشدن لە پاسێضگاواوی ده ۆن و هەولێر و ظلێماوی و هەسوىن و دیالە
3
و هەیىەوا ،پاؼان ئەمە لەمادەی( ) 143دەظخىسی هەمیؽەیی
عێراكیؽذا چەظپێى ذسا ،ئەوەػ هەمان ئەو ڕووبەسەیە ه ە
هەڵبژاسدوی خىلەواوی یەهەم جا چىاسەمی پ ەسلەماوی وىسدظخاوی جێذا
4
ئەهجام دساوە و لە س ێ پاسێضگا پێىهاجىە و ڕووبەسەهەی() 468861
5
هیلۆمەجش چىاگ ۆؼەیە دەهەوێخە هێىان باصهەی پاوی(''- 34˚22'38
بەظەسۆوایەحی ئیبراهیم حەعفەسی لە (7ی هیعاوی - 2005
22هیعاوی ،)2006پاػ هىظ یىەوە دەظخىسی هەمیؽەیی ل ەلیەن
ئەهجىمەوی هیؽخماوی لە ( 15ی ئۆهخۆبەسی )2005گؽدپیرس ی
لەظەسهشاو پەظەهذ هشا ،پاؼان هەڵبژاسدن بۆ ئەهجىمەوی هىێىەساوی
عێراق ئەهجام دسا ل ە(  15واهىو ی یەهەمی )2005و پاؼتر لە ( 22
هیعاوی )2006یەهەم خيىمەحی هەڵبژێشدساو بۆ ماوەی چىاس ظا ڵ
پێىهێنرا لە لیەن هىسی وا مل ماليی -یەوە بۆ صاهیاسی صیاجش بڕواهە- 1 :
مجلغ الحىم ،كشاس(،2003/8/11، )14ؿ  - 2 - 2 .2- 1مجلغ
الحىم،كشاس سكم()33لعىت ،2004/ 3/8 ،2004ؿ - 3 .1مجلغ
الحىم ،كشاس سكم()46لعىت  30 ،2004اراس ،2004ؿ - 4 .1مجلغ
الحىم ،كشاس سكم( )48لعىت ،2004/3/ 29 ،2004ؿ  - 5 .2- 1مجلغ
الحىم ،كشاس()93لعىت ،2004/6/1 ،2004ؿ - 6 .1مجلغ الحىم ،
كاهىن اداسة الذولت العشاكيت للمشخلت الاهخلاليت 8 ،اراس، 2004
ؿ  - 7 .116- 96مجلغ الىىاب العشاقي ،حؽىيل الحيىمت العشاكيت
الاهخلاليت ،حشٍذة الىكائع العشاكيت العذد / 5/23 ،3998
،2005ؿ  - 8 .4- 2الجمعيت الىطىيت العشاكيت ،كاهىن سكم( )11لعىت
 2005كاهىن الاظخفخاء على مؽشوع الذظخىس ،حشٍذة الىكائع
العشاكيت  ،العذد( /12،)4005حؽشًٍ الاوٌ ، 2005/ؿ- 9 .2- 1
حمعيت الىطىيت العشاكيت الاهخلاليت ،الذًباحت،حشٍذة الىكائع
العشاكيت ،العذد  28 ،4012واهىن الاوٌ  ،2005ؿ.32- 1
2
 مجلغ الحىم ،كاهىن اداسة الذولت العشاكيت للمشخلت الاهخلاليت،مفذس ظابم ،ؿ111و.114- 113
3
حمعيت الىطىيت العشاكي ت الاهخلاليت ،الذًباحت ،مفذس ظابم،
ؿ.32
 4دەظخەی ئاماسی هەسێمی وىسدظخان ،هەخؽەی ڕووبەسی
پاسێضگاواوی هەسێمی وىسدظخان بە هیلۆمەجش
=http://www.krso.net/Default.aspx?page=article&id=817&l
.3,3october2018
5
 ڕووبەسی خاوی هەسێمی وىس دظخان()83827هم ، 2لەمڕووبەسە()52794هم 2هەدەواجە ()%62.98جێىڕای ڕووبەسی خاوی
هەسێمی وىس دظخان بە پێی مادەی()140ی دەظخىسی هەمیؽەیی
عێراقی فیذڕاڵ بە هاوچەی ملمالوێ هاوی بشاوە و دەبىایە جا( 21ی
واهىووی یەهەمی  )2007پاػ ئاظایی هشدهەوە دۆخی ئەو هاوچاهە و
ئەهجام داوی ظەسژ مێری لە ڕاپشظییەوی داهیؽخىاهە ڕەظەهەهەی دا
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دسێژی(''42˚26'25
وهێڵی
باوىس
'')37˚ 20'44
'')46˚16'01خۆسهەاڵث .بڕواهە هەخؽەواوی ژماسە2).،(1

-

هەخؽەی ژماسە ) (1ظىىسی خيىمەحی هەسێمی وىسدظخان بە پێی پاسێضگاواوی عێراق

ظ ەسچاوە :واسی جىێژەس ب ە ظىد وەسگشجً ل ە - 1 :دەظخەی ئاماسی ه ەسێمی
وىسدظخان ،ه ەخؽەی ڕووبەسی پاسێضگاواوی ه ەسێمی وىسدظخان بە
هیلۆمەجش( ،
) ، http://www.krso.net/Default.aspx?page=article&id=817&l=3
( 30هۆڤەمبەسی  - 2 .1ٌ ،)2016ئ ەخمەد ڕەفیم ه ەسیم ،هاوچ ە دابڕاوەواوی
هەسێمی وىسدظخان ،لێيۆڵیىەوەیەن لە حىگشافیای ظیاظیذا،
باڵوهشاوەواوی ظەهخەسی لێيۆڵیىەوەی ظت راجیجی وىسدظخان  -ظ لێماوی،
 - 3 .65ٌ ،2014هاؼم یاظین خمذ امین خذاد و ئ ەواوی جش ،ئەجڵەط
ه ەسێمی وىسظخاوی عێ راق و ح یهان ،چاپی یەهەم ،حێ هىط بۆ چاپ ەمەوی و
واسی هىه ەسی  -ه ەولێر.81ٌ ،2009 ،
ه ەخؽەی ژماسە) (2پاسێضگاواوی خيىم ەحی ه ەسێمی وىسدظخان

ظ ەسچاوە :واسی جىێژەس بە ظىد وەسگشجً لە - 1 :دەظخەی ئاماسی
هەسێمی وىسدظخان ،هەخؽەی ڕووبەسی پاسێضگاواوی هەسێمی
چاسەهىس ی واسگێڕی ئەم هاوچاهە یەهالبىشایەجەوە ،ئایا دەگەڕێىەوە
ظ ەس هەسێمی وىس دظخان یان ها؟ ،بۆ صاهیاسی صیاجشو هۆواسی ج ێ
بەحێىەهشدوی بڕگەواوی دەظخىسی عێراقی جایبەث بەم پشظە  ،جيایە
بڕواهە :ئەخمەد ڕەفیم هەسیم ،هاوچە دابڕاوەواوی هەسێمی
وىسدظخان ،لێيۆڵیىەوەیەن لە حىگشافیای ظیاظیذا ،ب اڵوهشاوەواوی
ظەهخەسی لێيۆڵیىەوەی ظتراجیجی وىسدظخان  -ظلێماوی- 3 ٌ ،2014 ،
.542
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(( ،
هیلۆمەجش ،
بە
وىسدظخان
=http://www.krso.net/Default.aspx?page=article&id=817&l
) (30 ،3هۆڤەمبەسی  - 2 .1ٌ ،)2016ئەخمەد ڕەفیم هەسیم ،هاوچە
دابڕاوەواوی هەسێمی وىس دظخان ،لێيۆڵیىەوەیەن لە حىگشافیای
ظیاظیذا ،ب اڵوهشاوەواوی ظەهخەسی لێ يۆڵیىەوەی ظتراجیجی
وىسدظخان  -ظلێماوی - 3 .65ٌ ،2014 ،هاؼم یاظین خمذ امین
خذاد و ئەواوی جش ،ئەجڵەط هەسێمی وىسظخاوی عێراق و حیهان،
چاپی یەهەم ،حێ هىط بۆ چاپەمەوی و واسی هىهەسی  -هەولێر،
.81ٌ ،2009
بەش ی دووەم :هۆواسە مشۆییەوان:
مەبەظذ ل ە هۆواسە مشۆییەوان ،بشیدیە ل ە هە مىو ئەو ه ۆواساهەی
هە پەیىەظخە بە خىدی مشۆڤ و هەمىو ئەو چاله ییە
حۆساوحۆساهەی هە ڕۆژاهە ئەهجامی دەداث ،واسیگەسیەوی صۆس
گەوسەی هەیە ل ەظەس بڕیاسداوی ڕامیاسی و هێزی دەوڵەث و پێگە
6
هێىدەوڵەجییەهە ی .لەم بەؼەدا واسیگەسی فاهخەسە مشۆییەواوی
هەسێمی وىس دظخان لەظەس هەڵبژاسدهەوان هەسێم دەخەیىە ڕوو .ب ۆ
ئەم مەبەظخەػ ئەم ب ەؼەمان دابەش ی س ێ باط هشدووە ه ە
بشیخین لە:
باس ی یەهەم :جایبەجمەهذییەواوی داهیؽخىان:
داهیؽخىان گشهگتریً پێىهاجەو بەهشختریً دەسامەحی دەوڵەجە ،
چىهىە د ەسخەسی ڕووی ؼاسظخاه ییەحی دەوڵەجە ،داڕێژەساوی یاظا و
ظیعخمی فەسماهڕەوایی و ڕۆ ڵی ڕامیاسی دەوڵەجً ،جىاها و ڕۆ ڵی ه ەس
7
دەوڵەجێً پەیىەظخە بە جایبەجمەهذییەواوی داهیؽخىاهەهەیەوە .
چىهىە داهیؽىان فاهخەسێيی صیىذوو(عامل خیىی)ی د یىامیىیە ل ە
هاو هەس یەهەیەوی ڕامیاسیذا ،هەس بۆیەػ حىگشافیای ڕامیاسی ل ە
هەسدوو ڕوواهگەی ئ ەظىۆگشافی(وەچە ،ئایً ،صمان) و
دیمۆگشافی(داهیؽخىان ،ژماسە ،حۆس  ،چڕی ،دابەػ)گشهگ ی ب ە
8
داهیؽخىان دەدەن .
داهیؽخىان واسیگەسی گەوسەی هەیە لەظەس پشۆظەی هەڵبژاسدوی
9
هەس یەهەیەوی واسگێڕی یان ڕامیاسی ،چىهىە بەؼێً لە داهیؽخىان
هەڵذەظتن دسوظخىشدوی (وۆمعیۆوی جایبەث بە هەڵبژاسدن) ،
پشۆظەهەػ بۆداهیؽخىاوی یەهەیەوی ڕامیاسی دەهشێذ ،بەؼێً ل ە
داهیؽخىان(دەهگذەس)ب ەؼذاسی پشۆظەهە دەهەن و بەؼێً ل ە
داهیؽخىان(بەسبژێش)وەن هىێىەسی خۆیان دەهێرن بۆئەو پ ۆظخە یان
ئەو پۆظخاهەی هەڵبژاسدهەهەی بۆ بەڕێىەدەبشێذ(ظ ەسۆن ،
پەسلەمان ،ئەهجىمەوی پاسێضگا...هخذ) ،دواجش ئەو خيىمەجەی پ ێىذێذ

-1
-2
-3

-4

6

كاظم الذوٍياث ،الجغشافيا العياظيت ،الطبعت الاولى ،مشهض
الىخاب الاوادًمي -عمان،2011 ،ؿ.151
7
طه عبذالعليم سضىان ،الجغشافيا العياظيت املعاـشة ،بذون عذد
الطبعت ،مىخبت الاهجلى املفشٍت  -اللاهشة ،1998 ،ؿ.235
8
خعام الذًً حاد الشب ،الجغشافيت العياظيت ،الطبعت الاولى،
الذاس املفشٍت اللبىاهيت ،2009 ،ؿ.173
9
مەبەظذ لە یەهەی ڕامیاسی بشیخییە لە دەوڵەث ،ویالیەث ،هەسێمی
فیذڕاڵی ،هاوچەی خۆڕێبەسی.
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یان ئەو دەظەاڵجەی پێىذەهێنرێذ لە لیەن ژماسەیەوی هەمی
فەسماهڕەوایی
ظەسهەوجىەوان )...
داهیؽخىاهە(واهذیذە
داهیؽخىان(گەٌ) دەهەن ،ئەو بەسهامەیەش ی هە ح ێبەحێی دەهەن
واسیگەسی ڕاظخەوخۆی دەبێذ ل ەظەس جەواوی داهیؽخىاوی یەهە
ڕامیاسییەهە .ئەهجام دان و ئەهجامی پشۆظەهە لە خىلێً جا
خىلێيی جش جەهاهەث لە یەن خىلی هەڵبژاسدهیؾ بە پێی هاوچە
حىگشافییە حیاواصەوان دەهەوێخە ظ ەس جایبەجمەهذییەواوی
داهیؽخىان هەبشیخین لە:
یەهەم :كەباسەی داهیؽخىان :
كەباسەی داهیؽخىان بە ظ ەسچاوەی هێزی دەوڵەجان دادەهشێذ لە
ظیاظەحی ه ێىدەوڵەحی و یەهێىە لەو هۆواسە واسیگەساهەی ڕۆ ڵی
هەیە لە ظەس هەڵعىهەوحی دەوڵەجان لە گ ۆسەپاوی ظیاس ی حیهاهذا
10
هەیە )ئەفالجۆن)یؾ پێی وابىو هە كەباسەی داهیؽخىان ڕۆ ڵی
هەیە لە دسوظخىشدوی خيىمەحی دەظخىسی و دەظەاڵحی ح ێگیر ،
هەسوەها (ئەسظخۆػ) پێی وابىو هە هۆواسێىە واسیگەسی هەیە
11
لەظەس گۆڕینی ظیعخمی فەسماهڕەوایی .
خيىمەحی هەسێمی وىسدظخان ڕەهگە یەهێً ب ێذ لە خيىمەجە
هاواصەواوی حیهان هە داجایەوی دسوظذ و باوڕپێىشاوی لەبەس دەظخا
هەبێذ ظەباسەث كەباسەی داهیؽخىاوی هەسێمەهەی ،ئەویؾ لەبەس
وۆمەڵێً فاهخەس هە بشیخین لە:
ئەهجامىەداوی ظەسژ مێری گؽتی لەظاڵی 1987ەوە.
وۆچی بەسدەوامی وىس دظخاهیان بەگؽتی و لوان بە جایبەحی ب ۆ
هەهذەسان لە ظا ڵی()1987ەوە جا ئێعخا.
هاجنی ظەدان ه ەصاس دەسبەسدەسی عێراقی لە پاػ ڕووخاهذوی
ظیعخمەی ظیاس ی پێؽىوی عێراق لە ظا ڵی( ،)2003و
ظەسهەڵذاوی حەهگی جایفی لەعێراق و دەسهەوجنی دەوڵەحی ئیعالمی
لە عێراق و ؼام(داعؾ)  ،پاؼتر داگیرهشدوی ؼاسی مىظ ڵ
لە( 10خىصەیشاوی  )2014دواجش داگیرهشدوی پاسێضگا و ؼاسو
ؼاسۆچىەواوی جش (دیىەی ) عێرق ،هاجنی دەسبەدەسان گەیؽخە
لىجىە.
هاجنی دەیان ه ەصاس ئاواسەی ظىسی لەپاػ ظەسهەڵذاوی حەهگی
هاوخۆیی لە وۆماسی ظىسیا لەظاڵی 2011ەوە.
ئەم هۆواساهە وایان هشدووە داجایەحی وسد و باوەڕپێىشاو لەبەسدەظتی
وەصاسەحی پالهذاهاوی خيىمەحی هەسێمی وىسدظخاهذا هەبێذ ،ژماسەی
داهیؽخىاوی هەسێم هە بە پێی ژماسەداهان و گەماسۆظاصی(الحفش
والتركیم) لە ظاڵەواوی (2009و  )2010ئەهجام دساون ژماسەی
یەن
دوای
لە
یەن
هەسێم
داهیؽخىاوی
()486988790و() 489098884هەظە ،بەاڵم ژماسەی داهیؽخىاوی
هەسێم بە پێ پعىڵەی خۆسان بۆ هەس دوو ظا ڵی( 2009و
10

م دمذ مدمىد ابشاهيم الذًب ،الجغشافيا العياظيت مىظىس
معاـش ،الطبعت الدامعت ،الىاؼش مىخبت الاهجلى املفشٍت -
اللاهشة ،2002،ؿ.567
11
ن
فخحي مدمذ ابىعياهت ،الجغشافيا العياظيت ،بذو عذد
العطبعت ،داس املعشفت الجامعيت ، 1983 ،ؿ.73- 72
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)2010یەن ل ە دوای یەن ()480258750و ( )481388297ه ەظە .
بڕواهە خؽخەی ژماسە(1).
وەن لە خؽخەی ژماسە( )1دەبیىین حیاواصی هەیە لە ژماسەی
داهیؽخىاوی پاسێضگاواوی هەسێم لە یەن ظاڵذا ،هەسچی ژماسەی
داهیؽخىاهە بە پێی وۆبىوی خۆسان مەبەظذ لێی هەمىو ئەو
هاواڵجیاهەی هەسێمە هە پعىڵەی خ ۆساهیان ظەس بە س ێ
پاسێضگاهەی هەسێمً ،بە پێچەواهەوەؼەوە داجاواوی ژماسدن و
گەماسۆظاصی هە مىو داهیؽخىاوی هەسێم دەگشێخەوە جەهاهەث ئەگەس
وۆبىوی خۆساهیؽان ظ ەس بە پاسێضگاواوی دەسەوەی هەسێم ب ێذ و لە
هەسێم هیؽخەجێ بىوبێتن .
داجاواوی خؽخەهەی ظەسەوە ئەوەمان پێذەڵێذ ڕێژەی صیاد بىووی
داهیؽخىاوی هەسێم( ،)%3ب ەاڵم ل ەظەس ئاظتی پاسێضگاوان حیاواصە و
بەسصجشیً ڕێژە بەس پاسێضگای ده ۆن دەهەوێذ()%485و لە
هەولێر()%2837و ل ە ظلێماوی ()%2815ئەمەػ دەگەڕێخەوە ب ۆ
وۆمەڵێً هۆواسی ڕۆؼيبیری و ولخىسی و وۆمەاڵیەحی و ئابىسی...جاد.
بڕواهە خؽخەی ژماسە(1).
هەسچی صیاد بىووی ڕێژەی صیاد بىووی ژماسدن و گەماسۆظاصییە ،لە
هەسێم دا ڕێژەهەی( ،)% 485بەاڵم لە پاسێضگای هەولێر ڕێژەگە بەسص
دەبێخەوە بۆ ()%6و لە دهۆن بۆ ( )% 4882و لە ظلێماوی
هەمتریيیاهە( ،)%2885هۆواسی صیاد بىووی داهیؽخىاوی پاسێضگای
هەولێر دەگەڕێخەوە بۆ پایخەخذ بىووی هەولێر و بىوو ی
دەظەاڵجەواوی ظەسۆوایەحی هەسێم و ئەهجىمەوی وەصیشان و
وەصاسەجەوان و پ ەسلەمان و وىظىى ڵی واڵجان و هىێىەسایەحی وواڵجە
بیاهەوان.هخذ ،وەبەسهێىاوی بیاوی بەسدەوام ئەماهەػ وادەواث
صۆسجشیً هەلی واس بەدەظذ ب ێذ و صۆسجشیً هاواڵحی بخاجە ظەس واس ،
هەسچی پاسێضگای دهۆهیؽە بەهۆی بىووی دەواصەی ئیبراهیم 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 ل ە
دەظەاڵجەواوی هەسێم چ بە هۆی ظیعخمی واسگێڕی هەسێم و
هەبىووی لم ەسهەصی واسگێڕی ،واسیگەسی هەبىوە لەظەس دۆخی
ئابىسی پاسێضگاهە و ئەمەػ ه ۆواسبىوە بۆ ڕاهێؽاوی هەمتریً
هاواڵجیاوی پاسێضگاواوی جشی عێراق و دەسەوەی عێراق ئەمە و حگە لە
فاهخەسی ڕامیاسی و واسگێڕیؾ.
بەگؽتی و ئەم داجایاهە ظ ەسوەی پؽتی پ ێىابەظترێذ ب ۆ ئەهجام
داوی هەڵبژاسدهەوان ،بەڵيى وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبە خۆی
هەڵبژاسدهەواوی عێراق جۆماسی دەهگذەساوی جایبەث بەخۆی هەیە ه ە
12
پێؾ هەس هەڵبژاسدهێً هىێ دەهشێخەوە ،بەاڵم دەهشێذ داجاواو ی
وۆبىوی خۆسان وەن بىەمایەن بەواسبه ێنرێذ بۆ صاهینی ڕێژەی
صیادبىووی داهیؽخىان و صیاد بىووی ڕێژەی دەهگذەسان.

-1

-2

12

وەصاسەحی پالهذاهان /دەظخەی ئاماسی هەسێمی وىسدظخان،
ڕاگەیاهذوی ڕۆژهامەواوی،
http://www.mop.gov.krd/index.jsp?&lng=ku,14June2017,p.
.2-3
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صیاد بىووی كەباسەی داهیؽخىان واسیگەسی هەیە لەظەس پشۆظەی
هەڵبژاسدن لەم ڕوواهەی خىاسەوە:
بەؼذاسیىشدوی ژماسەیەوی صیاجشی دەهگذەس لە پشۆظەی هەڵبژاسدهذا،
ئەمەػ پێىیعتی بە ئامادەهشدوی پێؾ پشۆظەواوی هەڵبژاسدن
دەبێذ وەن هشدهەوەی ژماسەیەوی صیاجشی هاوەهذی جۆماسی
دەهگذەسان و بىىەی دەهگذان .ب ۆ همىه ە لە هەڵبژاسدوی پ ەسلەماوی
وۆماسی
لە( 30وا هىووی
فیذڕاڵ
عێراقی
13
دووەمی )2005دا ) (14,270,000دەهگذەس مافی دەهگذاهیان هەبىو،
14
بەاڵم ئەم ڕێژەیە بىو بە ) (15,568,702بۆ هەڵبژاسدوی
پەسلەماوی ( 15واهىووی یەهەمی ) ،2005واجە لە ماوەی هەمتر
لە()11ماهگذا ژماسەی دەهگذەسان()182988702صیادی هشد ،ئەمەػ
دەواجە()%883ی وۆی دەهگذەساوی هەڵبژاسدوی پێؽىو .ئەمە ب ۆ
پاسێضگاواوی هەسێمیؾ هەس دسوظخە ،بڕواهە خؽخەی ژماسە(2).
ژماسەیەوی صیاجش واهذیذەوان هىێىەسایەحی داهیؽخىان دەهەن ،
ئەمەػ وا دەواث ژماسەیەوی صیاجش لە واهذیذەوان ملمالهێی
هەڵبژاسدن بىەن .و ژماسەی پاسجە ڕامیاسییەوان كەواسە ڕامیاسییەواوی
بەؼذاسی پشۆظەهە صیاجش دەبً .
خؽخەی ژماسە)(2
خؽخەی كەباسە خێزان لە پاسێضگاوی هەسێم دا لە ظا ڵی  2009دا.
ثاريَزطا

قةبارةي خ يَزان

سم يَماني

489
582
7
687

هةول يَر
دهؤك
ت يَلرِاي ثاريَزطاكاني ع يَراق

ظ ەسچاوە:حمهىسٍت العشاق  -وصاسة الخخطيط ،الخعذاد العام للمباوي
واملعاهً وامليؽاث والاظش ظلعلت جلاسٍش التركيم و الحفش ،بذون
اظم مطبعت ،بذون ظىت الطبع ،ؿ.25
بە ڕواهین لە خؽخەی ژماسە ( )2دەبیىین یەهێً لە هۆواسەواوی
بچىوی كەباسەی خێزان ل ە پاسێضگای ظلێماوی دسەهگ خێزان
دسوظخىشدهە بۆ همىهە هاوەهذی پێىهێىاوی خێزان لە پاسێضگای
ظلێماوی ( )2781ظاڵییە ،بەاڵم ئەم ڕێژەیە لی لواوی پاسێضگای
هەولێر دادەبەصێذ بۆ 2589ظاڵ و لی لواوی پاسێضگای دهۆن
15
دادەبەصێذ بۆ()2288ظاڵ .

