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 ثيَشةكى: 

بةشداريكردنى نوَينةرانى ثَيكهاتة نةتةوةيىء تةرخانكردنء بؤ شَيواز  ضةندينلة وآلتانى جيهاندا، 
جنومةنة هةَلبذَيردراوةكاندا ثيادةدةكرَيت، كة هةريةكةيان بة رَيذةى جياواز ئاينييةكان لةناو ئة

، دااليةنى ئةرَينىء نةرَينى خؤى هةية لةبةديهَينانى نوَينةرايةتيكردنى راستةقينةى ئةو ثَيكهاتانة
 رةطةزةكانى سيستمى هةَلبذاردنيش )قةبارةى بازنةكانى هةَلبذاردن، طؤِرينى دةنط بؤ جطةلةوةى كة

ئةو نوَينةرايةتييةى هةية لةدةستةبةركردنى  رؤَلى بةرضاويانكورسي، كارتى دةنطدان، جؤرى ليست( 
 ثَيكهاتةكان لةناو ثةرلةماندا. 

ئةزموونى وآلتان دةرياخنستووة كة تةنها زؤرى ذمارةى نوَينةرانى ثَيكهاتة نةتةوةيىء ئاينييةكان 
ئةطةر نوَينةرانى ئةو ثَيكهاتانة لةرَيطةى  ،انة بةديبهَينَيتلةثةرلةماندا ناتوانَيت مافةكانى ئةو ثَيكهات

تؤمارَيكى دةنطدةرانى تايبةت بة خؤيانةوة هةَلنةبذَيردرَين، ضونكة بوونى ئةم تؤمارة تايبةتةى 
دةنطدةران لةاليةكةوة داننانء بايةخدانى دةوَلةت دةردةخات بة بوونيان وةك ثَيكهاتةى خاوةن 

اليةكى تريشةوة تَيكةَل نةكردنيان بة تؤمارى دةنطدةرانى زؤرينة، رَيطرتنة ناسنامةي سةربةخؤ، لة
لة هةر هةوَلَيك كة بيةوَيت دةستكارى خةريتةى نوَينةرايةتى ئةو ثَيكهاتانة بكات بؤئةوةى بيانكاتة 

 بةشَيك لة ئةجَينداى زؤرينةيةكى سياسى. 

ى يةكثَيكهاتةضةند وةك  ،(ئةرمةنةكان كلدؤ سريانء ئاشوورى، توركمانء)دا هةرَيمى كوردستانلة 
 ئةجنومةنة هةَلبذَيردراوةكاندالةناو كورسي تايبةت بةخؤيان ( 11 -)يازدة ،دوو ياسادالة ،نةتةوةيى

رايةتى هةنطاوَيكى ثؤزةتيظة بة ئاِراستةى دةستةبةركردنى مافى نوَينةبة ديوَيكدا كة ئةمةش  ،هةية
ديوَيكى تردا ناتةواوي هةية لة بةجَيطةياندنى شَيوازى  بةبةآلم  ،1ئةو ثَيكهاتة نةتةوةييانة

 شَيوازةمايةى بةتاَلبوونةوةى ئةمةش بؤتةكة ، هةَلبذاردنى نوَينةرةكانى ئةو ثَيكهاتانةدا
                                                           

 ئَيزيدىء كاكةييةكان.، لةوانةش وةك نةكراوةكورسييان لةناو ثةرلةماندا بؤ تةرخان  لة هةرَيمى كوردستاندا هةن هَيشتا ترهةندَيك ثَيكهاتةى   1
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كة  ،َيكى ترخزاندنى بةرةو شَيواز اليةنة ثؤزةتيظةكةىءهةرَيمى كوردستان لة ثيادةكراوةكةى
 . هةيةتى ئةو شَيوازة ثيادةكراوةئاماجنة بنةِرةتييةى  ثَيضةوانة دةوةستَيتةوة لةطةأل ئةو

ئةزموونى ئةو وآلتء هةرَيمانةى كة ةم ثةيثةرةدا، بة سوودوةرطرتن لةئَيمة هةوَلدةدةين ل
ضةند شَيوازَيكى سةرةكى خبةينةِروو، هةريةكةيان ضةندين ثَيكهاتةى ئةتنىء ئاينييان لةخؤطرتووة، 