13

الامم املخدذة ،وؽشة معلىماث الامم املخدذة لالهخخاباث - ،2005
http://www.ihec.iq/content/file/othe r_reports/2005_electio
.n_fsheet_ar.pdf,25April2009,p.1
14
لبعثت الذوليت ،البعثت الذوليت لالهخخاباث العشاكيت الخلشٍش النهائي
لهخخاباث15واهىن الاوٌ  2005ملجلغ الىىاب العشاقي،
http://www.ihec.iq/content/file/othe r_reports/imie_final_re
.port_2005_cor_elections_ar.pdf,25April2009,p.2
15
حمهىسٍت العشاق ،وصاسة الخخطيط ،الجهاص املشهضي لالخفاء،
معذٌ الضواج والطالق الدام و مخىظط العمش عىذ الضواج لعىت
،2013
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16
پشۆظەهە واحی صیاجش و جێچىوی صیاجشی داسا یی دەبێذ .ئەگەس
بڕواهین لە هەڵبژاسدوی ظا ڵی ( )1992هەڵبژاسدن ب ۆ
17
دیاسیىشدوی )(105ئەهذام پەسلەمان ئەهجام دسا ،بەاڵم لە ظا ڵی
 2005دا ژماسەی وىسظ ییەوان هشا بە ( )111ئەهذام پەسلەمان .ب ۆ
همىهە جێچىوی ه ەس دەهگذەسێً لە دەهگ ذان بە دەظخىسی
هەمیؽەیی عێراق لە ( 15حؽشینی یەهەمی )2005دا ()4801دۆلس
بىە ،بەاڵم لە هەڵبژاسدوی ئەهجىمەوی هىێىەساوی ( 15واهىو ی
18
یەهەمی)2005دا ڕێژەهە ب ەسص دەبێخەوە بۆ()4847دۆلس .خەسجی
خەمڵێنراو بۆ ڕاپشس ی ل ەظەس د ەظخىس لە (15ئۆهخۆبەسی) 2005
( )64800188868000دیىاس بىە ،بەاڵم خەسخی خەمڵێنراو ب ۆ
هەڵبژاسدوی ئەهجىمەوی هىێىەسان لە 15واهىووی یەهەمی 2005
()65811087358000دیىاس بىە هە جەنها ()60ڕۆژ ماوەیان بىو ە ،19بڕی
جێچىن لە هەڵبژاسدهەواوی ئەهجىمەوی پاسێضگاواوی 20عێراق صۆس بەسص
دەبێخەوە بە حۆسێً جێچىوی ه ەس دەهگذەسێً دەبێذ بە()886دۆلس
21

http://iraqcensus.org/index.php?option=com_conte nt&view
=article&id=977&catid=87&lang=ar& Itemid=308
..June2017,with out page no18،
16
ی
دیذاس لەگەٌ هاوسێ جۆفیم بەڕێىەبەس گؽتی هىظیىگەی
ظلێماوی وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبەخۆی هەڵبژاسدهەوان ،هىظیىگەی
وۆمعیۆن لە ظلێماوی6 ،هیعان.2017
17
لە ڕاظدیذا هەڵبژاسدن و هێبڕوێ ب ۆ()100وىسس ی پ ەسلەماوی
ئەهجامذسا ،بەپێی بڕیاسێيی ظ ەسهشدایەحی بەسەی وىسدظخاهیؾ هە ل ە
 1992 /4/8دەسچىو( )5وىسس ی بۆ مەظیدیەواوی وىسدظخان
جەسخاهىشا ،بۆ صاهیاسی صیاجش بڕواهە :پەسلەماوی وىس دظخان ،مێژووی
هەڵبژاسدوی خىلی یەهەم ،1992
http://www.kurdistanparliament.org/Default.aspx?page=pa
.ge&c=Parliament-History1992,27June2017
18
هشٍم الخميمي ،دساظت خىٌ اليلفت املاليت للىاخب العشاقي في
العملياث الاهخخابيت و وظائل جخفيضها،
www.ihec.iq/ftpar/kurdish-page/Articles-and-Research/kmnr.doc,13March2017.p1-14
19
وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبەخۆی هەڵبژاسدهەوان لە عێراق ،ڕاپۆسجێً
بۆ ئەهجىمەوی هىێىەسان،و.ظاڵح مدەممەد ئەمین و ئەخمەد
مدەممەد ئیعماعیل،بە بێ ژماسەی چاپ ،بە بێ ؼىێنی چاپ،
بەغذاد ،ئەیلىلی .112ٌ،2006
20
حگە لە پاسێضگاواوی هەسێمی وىسدظخان و پاسێضگای
هەسوىن(جىێژەس).
21
لە وواڵجە پێؽىەوجىوەوان هە ژێش خاوی ئابىسی بەهێزیان هەیە و
ئاظتی خىێىذەواسی و ڕۆؼيبیری دەهگذەسان بەسصە و دۆخی ظیاس ی و
ئاظایؾ حێگیرە ...بەواسهێىاوی جەهىەلۆحیا بۆجە هۆی دابەصاهذوی
جێچىووی دەهگذەس ،بۆ همىهە لە جێچىوی دەهگذەسێيی ئەمەسیيی لە
هەڵبژاسدوی ظا ڵی  1996دا جەنها()1813دۆلس بىە ،بۆ صاهیاسی صیاجش
لەظەس جێچىوی دەهگذەسێً لە هەڵبژاسدهەواوی عێراق و هەهذێً لە
Page 36

دووەم :گەؼەی داهیؽخىان
صیاد بىووی ژماسە داهیؽخىان(صیادبىووی ظشوؼت ی  -جىێژەس) ،
واسیگەسی هەیە لەظەس هێزی دەسوووی و ئەمەػ واسیگەسی هەیە
لەظەس هێزی دەوڵەث ،چىهىە ژماسەی داهیؽخىان بە واجای
صیىذویەحی دەوڵەث دێذ ،ئاماژەیە بۆ دڵىیایی هەجەوەیی و
22
هەظخىشدن بە دڵىیای ی .بۆیە ل ە ئەگەسی صیادبىوو ی
داهیؽخىان (ظشوؼتی ،هاظشوؼت ی) پێىیعتی بە جاصەهشدهەوەی
جۆماسی دەهگذەسان و ئامادەواسییەواوی خا ڵی ظەسەوە دەبێذ .ب ۆ
همىهە ڕێژەی صیاد بىووی داهیؽخىاوی هەسێمی وىس دظخان لە هێىان
23
ظااڵوی( )2012- 2011دا()%3بىە  ،لەئەگەسی بەسدەوام بىووی بەم
ڕێژەیە ئەوا ظااڵهە صیاجش( )%3داهیؽخىان دەبً بە هەڵبژێش و
بەؼذاسی پشۆظەی دەهگذان دەهەن .
ظێیەم :دابەػ بىووی حىگشافی داهیؽخىان:
دابەػ بىووی حىگشافی بەماهای دابەؼبىووی داهیؽخىان دێذ ب ە
گىێشەی ؼاسوؽ ین و گىهذوؽ ین ،جایبەجمەهذییەواوی هەسیەهەیان
لەم ڕواهەوە دەسدەهەوێذ هە بشیخین لە :
 - 1ؼاسوؽ ین :داهیؽخىاوی ؼاسوؽ ین بەهۆی دۆخی جایبەحی ؼاسەوان ل ە
ڕووی ئاظتی ڕۆؼيبیری و صاوعتی و وۆمەاڵیەحی و ئابىسی و بەسص ی
ه ۆؼیاسی ڕامیاسی ،دیذ و جێڕواهییان بۆ پشۆظەی هەڵبژاسدن
حیاواصجشە لە داهیؽخىوی گىهذوؽیىان ،ئەمەػ وا دەواث هەسدوو
ڕەگەص ب ەؼێىەیەوی واساجش بەؼذاسی پشۆظەی دەهگذان بى ەن و
دەهگ بەو كەواسە ڕامیاسی و واهذیذاهە بذەن هە واسدەهەن ب ۆ
بەسص جشهشدهەوەی ئاظت ی داسایی و صاوعتی و ڕۆؼيبیری و
خضمەجگىصاسی و خۆؼگىصەساهییان ،ئەمە حگە لەوەی صیاجش
24
ئاسەصووی دەهگذان دەهەن بە پاسجە هىێخىاص و واهذیذە لوەوان و
25
بەسهامە هىێییەوان  ،ئەمە لە واج ێىذایە هە عێراق بە یەهێً ل ە
وواڵجە گەهجەوان دادەهشێذ لە حیهاهذا چىهىە جەمەوی هضیىەی
وواڵجاوی دی ،جيایە بڕواهە :هشیم الخمیمی،دساظە خىٌ اليلفە املالیە
للىاخب العشاقی فی العملیاث الاهخخابیە و وظائل جخفیچها ،مفذس
ظابم ،ؿ.1
22
مدمذ اصهش ظعيذ العمان ،الجغشافيا العياظيت اظغ
وجطبيلاث ،بذون عذد الطبعت ،داس الىخب للطباعت واليؽش -
املىـل،1988 ،ؿ.144
23
دەظخەی وەبەسهێىان  -هەسێمی وىسدظخان،ڕاظتی وەبەسهێىان،
http://www.kurdistaninvestment.org/downloa ds.html,01Ma
.rch2017.p.1
24
بضوجىەوەی گۆڕان لە هاوەهذی ك ەصای ظل ێماوی لە هەڵبژاسدوی 21ی
ئەیلىلی 2013جىاوی ()% 4886ی ظ ەسحەمی دەهگەوان ب ە دەظخبهێذ ،
یەهگشجىی ئیعالمی وىسدظخان ،هاوەهذی ظیاس ی و حەماوەسی
یەهگشجىی ئیعالمی وىسدظخان  -ظلێماوی ،بەش ی هەڵبژاسدوی هاوەهذ،
ڕاپۆسحی ب اڵوهەهشاوە .بە بێ ژماسەی ٌ.
25
دیذاس لەگەٌ هاوسێ جۆفیم بەڕێىەبەسی گؽتی هىظیىگەی
ظلێماوی وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبەخۆی هەڵبژاسدهەوان ،هىظیىگەی
وۆمعیۆن لە ظلێماوی6 ،هیعان.2017
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هیىەی ژماسەی داهیؽخىاهەهەی لە ژێش  21ظا ڵییەوەیە .
26
ؼاسوؽیىاوی هەسێم()%79ی وۆی داهیؽخىاوی خيىمەحی هەسێم
27
پێىذەهێن ن  .ؼاسوؽ یىان ڕۆ ڵی یەهالیی هەسەوەیان دەبێذ
لەظەسهەوجنی لیعدێيی دیاسیىشاو ل ە هاو لیعخەواهیؽذا ل ە
بەدەظتهێىاوی صۆسجشیً وىسس ی پ ەسلەماوی ئەوەیؾ ب ەهۆی بەسص ی
ڕێژەی دەهگذەسان و یەهالییىشدهەوەی ئەهجامی هەڵبژاسدهەهە .
ئەگەس بڕواهین پاػ ئەوەی لیعتی گ ۆڕان ب ەؼذاسی هەڵبژاسدوی
خىلی ظێیە می پ ەسلەمان دەواث ل ەواجێىذا هێؽخا مۆڵەحی فەسمیص ی
28
لە خيىمەحی هەسێم وەسهەگشجىە جىاو ی ) (445,024دەهگ
بەدەظخبهێىێذ و بب ێذ بە لیعتی ژماسە دوو لە وىسدظخاهذا ،لە
هەڵبژاسدوی خىلی چىاسە می پ ەسلەماهیؽذا ژماسەی دەهگەواوی
29
گەیؽخە ) (476,736دەهگ ،ئەمەػ بە واجای صیاد بىوو ی
دەهگەواوی بە هضیىەی()1.1%ی دەهگەواوی خىلی پێؽىوجش دێذ .
گىهذوؽ ین :بە هۆی دۆخی جایبەحی گىهذوؽیىان لە هضمی ئاظتی
صاوعتی و ڕۆؼيبیری و وۆمەاڵیەحی و ئابىسی ب ە ب ەساوسد ب ە
داهیؽخىوی ؼاسوؽ ین ،گىهذوؽیىان هەمتر ب ەؼذاسی پشۆظەی
ڕامیاسییەوان و هەڵبژاسدن دەهەن بە جایبەجتر ڕەگەصی مێ ،صیاجش
ظەسكاڵی ئیؾ و واسی ڕۆژاهەی خۆیاه ً  ، 30لە ئەگەسی
بەؼذاسیىشدهیؽیاهذا ،صیاجش ئاسەصووی دەهگذان دەهەن بەو واهذیذ
و كەواسە ڕامیاسییاهەی هە مێژیىەیەهیان لە خەباجذا هەیە و لی
گىهذؼیىەوان هاظشاوجشن ،ئەمە حگە لەوەی صیاجش ل ەژێش واسیگەسی
ه ۆص و خێل و ئایً و هاظیاوی و فاهخەسە وۆمەاڵیەجییەواوی د ی
دەهگذەدەن وەن دەهگذان بە بەسهامەی كەواسە ڕامیاسییەهە .

گىهذؼیىەواوی هەسێم ()%21داهیؽخىاوی هەسێم پێىذەهێنن
لە()58308گىهذدا هیؽخەحێبىون)%9( ،ی هێزی واسی هەسێمیان
31
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 بەدەسهەوجنی خا ڵی
بەیەهگەیؽخنی ئاڵىگۆڕی باسص گاوی و هشیً و فشۆؼتن 32واسیگەسی
هەیە لەظەس داب ەؼبىووی داهیؽخىان ،ظەسەڕای ئەوەی لە وۆجایی
ظااڵوی 1988دا گىهذ ەواوی هەسێم وێشاهىشان و لە ئۆسدوگا
صۆسەملێيان یان لەؼاسە گەوسەوان هەسێم داهیؽخەحێىشان(بڕواهە
هەخؽەی ژماسە ) )(3بۆ همىهە ژماسەی گىهذەواوی پاسێضگای ظلێماوی
پێؾ وێشاهبىون لە ظا ڵی()1977دا() 2527گىهذ بىە بەاڵم پێؾ
ڕاپەڕیً جەنها()18گىهذ لە پاسێضگاهەدا ماوە ،ظەسحە می گىهذەواوی
جش هە ژماسەیان() 2509گىهذ بىوە وێشان و خاپىسهشاوە ،ئەمەػ
دەواجە ()%9983ی وۆی گىهذە خاپىسهشاوەواوی پاسێضگاهە ..بڕواهە
هەخؽەی ژماسە( )4وخؽخەی ژماسە.(3).

26

هەجەوە یەهگشجىەوان ،پشۆفایلی عێراق،
http://www.uniraq.com/index.php?option=com_k2&v iew=it
em&layout=item&id=2185&Itemid=659&lang=ku,27June20
.17
27
وەصاسەحی پالهذان و بەسهامەی پەسەپێذاوی هەجەوەیەهگشجىەوان،
بىهیاجىاوی هەسێمی وىسدظخاوی عێراق ژێشخاوی وۆمەاڵیەحی -
ئابىسی،بە بێ ؼىێنی چاپ ،واهىوی یەهەمی .38ٌ،2012
28
پەسلەماوی وىسدظخان ،مێژووی هەڵبژاسدن خىلی ظێیەم ،2009
http://www.kurdistanparliament.org/Default.aspx?page=pa
.ge&c=Parliament-History2009,23June2017
29
پەسلەماوی وىسدظخان ،خىلی چىاسەمی پەسلەماوی وىسدظخان،
http://www.kurdistanparliament.org/Default.aspx?page=pa
.ge&c=xol4,23June2017
30
ڕێژەی ڕەگەصی مێی واسهەس لەگىهذەوان صیاجشە وەن لە ؼاسەواهذا
بۆ همىهە لە پاسێضگای هەولێر ڕێژەی ڕەگەصی مێ لە
ؼاسەواهذا %14809بەاڵم لە گىهذەواهیذا بەسص دەبێخەوە بۆ ، %27853
لە پاسێضگای ظلێماوی %20871بەاڵم لە گىهذەواهیذا بەسص دەبێخەوە ب ۆ
 .%23816بۆ صاهیاسی صیاجش بڕواهە :حمهىسٍت العشاق/وصاسة
الخخطيط/الجهاص املشهضي لالخفاء ،معذٌ الضواج والطالق الدام و
مخىظط العمش عىذ الضواج لعىت  ، 2013مف ذس ظابم ،بذون سكم
الففدت.
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هەخؽەی ژماسە) (3هەخؽەی ئۆسدوگای صۆسەملێ لە هەسێمذا

31

وەصاسەحی پالهذان و بەسهامەی پەسەپێذاوی هەجەوەیەهگشجىەوان،
بىهیاجىاوی هەسێمی وىسدظخاوی عێراق ژێشخاوی وۆمەاڵیەحی  -ئابىسی ،
ظەسچاوەی پێؽىو 38ٌ ،و.50
32
ن
مدەمەد ؼىاوی ،ئەهترۆپۆلۆژیای داهیؽخى ،چاپی یەهەم ،ئاودێش
بۆ چاپ و ب اڵوهشدهەوە.188ٌ ،2013 ،
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ظەسچاوە :واسی جىێژەس بەظىد وەسگشجً لە:
دەظخەی ئاماسی هەسێمی وىسدظخان ،هەخؽەی ڕووبەسی
پاسێضگاواوی هەسێمی وىسدظخان بە هیلۆمەجش( ،
=http://www.krso.net/Default.aspx?page=article&id=817&l
) 30( ،3هۆڤەمبەسی .1ٌ ،)2016
هاؼم یاظین خمذ امین خذاد و ئەواوی جش ،ئەجڵەط هەسێمی
وىسظخاوی عێراق و حیهان ،چاپی یەهەم ،حێ هىط بۆ چاپەمەوی و
واسی هىهەسی  -هەولێر .64ٌ ،2009 ،بە بەواسهێىاوی بەسهامەی (Arc
GIS10.2 ).
هەخؽەی ژماسە)(4هەخؽەی هیمیایی باساهىشدوی هەسێم

-1

ظەسچاوە :واسی جىێژەس بەظىد وەسگشجً لە :
دەظخەی ئاماسی هەسێمی وىسدظخان ،هەخؽەی ڕووبەسی
هیلۆمەجش ( ،
بە
وىس دظخان
هەسێمی
پاسێضگاواوی
=http://www.krso.net/Default.aspx?page=article&id=817&l
3 (30هۆڤەمبەسی .1ٌ ،)2016

 - 2هاؼم یاظین خمذ امین خذاد و ئەواوی جش ،ئەجڵەط هەسێمی
وىسظخاوی ع ێراق و حیهان ،چاپی یەهەم ،حێ هىط بۆ چاپەمەوی و
واسی هىه ەسی  -هەولێر .65ٌ ،2009 ،بە ب ەواسهێىاوی بەسهامەی (Arc
GIS10.2).خؽخەی ژماسە)(3
پێىجەم :پێىهاجەی داهیؽخىان:
مەبەظخمان لە پێىهاجەی داهیؽخىان بشیخین لە:
 - 1پێىهاجەی جەمەن :مەبەظخمان پ ێىهاجەی جەمەن دابەؼىشدوی
جەمەوی داهیؽخىاهە ب ۆ س ێ گشوپی جەمەن ،ئەواهیؾ مىذاڵ ( ، )18-
هێزی واس( ) 65 - 18ظاڵ ،بەظااڵچىان() 65+ظاڵ ،ه ەسچی گشوپ ی
جەمەن مىذاڵە بەؼذاسی پشۆظەی هەڵبژاسدن هاواث ،بەاڵم ژماسە و
ڕێژەیان ،بەسچاو ڕوووی دەداث بە وۆمعیۆوی بااڵی جایبەث ب ە
پشۆظەی هەڵبژاسدن و كەواسە ڕامیاسییەوان بۆ چۆهیەحی خۆی
ئامادەهشدهیان بۆ ب ەؼذاسی پ ێىشدن و بە د ەظتهێىاوی دەهگیان ل ە
هەڵبژاسدهەواوی ئایىذەدان ،بەاڵم ه ەسچی گشوپی دووەمە مافی
بەؼذاسییان هەیە لە پشۆظەواوی چ خۆواهذیذهشدن لە كەواسەی
پاسحی ڕا میاسی ،یان وەن واهذیذی ظەسبەخۆ ،ئەمە حگە لەوەی
مافی بەؼذاسیىشدهیان هەیە لە پشۆظەی دەهگذان و یەهالیی
هشدهەوەی پشۆظەی هەڵبژاسدن ،بێگىمان ئەم جىێژەی جەمەن ،صیاجش
خەص لە گ ۆڕاهياسی ودەهگذان دەهەن ب ە پاسث و واهذیذی هىێ ،
ئەگەس چی دۆخی وۆمەاڵیەحی و ڕۆؼيبیری و صاوعتی و ئابىسی ڕۆ ڵی
گەوسەی هەیە لە هىاهذوی ڕەفخاسێيی دیاسیىشاوی دەهگذان لی ئەم
گشوپە ،بەاڵم هەسچی گشوپی بەظااڵچىاهە ،صیاجش ئاسەصووی دەهگذان
بە واهذیذ و كەواسە ڕامیاسییە هەگۆڕ و پاسێضگاسەوان دەهەن .ل ە
هەسێمی وىسدظخاهذا ظااڵهە( )1408000مىذاڵ لە دایً دەبً ،واجە
33
ڕێژەی صیاد بىون )(2,6%ئەمەػ ئەوە دەگەیەهێذ ه ەس خىلێيی
34
) (550,000دەهگذەسی هىێ مافی
هەڵبژاسدن صیاجش ل ە
بەؼذاسیىشدهیان دەبێذ لە پشۆظەی هەڵبژاسدهذا.
- 2پێىهاجەی حۆس  :مەبەظخمان لە دابەؼىشدوی داهیؽخىاهە بە پێی
ڕەگەص(ژماسەی هێر ب ەسامبەس بە  100مێ) ،ب ەهۆی حەهگی بضوجىەوەی
ڕصگاسی خىاصی گەلی وىسد لە ؼ ەظذ و خەفخاواوی ظەدەی
ڕابىسدوو پاؼان حەهگی ه ەؼذ ظا ڵەی ئ ێران  -عێراق و پاؼتر ،
حیىۆظایذهشدوی گەلی وىسد و ئەهفاٌ و هیمیاباساهىشدن و ئاواسە
بىووی ژماسەیەوی صۆس لە ڕەگەصی هێر بۆ دەسەوەی وۆماسی عێراق و
پاؼتر ڕاپەڕینی گەلی وىسدظخان و ظەختی دۆخی ئابىسی و ؼەڕی
هاوخۆ(بشاوىژ ی) واسیگەسی گەوسەی هەبىو لەظەس و ۆچی ژماسەیەوی
صۆس هاواڵجیاوی هەسێم ب ە جایبەث لە ڕەگەصی هێر ،ئەمەػ واسیگەسی
هەبىو لەظەس هەمبىوهەوەی ژماسەی دەهگذەساوی هەسێم.
ڕەگەصی هێر صیاجش ئاسەصووی ب ەؼذاسی پشۆظەی دەهگذان دەهەن ،ل ە
ئەگەسی بەؼذاسیىشدهیؽیاهذا ،صیاجش ئاسەصووی دەهگذان دەهەن ب ە
واهذیذ و كەواسە ڕامیاسییە جىهذەڕەوەوان بە ب ەساوسد ب ە ڕەگەصی مێ ،
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33

خيىمەحی هەسێمی وىسدظخان ،چىاسچێىەی ظتراجیجی پاساظخنی
وۆمەاڵیەحی ،بە بێ ژماسەی چاپ و ؼىێنی چاپ.5ٌ ،2016 ،
34
دەؼێذ ظااڵهە ئەم ژماسەیە صیاد بياث ،ئەویؾ پەیىەظخە بە
ژماسەی داهیؽخىان.
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هە صیاجش ئاسەصووی دەهگذان دەهەن بەو واهذیذ و لیعخە ڕامیاسییە
ئاؼتی خىاصەوان یان لیعتی پاسث و هاوپەیماهێدیە مەدەهییەوان ،
ئەگەس چی ڕێژەی بەؼذاسیىشدوی ئافشەجان لەواسی ظیاظیذا لە ژێش
ڕێژەی ویعتراوە ،لەظاڵی  2010دا ڕێژەی ژماسەی ئافشەجان ل ە
35
پەسلەماهذا(ئەهجىمەوی هىێىەسان)()%27بىوە .
پێىهاجەی ئعىىگشافی :مەبەظخمان لە پێىهاجەی هەجەوەیی
داهیؽخىاوی هەسێمی وىس دظخاهە هە بشیخین لە (وىسد و جىسهمان و
عەسەب ،ولذاوی ظشیاوی ئاؼىسی و ئەسمەن) ،بە گەڕاهەوە ب ۆ
ظەسژ مێری ظا ڵی 1977ڕێژەی پ ێىهاجەی ئعىۆگشافی داهیؽخىاوی
هەسێمی وىس دظخان بەم ح ۆسەی خىاسەوە بىوە ،بڕواهە خؽخەی
ژماسە(4).
پاػ ڕاپەڕینی ئاصاسی1991صۆسیىەی عەسەبەوان هەسێمی
وىسدظخاهیان حێهێؽذ ،بەاڵم پاػ ڕووخاهذوی ڕژێمی بە عغ
36
ژماسەیەن لە عەسەبەوان بە هاوی دەسبەسدەس(الىاصخین ) حاسێيی جش
ڕوویان لە هەسێمی وىسدظخان هشدەوە.
هەجەوەی وىسد هە صۆسیىەی ڕەهای داهیؽخىاوی هەسێم
پێىذەهێىێذ ،دەهگەواهیان دابەػ دەبً لە هێىان واهذیذو كەواسە
ڕامیاسییەوان ،هەسچی پێىهاجەی جىسهماهەواهیؽە دەهگ دەدەن بە
پاسجە جىسهماهیەواوی ب ەؼذاسی پشۆسظەی هەڵبژاسدن(پؽيی وۆجای
37
جىسهمان) ،ئەمە بۆ ولذاوی و ظشیاوی و ئاؼىسی و ئەسمەهیەواهیؾ
35

هەجەوەیەهگشجىەوان ،پڕۆفایلی عێراق،
http://www.uniraq.com/index.php?option=com_k2&v iew=it
em&layout=item&id=2185&Itemid=659&lang=ku,27June
.2017
36
بۆ صاهینی ژماسە و ڕێژەی دەسبەدەسی عەسەب بۆ پاسێضگا ئاصادهشاوەوان
هەسێم ،جيایە بڕواهە :ئەخمەد ڕەفیم هەسیم ،ڕەهەهذەواوی پؽذ
ئاواسە و دەسبەدەس لە هێىان ظااڵوی  2015 - 1968لە هەسێمی
وىسدظخان لێيۆڵیىەوەیەن لە حىگشافیای ڕامیاسیذا ،گۆڤاسی صاهيۆی
ڕاپەسیً ،ژماسە .1090 - 1057ٌ ،2016 ،7
37
ئەگەس بڕواهین ل ە ئەهجامی هەڵبژاسدهەواوی خىل ی ظێیە می
پەسلەماوی وىسدظخان ،دەهگی كەواسە مەظیدیەواوی هەسێم
ظ ەسحەمی دەهگەواهیان ()208483بىەو دەواجە ()% 181ی دەهگە
هەژماسهشاوەواوی هەسێم ،ئەمەػ دەواجە ب ەهای()182وىسس ی
بەگؽتی و ()181وىسس ی هەجەوەی وىسد بەاڵم( )6وىسظ ییا ن
بەسهەوجىە ،هەجەوەی جىسهماهیؾ بە هەماوؽێىە()298447دەهگیان
بە دەظتهێىاوە د ەواجە ()%186وۆی دەهگە دساو و هەژماسهشاوەواوی
هەسێم،ئەمەػ دەواجە ب ەهای ()187وىسس ی بەگؽتی و
بەاڵم( )5وىسظ ییان
وىسد،
هەجەوەی
بەهای()186وىسس ی
بەسهەوجىە.ئەمە بۆ هەڵبژاسدوی خىلی چىاسەمی پ ەسلەماهیؾ
هەسدسوظخە ب ۆ همىه ە دەهگی لیعخە مەظیدیەواوی هەسێم ظ ەسحەمی
دەهگەواهیان ( )138499بىەو دەواجە ()%087ی دەهگە هەژماسهشاوەواوی
هەسێم ،ئەمەػ دەواجە بەهای ()0876وىسس ی پ ەسلەمان بەگؽتی
و( )0869وىسس ی هەجەوەی وىسد بەاڵم ()6وىسظییان ب ەسهەوجىە ،

هەس دسوظخە ،بەاڵم عەسەبەواوی هەسێمی وىسدظخان چ بەهۆی
هەگىاظدىەوەی وۆبىوی خ ۆسان ،چ بەهۆی لواص ب ەؼذاسیىەهشدوی
كەواسەی عەسەبی بێذ لە هەڵبژاسدهە پەسلەماهییەواوی هەسێم بێذ ،جا
ئێعخا بەؼذاسییەوی ئەوجۆیان هەبىوە چ لە ب ەؼذاسی چ ل ە
ئەهجامی هەڵبژاسدهەواوی هەسێم  .ه ەس لەبەس ئ ەم هۆیەؼە جا ئێعخا
هیچ وىسظییەوی وۆجا بۆ هەجەوەی عەسەب ج ەسخاهىەهشاوە ل ە
پەسلەماوی وىس دظخان .بەاڵم لە ئەگەسی ماهەوە و گىاظدىەوەی
وۆبىووی خ ۆساهیان بۆ هەسێم ئەوا دەجىاهً چ وەن كەواسە چ وەن
دەهگذەس ب ەؼێىەیەوی صۆس واسا لە بەسژەوەهذی هەجەوەهەی خۆیان
38
بەؼذاسی هەڵبژاسدهەواوی هەسێم بى ەن و ببىە هەڕەؼەیەوی صۆس
گەوسە ل ەظەس ئایىذەی ڕامیاسی و هەجەوەیی ...هەسێم ل ە واجێىذا
ئەگەس هەسێم خاوەوی هیاهێيی ظەسبەخۆی خۆی هەبێذ.
 - 4پێىهاجەی ئاینی :مەبەظخمان لە ئاینزاواوی هەسێمی وىس دظخاهە ه ە
بشیخین لە ئاینی(ئیعالم بە هەسدوو مەصهەبی ظىهە و ؼیعەوە ،
مەظیحی ،ئێزیذی ،ظابیئەی مەهذاوی ،واهەیی ،ؼەبەن ،صەسدەؼتی
 ،)...دیً واسیگەسی دوو لیەهەی هەیە لەظەس پشۆظەی هەڵبژاسدن:
أ  -ڕۆ ڵی هەیە لە كەدەغەهشدوی دەهگذان بە لیەهێ يی دیاسیىشاو ،
دەؼێذ كەواسەیەوی علماو ی بێذ  ،دەؼێذ كەواسەیەوی دیىەی
هەمان ئاینزا بەلم مەصهەبێيی حیاواص بێذ یان ئاینزاییەوی جش بێذ .
ب-
ڵی هەیە لە وۆهشدهەوەی دەهگ بۆ واهذیذێً یان كەواسەیەوی دیاسی
هشاو ،ئەویؾ بە بەواسهێىاوی دەق و جێىعخە 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 دەهگی هاوچەی هەڵەبجە بە دەظخذەهێنن ،
كەواسە هشیعدیاهەوان هە مىو دەهگی مەظیحی لە عەیىياوە و كەصاو
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هەجەوەی جىسهماه یؾ ب ە هە ماوؽ ێىە ()108889دەهگیان ب ە
دەظتهێىاوە دەواجە()%0855وۆی دەهگە دساو و هەژماسهشاوەواوی
هەسێم،ئەمەػ دەواجە ب ەهای ()086وىسس ی بەگؽتی و
بەهای() 0856وىسس ی هەجەوەی وىسد ،بەاڵم ()5وىسظ ییان ب ەسهەوجىە .
بۆ صاهیاسی صیاجش لەظەس ب ەسهەوجەی دەهگی لیعخە ب ەؼذاسبىەوان
جيایە بڕواهە :أ  -پەسلەماوی وىس دظخان ،مێژووی هەڵبژاسدن خىل ی
ظێیەم ،2009ظ ەسچاوەی پێؽىو،ب  -پەسلەماوی وىسدظخان ،مێژووی
خىلی چىاسەم پەسلەماوی وىسدظخان ،ظەسچاوەی پێؽىو.
38
لەبەس ئەوەی پاسێضگای ه ەسوىن فشە هەجەوەیە ،ملمالهێیەوی جىهذ
هەیە لە ه ێىان هەجەوەواوی پاسێضگاهەدا ،بۆ ظەملاهذوی وىسدظخاو ی
بىووی ه ەسوىن یان عەسەبی بىووی ه ەسوىن یان جىسهماوی بىوو ی
هەسوىن ،بۆیە بەساوسد بە پاسێضگاواوی هەسێم و پاسێضگاواوی جشی
عێراكیؾ صۆسجشیً لە دەهگذەسان هاوی خۆیان لە جۆماسی بایۆمەجشی
جۆماسهشدوە ،لەم ڕووەوە پێؽەهگً .ڕادیۆی هەوا ،لە جۆماسی
بایۆمەجشیذا ،هەسوىهییەوان پێؽەهگی عێراكً،
http://www.radionawa.com/prog ramview.aspx?n_=1265&p
._=28,22February2017
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هاخیەواوی پاسێضگای دهۆن وهەیىەوە بەدەظخذەهێنن ،ئێزیذیاوی كەصا
و هاخیەواوی پاسێضگای دهۆن و هەیىەوا دەهگ بە هىێىەس و واهذیذی
خۆیان دەدەن ،هەسبۆیە پاسجە ڕامیاسییەواهیؾ جىاه یىیاهە ظىد
وەسبگشن لە حیاواصی ئاینی و جەهاهەث حیاواصی مەصهەبی یەن
ئایىیؾ ،ئەویؾ بە بەواسهێىاوی واهذی ذ و هەظایەحی ئاینی و ئاینزای
حیاواص بۆ هاو كەواسەواهیان ،ئەگەس چی لە ئایذۆلۆحیا و دیذیگا و
ظتراجیجی پاسجەهە یان كەواسەهە صۆس لە ئا یىیؽەوە دووس ب ێذ .
ظەسەڕای ئەوەی خيىمەحی هەسێم بە یاظا مافی داوە بە وۆمەڵە
هەجەوەیی و ئایىییەواوی هەسێم بە ڕەچاوهشدوی جایبەجمەهذییەواهیان
لە واحی دیاسیىشدوی ظىىسی یەهە واسگێڕی و باصهەواوی هەڵبژاسدهذا
39
بۆ همىهە یەهێتی هیؽخماوی وىس دظخان وەن لە پێىاظەهەیذا
هاجىە"خضبێيی ظىؼیاٌ دیمىهشاحی گەلی وىس دظخاوی عێراكە ،ل ە
پێؽەوەدا هىێىەسی هشێياسان و ڕەهجذەساوی بیرو باصو ی وۆمەڵ
جێذەوۆؼێذ ل ە پێىاو جەواوهشدوی ئ ەسهەواوی ڕصگاسی هیؽخماوی و
40
ظیعخەمی دیمىهشاس ی ظيۆلس ..هخذ" بە لیعتی ژماسەی 102
بەؼذاسی هەڵبژاسدوی خىلی ظێیە می پەسلەماهیان هشد ،لە
لیعخەهەدا چەهذیً ه ەظایەحی ئاینی(مەلی ئاینی)ی جێذابىو ل ە
واهە واهذیذی ژماسە( )57و واهذیذی ژماسە( ،)59حگە لە بىوو ی
41
ئاینزای جشی وەن مەظیحی .
باس ی دووەم :فاهخەسی ڕۆؼيبیری و وۆمەاڵیەحی:
واسیگەسی ئەم فاهخەسە لە پشۆظەی هەڵبژاسدهذا لەم ڕوواهەوە
دەسدەهەوێذ:
یەهەم :فاهخەسی ڕۆؼيبیری :وەن دەصاهین چىاس ئاظتی ڕۆؼيبیری
هەیە ،لە ڕۆؼيبیری ظەسەجایی ) (Parochia l Cultureدا لەم ح ۆسە
ڕۆؼيبیریەدا لەو وۆمەڵگا ظەسەجاییاهەدا هەیە هەگەؼەهشدهیان
صۆس هەمە و جیایذا ئاڕاظخەواوی هاواڵحی ب ەسامبەس بە پشظ ە
ظیاظیەوان صۆس هەمە ،خەڵً ؼدێ يی ئەو جۆ دەسباسەی ئاماهج و
مەبەظخە ظیاظیەوان هاصاهً و هاجىاهً هیچ بشیاسێيی ئەوجۆ بذەن و
39

پەسلەماوی هەسێمی وىس دظخان لە داهیؽخنی ئاظایی ژماسە ()9ی
ڕۆژی  2015/ 4/21یاظای ژماسە( )5ی ظا ڵی 2015ی د ەسچىاهذ بە
هاوی یاظای پاساظخنی مافی پ ێىهاجەوان لە وىسدظخان  -عێراق،
یاظاهە لە س ێ بەػ و()9مادە پێىهاجىە ،جەواوی مافە ظیاس ی و
مەدەوی و وۆمەاڵیەحی و ڕۆؼيبیری و ئابىسیییەواوی پ ێىهاجەواوی لەخۆ
گشجىە ،بۆ صاهیاسی صیاجش بڕواهە :پ ەسلەماوی وىس دظخان  -عێراق ،یاظای
ژماسە()5ی ظا ڵی  2015یاظای پاساظخنی پێىهاجەوان لە وىسدظخان -
عێراق،
http://www.perleman.org/Default.aspx?page=byyear&c=LD
.D-Yasa&id=2015,3February2017
40
ئەهجىمەوی ظەسهشدایەحی  -یەهێتی هیؽخماوی وىسدظخان ،پێىاظە،
 .http://www.pukpb.org/kurdi/Penase,13March201741
دەصگای هەڵبژاسدوی یەهێتی هیؽخماوی وىسدظخان ،واهذیذەواوی
لیعتی  102ی یەهێتی هیؽخماوی وىسدظخان بۆ پەسلەماوی
وىسدظخان،2013ژماسە.13- 2ٌ ،20،2013
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هیچ واسیگەسییەهیان لەظەس وۆی ظیعخمی ظیاس ی هیە .
ڕۆؼيبیرییەهەیان هاوچەییە و ل ەظەس ئاظتی گىهذ و خێزان و وۆمەڵی
ئیخً و ع ەؼیرەجە ...ه ەسچی ڕۆؼيبیری پاؼيۆیەجییە (The subject
)cultureهاجىاهێذ ڕۆؼيبیریەوی هیؽخماوی بيیاث بى ێذ،جان
ه ۆؼمەهذ دەبێذ بە ظیعخمی ظیاس ی و ئەو واساهەی هە دەیياث
هە حاسی وا هەیە جان خ ۆش ی دەوێذ یان سقی ل ێیەحی ئەمەػ
هەظدێيی ظیاس ی ظادەیە بەچالوی ظیاس ی ،دامەصساوەوان
وەاڵمیان صۆس هەمە بەسامبەس پێذاویعدیەواوی جاهەوان ،جاهەوان
هاجىاهً بەؼذاسی واسا بى ەن لە ظیعخەمی ظیاس ی چىهىە باوەسیان
وایە هیچ هشخێً بۆ ڕۆڵیان داهاهشێذ.
هەسچی ڕۆؼيبیری بەؼذاسی هشدهیؽە (Participation Culture
)پێچەواهەی هەسدوو ح ۆسی پێؽترە ،هاواڵجیان وا دەبینن ه ە
دەسفەحی بەؼذاسییان لە ژیاوی ظیاس ی و ظیعخمی ظیاظیذا صۆسە ،
چىهىە هاواڵحی لە ئاظدێيی بەسصی ه ۆؼیاسیذایە بەسامبەس واسوباسی
ظیاس ی و ڕۆ ڵی واسیگەس دەگێڕێذ و واسیگەس دەبێ ل ەظەس ظیعخمی
ظیاس ی دەجىاهً ئەوظیعخمە ب گۆڕن و هەمىاسی بىەهەوە لە ڕێگەی
واسوچالوی حۆساوحۆس و چالوی واسی ظیاظیان ،ئەمەػ لە
ڕێگەی بەؼذاسی ظیاس ی وەن هەڵبژاسدن و خۆپیؽاهذان و هاڕەصای
دەسبڕیً و بەؼذاس ل ە خضبی ظیاس ی و پێىهێىاوی ڕێىخشاوی
42
وۆمەاڵیەحی و ئابىسی و ڕۆؼيبیری .
جاوی ڕۆؼيبیر بەؼذاسی واسای هەیە لە پشۆظەی هەڵبژاسدن و
دەهگذاهذا ،چىهىە بە ئەسن و مافی دەصاهێذ و حگە لەوەی
ڕەفخاسێيی ؼاسظخاو ی -ش ی هەیە لەواحی دەهگذاهذا ،هاهەوێخە ژێش
واسیگەسی دەسەوی وەن دەهگ فشۆؼتن و میذیا و ه ۆص و عەؼیرەث و
43
خێل و ئایً و مەصهەب و ظۆص...هخذ .
بەپێی ڕاپۆسحی هەجەوەیەهگشجىەوان ل ەظاڵی  2011دا ،یەن ل ەظەس
پێىجی ئەو هاواڵجیاهەی عێراق هە جەمەهیان لە ه ێىان ( ) 49- 10ظاڵە
جىاهای خىێىذهەوە و هىظ یيیان هیە ،ئەمە حگە لەوەی
پشۆگشامەواوی خىێىذن و ؼێىاصی واهەوجىەوە و ژێشخاوی لواص
بەسبەسظتن لە بەسدەم پشۆظە فێرهشدن لە گؽذ كۆهاغەواوی
خىێىذهذا ،ڕێژەی خعدىە ب ەس خىێىذوی بى ەڕەحی ب ە ؼ ێىەیەوی
گؽتی صۆس هضمبۆجەوە ل ە %91لە ظا ڵی  1990بۆ  %85لە ظا ڵی
 2007دا ،ئەم ڕێژەیەػ صیاجش دادەبەصێذ و دەگاجە%70بۆ هچاو ی
هاوچە دێهیاث وؽیىەواهذا ،ڕێژەی هەخىێىذەواسی لە هێىا ئافشەحی
عێراق دەگاجە ()%24ئ ەم ڕێژەیەػ دەواجە هضیىەی دوو ه ێىذەی
ڕێژەی هەخىێىذەواسی بەساووسد بە ڕێژەی هەخىێىذەواسی لە پیاواوی
عێراكذا هە ڕێژەهەیان()%11ە ،هاوچە دێهاث وؽ یىەوان صیاجش
42

عىظمان عەلی وەیس ی ،بەؼذاسی ظیاس ی بەهاو ڕەهەهذەواوی لە
وۆمەڵگای ظیاظیذا،چاپی یەهەم ،چاپخاهەی
مىهشیاوی.22- 19ٌ،2007،
43
هەهذێً لە واهذیذەوان وێىەی هەظێيی هضیيی جێ يۆؼەسیان
بەواسدەهێنن لەواحی باهگەؼەی هەڵبژاسدهذا ،جا لە ڕێگایەوە بخىان
هەظتی دەهگذەسان بجىڵێنن و دەهگەواهیان بەدەظخبهێنن ،بڕواهە
پاؼيۆی ژماسە(.)1
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واسیگەسی خشاپی هەخىێىذەواسییان بەظەسەوە دیاسە و ڕیژەی
هەخىێىذەواسی لەو هاوچاهە دەگاجە هضیىەی( )%25بە ب ەساووسد
لەگەڵ هاوچە ؼاسوؽیىەوان هە ڕێژەی هە خىێىذەواسی
هضیىەی()% 14و هەسوەها لە هاوچە دێهاث وؽیىەواهذا حیاواصییەوی
یەهجاس گەوسە هەیە لە هێىان ئافشەجان و پیاوان ظەباسەث ب ە
44
هەخىێىذەواسی .
دووەم :فاهخەسی وۆمەاڵیەحی :ئەم فاهخەسە واسیگەسی هەیە لەظەس:
45
 . 1هىاهذوی ڕەفخاسێيی دیاسیىشاوی هەڵبژاسدوی وەن یەن :ئەگەس
جاهەواوی وۆمەڵگاهە دواهەوجىو ب ێذ و وۆمەڵگا وۆمەڵگایەوی
پیاوظالسی بێذ ،ئەوا واسیگەسی هەسێنی ل ەظەس ڕێژەی بەؼذاسی و
ئەهجامی هەڵبژاسدهەوان دەبێذ.
بۆ همىهە لە هەسێمی وىسدظخاهذا ڕەگەصی مێ لە ظا ڵی 2014دا بە
ڕێژەی()%11ب ەؼذاسن لە هێزی واسدا ئەمەػ صۆس هضمترە لە هێزی
واسی مێیىە لە خۆسهەاڵحی هاوەڕاظذ هە ()%1888ە ،باوىس ی
46
ئەفشیلا ()%23یە ،ئەهجىمەوی وواڵجاوی هەهذاو )(31%ە .واجە
()%89ی ڕەگەصی هێر هێزی واسن و خاوەوی داهاجً لە هەسێم دا،
ئەمەػ هۆواسێىە بۆ هاچاسهشدوی ڕەگەصی مێ بۆ هىاهذوی ڕە فخاسی
دەهگذاوی وەن ئەواهەی ظ ەسچاوەی داهاجیاهً(ڕەگەصی هێر) .ئ ەم
دۆخە بۆ جەواوی وۆماسی عێراكیؾ دسوظخە بە هەسێمی
وىسدظخاهیؽەوە ،بۆ همىهە ب ە پێی ڕاپۆسحی هەجەوە یەهگشجىەوان
جىهذوجیژی و دابىهەسیخە وۆمەاڵیەجییەوان و ها ظەكامگیری و بێهێزی
دامىدەصگاواوی دەوڵەث واسیگەسییان ل ەظەس ڕۆ ڵی ئافشەجاوی عێراق
47
هەیە لە دووباسە بىهیادهاهەوەی وواڵجذا .
 . 2ئاظتی ڕێژەی بەؼذاسیىشدن ،دەهگذان لە وۆمەڵگا دواهەوجىەواهذا
صیاجش چاولێىەسییە ،وەن لەوەی لە ه ۆؼیاسییەوە بەؼذاسی
پشۆظەهە بياث .بە پێی ڕاپۆسحی پەسەپێذاوی مشۆیی
هەجەوەیەهگشجىەوان لە عێراكذا لە ظا ڵی  2014دا جەنها()%19