بة ، شَيوازيان وةك رَيطةضارةيةك بذاردةبكةنوردستان طوجناوترين بؤئةوةى ئةندامانى ثةرلةمانى ك
بة باشرتين شَيوة. ديارة  ثَيكهاتة نةتةوةيىء ئايينييةكاننوَينةرايةتى مافى ئاماجنى دةستةبةركردنى 

خراوةتةِروو، بة ئاماجنى دةرخستنى  اليةنة ئةرَينىء نةرَينييةكةىكة هةر رَيطةضارةيةكيان 
ئةو رَيطةضارانة لةرووى بةديهَينانى ئاستى عةدالةتى نوَينةرايةتى ئةو ثَيكهاتانة  جياوازيى نَيوان

 لةناو ثةرلةمانى كوردستاندا. 

   ئاماجنى ئةم ثةيثةرة 

 :هةوَلَيكة لةثَيناوئةم ثةيثةرة 

ثةيوةنديدار بة شَيوازى هةَلبذاردنى دوو ياساى ى نَيو هةندَيك بِرطةو ماددةهةمواركردنى  -
ش بريتني ةانياساي كة ئةوكوردستاندا،  ثةرلةمانى  نَيولة ينييةكاننى ثَيكهاتة نةتةوةيىء ئانوَينةرا

 لة: 
 .ى هةمواركراو(1991ى ساَلى )1ياساى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان ياساى ذمارة  -
ياساى ياساى هةَلبذاردنى ئةجنومةنةكانى ثارَيزطاكانء قةزاو ناحييةكان لةهةرَيمى كوردستاندا  -

  .ى هةمواركراو(1009ى ساَلى )4ذمارة 
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   :جةوهةرى كيَشةكة 

ثَيكهاتة نةتةوةيىء ئايينييةكان لة هةرَيمى كوردستاندا نوَينةريان لةناو هةندَيك لةسةرةِراى ئةوةى 
بةهؤى نةطرتنةبةرى رَيوشوَينى ياسايىء ئيجرائيةوة، ثةرلةمانء ئةجنومةنى ثارَيزطاكاندا هةية، بةآلم 

 . قةيرانى نوَينةرايةتييان هةيةشتا ئةو ثَيكهاتانة هَي

 

  بة ئاماجنكراوطروثى: 

هاندانى  بة ئاماجنى، ى كوردستانئةندامانى ثةرلةمانبريتيية لة دا ثةيثةرةطروثى بة ئاماجنكراو لةم 
يةكى ناو دوو ياساى و بِرطةضةند ماددة هةمواركردنةوةى ى كوردستان بةرةوئةندامانى ثةرلةمان

َيكراو لة هةرَيمى كوردستاندا، كة تايبةتن بة ذمارةى ئةندامانى ثَيكهاتة نةتةوةييةكانى )كلدؤ كارث
هةَلبذاردنيان لةاليةن  ميكانيزمىسريانء ئاشورى، توركمان و ئةرمةن( لةناو ثةرلةمانى كوردستانداو 

 :، ئةو ياسايانةش بريتني لةدةنطدةرانةوة

ياساى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان  ضوارةمني هةمواركردنىلة 63ماددةى هةمواركردنةوةى يةكةم: 
 .(1991ى ساَلى )1ياساى ذمارة 

ياساى هةَلبذاردنى ئةجنومةنةكانى ثارَيزطاكانء قةزاو ناحييةكان لة  61ماددةى هةمواركردنةوةى  دووةم:
  ى هةمواركراو.(1009ى ساَلى )4لة هةرَيمى كوردستاندا ياساى ذمارة 
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 كانو ئةلَتةرناتيظةضارةريَطة: 

بؤ بةشداريكردنى ثَيكهاتةة نةتةةوةيىء ئاينييةةكان لةةنَيو ثةرلةمانةةكانى وآلتةانى        رَيطةضارانةىهةموو ئةو 
نوَينةةةرانى كورسةةيية بةةؤ ذمارةيةةةك لةةة خاَلَيكةةدا هاوبةشةةن، ئةةةويش تةةةرخانكردنى  جيهانةةدا طواونةتةبةةةر، 

خةؤى  ية بةطشةتى  ئةةو شةَيوازانة  نَيةوان  ي خةاَلى جياكةةرةوة  كة  ىبةآلم ئةوةثَيكهاتة نةتةوةيىء ئاينييةكان، 
 :  ةوةَيتيندا دةبى خوارةوةخاَلةلةم دوو 