عێراكیەوان بەؼذاسن لە ؼ ێىەیەن لە ؼێىەواوی چالوی
وۆمەاڵیەحی یان ڕامیاسی وەن وۆهشدهەوەی واژۆ و بەؼذاسبىون ل ە
48
خۆپیؽاهذان و گشدبىهەوە .
 . 3دەهگذان بە واهذیذێً یان لیەهێيی دیاسیىشاو .پاسجەواوی وۆمەڵگا
دواهەوجىەوان دەجىاهً ظىد ل ەواهذیذی هۆصە دیاسەوان ببیىین ل ە
49
وۆهشدهەوەی دەهگی هۆصەهە بۆ كەواسەهەیان .
باس ی ظێیەم :فاهخەسی ڕامیاسی و واسگێڕی و ئاظایؾ :دۆخی ڕامیاسی
وواڵث و دۆخ و حۆسی پاسجە ڕامیاسییەوان و دێشینی و بەسهامەی
پاسجەهە و ڕادە و ح ۆسی ڕایەڵەیان لەگەڵ پاسجە هاوخۆیی و پاسجەواوی
دەسەوەی یەهە ڕامیاسییەواوی دی و جەهاهەث د ەصگا
حۆسبەحۆسەوان(هەواڵگشی ،ئابىسی)...ی وواڵجاوی دی باسودۆخی
حۆساوحۆسی(ئابىسی ،ڕامیاسی ،ئاظایؾ)...داهیؽخىاوی یەهە
ڕامیاسییەهە و واسیگەسییان هەیە لەظەس ئەهجامی هەڵبژاسدهەوان
لەواهە:
یەهەم :ه ۆواسی ڕامیاسی :واسیگەسیەهەی لەم دوو دۆخەی
خىاسەوەیە:
- 1هۆواسی ڕامیاسی هاوخۆیی :هۆواسی ڕامیاسی هاوخۆیی واسیگەسی
هەیە لەظەس ئەهجامی هەڵبژاسدوی هەس یەهەیەوی ڕامیاسی:
حۆس و بەسهامەی پاسجەهە و دێشینی و خەباجەهەی و ح ۆسی
خەباجەهەیی و ژماسەی ؼەهیذەواوی و داظخان و حەهگاهذوی دژی
داگیرهەسان و هەظایەحی ظ ەسهشدەهەیی و ژماسەی ئەو حاساهەی هە
فەسمان ڕەواییان هەوجۆجەدەظذ و ژماسە و ڕێژەی ح ێبەحێىشدوی
بەسهامە هەڵبژاسدهەواهیان لەواحی گەیؽخيیان بە د ەظەاڵث و ژماسە و
50
حۆسی ئەو خضمەجاهەی هە پێؽىەش ی هاوهیؽخماهاهیان هشدووە و

44

هەجەوەیەهگشجىەوان ،پشۆفایلی عێراق ،ظەسچاوەی پێؽىو.
45
پێص ی دەوجشێذ پێرەوی لە گشوپە م ەسحەعیەوان :مەبەظذ لێی
ئەو گشوپاهەن هە هاواڵجیان ل ەواحی بڕیاسدان پێرەویان لێذەهەن ،ب ۆ
هاواڵجیان گشوپی مەسحەعی ح ۆساوحۆس هەیە ،دەجىاهین بڵێین گشوپ ە
مەسحەعەوان ،وۆمەڵێً هەظایەحی و گشوپً هە هاواڵجیان لە
بڕیاسداهیاهذا پێرەویان لێ دەهەن ،هضیىتریً گشوپە مەسحەعیەوان ب ۆ
مشۆڤ لەظەسەجای لە دایىبىواهذا بشیخین لە :دایً و باون ،پاؼان
مامۆظخایان ،مامۆظخایاوی صاهيۆ و ڕێبەساوی ظیاس ی،صاهایان ،
ڕۆؼيبیران و جەهاهەث گشوپی وەوى ئەهجىمەهەوان ،یاهەواوی فىشی و
خضب و چاپەمەهیەواوی ڕامیاسی ،بەم ؼ ێىەیە گشوپە م ەسحەعیەوان
دەجىاهً ببىە ه ۆی بەؼذاسی صیاجش ،یاخىد پشۆحعخۆهشدوی
هەڵبژاسدن،یان هەڵبژاسدوی پاڵێىساوێيی دیاسیىشاو :خەظەوی ظیالوی
هەسدظخاوی ،چۆهیەحی گۆڕاوی ڕادەی دەهگذەس لە هەڵبژاسدهذا،
گۆڤاسی هەڵبژاسدن ،ژماسە(3و ،)4بەهاسی.8ٌ،2007
46
خيىمەحی هەسێمی وىس دظخان ،چىاسچێىەی ظتراجیجی پاساظخنی
وۆمەاڵیەحی ،ظەسچاوەی پێؽىو.19ٌ ،
47
هەجەوەیەهگشجىەوان ،پشۆفایلی عێراق ،ظەسچاوەی پێؽىو.
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هەجەوەیەهگشجىەوان ،ظەباسەث بە عێراق،
http://www.iq.undp.org/content/iraq/ku/home/countryinfo
./,15February2017
49
مامەهذ عەباط ئاغا وىڕی عەباط ئاغای مامەهذ ئاغای ظەسۆوی
پێؽىوی ع ەؼیرەحی ئاوۆیە  ،دەڵێذ "ل ە  2001یؾ بىمە پ ەسلەماهخاس ،
پاسحی ویعتی لە ڕێگەی بىەماڵە و عەؼیرەجەهەماهەوە دەهگ ب ۆ خۆی
وۆبياجەوە" :ج ۆڕی هەواڵی ظلێماوی ،پ ەسلەماهخاسێيی پاسح ی دەظتی
لەواسهێؽایەوە 22"..ظاڵە ئیهاهە دەهشێم"،
http://snnc.co/Mobile/Ne ws.aspx?id=4913&MapID=1,14Fe
.bruary2017
بە پێی ڕاپۆسحی پەسەپێذاوی مشۆیی هەجەوە یەهگشجىەوان لە عێراق دا
لەظاڵی  2014دا ،خێزاهەوان پلەی مخماهەبىوی خۆیان بە ظەسهشدە
ئایيیەوان  8پلە بىوە بەاڵم ب ەهێزە چەهذاسەوان  284پل ە
بىوە(مەودای ظفش (ب ێ مخماهە) جا (10ئەوپەڕی مخماهە):
هەجەوەیەهگشوەوان ،ظەباسەث بە عێراق ،ظەسچاوەی پێؽىو.
50
خێزاهێً 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 لە 16هیعاوی  2017ئەهجام
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ڕادەی ظ ەسهەوجنی فەسماهڕەوایی و چەظپاهذوی یاظا ،ڕۆڵیان دەبێذ
لە ئەهجامی هەڵبژاسدهەوان.
- 1هۆواسی ڕامیاسی دەسەوی :ئەم ه ۆواسە لە چەهذ ڕوویەهەوە
واسیگەسی هەیە ل ەظەس ئەهجامی هەڵبژاسدهەوان ،بەاڵم
واسیگەسجشیيیان بشیخین لە:

أ-

بذسێذ ،چىهىە ئەو خێزاهە پێیان وایە پێؾ ئەوەی پاسحی هاوبشاو
بەظەسۆوایەحی ڕەحەب جەیب ئەسدۆغان بگاجە دەظەاڵث هیچ
خضمەث گىصاسییەن لە گىهذەهەیان هەبىوە ،بەلم لە ئێعخادا
پشۆژەی ئاو  ،جۆڕی ڕێگاوبان...یان بۆ دابیىىشاوە :،واسص ان گلی ،
خاهەوادەیەوی وىسد لە خۆؼەویعدیان بۆ ئەسدۆگان هاوێيی ظەیش لە
هچەهەیان دەهێن،
http://www.basnews.com/index.php/so/news/kurdistan/33
.0559,15February2017
ی
لێرەدا ئەوپەڕی هضمی ئاظتی هەجەوەیی و ڕۆؼيبیر ئەم خێزاهە
وىسدەػ دەسدەهەوێذ ،لەواجێىذا جۆڕی ڕێگاوبان و پشۆژەی ئاویان
بۆ ئەم گىهذە ڕاهێؽاوە هە لیەوی هە می پێذا ویعتی ظادەی ژیاهە و
دەبێذ خيىمەجەوان پێؽىەش ی هاوهیؽخماهاهیان بىەن ،بە پێی
ساپۆسحی مەهخەبی مافی مشۆڤی هەجەوە یەهگشجىەوان خيىمەجەهەی
پاسجەهەی ئەسدۆغان لە(جەمىصی  10 - 2015ئاصاسی )2017هەظخاوە
بە ئەهجامذاوی چالوی ظەسباصی لە صیاجش  30ؼاسەواوی لە
خۆسهەاڵحی جىسهی ا(باوىسی وىسدظخان) ،لە ئەهجامذا( - 3508000
)5008000هەط ئاواسە بىون هە صۆسیىەیان لە هەجەوەی وىسدن ،
حگە لە وێشاهىشدوی ئاواواسییەواهیان و گەماسۆداوی داهیؽخىاهەهەی
بۆ چەهذیً هەفخە بە بێ خىاسدن و خىاسدهەوە و پێذاویعتی پضیؽيی
و بەواسهێىای چەوی كىسط و بۆمب لە وێشاهىشدوی هاوچە
وىسدظخاهیەواوی و دەسهشدوی ( )1008000مىچە خۆس لەظەس
واسەواهیان و ئاصاسداهیان و ظىد وەسگشجً لە یاظای جیرۆس بۆ لداوی
بەسپشظە هەڵبژێشدساوە وىسدەوان و فؽاسخعدىە ظەس سۆژهامەهىظان
و داخعخنی هۆیەواوی ڕاگەیاهذن وئەهجامذاوی جىهذوجیژی دژی
ئافشەجان و پێؽێلىشدوی جىهذوی مافەواوی مشۆڤ ،بۆ صاهیاسی
صیاجشلەظەس پێؽێلياسیەواوی دژی مافی مشۆڤ و وێشاهىشدوی هاوچە
وىسدظخاهیەوان لە ڕێگەی ماهگی دەظخىشدەوە هە
هەجەوەیەهگشجىەوان وێىەیان گشجىە ،جيایە بڕواهە:
OFFICE OF THE HIGh COMMISSIONERHUMAN RIGHTS-UNITED NATIONS,UN report
details massive destruction and serious rights
violations since July 2015 in southeast
Turkey,http://www.ohchr.org/AR/NewsEvent
s/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21342&L
angID=E#sthash.EMDz4VBD.dpuf,13March20
.17
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پؽخگیری ڕاظخەوخۆی پاسث و دەوڵەجە دەسەهییەوان(ڕامیاسی ،
52
51
وۆمەوی داسایی ،هەواڵگشی  ،ظەسباصی ...هخذ )لە واهذیذ یان
كەواسەیەوی دیاسیىشاوی هەڵبژاسدوی وواڵجێيی جش یان هەسێمێ يی جش ،
بە جایبەث ئەو پاسجاهەی 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 و پاؼتر پاساظخنی ب ەسژەوەهذیی پاسث یان خيىمەجە
دەسەهییەوان .پاسێضگاسی لە ب ەسژەوەهذییان دەهەن لە ئەگەسی
ظەسهەوجً و دەسچىوهیان لە هەڵبژاسدهەوان.
دەهشێذ دەظدێىەسداهە دەسەهییەوان ب ەؼێىەی ڕاظخەوخۆ ب ێذ ،ل ە
گ ۆڕیً و دەظخياسی هشدوی ئەهجامی هەڵبژاسدهەوان لە ڕێی جیمی
جایبەحی ؼاسەصا و پعپۆڕ لە پشۆظەی هەڵبژاسدن(هێرش ی ظایبریاوی) ،
ئەمەػ لەظەس داوای پاسحی دەظەاڵجذاس و بااڵدەظذ دەبێذ ،پاػ
دڵىیا بىووی لە ؼىعتهێىاوی لە ئەهجامی هەڵبژاسدهەوان .ل ە
 15مایس ی  2014دا ،ژووسی هەڵبژاسدوی بضوجىەوەی گۆڕان و دەصگای
هەڵبژاسدوی پاسحی دیمىهشاحی وىس دظخان و مەهخەبی هەڵبژاسدوی
51
دیفیذ بىلىن گەوسە ڕاویژواسی پشۆژەی خۆسهەاڵحی هاوەساظتی
گەوسە لە وەصاسەحی دەسەوەی ئەمەسیيا لە ظا ڵی  2002دا ،لە وۆڕێىذا
جایبەث بە هیاللی وىسدی لە پەیماهگای واؼيخىن لە ظا ڵی  2013دا
ئاماژە بە بىوو ی باسەگای هەواڵگشی وۆماسی ئیعالمی ئێران دەواث ل ە
َ
پاسێضگای ظل ێماوی و دەڵ ێذ"خەوث ظەد ماڵ ه ەن لە پاسێضگای
ظلێماوی واسی نهێنی ئەهجام دەدە"بۆ صاهیاسی لەظەس پەیىەهذییە
هەمە لیەهەواوی هێىان خيىمەحی هەسێمی وىس دظخان و وۆماسی
ئیعالمی ئێران ،جيایە بڕواهە :ماًيل هاًدغ و دًفيذ بىلىن ،الهالٌ
الىشدي :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
52
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 ه ەس دسوظخە ،ڕۆژهامەی
الؽشق الاوظگ  -چاپی هێىدەوڵەحی ئاماژە بە بىووی بىىەی ظەسباصی
دەواث لە پاسێضگای ظل ێماوی هە جیایذا مەؼم و ڕاهێىان ب ە
چەهذاساوی خ ەؼذی ؼەعبی دەهشێذ ل ە لیەن پاظەواوی ؼ ۆڕش ی
ئێراوی (الحشط الپىسی الایشاوی) و خضب هللا -ی لىبىاوی ،بەمەبەظتی
ئامادەهشدهیان بۆ ڕصگاسهشدوی ؼاسی مىظڵ ،لە بەسامبەسیؽذا جىسهیا
مەؼم و ڕاهێىان بە چەهذاسە ظىه ییەوان(خەؼذی هیؽخماوی )
دەواث لە پاسێضگای ده ۆن بەمەبەظتی ئامادەهشدهیان لە ڕصگاسهشدوی
ؼاسی مىظڵ لەدەظتی چەهذاساوی داعؾ :معذ فياض ،مععىش
اًشاوي كشب العليماهيت ًضم عىاـش مً الحشط الثىسي و خضب
هللا اللبىاوي،
.http://aawsat.com/home/article/702296,8February2017-
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یەهگشجىی ئیعالمی وىسدظخان و هاوەهذی هەڵبژاسدوی وۆمەڵی
ئیعالمی وىسدظخان ڕووهىشدهەوەیەن و ه ۆؼذاسییاهذایە بەپشس ی
ئۆفیس ی وۆمعیۆوی 53ظلێماوی و لیەهێيی ڕامیاسییان لە ئەگەسی
ئەهجامذاوی جەصویشی ڕێىخشاو بە چەهذ كۆهاغێً و بەچەه ذ
54
ؼێىاصێً جۆمەجباسهشد.
ب  -دەظدێىەسداوی هاڕاظخەوخۆ لە ئەهجامی هەڵبژاسدهەوان:د ەؼێذ
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 ب اڵوهشدهەوەی هاوەڕۆوی چەهذ
ئێمەیڵێيی جا یبەحی هیالسی ول یيخۆوی بەسبژێشی پاسح ی دیمىهشاجەوان ب ۆ
ظەسۆوایەحی وویالیەجە یەهگشجىەواوی ئەمەسیيا لە میذیاوان لەواحی
باهگەؼەی هەڵبژاسدهذا ،ظ ەس ئەهجام بىە هۆی ؼىعته ێىاوی ل ە
55
هەڵبژاسدوی ظەسۆوایەحی ئەمەسیيا لە  8هۆڤەمبەسی  2016دا .

دووەم :فاهخەسی واسگێڕی :لە دوو ڕواهگەوە واسیگەسی دەبێذ ل ەظەس
ئەهجامی هەڵبژاسدهەوان:
 . 1وۆمعیۆوی جایبەث بە پشۆظەی هەڵبژاسدوی یەهە ڕامیاسییەهە :ل ە
ڕێگەی وۆمعیۆهەوە دەجىاهشێذ گەمە بە ئەهجامی هەڵبژاسدەهەوان
بىشێذ لە خضمەحی پاسحی دەظەاڵجذاس یان هەجەوەیەوی دیاسیىشاو بە
جایبەحی لەو یەهە ڕامیاسیاهەی هە یاظا جێیذا ظەسوەس هیە لەم
ڕێگایاهەی خىاسەوە:
أ  -حشیمایىذسیىگىمالپۆسؼىمێيذ
56
(Gerrymandring)(Malapportionment) .
ب  -لیعتی جۆماسی دەهگذەسان :د ەؼێذ ئەم لیعخە خاوێً هەبێذ و
هاوی چەهذ باسەی جێذا بێذ یان هاوی بە ؼێىەیەوی هایاظایی ب ۆ
57
صیادهشابێذ یان دەگىهجێذ وىژاهذهەوە ب ۆ هاوی مشدووەوان

53
ەهجىمەوی وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبە خۆی هەڵبژاسدهە لە عێراق
بڕیاسی دا بە لەظەسواسلدان و دادگاییىشدوی چەهذیً بەڕێىەبەسی
گؽتی هىظ یىگەواوی پاسێضگاواوی ـالح الذیً و اهباس و هشوىن و
ولجاوی جىسهیا و ئىسدن ،ئەویؾ بەهۆی ئەهجامذاوی ظەسپێچی
یاظایی و گەمەهشدوی بە ئەهجامی هەڵبژاسدن...هخذ .بۆ صاهیاسی صیاجش
لەظەس ه ۆواسی ظضاداهیان ،جيایە بڕواهە :حمهىسٍت العشاق،
املفىضيت العليا املعخللت لالهخخاباث ،الىاطم الشظمي للمفىضيت
الاهخخاباث اللاض ي ليث حبر خمضة - :مجلغ املفىضین مً كضاة
املىخذبین ًىعض بيخفيز مفادكت سئيغ مجلغ الىصساء على جىـياث
اللجىت الىصاسٍت،
http://ihec-iraq.com/ar/http://ihec- iraq.com/ar/index.php/news-archive/headlines/8803
الىاطم -الشظمي -ملفىضيت -الاهخخاباث -اللاض ي -ليث -حبر -خمضة -
مجلغ -املفىضین -مً -اللضاة -املىخذبین ً-ىعض -بدىفي ز -مفادكت -
سئيغ -مجلغ -الىصساء -على -جىـياث -اللجىت -
الىصاسٍت.html,28july2018.
54
ظبەی ،دەقی ڕووهىشدهەوەی(گۆڕان و پاسحی و وۆمەڵ و
یەهگشجى)لەظەس هەوڵی دەظخياسیىشدوی ئەهجامەواوی لە ظلێماوی،
http://sbeiy.com/Detail.aspx?id=31641&LinkID=4,17May20
- .14
55
هاهىشدوی ئەواوهذ مەیلی هیالسی ولیيخۆن و هاوەهذێيی
دیمىهشاجەوان لە ڕێگەی هێرش ی هاهى ەساهەوە (هێرش ی ظایبێری )
ئەهجام دسا ،دەصگای هەوڵگشی ئەمەسیيا ڕایگەیاهذ ئەهجام داو ی
هێرؼە ئەلىترۆهیەوان بە فشماوی ڕاظخەوخۆی ڤالدمێر پۆجنی ظەسۆوی
ڕووظیا بىوە ،بەمەبەظتی صیان گەیاهذن بە دیمىهشاجەوان ،دۆهاڵذ
جشامپ  -ی ظ ەس بە پاسحی وۆماسی و چل پ ێىجەمین ظەسۆوی
هەڵبژێشدساوی ئەمەسیيا ،داوی ها بە بىووی ڕۆ ڵی سوظیا لەظەس
ئەهجامی هەڵبژاسدوی ظ ەسۆوایەحی ئەمەسیيا ،ب اڵوهشدهەوەی هاوەڕۆوی
ئیمەیڵەواوی هیالسی ولیيخۆن ،فؽاسێيی گەوسەی دەهگذەساوی لەظەس
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هیالسی و دیمىهشاجەوان دسوظذ هشد ،بە یەهێً لە هۆواسەواوی
ؼىعتی هیالسی -یؾ دەژمێردسێذ.
 Toni Clarke and Dustin Vol, Trump acknowledges Russiarole in U.s. election hacking:aide,
http://www.reuters.com/article/us-usa-russia-cyber.idUSKBN14S0O6,13Februa ry2017
ئەگەس چی لە ئۆهخۆبەسی 2016دا ئۆباما لە ڕێگەی پەیىەهذییەهەی
صۆس پەلە هە بە جەلەفۆوی ظىس( )Red Phoneهاظشاوە هۆؼذاسی
جىهذی دابىو بە پۆجً ل ە ئەگەسی د ەظخخعدىە هاو واسوباسی
هەڵبژاسدوی ظەسۆوایەحی ئەمەسیيا.
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-obamasaid-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/barackobama-used-nuclear-red-phone-warn-putin-russian.hacking/,13February2017
56
یاسیىشدن بە ظىىسی باصهەواوی هەڵبژاسدن( )Gerrymanderingواجە
گەمەهشدن بە ظىىسی باصهەواوی هەڵبژاسدن ،هەڵەدابەؼىشدوی
باصهەواوی هەڵبژاسدن(( )Malapportionmentبشیدیە لە هێؽاهەوەی
باصهەواوی هەڵبژاسدن بەحۆسێً یەهعاوی جێذا بەسحەظخە هەبێذ.
57
وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبەخۆی هەڵبژاسدن و ڕاپشس ی هەسێم ،لە
هەهگاوی یەهەمی پاهىشدهەوەی جۆماسی دەهگذەسان(ئەو جۆماسی
دەهگذەساهەی هەچىاس خىلی هەڵبژاسدوی ئەهجىمەوی هىێىەسان ویەن
هەڵبژاسدوی ڕاپشس ی ل ەظەس د ەظخىسی هەمیؽەیی عێراق و و س ێ
هەڵبژاسدوی ئەهجىمەوی پاسێضگاواوی ع ێراق و س ێ هەڵبژاسدوی پ ەسلەماوی
وىسدظخان و دوو هەڵبژاسدوی ئەهجىمەوی پاسێضگاواوی هەسێم و
پشۆظەی ڕیفشاهذۆمی ظەسبەخۆی هەسێمی لەظەس ئەهجامذساوە)ل ە
8ی ئابی ،2018هەظخا بە ب اڵوهشدهەوەی س ێ لیعتی هە ه ەصاسەها
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ئەهجام هەدسابێذ .وەن دووباسە بىوهەوەی() 358000واسحی دەهگذان
لە هەسدوو هەڵبژاسدوی گؽتی و جایبەحی ئەهجىمەوی هىێىەساوی عێراق
58
لە 30هیعاوی  2014دا ،هەهذێىیؽان لە ژیاهذا هەمابىون .
لە هەهذێً واجذا وۆمعیۆن لەبەس هۆواسی ڕامیاسی یان ئاینی و
مەصهەبی یان ه ەژاد و هەجەوەیی ...هاوی واهذیذان یان لیعتی
هەجەوەیەوی دیاسیىشاو یان گشوپێيی مشۆیی یەهەیەوی واسگێڕی یان
یەهەیەوی حىگشافیای دیاسیىشاو جۆماسهەهەن و ب ێ بەؼیان بى ەن ل ە
بەؼذاسیىشدن لە هەڵبژاسدهەوان .بەمەػ ئەهجامەوان ل ە
بەسژەوەهذی واهذیذ یان لیعدێً یان هاوپەیماهییەجێيی ڕامیاسی یان
هەجەوە ،ئایً ،هەژاد..هخذ .دیاسیىشاو دەؼىێخەوە .وەن هەگەڕاهەوەی
جۆماسی دەهگذەساوی()6008000دەهگذەس بۆ پاسێضگای ه ەسوىن و پاؼتر
59
چاسەظەسهشدوی
ث  -دەهشێذ پاسجێيی دیاسیىشاو لە پشۆظەی هەڵبژاسدهەوان بێبەػ بى ەن .
ئەمەػ لەظەس ڕاظپاسدەی پاسحی دەظەاڵجذاس دەبێذ یان
مىحەمالەهشدوی دەوڵەجێيی دەسەوی( دساوس ێ).وەن ب ێبەؼىشدوی
لیعتی هیىا ل ە بەؼذاسیىشدوی لە هەڵبژاسدوی پ ەسلەماوی هەسێم ل ە
25جەمىوصی 2009بە بیاهىوی هضی يی بیروباسوەڕیان لە ڕێىخشاوی
پاسحی هشێياساوی وىسظخان ،هە گىایا ڕێىخشاوی پەهەهە ڕێىخشاوێيی
60
كەدەغەهشاوە لە هەسێم دا
هاوی لەخۆگشجبىو هە گىایە ظڕهشدوی هاو بۆ هاوی دوباسە و جەمەن
ئەوهەظاهەی هە 90ظاڵ و صیاجشن و ئەو دەهگذەساهەی هاویان هەیە و
هیچ بىىەیەهیان بۆ د ەظدىیؽاهىەهشاوە بەم ح ۆسە(هاوی دووباسە
صیاجش لە()328000هەط ،هاوی جەمەن 90ظاڵ و بەسەو ژووس صیاجش
لە(  ،)488000دەهگذەساوی بێ بىى ە صیاجش لە ()9000ه ەط بەم پێیە
صیاجش( )808000هەط ظ ڕهشدوی هاویان بۆ هشاوە ،بۆ صاهیاسی صیاجش جيایە
بڕواهە :وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبەخۆی هەڵبژاسدن و ڕاپشس ی ،وۆمعیۆن
هاوە ظڕهشاوەوان ب اڵودەواجەوە،
http://www.khec.krd/Details.aspx?jima re=428,8a ugust2018
58
خەهذان ،دەیان هەصاس واسحی ئەلىترۆوی دووباسە بىوهەجەوە،
http://www.xendan.org/dreja.aspx?=hewal&jmara=86564&J
.or=2,22March2014
59
البعثت الذوليت لالهخخاباث العشاكيت ،جليم الذوليت لالهخخاباث
مجلغ الىىاب العشاقي15 ،واهىن الاوٌ،2005
http://www.ihec.iq/ar/index.php/library_electoral.html,27Fe
.bruary2017.p.8
60
دیذاس لەگەڵ عبذالىهاب مدمذ ،هىێىەسی هەڵبژاسدوی پاسحی
چاسەظەس لە وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبە خۆی هەڵبژاسدهەواوی عێراق لە
ظاڵی  2013دا ،لە باسەگای ئاصادی وۆمەڵگا  -ظلێماوی لە
 21ؼىباحی .2017پاسحی چاسەظەس لە هەڵبژاسدوی ئەهجىمەوی هىێىەساوی
عێراق و هەڵبژاسدهەواوی دواجش دووسخشایەوە ،پاػ ئەوەی جىسهیا
داوای لە ئەمەسیيا هشد ڕێگە هەدسێذ بە بەؼذاسیىشدوی پاسحی
چاسەظەس لە هەڵبژاسدهەواوی عێراكذا ،بۆ صاهیاسی صیاجش لەظەس
چۆهیەحی دوسخعدىەوەی پاسحی چاسەظەس لە هەڵبژاسدهەواوی عێراق و
هۆواسەواوی پؽذ دسوخعدىەوەی لە هەڵبژاسدهەوان ،جيایە بڕواهە:

ر-

ج-

ح-

خ-

د-

Page 44

وۆمعیۆن دەجىاهێذ ظضای ه ەس هیاهێً یان پاسجێً یان واهذیذێيی
دیاسیىشاو بذاث لە بەس ه ۆواسی ڕامیاسی یان هەجەوەیی یان ئاینی ...ب ە
پێچەواهەؼەوە دەهشێذ چاوپ ۆش ی بياث لە كەواسەیەن یان
واهذیذێً لە واحی ئەهجامذاوی ظەسپێچی لە ماوەی باهگ ەؼەی
هەڵبژاسدهذا.
دەگىهجێً وۆمعیۆن ڕێگشی بياث ل ە بەؼذاسیىشدوی چاودێشاوی
كەواسە ڕامیاسییەوان یان چاودێشاوی ڕێىخشاوە ها میرییەوان یان
بیاهیەوان یان ڕاگەیاهذواسەوان بەمەبەظتی گضی هشدن لە ئەهجامی
هەڵبژاسدهەوان بۆ لیەهێيی دیاسیىشاو.
وۆمعیۆن دەجىاهێذ لە ڕێی واسمەهذاوی وۆمعیۆهەوە واسی ظاخخ ە
ئەهجام بذەن و واسجە بەجاڵەوان لە ب ەسژەوەهذی لیەهێً ب ەواسب هێنن .
یان دەظخياسی ئەهجامی هەڵبژاسدهەوان بى ەن ،چ لە وێعخگەی
دەهگذان ،چ لە بىىەی ظەسەوی وۆمعیۆن .ئەمیر ئاسایً گەوسە
ڕاوێژواسی هەڵبژاسدن و ظەسۆوی جیمی یەهخشاو بۆ یاسمەحی
هەڵبژاسدهەواوی ع ێراق لە هەجەوەیەهگشجىەوان ظەباسەث ب ە
وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبەخۆی هەڵبژاسدهەواوی عێراق
دەڵێذ"ب ەسژەوەهذی كەواسەوان ل ەظەسەوە بۆ خىاسەوە ل ە
61
ملمالهێیەوی ظەخخذایە
دەجىاهشێذ بەؼەواوی وۆمعیۆن( یاظاداهان و جێ بەحێىشدن و
دادوەسی) لەبەسژەوەهذی یان لە دژی كەواسەیەن یان واهذیذێً یان
هەجەوەیەن یان ئاینزاو مەصهەبێذ بەواسبهێىێذ .
دەگىهجێذ وۆمعیۆن ب ەهۆی ڕەچاوهەهشدوی پێىەسەواوی
دابەؼىشدوی بىىە و وێعخگەواوی دەهگذان لە ه ێىان باصهە یان
هاوچەواوی هەڵبژاسدن ب یەوێذ واس ل ە ئەهجامی 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 ل ە
هەڵبژاسدوی خىلی یەهەم لە ك ەصای ئاهشێ لە واجژمێر چىاسی
پاؼیىىەڕۆ بىىە هەبىوە هەمتر لە  10دەهگذەسی لێ بىە ،بەاڵم ل ە
ظلێماوی لە واجژمێر ؼ ەش ی ئ ێىاسە ظەسەی دووس و دسێژ هەماوە ،ل ە
هەهذێً بىىە لە پاسێضگا گەوسەواوی هەسێم دەهگذەس ()5واجژمێر
چاوەڕێ بىە جا جىاه یىیەحی دەهگ بذاث ،لە هەهذێً بىىەی د ی
ظەدان دەهگذەس جا ه یىە ؼەو و داخعتی بىىەواوی دەهگذان ل ە
62
ڕیضدا بىون و هەیان جىاهیىە دەهگ بذەن .

هاوواسخعین ،ئەمەسیيا و جىسهیا داوایان لە وۆمعیۆهىشدوە پاسحی
چاسەظە لە هەڵبژاسدهەوان دوسبخاجەوە ،ڕۆژهامەی ئاوێىە ،
ژماسە(.6ٌ،2013/11/19،)403
61
هىظ یىگەی ڕاگەیاهذوی یىهامی ،چاوپێىەوجً ل ەگەڵ ئە میر ئاسایً
گەوسە ڕاوێژواسی هەڵبژاسدن و ظەسۆوی جیمی یەهخشاو بۆ یاسمەحی
هەڵبژاسدن ،گۆڤاسی لە پێىاو عێراق هەجەوەیەهگشجىەوان لە عێراق
 ،2015بە بێ ژماسە.23ٌ،2015 ،
62
ق
املجمىعت اللاهىهيت الذوليت لحلى الاوعان ،اهخخاباث بال خذود
جلشٍش خىٌ اهخخاباث ماٌغ  1992في وىسدظخان العشاق ،ث .مىخب

Journal of the University of Garmian 6 (2), 2019
ر  -دەؼێذ وۆمعیۆن لە ڕێگەیەوی جشەوە بیەوێذ ئەهجامی
هەڵبژاسدهەوان بگ ۆڕێذ ،وەن هەهاسدوی پێذاویعتی دەهگذان لە بىى ە
وێعخگەواوی دەهگذان بە پێی پێىیعذ وەن واسحی دەهگذان و
63
ظىذوقی دەهگذان و مەسەهەبی دەهگذا ن و مۆس( )%14ی
ڕاپۆسجەواوی ج ۆسی هەڵبژاسدوی صاهیاسی عێراق ئا ماژەیان بەم هەم
وىسجییاهە هشدبىو لەهەڵبژاسدوی ئەهجىمەوی هىێىەساوی عێراق لە 15
64
واهىوی یەهەمی  2005د ا .هەس بەهۆی یاظای هەڵبژاسدوی
وۆمعیۆوهەوە بىو هە باصهەواوی هەڵبژاسدوی لە یەن باصهەوە لە
هەڵبژاسدوی ئەهجىمەوی هیؽخماوی عێراق لە لە ()2005/ 1/30هشد ب ە
فشە باصهە بۆ هەڵبژاسدوی ئەهجىمەوی هىێىەسان لە هەڵبژاسدوی
( )2005 /12/15ئەمەػ بىە هۆی ه ەم بىهەوەی ژماسەی وىسس ی
لیعخە وىسدییەوان لە()77وىسظ ییەوە بۆ( ) 58وىسس ی ل ە وۆی
( )275وىسس ی پ ەسلەماوی ،واجە ڕێژەی وىسظییەواوی وىس د
لە()%28دابەصی بۆ ()%21وىسس ی جەنها لە ماوەی هەمتر لە 11
ماهگذا.
هەس لەبەس ئ ەم ه ۆواساهەػ بىو لە( 11ئۆهخۆبەسی )2016دا مىكخەدا
ظەدسی ڕابەسی ڕەوحی ظە دس داوای خۆپیؽاهذاوی ملیۆوی لە
هاواڵجیاوی عێراق هشد دژی گەهذەڵياساوی عێراق و دژی جەصویشاحی
وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبە خۆی هەڵبژاسدهەواوی عێراق هە بێ لیەن

املشهضي
الذًملشاطي
الحضب
والبدىر
الذساظاث
اليىسدظخاوي،الطبعت الاولى،دساظت سكم " ، 1999 ،"43ؿ.71- 70
63
بەهۆی خشاپی حۆس(وىالێتی)مەسەهەبی دەهگذان ،دەظخەی بااڵی
ظەسپەسؼتی هەڵبژاسدهەواوی ئەهجىمەوی هیؽخماوی وىس دظخان بە
بەیاوی ژماسە( )110لە ( ،)1992/5/ 16بڕیاسی دا بە دواخعخنی
هەڵبژاسدن لە( )1992/5/17بۆ( )1992/5/19جاپێذاویعخە
گشهگەواوی هەڵبژاسدوی ئامادەدەهشێً  ،ئەویؾ بە ئاماهجی
ئەهجامذاوی هەڵبژاسدهێيی خاوێً و دوس لە گىمان ،بڕواهە پاؼيۆی
ژماسە(.)2
64
دەؼێذ ئەم هەاڵهە بە مەبەظذ بێذ ،دەؼێذ بە بێمەبەظخیؾ
بێذ لە ئەهجامی هىێی یان هەؼاسەصایی ئەهذاماوی ئەهجىمەوی
وۆمعیاسان و واسمەهذاوی جشی ئەو دەصگا ظەسبە خۆیە بێذ ،
دەگىهجێذ دامەصساهذهیان بێذ لەظەس بىەمای خضبی بێذ هەن
لێهاجىوی ،بەاڵم ئەم هەاڵهە لەواجێىذا ڕوویاهذاوە ،هە وۆمعیۆوی
هاوبشاو ظێیەم پشۆظەی هەڵبژاسدن و ڕاپشس ی لەعێراكذا جەنها لە
ماوەی یەن ظاڵذا ئەهجام داوە ،بۆیە پێذەچێذ بە مەبەظذ ئەم
هەاڵهە و هەڵەی دیىە ئەهجام دسابێذ وەن ( )% 8ساپۆسجەواوی جۆسی
هەڵبژاسدوی صاهیاسی عێراكیذا هاجىە ،ئاماژە بە دوسخعدىەوەی
چاودێشان دەهەن لە ظاحی هشدهەوەی بىىەواوی هەڵبژاسدن ،بۆ
صاهیاسی صیاجش لەظەس هەم و وىسجییەواوی جشی وۆمعیۆن جيایە بڕواهە:
 البعثت الذوليت لالهخخاباث العشاكيت ،جليم الذوليت لالهخخاباثمجلغ الىىاب العشاقي15 ،واهىن الاوٌ ، 2005مفذس ظابم.19- 28،
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هەبىوە و پۆظخەواوی دابەؼىشاوە ب ەظەس پاسث و گشوپ ە
65
حیاحیاواهذا .
ئەوەی جایبەجە بە هەڵبژاسدوی هەسێمی وىس دظخان جا ئێعخا س ێ لیژهە
یان وۆمعیۆن ه ەظخاوە بە ئەهجام داوی پشۆظەی هەڵبژاسدن ،
خىلی یەهەم لە لیەن د ەظخەیەوی ج ێىەڵەوە(میری ،هىێىەسی بەسەی
66
وىسدظخاوی) هەڵبژاسدهەهە بەڕێىەبشا  ،هەسچی هەڵبژاسدوی خىل ی
65

بۆ بیيینی هاوەڕۆوی هامەهەی ظەیذ مىكەجذ ظەدسهە داوای
خۆپیؽاهذان دەواث "دژی د ەظەاڵجذاسی دیىخاجۆس عێراق و دژی
وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبەخۆی هەڵبژاسدهەوان" ،جيایە بڕواهە پێگەی
فەسمی ظیذ مىكخەدا ظەدس :ملخذی الفذس ،ظماخە العیذ اللائذ
ملخذی الفذس(اعضە هللا) :یذعى الؽعب العشاقی الی"ملحمە ظلیمە
یيىن ـىجىم فیها معمىعا و ژلً یىم"الپالپا و"اللادم و امام
مدىمە العاعە"،
http://ja wabna.com/index.php/permalink/9853.html,14Feb
.ruary2017
هەسوەها لە خۆپیؽاهذاوی ڕۆژی 11ی ؼىباح ی 2017دا لەظەس داوای
مىكخەدا ظەدس حاسێيی دیىە خۆپیؽاهذاوی ملیۆوی بەمەبەظتی
گ ۆڕینی وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبەخۆی هەڵبژاسدهەواوی عێراق و
یاظاهەی دەظتی پێىشدەوە لەبەسدەم گۆسەپاوی ڕصگاسی(ظاخ ە
الخدشیش) ،لە ئەهجامی جىهذوجیژی چەهذیً خۆپیؽاهذەس وىژسان و
بشیىذاسبىون ،مىكخەدا ظە دس لە ڕاگەیەهذاسوێىذا بۆ خۆپیؽاهذەسان
هە بە (ؼ ۆسؼگێرە ڕاپەڕیىەوان) هاویبردن ڕایگەیاهذ :هە خەیذەس
عەبادی ظەسۆن وەصیشاوی عێراق پێی ڕاگەیاهذوە لە "هەڵبژاسدهەواوی
ئایىذەدا ئەم وۆمعیۆهەی ئێعخا ظەسپەسؼتی هەڵبژاسدهەواوی عێراق
هاهەهەوە" بۆ صاهیاسی صیاجش لەظەس دەقی ڕاگەیەه ذساوەهەی ظەیذ
مىكخەدا ظەدس هە بۆ خۆپیؽاهذەساوی هاسدوە ،جيایەبڕواهە پێگەی
فەسمی ظەیذ مىكخەدا ظەدس:العيذ ملخذي الفذس،ظماخت اللائذ
العيذ ملخذي الفذس(اعضه هللا) :ایها الثىاس املىخفضىن في ظاخت
الخدشٍش اعجبنی و افشخنی هزا الخجمع املباسن للثىاس املفلحین بهزه
الاعذاد الحاؼذة و اوي لخترام خياساجىم و اها معىم،
http://ja wabna.com/index.php/permalink/9955.html,14Feb
.ruary2017
وەن لە مادەی دووەمی یاظای ژماسە ( )11ی ظا ڵی  2007ی یاظای
ظەسبەخۆ هەڵبژاسدهەواوی عێراكذا
وۆمعیۆوی با اڵی
ی
هاجىوە "وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبەخۆ هەڵبژاسدهەوان دەظخەیەوی
پیؽەیی میری ظەسبەخۆییە و بێالیەهە ...بۆ صاهیاسی صیاجش ل ەظەس
یاظای وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبەخۆی هەڵبژاسدهەوان جيایە بڕواهە :
مجلغ الىىاب العشاقي ،كاهىن(  )11لعىت  2007كاهىن املفىضيت
العليا املعخللت لالهخخاباث،
http://www.ihec-.iraq.com/ar/index.php/laws.html,26Fubrua ry2018,p.1
66
بە پێی مادەی ؼەؼەمی یاظای ژماسە()1ی ظا ڵی 1992ی
ئەهجىمەوی هیؽخماوی وىس دظخاوی عێراق" ،بە بڕیاسێيی بەسەی
وىسدظخاوی د ەظخەیەوی با اڵ پێىذەهێنرێذ بۆ ظەسپەسؼدیىشدوی
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دووەم بىو لە لیەن وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبەخۆی هەڵبژاسدهەوان
بەڕێىەبشا ل ە ظ ەس ڕاظپاسدەی فەسماوی ژماسە  1483لە ( )2003و
بڕیاسی ژماسە1511لە( )2003ئەهجىمەوی ئاظایص ی هێىدەوڵەحی ،ب ە
67
فشماوی ژماسە  92دەظەاڵحی واحی هاوپەیماهان پ ێىهێنرا .ئەهجىمەوی
وۆمعیاسان ل ە  9ئەهذام پ ێىهاجبىون هە بشیخیبىون لە)3( :ئەهذام
بۆ عەسەبی ؼیعە مەصهەب و ()2ئەهذام بۆعەسەبی ظىو ی مەهەب و
()2ئەهذام بۆ هەجەوەی وىسد و ()1ئەهذام بۆ ئاینزای مەظیحی و
هىێىەس هەجەوە یەهگشجىەوان ،هەڵبژاسدوی خىلی ظێیەمی پ ەسلەماوی
لە ظا ڵی  2009ئەهجام دسا ،لە لیەن وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبە خۆی
هەڵبژاسدهەواوی عێراق بەڕێىەبشا ه ە لە ظا ڵی  2007پێىهاجبىو ،
وۆمعیۆهێ يی جەواو خضبی و مەصهەبی بىو ،هەسچی هەڵبژاسدوی خىل ی
چىاسەمی پ ەسلەماهیؽە لە ظا ڵی  2013ئەهجام دسا لەلیەن
وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبە خۆی هەڵبژاسهەواوی عێراق بەڕێىەبەسا هە ل ە
68
ظا ڵی  2012پێىهاث  ،خضبی بىووی وۆمعیاسان بۆ وۆمعیۆوی بااڵی
هەڵبژاسدهەوان لە وىسدظخاوی ع ێراق دا بەظەسۆوایەحی دادوەسێيی پلە
یەهەم یان دووەم و ئەهذامێتی داواواسی گؽتی لە هاوچەی
ئیعخئىاف یان ح ێگشەهەی و هىێىەساوی بەسەی وىس دظخاو ی و هىێىەسی
واسگێڕی" .ه ەسوەها لە مادەی خەوجەم هاجىە" پ ێىهێىاوی لیژهەی
هاوچەی هەڵبژاسدن بەظەسۆوایەحی دادوەسێً و دوو هىێىەس ل ە
هەسیەن لە بەسەی وىسدظخاوی و واسگێڕی و ئەم لیژهەیەػ لیژهەواوی
هاوچەواوی هەڵبژاسدن پ ێىذێنی" ،بەسەی وىس دظخاوی ،یاظای
ژماسە()1ی ظا ڵی  ،1992یاظای ئەهجىمەوی هیؽخماوی وىسدظخاو ی
عێراق،
http://www.kurdistanparliament.org/Default.aspx?page=by
.year&c=LDD-Yasa&id=1992,27February2017.p118
هەواجە ئەم دەظخە بااڵیەی هە پ ێىهێنراوە د ەظخەیەوی ظەسبەخۆ و
بێالیەن هەبىە ،بەڵيى دەظخەیەوی هاوبەػ بىوە لە هێىان ه ەظاوی
جایبەجمەهذی میری و وادسی پاسجە ڕامیاسییەوان.
67
أ  -مجلغ الامً ،اللشاس ،)2003(1483
http://www.un.org/arabic/docs/SCouncil/SCRes03.htm,27F
.ebruary2017,p1-9
ب -مجلغ الامً ،اللشاس،)2003(1511
http://www.un.org/arabic/docs/SCouncil/SCRes03.htm,27F
ebruary2017,p1-5
 .ج  -ظلطت الائخالف املؤكخت ،ا مش ظلطت الائخالف املؤكخت سكم 92
مفىضيت الاهخخاباث العشاكيت املعخللت ،بذون اظم مطبعت و بذون
ميان الطبع،2004 ،ؿ.86- 81
68
پێىهاجەی ئەهجىمەوی وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبە خۆی هەڵبژاسدن هە
لە  2007پێىهێنرا لە ()9ئەهذام پ ێىهاجبىن ئەواوؾ :خمذًت
الحعيني(پاسحی دەعىا) ،اًاد الىىاوي(پاسحی فەصیلە)هشٍم
الخميمي(سەوحی ظەدس) ،كاظم العبىدي(ئەهجىمەوی بال) ،ظع ذ
عبذالشصاق(پاسحی ئیعالمی) ،اظامت عبذالحميذ(بەسەی گفخىگۆ) ،
وىسدظخان) ،ظەسداس
دیمىهشاحی
الحيذسي(پاسحی
فشج
عبذاللادس(یەهێتی هیؽخماوی وىس دظخان)ن ،امل البياحي(جىسهماو ی -
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ظەسبەخۆی هەڵبژاسدن و ڕاپشس ی هەسێمی وىس دظخان -یؾ ه ەس
69
دسوظخە .

لیعتی عێراكیە) ،ه ەسچیی پ ێىهاجەی وۆمعیۆوی با اڵی ظەسبەخۆی
هەڵبژاسدهەواوی ظا ڵی 2012یە ،ب ەم حۆسە وىسظیەواوی ئەهجىمەوی
لە هێىان پاسجە عێراكییەواهذا دابەػ هشابىو ،ظەسبەظذ معخەفا
ظەسۆوی وۆمعیۆن(پاسحی دیمىهشاحی وىسدظخان)،ن واطع مخلف
واطع الضوبيعي ح ێگشی ظ ەسۆن(یەهێتی هێز) ،ملذاد خعً ـالح
الؽشٍفي باسیذەسی ئەهجىمەن(پاسحی دەعىا) ،وائل مدمذ عبذ علي
ظەسۆوی بەڕێىەبەسی وۆمعیۆن(ئەهجىمەوی بااڵ) ،ـفاء ابشاهيم
حاظم املىظىي(دەوڵەحی یاظا  -ظەسبەخۆوان) ،وىلؽان هماٌ
علي(جىسهمان -یەهێتی هێز) ،ظیروان اخمذ سؼیذ(یەهێتی هیؽخماوی
وىسدظخان) ،مدعً حباسي خعً املىظىي(ڕەوحی ظەدسظشوةس عب ذ
خىخىػ الهيخاوي(پاسحی ئیعالمی) ،ؼبىت الىبأ املعلىماجيت ،ملخلى
الىبأ للحىاس ًىاكؾ دوس مفىضيت الاهخخاباث في العشاق،
.http://annabaa.org/arabic/reports/9964,21February 2017
69
 وەن لە مادەی ظێیەمی یاظای ژماسە( )4ی ظاڵی 2014یوۆمعیۆوی بااڵی 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  -عێراق ،یاظای ژماسە()4ی
ظاڵی  2014یاظای وۆمعیۆوی ظەسبەخۆی هەڵبژاسدن 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 ڕاپشس ی هەسێمیی وىسدظخان ،ئەهذاماوی وۆمعیۆن لە
هێىان هەس پێىج پاسجە ڕامیاسیە ظەسەهییەهە دابەؼىشاوە ،پاسحی
دیمىهشاحی وىسدظخان(،)3یەهێتی هیؽخماوی وىس دظخان(، )2
بضوجىەوەی گۆڕان( ،)2یەهگشجىی ئیعالمی( ،)1وۆمەڵی ئیعالمی(، )1
پاسحی ئەهذامێيی خۆی داوە بە پێىهاجەی جىسهمان ،یەهێخیؾ
ئەهذامێيی خۆی داوە بە پێىهاجەی ئاؼىسی ،بەاڵم پێىهاجەوان ئەم
هىێىەساهە بە هىێىەسی ڕاظخەكیىەی خۆیان هاصاهً :عىمەس ؼایان ،
داواواسی گؽتی جاهە لەهەڵبژاسدوی ئەهذاماهیی وۆمعیۆوی
هەڵبژاسدهەوان دەداث،
http://www.rudaw.net/sorani/kurdista n/1612201424,16Fe
.bruary2017
لە ڕۆژی 23ی واهىوی یەهە می  2014ظىێىذوی یاظاییان خىاس ،بۆ
صاهیاسی صیاجش لەظەس هاو بەسهەوجەی هەس پاسجێً لە ئەهذاماوی
وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبە خۆی هەڵبژاسدهەوان ،جيایە بڕواهە:دەظەاڵحی
دادوەسی هەسێم ،ئەهذاماوی وۆمیعیۆوی بااڵی ظەسبە خۆی هەڵبژاسدن
و ڕاپشس ی ،لەبەسدەم ئەهجىمەوی داوەسی هەسێم ظىێىذی یاظاییان
خىاسد،
http://www.krjc.org/Default.aspx?page=article&id=968& l=3
.,16February2017
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- 2بەواسهێىاوی دەظەاڵث(یاظاداهان ،حێبەحێىشدن ،دادوەسی) بۆ
دسوظخىشدوی واسیگەسی ل ەظەس ئەهجامی هەڵبژاسدهەوان ل ەم
ڕوواهەوە :
أ -یاظاداهان :دەظەاڵحی یاظاداهان دەجىاهێذ لە ڕێی ئەو دەظخىسەی
هە دایذەهێذ و ظیعخمی ظیاس ی و واسگێڕی و ئایذۆلۆجی دەوڵەحی
پێذەظدىیؽان دەواث واسیگەسی هەبێذ ل ەظەس داسؼخنی دەقی وەها
هە لەبەسژوەهذی دەظەاڵث و ئایذۆلۆحییە ڕامیاسی و ئایىییەهەی
بێذ یان لێذان و دوسخعدىەوەی هەمىو ئەو پاسث و هەظایەجییاهە
بێذ هە دژی ئایذۆلۆحیەحی ڕامیاسی و ئاینی دەظەاڵجً یان لەگەڵی
70
هین  ،هەسوەها د ەظەاڵحی یاظاداهان دەجىاهێذ ڕۆ ڵی هەبێذ ل ە
پێذاوی دەظەاڵث بە هەظایەجیەوی دیاسیىشاو بۆ بڕیاسدان لە
دیاسیىشدوی ڕۆژی هەڵبژاسدن یان پێىهێىاوی پەیىەسی وۆمعیۆن یان
ظەهذهەوەی مخماهە لێی یان دیاسیىشدوی ؼ ێىاصێيی دیاسیىشاوی
هەڵبژاسدن هە لەبەسژەوەهذی پاسحی دەظەاڵجذاس بێذ.
ب -حێبەحێىشدن :دەظەاڵحی حێبەحێىشدن دەجىاهً واسیگەسییان
هەبێذ لەظەس ئەهجامی هەڵبژاسدهەوان لە هەسدوو ڕێگەی :

ئەم پؽىپؽىێىەیە جەهاهەث بەڕێىەبەسەگؽخییەواهیص ی گشجۆجەوە
پاسحی دیمىهشاحی وىس دظخان( 4پۆظذ) ،یەهێتی هیؽخماوی
وىسدظخان( 3پۆظذ) ،بضوجىەوەی گۆڕان(3پۆظذ) ،یەهگشجىی
ئیعالمی وىس دظخان( 1پۆظذ) ،وۆمەڵی ئیعالمی(1پۆظذ) بۆ صاهیاسی
صیاجش لەظەس هاوی بەڕێىەبەسەگؽدیەوان و پۆظخەواهیان جيایە بڕواهە:
وۆچەس عەلی ،دواڕۆژ هاوی بەڕێىبەسەگؽدیەوان لە پؽ يی پێىج
خضبەهە باڵودەواجەوە
http://www.dwarozh.net/details.aspx?jimare=40693,15Febr
uary2017
بە پێی مادەی بیعذ لە یاظای ژماسە( )4ی ظاڵی  2014وۆمعیۆوی
بااڵی ظەسبە خۆی هەڵبژاسدهەوان و ڕاپشس ی" واس بەهیچ دەكێيی
یاظایی یان بڕیاسێً هاهشێذ هە پێچەواهەی خىهمەواوی ئەم یاظایە
بێ"لێرەدا دەسهەوێذ ،دابەؼىشدوی ئەهذاماوی ئەهجىمەوی وۆمعیۆن
لە لیەن پاسجە ڕامیاسییەوان پێچەواهەی یاظای وۆمعیۆهە:
پەسلەماوی وىس دظخان  -عێراق ،یاظای ژماسە()4ی ظاڵی  2014یاظای
وۆمعیۆوی ظەسبەخۆی هەڵبژاسدن و ڕاپشس ی ،ظەسچاوەی پێؽىو.
70
ئەهجىمەوی هەمىاسی د ەظخىس(مجلغ ـیاهە الذظخىس)ی ئێراوی
هە بشیدیە لە د ەظخەیەوی پ ێىهاجى لە  12فەكیهەی ئیعالمی بەسپشظ ً
لە چاودێشی هەڵبژاسدوی پەسلەماوی و ظەسۆوایەحی ئ ێران و
پەظەهذهشدوی لیعتی واهذیذەوان ،ئەم ئەهجىمەهە لە وۆی
 12123واهذیذ6500 ،واهذیذی پەظەهذ ه ەهشد واجە( )%60لە واج ێىذا
 %90ظ ەسحەمی مەسحەواوی خۆپااڵوجيیان جێذا بىو ،بۆ صاهیاسی صیاجش
لەظەس پێؽێلياسییەواوی ئ ەم ئەهجىمەهە و مەسحەواوی ظ ەس
پاڵیىساوان ،جيایە بڕواهە ، HUMAN RIGHTS WACH :خشیە و هضاهە
الاهخخاباث الایشاهیە جدذ التهذیذ،
https://www.hrw.org/ar/news/2016/01/24/286001,24Aug
.ust2017
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- 1هاهذان :دەؼێذ پاسحی دەظەاڵجذاس یان واهذیذەواوی ،ماڵ و
مىڵيی گؽتی بەواسبهێىێذ لە پێىاوی وۆهشدهەوەی دەهگی دەهگذەسان
ؼ ێىاصی
وەن
دەبێذ
حۆساوحۆس
بە
ئەمەػ
71
دامەصساهذن ،خيىمەحی هەسێم ل ەم ڕووەوە یەهێىە لەو خيىمەجە
دەگمەهاهەی هە ڕێژەی واس لەهەسحی گؽدیذا صیاجشە لە هەسحی جایبەث
72
(%53ب ەسامبەس )%47پێذاوی پۆظتی واسگێڕی ،بەسصهشدهەوەی
هاصهاوی صاوعتی ،ظەسباصی ،واسگێڕی ...بە هاواڵجیان و فەسماهبەسان
یان هەظایەحی ئاینی و وۆمەاڵیەحی و هەجەوەیی .دەگىهجێذ
دەظەاڵث هەسمی بىىێىێذ ب ەسامبەس بە داهیؽخىان لە چاوپ ۆؼیىشدن
لە ظەسپێچییە یاظاییەوان لەماوەی باهگەؼەی هەڵبژاسدهذا .وەن
لبشدوی وامێرای چاودێشی جىهذ ئاژۆیی ؼۆفێر لەماوەی باهگ ەؼەی
71
بە پێی بەڵگەهامەیەوی وەصاسەحی هەسێم بۆ واسوباسی داسایی و
ئابىسی ،بەڕێىەبەسایەحی گؽتی خاهەوؽین /ژمێریاسی بە ژماسە() 5192
لە ڕێىەوحی 27ی جەمىصی  2009ئاڕاظخەی بەڕێىەبەسایەحی
خاهەوؽینی پێؽمەگەسی3/ی هشدوە بڕی ()19815785138500دیىاس ب ە
جخفیفاث لەظەس بىدحەی ظا ڵی 2009ی بەڕێىەبەسایەحی
مەبەظتی
بۆ
داهشاوە
پێؽمەگەس 3/
خاهەوؽینی
خاهەوؽیىىشدوی ( )558000هەط هە( )1762هەظیان لە مىسیذ و
مەوعىبەواوی ؼێخ عبذاللادسی چىێعەن ،لە  1هیعاوی2009ەوە
مىوچەواهیان بۆ هەژماسهشاوە بە پێی هىظشاویان ژماسە(  )5070لە
3جەمىوصی 2007دا ،ئەوەػ ؼایاوی باظە وەصاسەحی هەسێم ب ۆ
واسوباسی داسا یی و ئابىسی /بەڕێىەبەسایەحی گؽتی داسایی /بىدحەی
ئاظایی بە ژماسە (  )16708لە بەسواسی 23جە مىوصی  2009ئەم
هىظشاوەی هاسدوە بۆ بەڕێىەبەسایەحی گؽتی خاهەوؽینی /ژمێریاسی،
واجە دوو ڕۆژ پێؾ هەڵبژاسدوی خىلی ظێیەمی پەسلەمان،
بۆ صاهیاسی صیاجش لەظەس هاوەڕۆوی فشماهەهە بڕواهە :پاؼيۆی ژماسە (.)3
هەهذێً لە مىسیذەوان جەمەهیان لەهێىان  9بۆ  12ظالیؽیذا بىە و
هەسیەهەؼیان پاسچەیەن صەوییان پێ ذساوە :،بابلیعً ،ئاؼىشابىو ی
فەصاخەجەواوی ظەسوبەهذی هەڵبژاسدن ،واجێً بەسهەم ظاڵح
ظەسۆوی لیعذ بىو،
http://www.bablesk.com/Detail.aspx?id=12650&LinkID=2,1
.4February2017
یەهێتی لەڕێگەی وەصیشەهەی(ئاظۆػ هەحیب)لە وابیىەی خەوجەمی
خيىمەحی هەسێمی وىسدظخان ،جىاه یىیەحی وەصاسەحی واسوواسوباسی
وۆمەاڵیەحی ب ەواسبهێىێذ بۆ پڕهشدهەوەی بەڵێيىامە بە 50ه ەصاس هەط
لە جۆڕی چاودێشی وۆمەاڵیەحی هە هیچ مىوچەیەهیان لە هیچ
ؼىێيێيی دی هیە و ئەم پشظەیان ب ۆ وۆهشدهەوەی دەهگ بەواسهێىاوە
و مىچەیان لەظەس بىەمای خضبی بڕیىەجەوە ،بۆ صاهیاسی صیاجش لەظەس
ئەو لیژهەیەی هە مدمذ هاودیاوی وەصیشی وابیىەی هەؼخەمی هەمان
وەصاسەث پێىیهێىاوە ل ەظەس هەمان پشط جيایە بڕواهە :ڕۆژاهە هەواڵ ،
یەهێتی بەڵێيىامەی بۆ پێذاوی مىوچە بە خەڵً پڕهشدۆجەوە،
.http://rhewal.com/news.php?id=6694,14February201772
خيىمەحی هەسێمی وىس دظخان ،چىاسچێىەی ظتراجیجی پاساظخنی
وۆمەاڵیەحی ،ظەسچاوەی پێؽىو.5ٌ ،
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هەڵبژاسدن یان ظەسپێچیىشدوی یاظاواوی دی هاجىچۆ  ..یان لێذاوی
بیری ئیرجیىاصی و ئەهجامذاوی صیادە ڕۆیی لەظەس مىڵً و ما ڵی
گؽتی ،بڕواهە وێىەواوی ژماسە(.)3- 1
دەؼێذ هاهذاهەهە مادی بێذ وەن بەخؽیىەوە خاهى و صەوی و
73
دەماهچە(بڕواهە پاؼيۆی ژماسە) .)(6و پاسە و چاسەظەسی پضیؽيی و
بەهضینی ئۆجۆمبێل و خاهەوؽیىىشدن...هخذ بەمەبەظتی هاهذو ی
خەڵً بۆ بەؼذاسی و دەهگذان بە پاسحی د ەظەاڵث .لە هێىان
هەسدوو ظا ڵی  2014- 2012دا ژماسەی خاهەوؽینی لە هەسێم دا
()4448350بىە بە()2358650( ،)6808000خاهەوؽین صیادی هشدوە
و ئەمەػ دەواجە بە ڕێژەی ()%53لەماوەی جەنها دوو ظاڵذا ،ظا ڵی
 2014دا وۆی جێچىوی خاه ە وؽینی لە هەسێمی وىسدظخاهذا
دەخەملێنرا بە ()1.2جشل یۆن دیىاسی عیراقی ئەمەػ  %2.8ی
بەسهەمی هاوخۆیی پ ێىذێىێذ بە بەسهەمی هەوجیؽەوە ،ئەمەػ
74
بەسصە بە ب ەساوسد بە وواڵجاوی جش ،ئەمە حگە لەوەی دەیان
هەصاسهەط لە هەسە دەوڵە
مەهذەواوی هەسێم دەیان ملیاس دیىاس پاسەی بێمەسج لە خ يىمەحی
75
هەسێم وەسدەگشن و %75ی ظىدمەهذاوی هەسێم لەبەسصجشیً
76
ئاظخ ەواوی داهاجً  .هەس لەبەس ئەم هۆیاهەؼە هؽخىواڵىشدن لە
هەسێمذا بەسدەوام لە پىواهەوەدایە بە حۆسێً هؽخىوا ڵ

73
مەلبەخخیاس  11جۆن دەسماوی خيىمەحی هەسێم بەهاوی خۆیەوە
بەظەس هەخۆشداهە و مەڵبەهذ و بىىە جەهذسوظخییەواوی گەسمیان
دابەػ دەواث ،دهخۆس میران مدەمەد بەڕێىەبەسی گؽتی
جەهذسوظتی ظلێماوی دەڵێذ :ڕاظخە ئەو بڕە دەسماهەی هەبۆ گەسمیان
هێردساوە هی خيىمەجە ،بەاڵم بەڕێض مەل بەخخیاس لەظەس داوای
هاواڵجیان وەن هاوواسییەن داوایىشدووە ئەو بڕە دەسماهە ڕەواهەی
هاوچەهە بىشێذ .ؼەسمین عەلی ،مەل بەخیخاس  11جۆن دەسماوی
جەهذسوظتی ظلێماوی بەهاوی خۆیەوە دابەػ دەواث،
http://www.knnc.net/mob/Drejey-hawal.aspx?id=95995&LinkID=4&vide o=True&leguaid=,14F
.ebruary2017
74
خيىمەحی هەسێمی وىس دظخان ،چىاسچێىەی ظتراجیجی پاساظخنی
وۆمەاڵیەحی ،ظەسچاوەی پێؽىو5ٌ ،و.41
75
بۆ صاهیاسی صیاجش لەظەس دابەؼىشدوی پاسە بێمەسحە
دابەؼىشاوەواوی خ يىمەحی هەسێم بەظەس چیىە حیاواصەواوی
داهیؽخىن لە ظاڵی 2012دا ،جيایە بڕواهەWORLD BANK :
، GROUPهەسێمی وىسدظخاوی عێراق چاهعاصی ئابىسی لە پێىاو
بىژاهذهەوەی هاوبەػ و پاساظخنی هەداسان ،بە بێ ؼىێنی چاپ و بە
بێ ظاڵی چاپ.168ٌ،
76
خيىمەحی هەسێمی وىس دظخان ،چىاسچێىەی ظتراجیجی پاساظخنی
وۆمەاڵیەحی واحی چاهعاصی ،ظەسچاوەی پێؽىو.5ٌ ،
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ظ ەسچاوەی ظەسەوی بىوە ب ۆ( )% 35داهیؽخىن لە ظا ڵی  2000دا ،
77
ئەم ڕێژەیە دادەبەصێذ بۆ()%23لە ظا ڵی  2007دا .
یان دەؼێذ هاهذاهەهە پێؽىەؼىشدوی خضمەجگىصاسی وپڕۆژەبێذ
بە داسایی خيىمەث بۆ ب ەسژەوەهذی خضبی و بە دەظت هێىاوی دەهگ
بۆخضبی بااڵ دەظذ ل ە حىگشافیای هەژمىوی خۆیذا ،لە ماوەیەوی
دیاسیىشاو پێؾ ئەهجام داوی هەڵبژاسدهەوان یان لە هەمان ظاڵذا
هە هەڵبژاسدهەواوی جێذا ئەهجام دساوە .بڕواهە خؽخەی ژماسە (.)5
ئەگەس بڕواهین لە خؽخەی ژماسە( ، )5صۆسجشیً پڕۆژەواوی جەمەوی
خيىمەحی هەسێمی وىسدظخاوی یەهگشجىە لە پاسێضگای ظلێماوی و
دەوسوبەسی لەو ظااڵهەدایە هە هەڵبژاسدهە پەسلەماهییەواوی جێذا
ئەهجام دساوە  ،لەواهە ظا ڵی (2013هەڵبژادسوی خىلی چىاسەم) ب ە
پلەی یەهەم دێذ و  1995پشۆژەی ح ۆساوحۆسی جێذا ئەهجام
دساوە(جەواوبىو و جەواو هەبىو) پاؼا ظا ڵی ( 2009هەڵبژاسدوی خىل ی
ظێیەم)بە پلەی دووەم دێذ و  908پشۆژەی جێذا ئەهجام دساوە
پاؼان ظا ڵی ( 2005هەڵبژاسدوی خىلی دووەم)لە پلەی ظ ێیەم دێذ و
 851پشۆژەی جێذا ئەهجام دساوە ،لێرەدا دەگەیىە ئەو ڕاظ خییەی ه ە
داسایی خيىمەحی هەسێم بەواسدەهێنرێذ بۆ بەدەظتهێىاوی دەهگی
دەهگذەس ئەوەیؾ ب ە ئەهجامذاوی پشۆژەی حۆساوحۆس ل ە هضیً
وادەی هەڵبژاسدهەوان یان لەو ظاڵەی ه ە هەڵبژاسدهەواوی جێذا
ئەهجام دەدسێذ صیاجش لە هەس ظاڵێيی جشی ئاظایی هە هەڵبژاسدوی
جێذا ئەهجام هادسێذ ،واجە پاسحی دەظەاڵث و فەسماهڕەوا داسایی
خيىمەحی هەسێم بەواسدەباث صیاجش لە ظا ڵی ئەهجامذاوی
هەڵبژاسدهەوان ب ەساوسد بەو ظااڵهەی هە هەڵبژاسدوی جێذا ئەهجام
هادسێذ.
 . -2ظضا :ظضاداوی پاسحی هەیاس یان لیعتی هەیاس بە چاوظىسهشدهەوە
و هەڕەؼەلێىشدن لێی چ مەعىەوی ب ێذ وەن هەڕەؼەهشدن ب ە
دسوظخىشدوی هەیس ی جیرۆسظتی یان جۆمەجباسهشدوی بەكاچاخچێتی
(مشۆڤ و ؼىێىەواس ،چەن ،مادەی ه ۆؼبەس) یان ڕاگشجنی جەواوی
خضمەث گىصاسییەوان یان بەؼێيی وەن ڕاگشجنی وۆبىوی خ ۆسان ،
ظىجەمەوی داهیؽخىان بەگؽتی یان هاوچەی بااڵ د ەظتی
ئۆپۆصظیۆن ،یان گىاظدىەوەی ڕاژەی فەسماهبەسان لە ؼىێيێً ب ۆ
ؼىێيێيی دووسجشی حىگشافی یان وەصاسەجێً بۆ وەصاسەجێيی جش یان
هاچاسهشدوی هاواڵحی بە حێهێؽخنی ؼىێنی هیؽخەحێبىووی و
ڕاگىاظخنی بۆ هاوچەیە وی دی .یان دەگىهجێً ظضاداهەهە لە ب ە
وۆجایی ه ێىان 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 ڕاظخە ،وەن دوسخعدىەوەی 16
بەڕێىبەسی وۆمعیۆوی ظەسبەخۆی هەڵبژاسدهەوان لەواسەواهیان ل ە
لیەن ظ ەسۆوی وەصیشاوی پێؽىی عێراق(هىسی ماليی)بە بیاهىی
77

وەصاسەحی پالهذان و بەسهامەی پەسەپێذاوی هەجەوەیەهگشجىەوان،
بىهیاجىاوی هەسێمی وىسدظخاوی عێراق ژێشخاوی وۆمەاڵیەحی  -ئابىسی ،
ظەسچاوی پێؽى.50ٌ ،
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82

هەڵبژاسدهذا بێذ  ،وەن هەهشدهەوەی 180بىىەی دەهگذان لە
هەمی جىاهایان .یان هێىاوی د ەظتی دەسەوی بەمەبەظتی گەمە
هەڵبژاسدوی ئەهجىمەوی هىێىەسان 15واهىوی یەهەمی 2005ل ە
هشدن بە ئەهجامی هەڵبژاسدهەوان.
83
پاسێضگای ئەهباسدا .ئەمە و حگە لەوەی دەجىاهێذ هەڕەؼە لە
ث -دادوەسی :دەظەاڵث دادوەسی دەهشێذ لە دوو ڕووەوە ڕۆ ڵی
دەهگذەسان بى ەن بە هاهەوەی پؽ ێىی و ج ێىذاوی ئاظا یؾ چ ب ە
هەبێذ:
بەواسهێىاوی چەن ب ێذ یان ئەهجامذاوی جەكیىەوە لە ؼىێىە
ظەسوەس بىووی یاظا :دەؼێذ هەمىو هەوڵی دەظەاڵحی دادوەسی بۆ
گؽخییەوان یان جەكاهذهەوەی هاوەهذ و بىىەواوی دەهگذان یان
ظەسوەسهشدوی یاظا بێذ لە یەهە ڕامیاسیەهە ،چ لە واحی پشۆظەی
84
وىؼخنی ئەهذاماوی وۆمعیۆ ن جەنها لە هێىان ظااڵوی - 2004
هەڵبژاسدن چ پاػ پشۆظەی هەڵبژاسدن.
ەسبەخۆی
اسدهەوانەڵبژاسدن ،چ بۆ دسوظخىشدوی
ەڵبژۆظەی ه
ەواحیه پش
یذ بێذ ل
واهذ ظ
ەواسەباواڵی
ۆمعیۆوی
اداوی ك
ەهذیض و
)واسم بۆ ظ
ەواسبهێنرێذ چ
پێؽێلىشدوی یاظا :دەهشێذ دەظەاڵحی دادوەسی وەن چەهێيی وىؼىذە و جۆكێىەس ب35(2007
85
لە لیەن گشوپە جیرۆسظخییەواهەوە وىژساون  ،دەؼێذ هێؽە
ڕامیاسیی و هەژادی و ئاینی و مەصهەبی...هخذ واسیگەسییان لەظەس
ظێیەم :فاهخەسی ئاظایؾ:
پشس ی ئاظایؾ هەبێذ و دواحاس واسیگەسی جىهذی لەظەس ژماسە و
خشاپی دۆخی ئاظایؾ فاهخەسێيی صۆس گشهگە بۆ دسوظخىشبىوو ی
79
ڕێژەی بەؼذاسبىوان و ئەهجامی پشۆظەی هەڵبژاسدن هەبێذ ،ب ۆ
گشفذ چ لەواحی باهگ ەؼە چ ل ە واحی دەهگذاهذا .لەم دوو
همىهە لە عێراكذا جەنها لە ظا ڵی  2007دا بەهۆی هێؽەی
هۆواسەوە واسیگەسی دەبێذ لەظەس پشۆظەی هەڵبژاسدن:
مەصهەبییەوە()188000هەط
هۆواسی هاوخۆیی :ڕادەی جەبایی ڕامیاسی هێىان پاسجە ڕامیاسییەوان
86
لە هاوهیؽخماوی عێراقی دا وىژساون .
واسیگەسی دەبێذ ل ەظەس پشۆظەی هەڵبژاسدن و ئەهجامەهەی،
پێچەواهەهەش ی ڕاظخە لە ئەگەسی بىووی هێؽەی ڕامیاسی هێىان
82
پاسجە ڕامیاسیەوان یان پاسجێيی ڕامیاسی و دەظەاڵث ،ئەوا دەؼێذ
گشوپە چەهذاسە ظىهیەوان چ لە ڕۆژی ئەهجامذاوی ڕیفشاهذۆم
ی
پاسحی ئۆپۆصظیۆن و هەیاس پەها بۆ بژاسدەی جىهذو جیژی بەسێذ چ لە
لەظەس دەظخىسی هەمیؽەیی عێراق لە 15ئۆهخۆبەس ، 2005چ لە
80
ظاحی ئامادەواسی ب ێذ بۆ پشۆظەی هەڵبژاسدن چ لە ڕۆژاوی
ڕۆژی هەڵبژاسدوی ئەهذاماوی وۆمەڵەی هیؽخماوی گىاظتراوە
باهگەؼەی هەڵبژاسدن وەن ئەهجامذاوی صهجیرەیەن جەكیىەوە ل ە
لە/31واهىوی دووەمی  2005دا لە ڕێی هێز و جىهذوجیژییەوە ڕێگشییان
ؼاسی دهۆن و صاخۆ لە  1992/5/ 17دا یان جیرۆسهشدوی س ێ
هشد لەبەؼذاسیىشدوی هاواڵجیاوی ظىوی مەصهەب لە پشۆظەی
ٌ
واهذیذی هەڵبژاسدوی ئەهجىمەوی پاسێضگاوان ؼاسی مىظڵ و هاوچەی
دەهگذاهذا :مشهض اهباء الامم املخدذة ،عىان ًلى ان هجاح
عامشیە و مەهذەلی لە31ی واهىوی دووەمی  2009دا ،81چ لە ڕۆژی
الاهخخاباث العشاكيت ًبؽش بفترة اهخلاليت هاجحت،

78

املذي بشط" ،اظدبعاد"املاليي ٌ 16مذًشا مً املفىضيت واملىاطً
جؤهذ :هخص ی حعطيل الاحهضة الاهتروهيت،
http://www.almadapress.com/ar/news/29892,13March201
.7
79
الامم املخدذة ،وؽشة معلىماث الامم املخدذة لهخخاباث،2005
مفذس ظابم.ؿ.6
80
ەهگذەساوی پاسێضگاواوی هەیىەوا و ئەهباس یەن ل ە دوای یەن(%6859
)%4803 ،ی دەهگذەساوی عێراكیان پ ێىهێىاوە لە هەڵبژاسدوی پ ەسلەماوی
 30واهىووی دووەمی  2005دا ،بەاڵم ژماسەی بىىەواوی هەڵبژاسدن لەم
پاسێضگایاهەدا ()% 0864،%187بىە ،هۆواسی هەمی ژماسەی بىىەواوی
دەهگذان لەم پاسێضوایەهەدا دەگەڕێخەوە بۆ خشاپی باسودۆخی ئاظایؾ
جیایاهذا .بۆ صاهیاسی صیاجش ل ەظەس ڕێژەی دەهگذەس بە ب ەساوسد ل ە
پاسێضگاواوی جشی عێراق دا ،جيایە بڕواهە :ؼاهش ظاهش فشخان الضٍذي،
حغشافيت الاهخخاباث البرملاهيت في العشاق لعام ( 2005دساظت في
حغشافيت العياظيت) سظالت ماحعخیر ،غیر ميؽىس ،وليت الاداب ،
حامعت بغذاد ،2007 ،ؿ.122
81
مشهض اهباء الامم املخدذة ،املمثل الداؿ لمین العام في العشاق
ًذًً اغخياٌ زالزت مششحین لهخخاباث مجالغ املدافظاث،
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=10589#
..WVO0gvu1vIU,28June2017
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http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=3614#.
.WKYH1ftJnIV,16February2017
83
البعثت الذوليت لالهخخاباث العشاكيت ،جليم الذوليت لالهخخاباث
مجلغ الىىاب العشاقي15 ،واهىن الاوٌ ، 2005مفذس ظابم ،ؿ.18
84
لە 12ؼىباحی  2017لە ؼاسی بەظشە هێرش ی چەهذاسی هشایە
َ
ظەس هىظ یىگەی وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبەخۆی هەڵبژاسدهەوان
لەعێراق ،هەجەوە یەهگشجىەوان لە عێراق هە هاظشاوە
َ
اوێ يی ل ەظەس ئەو ڕووداوە ب اڵوهشدەوە ،بۆ صاهیاسی
بە(یىهامی )ڕاگەیەهذس
صیاجش ل ەظەس هاوەڕۆوی ب اڵوهشاوەهەی یىها م ی جيایە بڕواهە :الامم
املخدذة  -العشاق ،بيان خىٌ الهجىم علي مىخب املفىضيت العليا
لالهخخاباث في البفشة،
http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&vie w=ite
m&id=6781:2017-02-13-05-33.28&lang=ar,16February2017
85
بۆ صاهیاسی صیاجش لەظەس هاو و هاوهیؽان و بەسواسی جیرۆسهشدهیان،
جيایە بڕواهە:
 The Independent Hig h Electora l Commission,IHEC Martyrs,http://www.ihec.iq/en/index.php/ihecmartyrs.html,23Marc
.h2017
86
مجلغ خلىق الاوعان  -الامم املخدذة ،جلشٍش الفشٍم العامل املعنی
بمعألت اظخخذام املترجضكت وىظيلت لهتهان خلىق الاوعان و اعاكت
مماسظت خم الؽعىب في جلشٍش املفیر،
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87
هاوەهذ یان وواڵجاوی دەسەو ی دەجىاهً ڕۆڵیان هەبێذ ل ە
ب اڵوهشدهەوەی جشط و جۆكاهذن چ لە پشۆظەی ئامادەواسی چ لە
ڕۆژی هەڵبژاسدن بەمەبەظتی چ بەؼذاسهەهشدوی هاواڵجیان ب ێذ
لەپشۆظەی دەهگذان و ظەسهەهەوجنی پشۆظەهە ،یان ب اڵوهشدهەوەی
جشط و دڵە ڕاووێ ب ێذ لی دەهگذەسی هاوچەیەوی دیاسیىشاو ه ە
بىىەیەهە ظەسەوی و هەمیؽەیی پاسجێيی دیاسیىشاوبً ،بۆسدوماهىشد
و بۆمباباساهىشدن و جۆپباساهىشدوی هاوچە ظىىسییەواوی هەسێمی
وىسدظخان بە همىهە لە لیەن وواڵجاوی ئێران وجىسهیا ،بە بێ ئەوەی
خيىمەحی فیذڕاڵ ه یچ هەڵىێعدێيی فەسمی هەبێذ لە دژی
پێؽێلىشدوی ظ ەسوەسی خان و گەٌ و دەظەاڵجەهەی ،بۆ همىه ە
88
جەنها لە ظا ڵی  2007دا وۆماسی جىسهیا ( )169حاس بۆسدووماوی
هاوچە ظىىسییەواوی هەسێمی وىس دظخان هشدووە و چەهذیً هاواڵحی
89
ظیڤیلیان ؼ ەهیذهشدوە  ،ظەسەڕای بيیا جىاوی ظەسباصگەیەوی صۆس
گەوسەی ظەسباصی دی ب ەؼێىەیەوی ظەسبەخۆ لە باؼ یً بە جەواوی

90
هەٌ و پەلی حەهگی و هەسەظخەی ظەسباصی و چەوی كىسط و
91
پێؽىەوجىو .

-1

ئەهجام
كەباسەی داهیؽخىان بە یەهێً لە هەسە بەهێزجشیً فاهخەس
دادەهشێذ هە واسیگەسی هەیە لەظەس ژماسەی ئەهذاماوی پەسلەمان و
ژماسەی بەسبژێشان و ژماسەی ئەو هەڵبژێشاهەی مافی هەڵبژاسدوی
بەسبژێشەواهیان هەیە و ژماسەی دەهگذەساهیؾ و دواحاس ژماسە و ڕێژەی
دەهگی بەدەظتهاجىی هەس لیعدێيی هەڵبژاسدهیؾ ،صیاجش لە () 31ظاڵە
ظەسژ مێری گؽتی لە هەسێمی وىس دظخاهذا ئەهجام هەدساوە،
هۆواسەواوی جشی وەن حەهگەواوی عێراق (-ئێران ،وىەیذ ،
هاوپەیماهان)و وىسدظخان(خضبە وىسدظخاهیە چەهذاسەوان) ،دۆخی
ئابىسی ،وۆچی بەسدەوامی لوان بۆ هاهذەسان ،گ ەڕاهەوەی ب ەؼێ ً
لە ئاواسە وىسد ەوان لە واڵجاوی دساوس ێ...هخذ هۆواسن بۆ هەصاهینی
ژماسەی دسوظتی داهیؽخىان و هەڵبژێشی هەسێم ،بۆیە هە مىو ئەو
جۆماسی دەهگذەساهاهەی هە هەڵبژاسدهەواوی پێؽىوی پ ێ ئەهجام

90

http://www.ohchr.org/AR/Countries/MENARegion/Pages/I
.QIndex.aspx,11March2017.p.6
 87مۆظيۆ ئەمەسیيای جۆمەجباسهشد بە دسوظخىشدوی هیؽەی ڕامیاسی
بۆ وواڵجەهەی پێؾ ئەهجامذاوی هەڵبژاسدهە ظەسۆوایەجییەهەی
ڕوظیا هە بڕیاسبىو لە  18ئاصاسی  2018بەڕێىەبچێذ ،بەمەبەظتی
ئەهجامذاوی گۆڕاهياسی لە ئەهجامی هەڵبژاسدهەهەدا بۆ صاهیاسی صیاجش
لەظەس هێؽەواوی هێىان ڕوظیا و ئەمەسیيا جيایە بڕواهە :اخمذ
بادیان ،مىظيى :واؼىگً جداوٌ الخأپیر علی الىچع العیاس ی فی
سوظیا كبیل الاهخخاباث،
 .https://ar.rt.com/jzc8,15March201888
هەمىو حۆسە دەظذ دسێژیەوی(جۆپ باسان و مىؼەن باسان و
بىسدوماوی جەیاسە و ئاظمان بەصاهذن و ظىىوس بەصاهذن )...دەگشێخەوە
ئەمەػ پێؽێلياسیە بەسامبەس بەپەیماوی هەجەوەییەهگشجىوەوان و
ڕێىەوجيىامەی ظا ڵی ، 1928و پێؽێلياسی خاڵەواوی وۆهگشەی
لها ی ، 1899و پێؽێلياسی چىاس ڕێىەوجيىامەهەی حیيێف ی
ظا ڵی ، 1949و پێؽێلىشدوی مادەی24و  25لهای ظا ڵی...1907
بۆصاهیاسی صیاجش بڕواهە - :ڕێىخشاوی هەهگاو ،پەلماسەواوی ظىپا ی
جىسهیا بۆ ظ ەس هەسێمی وىسدظخان ،وۆمپاهیای ؼادی بۆچاپەمەوی
هىهەسی ،بەبێ ظا ڵی چاپ .68- 67ٌ ،
89
فڕۆهەواوی جىسهیا لە بەسواسی 21ئاب ی 2011بۆسدووماوی گىهذی
وىسجەهیان هشد ل ە بىاسی كەهذیل ،لە ئەهجامذا  7ئەهذامی خ ێزاهێً
ؼەهیذ بىون ،ظ ەسۆوایەحی هەسێمی وىسدظخان ،ظ ەسۆن باسصاو ی
هیگەساوی خۆی بەسامبەس بە ؼەهیذهشدوی  7هاواڵحی ظیڤیل دەسبڕی،
http://www.presidency.krd/kurdish/articledisplay.aspx?id=h
.3VLCqxdGLE=,8February,2017
Page 50

هۆواسێ يی دی هەیە ه ە داهیؽخىاوی وىسدظخان ه ەظذ بە
ئاظایؾ و پاساظخنی ژیاهیان هاه ەن ،ئەویؾ بىووی م ین و جەكەمەهییە
لە گىهذەواوی وىسدظخان ،بۆ همىهە لە هەسێمی
وىسدظخاهذا()2039هێڵگەی بە م ین چ ێنراو ه ەن و صیاجش لە  10مل یۆن
میيیان جێذاچێنراوە ،ئەمەػ واسیگەسی لە ظ ەس ئاوەداهىشدهەوەی
وىسدظخان و بەسهەمهێىان و ظەسبەظتی هاجىچۆی گىهذوؽ یىان
هەیە ،هە ڕەهگە هەم جا صۆس واسیگەسی هەبێذ لەظەس ڕێژەی
بەؼذاسی واسای گىهذوؽیىان لە پشۆظەی هەڵبژاسدهذا ،چىهى ە
بەسدەوام هاواڵجیان دەبىە كىسباوی میىە ؼاساوەوان ،بە حۆسێً جا
كىباهیاوی مین لە هەسێم
ظا ڵی  2017ژماسەی
گەیؽخۆجە()13422هەط :ا  -خيىمت اكليم هشدظخان ،هشدظخان
العشاق اهبر خلل الغام في الؽشق الاوظط،
http://www.gov.krd/a/d.aspx?a=18450&l=14&r=81&s=010
000,16February2017
 دەصگای گؽتی واسوباسی مین ،ئاماسی كىسباهیاوی مین،http://maa.gov.krd/News.aspx?id=265&MapID=17,8March
.2017
ظااڵوی ؼەڕو ؼۆڕ و ملمالوێ پیعبىهێيی هیمیایی و جەكەمەوی
هەجەكیىی لە دوای خۆی حێهێؽخىە هە واسیگەسی لعەس بژێىی ژیان
و ظەلمەحی هضیىەی ()186008000هاواڵحی عێراقی هەیە ،هەجەوە
یەهگشجىەوان ،پشۆفایلی عێراق ،ظەسچاوەی پێؽىو..
91
الجهىسٍت الترهيت  -وصاسة الداسحيت ،سد الىاطم باظم وصاسة
الداسحيت جاهجى بيلغيدؾ على ظؤاٌ خىٌ اللشاس الفا دس عً حامعت
الذوٌ العشبيت بخفىؿ العىاـش ألاجشان املخىاحذًً في مععىش
بعؽيلت/صلييان مً أحل جذسٍب املخطىعین العشاكيین،
.http://www.mfa.gov.tr,8February,2017 -
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دساوە دسوظذ هەبىون ،جەهاهەث هەمىو ئەو ئەهجاماهەش ی ه ە
بەهۆیەوە بەدەظتهاجىون.
لەبەس ئەوەی داهیؽىاوی ؼاسەوان پێىهێىەسی()%79داهیؽخىاوی
هەسێمً ،بۆیە هەمیؽە هۆواسی یەهالهەسەوەی هەڵبژاسدهەواهیؽً .
لە هەس خىلێيی هەڵبژاسدهذا صیاجش لە( )5008000ه ەط لە هەڵبژێشی
هىێ بەؼذاسی پشۆظەی هەڵبژاسدهیان هشدووە و دەهەن  ،ئەمەػ
واسیگەسی هەبىوە و دەبێذ لەظەس ظ ەسهەوجنی لیعتی هىێ و
واهذیذی هىێ و هىێخىاص.
كەباسەی خێزان لەپاسێضگای دهۆهذا ()7هەط و بەسصجشیىە ،
پاسێضگاواوی هەولێر و ظلێماهیؾ لەخىاس جێىڕاوەن ،ئەمەػ لە
ئایىذەدا واسیگەسی دەبێذ ل ەظەس دەسچىووی صۆسجشیً بەسبژێش لەم
پاسێضگایە و صۆسجشیً ئەهذاماوی پەسلەماوی ظ ەسهەوجىو ل ەم پاسێضگایە
دەبً و هەمتریىیؾ لە پاسێضگای ظلێماوی.
فشەیی لە هەجەوە و ئایً و ئاینزا و ه ۆص و بىەماڵە و ؼىێنی حىگشافی ،
واسیگەسی هەبىوە ل ەظەس دەهگذان بە بەسبژێشێً هە بە ڕایەڵەیەن
یان صیاجش لە ڕایەڵەیەوی هەجەوایەحی یان ئاینی یان وۆمەاڵیەحی یان
حىگشافی پەیىەهذی بە دەهگذەساهەوە هەبىبێذ.
بەهۆی هضمی ئاظتی ئابىسی یان ڕۆؼيبیری بە جایبەحی ڕۆؼيبیری
ڕامیاسی لی بەؼێيی صۆسی ڕەگەصی مێیىەی هەسێمی وىسدظخان ،
یان بەؼذاسی پشۆظەی ڕامیاسی و هەڵبژاسدوی هەهشدوە یان ئەگەس
بەؼذاسیص ی هشدبێذ لە صۆس واجذا هاچاس بىە ئەهجامذاوی ڕەفخاسێيی
هاوؼێىەی بەخێىەهەس یان ڕەگەصی هێریىەی ئەهذاماوی خێزاهەهەی.
لەبەس ئەوەی هەجەوەی عەسەب لە هەسێمی وىسدظخاهذا هەن و
بەسدەوامیؾ وۆبىوی خ ۆساهیان دەگىاصس ێىەوە بۆ هەسێم ،ل ە
ئایىذەدا بە لیعتی عەسەبی و بە بەسبژێشی عەسەبی بەؼذاسی
هەڵبژاسدهەوان دەهەن و هىێىەسیؽیان ل ە پەسلەماوی وىسدظخاهذا
دەبێذ.
وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبەخۆی هەڵبژاسدهەوان بەهاو وۆمعیۆوی
ظەسبەخۆ بىوە ،بەاڵم لە ڕاظدیذا ظ ەسحەمیان ب ە پؽً پؽى ێىەی
خضبی داهشاون ظ ەسحەمیؽیان ه ەظاوی خضبی بىون ،بێ گىمان
ئەمەػ بە حۆسێً لە حۆسەوان واسیگەسی هەسێيیان لەظەس
ئەهجامی هەڵبژاسدهەوان هەبىوە .
پۆظذ و دساو مىڵً و ما ڵی گؽتی لە هەڵبژاسدهەواهذا بەواسهێنراون
بەمەبەظتی بەدەظتهێىاوی دەهگی دەهگذەسان.
پێؽيیاس
ئەهجام داوی ظ ەسژ مێری گؽتی خىلی و جۆماسهشدوی صاهیاسییەواوی
هاواڵجیاوی هەسێم لە ڕێی ظیعخمی بایۆمەجشیً )(Biometric system
و هىێىشدهەوەی صاهیاسییە هەظیەوان بە بەسدەوامی ،جاهۆواسێً ب ێذ
بەهۆیەوە بخىاهشێذ ه یىا و بڕوای خەڵيی و پاسجەوان بە پشۆظەی
هەڵبژاسدن بگێڕێخەوە.
دسوظخىشدوی وۆمعیۆهێيی جایبەث بە پشس ی هەڵبژاسدن لە هەظاوی
جەهىۆهشاث و بێ لیەن ،جا واسەواهیان ب ێالیەهاهە ئەهجام بذەن و
هەمیؽەػ ملىەچی یاظا بً و لە هەسواجێىیؽذا پ ێىیعتی هشد بە
ئاظاوی ڕاپێچی دادگاوان بىشێً.
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هاهذاوی ڕەگەصی مێ بۆ بەؼذاسیىشدن لە هەڵبژاسدهەواوی هەسێمی
وىسدظخان بەگؽتی و هەڵبژاسدوی پ ەسلەماوی بە جایبەحی ،ئەویؾ ل ە
ڕێگەی هۆؼیاسهشدهەوەیان لە میذیا و هاوەهذەواوی خىێىذوی بااڵ و
پەسوەسدە و هاوەهذە ئایيیەوان و هەمپین و ڕێىخشاوەواوی ژهان.
جەسخاهىشدوی وىسس ی پ ەسلەماوی(وۆجا) بۆ پێىهاجە ئایيیەواوی واهەیی
و ئێزدی و حىلەهە و صەسدەؼتی...هخذ لە پەسلەماوی وىسدظخان.
هىظیىەوەی دەظخىسی هەسێم و ئاؼىشاهشدوی بەؼە بىدحەی
جەسخاهىشاوی ه ەس پاسث و بەسبژێشێً بۆ هەڵبژاسدهەوان و
كەدەغەهشدوی وەسگشجنی وۆمەوی داسایی دەسەوی لە لیەن ه ەس پاسث
و لیعذ و بەسبژێشێىەوە و هاظاهذوی بە خیاهەحی هیؽخماوی.
ڕێگەدان بە ب ەؼذاسیىشدوی ظ ەسحەم پاسجە وىسدظخاهیەواهیی باؼىس
مادام گشوپی جێرۆسظتی ه ین و لە عێراق و هەسێم كەدەغەهشاو هین،
پێىیعخە وۆمعیۆن هەهەوێخە ژێش گىؼاسی وواڵجاوی دساوس ێ ب ۆ
كەدەغەهشدوی بەؼذاسی هیچ پاسجێيی وىس دظخاوی ل ە
هەڵبژاسدهەواوی ئایىذەی هەسێمذا.
كەدەغەهشدوی بەواسهێىاوی هە مىو ح ۆسە پ ۆظذ و دساو و مىڵً
وماڵێيی میری لە پشۆظەی هەڵبژاسدن و وۆهشدهەوەی دەهگذا
لیعتی ظەسچاوەوان
ظەسچاوەوان بەصماوی وىسدی
ئیيعایيلۆپیذیاو فەسهەهگ
عبذالدالم ،مععىد ،مەوظىعەی حىدی بۆ چەمً و صاساوەواوی
ظەسدەم ،هىظیىگەی جەفعیربۆ ب اڵوهشدهەوە ڕاگەیاهذن  -هەولێر،
.2008
هخێب
حەصا جۆفیم جاليب ،بایەخی حیۆپۆلەجیيی داهیؽخىاوی هەسێمی
وىسدظخاوی عێراق ،چاپی دووەم ،لە ب اڵوهشاوەواوی ظەهخەسی
لێيۆڵیىەوەی ظتراجیجی وىسدظخان  -ظلێماوی .2000،
خەظەن ،ظلێمان معخەفا ،وىسد و یەهەم ئەصمىن ،چاپی یەهەم،
چاپخاهەی واسۆ  -ظلێماوی.2017،
ؼىاوی ،مدەمەد ،ئەهترۆپۆلۆژیای داهیؽخىن،چاپی یەهەم ،ئاودێش
بۆ چاپ و ب اڵوهشدهەوە.2013 ،
هەسیم ،ئەخمەد ڕەفیم ،هاوچە دابڕاوەواوی هەسێمی وىسدظخان ،
لێيۆڵیىەوەیەن لە حىگشافیای ظیاظیذا ،ب اڵوهشاوەواوی ظەهخەسی
لێيۆڵیىەوەی ظتراجیجی وىسدظخان  -ظلێماوی.2014 ،
وەیس ی ،عىظمان عەلی ،بەؼذاسی ظیاس ی بەهاو ڕەهەهذەواوی ل ە
وۆمەڵگای ظیاظیذا،چاپی یەهەم ،چاپخاهەی مىهشیاوی.2007،
جىێژیىەوەو گۆڤاسەوان
هەسیم ،ئەخمەد ڕەفیم ،ڕەهەهذەواوی پؽذ ئاواسە و دەسبەدەس لە
هێىان ظااڵوی  2015 - 1968لە هەسێمی وىسدظخان لێيۆڵیىەوەیەن
لە حىگشافیای ڕامیاسیذا ،گۆڤاسی صاهيۆی ڕاپەسیً ،ژماسە .2016 ،7
هەسدظخاوی ،خ ەظەوی ظیالوی ،چۆهیەحی گۆڕاوی سادی دەهگذەس ل ە
هەڵبژاسدهذا ،گۆڤاسی هەڵبژاسدن ،ژماسە(3و ،)4بەهاسی.2007
سۆژهامەوان
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بابلیعً ،ئاؼىشابىوی ف ەصاخەجەواوی ظ ەسوبەهذی هەڵبژاسدن ،
واجێً بەسهەم ظاڵح ظەسۆوی لیعذ بىو،
http://www.bablesk.com/Detail.aspx?id=12650&LinkID=2,
14February2017.
جۆڕی هەواڵی ظلێماوی ،پ ەسلەماهدیاسێ يی پاسحی د ەظتی
لەواسهێؽایەوە 22"..ظاڵە ئیهاهە دەهشێم"،
http://snnc.co/Mobile/News.aspx?id=4913&MapID=1,14F
ebruary2017.
خعین ،هاوواس ،ئەمەسیيا و جىسهیا داوایان لە وۆمعیۆهىشدوە پاسح ی
چاسەظە لە هەڵبژاسدهەوان دوسبخاجەوە ،ڕۆژهامەی ئاوێىە،
ژماسە(.2013/11/19،)403
ڕادیۆی هەوا ،لە جۆماسی بایۆمەجشیذا ،هەسوىهییەوان پێؽەهگی
عێراكً،
&http://www.radionawa.com/prog ramview.aspx?n_=1265
p_=28,22February2017.
ڕۆژاهە هەواڵ ،یەهێتی بەڵێيىامەی بۆ پێذاوی مىوچە بە خەڵً
پڕهشدۆجەوە،
http://rhewal.com/news.php?id=6694,14February2017.
ظبەی ،دەقی ڕووهىشدهەوەی(گۆڕان و پاسحی و وۆمەڵ و
یەهگشجى)لەظەس هەوڵی دەظخياسیىشدوی ئەهجامەواوی لە ظلێماوی،
http://sbeiy.com/Detail.aspx?id=31641&LinkID=4,17May2
014.
ؼایان ،عىمەس ،داواواسی گؽتی جاهە لەهەڵبژاسدوی ئەهذاماهیی
وۆمعیۆوی هەڵبژاسدهەوان دەداث،
http://www.rudaw.net/sorani/kurdista n/1612201424,16F
ebruary2017.
گلی ،واسصان ،خاهەوادەیەوی وىسد لە خ ۆؼەویعدیان بۆ ئەسدۆگان
هاوێيی ظەیش لە هچەهەیان دەهێن،
http://www.basnews.com/index.php/so/news/kurdistan/3
30559,15February2017.
عەلی ،وۆچەس ،دواڕۆژ هاوی بەڕێىبەسەگؽدیەوان لە پؽيی پێىج
خضبەهە ب اڵودەواجەوە،
http://www.dwarozh.net/details.aspx?jimare=40693,15Feb
ruary2017
ساپۆسثو ب اڵوهشاوە میریو هێىدەوڵەجیەوان
،WORLD BANK GROUPهەسێمی وىسدظخاوی ع ێراق چاهعاصی
ئابىسی لە پ ێىاو بىژاهذهەوەی هاوبەػ و پاساظخن ی هەداسان ،بە ب ێ
ؼىێنی چاپ و بە بێ ظا ڵی چاپ.168ٌ،
ئەهجىمەوی ظەسهشدایەحی  -یەهێتی هیؽخماوی وىسدظخان ،پێىاظە،
http://www.pukpb.org/kurdi/Pe nase,13March2017.
بەسەی وىسدظخاوی ،یاظای ژماسە()1ی ظا ڵی  ،1992یاظای
ئەهجىمەوی هیؽخماوی وىسدظخاوی عێراق،
http://www.kurdistan
parliament.org/Default.aspx?page=byyear&c=LDDYasa&id=1992,27February2017.p118.
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پەسلەماوی وىسدظخان  -عێراق ،یاظای ژماسە()4ی ظا ڵی  2014یاظای
وۆمعیۆوی ظەسبەخۆی هەڵبژاسدن و ڕاپشس ی،
http://perleman.org/Default.aspx?page=byyear&c=LDDYasa&id=2014,p.10,15Februa ry2017.
پەسلەماوی وىسدظخان  -عێراق ،یاظای ژماسە()5ی ظا ڵی  2015یاظای
پاساظخنی پێىهاجەوان لە وىسدظخان  -عێراق،
http://www.perleman.org/Default.aspx?page=byyear&c=L
DD-Yasa&id=2015,3February2017.
پەسلەماوی وىسدظخان ،خىلی چىاسەمی پەسلەماوی وىسدظخان،
http://www.kurdistanparliament.org/Default.aspx?page=page&c=xol4,23June20
17.
پەسلەماوی وىسدظخان ،مێژووی خىلی چىاسەم پەسلەماوی وىسدظخان،
http://www.kurdistanparliament.org/Default.aspx?page=pa
ge&c=xol4,26june2018.
پەسلەماوی وىسدظخان ،مێژووی هەڵبژاسدن خىلی ظێیەم ،2009
http://www.kurdistanparliament.org/Default.aspx?page=pa
ge&c=Parliament-History2009,23June2017.
پەسلەماوی وىسدظخان ،مێژووی هەڵبژاسدوی خىلی یەهەم ،1992
http://www.kurdistanparliament.org/Default.aspx?page=pa
ge&c=Parliament-History1992,27June2017.
خيىمەحی هەسێمی وىسدظخان ،چىاسچ ێىەی ظتراج یجی پاساظخن ی
وۆمەاڵیەحی ،بە بێ ژماسەی چاپ و ؼىێنی چاپ.5ٌ ،2016 ،
دەصگای گؽتی واسوباسی مین ،ئاماسی كىسباهیاوی مین،
http://maa.gov.krd/News.aspx?id=265&MapID=17,8March
2017.
دەصگای هەڵبژاسدوی یەهێتی هیؽخماوی وىسدظخان  ،واهذیذەواوی
لیعتی 102ی یەهێتی هیؽخماوی وىس دظخان بۆ پ ەسلەماوی
وىسدظخان،2013ژماسە.13- 2ٌ، 20،2013
دەظەاڵحی دادوەسی هەسێم ،ئەهذاماوی وۆمیعیۆوی بااڵی
ظەسبەخۆی هەڵبژاسدن و ڕاپشس ی ،لەبەسدەم ئەهجىمەوی داوەسی
هەسێم ظىێىذی یاظاییان خىاسد،
=http://www.krjc.org/Default.aspx?page=article&id=968& l
3,16February2017.
دەظخەی وەبەسهێىان  -هەسێمی وىسدظخان،ڕاظتی وەبەسهێىان،
http://www.kurdistaninvestment.org/downloa ds.html,01M
arch2017.p.1.
دەظخەی ئاماسی هەسێمی وىسدظخان ،هەخؽەی ڕووبەسی
پاسێضگاواوی هەسێمی وىسدظخان بە هیلۆمەجش،
=http://www.krso.net/Default.aspx?page=article&id=817&l
3,3october2018.
ڕێىخشاوی هەهگاو ،پەلماسەواوی ظىپای جىسهیا بۆ ظ ەس هەسێمی
وىسدظخان ،وۆمپاهیای ؼادی بۆچاپەمەوی هىه ەسی ،بەبێ ظا ڵی
چاپ .
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ظەسۆوایەحی هەسێمی وىسدظخان ،ظ ەسۆن باسصاوی هیگەساوی خۆی
بەسامبەس بە ؼەهیذهشدوی  7هاواڵحی ظیڤیل دەسبڕی،
=http://www.presidency.krd/kurdish/articledisplay.aspx?id
h3VLCqxdGLE=,8February,2017.
وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبەخۆی هەڵبژاسدن و ڕاپشس ی ،وۆمعیۆن هاوە
ظڕهشاوەوان ب اڵودەواجەوە،
http://www.khec.krd/Details.aspx?jima re=428,8a ugust201
8.
وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبە خۆی هەڵبژاسدهەوان ل ە عێراق ،ڕاپۆسجێً ب ۆ
ئەهجىمەوی هىێىەسان،و.ظاڵح مدەممەد ئەمین و ئەخمە د
مدەممەد ئیعماعیل،بە ب ێ ژماسەی چاپ ،بە بێ ؼىێنی چاپ ،
بەغا ،ئەیلىلی .112ٌ،2006
هەجەوەیەهگشجىەوان ،پڕۆفایلی عێراق،
=http://www.uniraq.com/index.php?option=com_k2&v iew
item&layout=item&id=2185&Itemid=659&la ng=ku,27Jun
هەجەوەیەهگشجىەوان ،ظەباسەث بە عێراق،
http://www.iq.undp.org/content/iraq/ku/home/countryinf
o/,15February2017.
هىظیىگەی ڕاگەیاهذوی یىهامی ،چاوپێىەوجً لەگەڵ ئەمیر ئاسای ً
گەوسە ڕاوێژواسی هەڵبژاسدن و ظەسۆوی جیمی یەهخشاو بۆ یاسمەحی
هەڵبژاسدن ،گۆڤاسی لە پ ێىاو عێراق هەجەوەیەهگشجىەوان ل ە عێراق
 ،2015بە بێ ژماسە.2015 ،
وەصاسەحی پالهذان و بەسهامەی پەسەپێذاوی هەجەوەیەهگشجىەوان ،
بىهیاجىاوی هەسێمی وىسدظخاوی عێراق ژێشخاوی وۆمەاڵیەحی -
ئابىسی،بە بێ ؼىێنی چاپ ،واهىوی یەهەمی .2012
وەصاسەحی پالهذاهان /دەظخە ئاماسی هەسێمی وىسدظخان ،ڕاگەیاهذوی
ڕۆژهامەواوی،
http://www.mop.gov.krd/index.jsp?&lng=ku,14June2017,p.
2-3.
یەهگشجىی ئیعالمی وىسدظخان ،هاوەهذی ظیاس ی و حەماوەسی
یەهگشجىی ئیعالمی وىسدظخان  -ظلێماوی ،بەش ی هەڵبژاسدوی
هاوەهذ ،ڕاپۆسحی ب اڵوهەهشاوە.
دیذاسی هەس ی (جایبەحی)
جۆفیم ،هاوسێ ،بەڕێىەبەسی گؽتی هىظیىگەی ظل ێماوی وۆمعیۆوی
بااڵی ظەسبەخۆی هەڵبژاسدهەوان ،هىظیىگەی وۆمعیۆن ل ە
ظلێماوی6 ،هیعان.2017
مدمذ،عبذالىهاب ،هىێىەسی هەڵبژاسدوی پاسحی چاسەظەس ل ە
وۆمعیۆوی بااڵی ظەسبە خۆی هەڵبژاسدهەواوی عێراق لە ظا ڵی
 2013دا ،لە باسەگای ئاصادی وۆمەڵگا  -ظلێماوی لە 21ؼىباحی. 2017
هەخؽە و ئەجڵەظەوان:
خذاد ،هاؼم یاظین خمذ امین و ئەواوی جش  ،ئەجڵەط هەسێمی
وىسظخاوی ع ێراق و حیهان ،چاپی یەهەم ،حێ هىط بۆ چاپەمەوی و
واسی هىهەسی  -هەولێر.2009 ،
وێىە
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فۆجۆ :اخمذ سفیم هشیم ،ؼىێً ؼەكامی ظالم.2013/9/18 ،
ظەسچاوەوان بە صماوی عەسەبی
هخێب
ابىعياهت ،فخحي مدمذ  ،الجغشافيا العياظيت ،بذون عذد
املطبعت ،داس املعشفت الجامعيت.1983 ،
الذوٍياث ،كاظم ،الجغشافيا العياظيت ،الطبعت الاولى ،مشهض
الىخاب الاوادًمي -عمان.2011 ،
الذًب ،مدمذ مدمىد ابشاهيم  ،الجغشافيا العياظيت مىظىس
معاـش ،الطبعت الدامعت ،الىاؼش مىخبت الاهجلى املفشٍت -
اللاهشة.2002،
الشب ،خعام الذًً حاد  ،الجغشافيت العياظيت ،الطبعت الاولى ،
الذاس املفشٍت اللبىاهيت.2009 ،
العمان ،مدمذ اصهش ظعيذ  ،الجغشافيا العياظيت اظغ
وجطبيلاث ،بذون عذد الطبعت ،داس الىخب للطباعت واليؽش -
املىـل.1988 ،
سضىان ،طه عبذالعليم  ،الجغشافيا العياظيت املعاـشة ،بذون
عذد الطبعت ،مىخبت الاهجلى املفشٍت  -اللاهشة.1998 ،
هامەی ماظخەس و جێزی دهخۆسا.
الضٍذي ،ؼاهش ظاهش فشخان ،حغشافيت الاهخخاباث البرملاهيت في
العشاق لعام  ( 2005دساظت في حغشافيت العياظيت) سظالت
ماحعخیر ،غیر ميؽىس ،وليت الاداب  ،حامعت بغذاد.2007 ،
سۆژهامە
الخميمي ،هشٍم  ،دساظت خىٌ اليلفت املاليت للىا خب العشاقي في
العملياث الاهخخابيت و وظائل جخفيضها،
www.ihec.iq/ftpar/kurdish-page/Articles-a ndResearch/kmnr.doc,13March2017.
املذي بشط" ،اظدبعاد"املاليي ٌ 16مذًشا مً املفىضيت واملىاط ً
جؤهذ :هخص ی حعطيل الاحهضة الاهتروهيت،
http://www.almadapress.com/ar/news/29892,13March20
17.
بادًان ،اخمذ  ،مىظيى :واؼىطً جداوٌ الخأزیر على الىضع
العياس ي في سوظيا كبيل الاهخخاباث،
https://ar.rt.com/jzc8,15March2018.https://ar.rt.com/jzc8h
ttps://ar.rt.com/jzc8https://ar.rt.com/jzc8https://ar.rt.com/j
zc8
فياض ،معذ ،مععىش اًشاوي كشب العليماهيت ًضم عىاـش م ً
الحشط الثىسي و خضب هللا اللبىاوي،
http://aawsat.com/home/article/702296,8February2017
ڕاپۆسجە ب اڵوهشاوە میری و هێىدەوڵەجیەوان :
 ، HUMAN RIGHTS WACHخشٍت و هضاهت الاهخخاباث الاًشاهيت
جدذ التهذًذ،
https://www.hrw.org/ar/news/2016/01/24/286001,24Au
gust2017.
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الامم املخدذة  -العشاق ،بيان خىٌ الهجىم علي مىخب املفىضيت
العليا لالهخخاباث في البفشة،
http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&vie w=it
em&id=6781:2017-02-13-05-3328&lang=ar,16February2017
الامم املخدذة ،وؽشة معلىماث الامم املخدذة لهخخاباث،2005
http://www.ihec.iq/content/file/othe r_reports/2005_electi
on_fsheet_ar.pdf,25April2009.
البعثت الذوليت لالهخخاباث العشاكيت ،جليم الذوليت لالهخخاباث
مجلغ الىىاب العشاقي15 ،واهىن الاوٌ،2005
http://www.ihec.iq/ar/index.php/library_electoral.html,27F
ebruary2017.
البعثت الذوليت ،البعثت الذوليت لالهخخاباث العشاكيت الخلشٍش النهائي
لهخخاباث15واهىن الاوٌ  2005ملجلغ الىىاب العشاقي،
http://www.ihec.iq/content/file/othe r_reports/imie_final_r
eport_2005_cor_elections_ar.pdf,25April2009,p.2.
الجمعيت الىطىيت العشاكيت ،كاهىن سكم()11لعىت  2005كاهىن
الاظخفخاء على مؽشوع الذظخىس ،حشٍذة الىكائع العشاكيت ،
العذد( /12،)4005حؽشًٍ الاوٌ.2005/
الجهىسٍت الترهيت  -وصاسة الداسحيت ،سد الىاطم باظم وصاسة
الداسحيت جاهجى بيلغيدؾ على ظؤاٌ خىٌ اللشاس الفادس ع ً
حامعت الذوٌ العشبيت بخفىؿ العىاـش ألا جشان املخىاحذًً في
مععىش بعؽيلت/صلييان مً أحل جذسٍب املخطىعین العشاكيین،
http://www.mfa.gov.tr,8February,2017.
العيذ ملخذي الفذس،ظماخت اللائذ العيذ ملخذي الفذس(اعضه
هللا) :ایها الثىاس املىخفضىن في ظاخت الخدشٍش اعجبنی و افشخنی هزا
الخجمع املباسن للثىاس املفلحین بهزه الاعذاد الحاؼذة و اوي
لخترام خياساجىم و اها معىم،
http://jawabna.com/index.php/permalink/9955.html,14Fe
bruary2017.
املجمىعت اللاهىهيت الذوليت لحلىق الاوعان ،اهخخاباث ب ال خذود
جلشٍش خىٌ اهخخاباث ماٌغ  1992في وىسدظخان العشاق ،ث .مىخب
املشهضي
الذًملشاطي
الحضب
والبدىر
الذساظاث
اليىسدظخاوي،الطبعت الاولى،دساظت سكم " ، 1999 ،"43ؿ.62
حمعيت الىطىيت العشاكيت الاهخلاليت ،الذًباحت،حشٍذة الىكائع
العشاكيت ،العذد  28 ،4012واهىن الاوٌ . 2005
حمهىسٍت العشاق ،املفىضيت العليا املعخللت لالهخخاباث ،الىاطم
الشظمي للم فىضيت الاهخخاباث اللاض ي ليث حبر خمضة - :مجلغ
املفىضین مً كضاة املىخذبین ًىعض بيخفيز مفادكت سئيغ مجلغ
الىصساء على جىـياث اللجىت الىصاسٍت،
http://ihec-iraq.com/ar/http://iheciraq.com/ar/index.php/news-archive/headlines/8803الىاطم -الشظمي -ملفىضيت -الاهخخاباث -اللاض ي -ليث -حبر -خمضة -
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خؽخەی ژماسە)(1
داهیؽخىاوی هەسێمی وىسدظخان بە پێی ژماسدن و گەماسۆظاصی و وۆبىوی خۆسان بۆ ظااڵوی  2009و .2010
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ظەسچاوە:واسی جىێژەس بە پؽذ بەظتن بە:وەصاسەحی پالهذاهان/دەظخە ئاماسی هەسێمی وىسدظخان ،ڕاگەیاهذوی ڕۆژهامەواوی،
.http://www.mop.gov.krd/index.jsp?&lng=ku,14June2017,p.2- 3

خؽخەی ژماسە)(3
ژماسەی كەصا و هاخیە و گىهذە وێشاهىشاو و ئاوەداهىشاوەوان لە پاسێضگاواوی هەسێم لە هێىان ظااڵوی .2009- 1977
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چاپ.31ٌ،

خؽخەی ژماسە()4
خؽخەی دابەػ بىووی هەجەوەیی داهیؽخىاوی هاوچەی ئۆجۆهۆمی(س ێ پاسێضگاهەی هەسێم) لەظاڵی 1977دا
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ظەسچاوە :مشهض الخطىٍش الامني/مذًشٍت الامً العامت ،الخعذاد اللىمي للعيان ،مطبعت مذًشٍت الامً العامت ،بذون ظىت الطبع ،ؿ.5

 -وەن لە ظەسژ مێرییەواوی عێراق دا دەسدەهەوێذ ژماسە و ڕێژەی هەجەوەی وىسد بەسدەوام لە هەمبىوهەوەدا بىوە ،ئەمەػ چەهذ فاهخەسێىیی لە پؽذ
بىوە ،وەن بەسدەوامی باسی هائاظایی هەسێمی وىس دظخان و ئەهجام هەداوی ظەسژ مێری پىخذ ،ڕاگىاظخنی وىسد لە لیەن خيىمەحی عێراكەوە بۆ
دەسەوەی هەسێم و هەهذەسان و هیؽخەحێىشدوی عەسەب لە حێیان ،هەوڵذاوی بەغا بۆ هەمىشدهەوەی ژماسەی وىسد لە واحی ظەسژ مێریذا ،بۆ صاهیاسی صیاجش
جيایە بڕواهە :حەصا جۆفیم جاڵیب ،بایەخی حیۆپۆلەجیيی داهیؽخىاوی هەسێمی وىسدظخاوی عێراق ،چاپی دووەم ،لە باڵوهشاوەواوی ظەهخەسی لێيۆڵیىەوەی
ظتراجیجی وىس دظخان  -ظلێماوی  . 125ٌ،2000،جەهاهەث وىسدە فەیلییەواهیؽان وەن هەجەوەیەوی حیاواص هەژماسهشدوە لە ظەسژ مێرییەواهذا ،هەن وەن
هەجەوەی وىسد،
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وێىەی ژماسە )(2
ئۆجۆمبێلی حام ڕەػ و بێ جابلۆ بە ئااڵی لیعخەهەوە
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ظەسچاوە :فۆجۆی جىێژەس ،ؼىێً هاو كەصای دووان لە 19ئەیلىلی .2013ظەسچاوە :فۆجۆی جىێژەس" ؼىێً هاخیەی چىاسكىڕهە" لە 19ئەیلىلی2013

وێىەی ژماسە)(3
گۆڕینی ڕەهگی ئۆجۆمبێل و هىظینی دسوؼم لەظەسی

ظەسچاوە :فۆجۆی جىێژەس ،ؼىێً ؼەكامی ظالم لە ظلێماوی ،لە 18ئەیلىلی2013
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خؽخەی ژماسە)(5
ئەهجام داوی پڕۆژەی حۆساوحۆسلە پاسێضگای ظلێماوی و گەسمیان و هاوچەواوی جش لە هێىان ظااڵوی .2014- 2005
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ظ ەسچاوە:واسی جىێژەس بە ظىدوەسگشجً لە خيىمەحی هەسێمی وىس دظخان/وەصاسەحی پالن داهان /د ەظخەی ئاماسیە ه ەسێم /بەڕێىەبەسایەحی ئاماسی ظلێماوی،
ئاماسی ئەو پڕۆژاهەی هاجىهەجە داجا و صاهیاسی ئاماسی ظلێماهیەوە لە پاسێضگای ظلێماهیذا ئەهجامذساوە ،ڕاپۆسحی ب اڵوهەهشاوە.11ٌ ،

پاؼيۆوان
پاؼيۆی ژماسە) (1بەواسهێىاوی وێىەی ؼەهیذ بۆ باهگەؼەی هەڵبژاسدن

ظەسچاوە:فۆجۆ :جىێژەس.
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پاؼيۆی ژماسە) (2بەیاوی ژماسە( )110دەظخەی بااڵی ظەسپەسؼتی هەڵبژاسدهەواوی ئەهجىمەوی هیؽخماوی وىسدظخان بەمەبەظذ دواخعخنی
پشۆظەی هەڵبژاسدن بۆ ماوەی( 24واجژمێر)

ظەچاوە :ظلێمان معخەفا خەظەن ،وىسد و یەهەم ئەصمىن ،چاپی یەهەم ،چاپخاهەی واسۆ  -ظلێماوی.190ٌ،2017،
پاؼيۆی ژماسە) (5بەواسهێىاوی داسایی خيىمەث بۆ باهگەؼەی هەڵبژاسدن

ظەسچاوە:بابلیعً ،ئاؼىشابىهیفەصاخەجەواوی ظەسوبەهذی هەڵبژاسدن ،واجێً بەسهەم ظا ڵی ظەسۆوی لیعذ بىو -
http://www.bablesk.com/Detail.aspx?id=12650&LinkID=2,14February2017.
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