ةوة تؤمةةارى دةنطةةدةرانى تايبةةةت بةخؤيانةة بةةة جيةةاو لةرَيطةةةى ئةةةو ثَيكهاتانةةة ثةةاَلَيوراوانى يةكةةةم:  ىشةةَيواز
 هةةةر لةةة، هةَلبةةذاردن بةةةكاربهَينرَيتيةدا دةتوانرَيةةت هةةةموو سيسةةتمةكانى رَيطةضةةارة. لةةةم دةبةةذَيردرَينهةَل

 تادةطاتةة بازنةةى هةَلبةذاردنى فةرة كورسةي  فةرة نوَينةةر،        ،نوَينةةر يةةك  بازنةى هةَلبذاردنى يةةك كورسةي    
 لةهةةةموو بارَيكةةداو ةناو خةةودى ثَيكهاتةةةكان خؤياندايةةةهةَلبذاردنةكةةة لةة هؤكارةكةشةةى ئةوةيةةة كةةة ثرؤسةةةى

 .ت كة بؤيان تةرخانكراوةيةنا نةداةسةر ذمارةى ئةو كورسياطؤِرانكارى ب

ليسةتى   نَيةو بنةة كانديةدى   بةةثَيى ثَيةوةرو شةَيوازى جؤراوجةؤر، دة     ثاَلَيوراوانى ئةو ثَيكهاتانة، دووةم: شَيوازى
 ،بةةة طشةةتى ى بازنةةةى هةَلبذاردنةكةةةهةةةموو دةنطةةدةران داكاتةةةلةم، زؤرينةةة ثَيكهاتةةةىثارتةةة سياسةةييةكانى 

كةة تةةنها ئةةو سيسةتمانةى هةَلبةذاردن بةةكاربهَينرَين كةة         ثَيويسةتى بةوةيةة   زةشةَيوا ئةةم   .دةنطيان ثَيدةدةن
سيسةةتمةكانى هةَلبةةذاردنى َنوَينةرايةةةتى  وةك ،ةنوَينةةةرفةةرة كورسةةي   فةةرة يانقةةةبارةى بازنةةةى هةَلبةةذاردن

ى رَيذةيىَو َسيستمى تَيكةآلوَو هةندَيك لة ئةنةدامانى خَيزانةى سيسةتمى فرةيةى  زؤرينةة، وةك َسيسةتم      
بةآلم ئةم شةَيوازة ناتةبايةة لةطةةَل بازنةةى يةةك       دةنطدانى قةوارةَ و َسيستمى دةنطدانى قةوارةى حزبىَ.

سيسةةةتمى َيةةةان  َسيسةةةتمى دوو خةةةو  َ و َسيسةةةتمى بةةةراوةى يةكةةةةم  َكورسةةةي  يةةةةك نوَينةةةةرى وةك   
 .َئةَلتةرناتيظ
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 زؤرينةثَيكهاتةى  لةدةرةوةى كورسييةكى سةربةخؤ ضةندتةرخانكردنى رَيطةضارةى يةكةم: 
 كاننةتةوةيىء ئايينيية بؤ ثَيكهاتة 

لة تايبةت بةخؤى  ىضةند كورسييةكبةجيا  ى نةتةوةيى يان ئايينىهةر ثَيكهاتةيةكدا يةةلةم رَيطةضار
 يان بة ليست،بَيت ، بة تاك كاني هةر ثَيكهاتةيةكتةرخاندةكريت. ثاَلَيوراوةبؤ ئةجنومةنة نوَينةرايةتييةكاندا 

، ئةمةش وا ثَيويستدةكات كة هةر انى ئةو ثَيكهاتانة خؤيانةوة هةَلدةبذَيردرَينةاليةن دةنطدةرلتةنها 
، ثاكستان،  فةنلةندة كرواتيا،وآلتانى لةئةم شَيوازة  .هةبَيت ؤمارى دةنطدةرانى تايبةت بة خؤيت ثَيكهاتةيةك

 هندستان، ئوردونء هةرَيمى كوردستاندا ثيادةدةكرَيت.

، روسةانييةكان ، سةلؤااك ، ضةيك ، ئيتاَلييةةكان ، ةنطارييةةكان هكورسي بؤ ئةم ثَيكهاتانةة ) رواتيا لة كبؤ منوونة 
كةةؤى ى (%5)لةةة ثاكسةةتاندا رَيةةذةى . تةةةرخانكراوة (ء سةةربييةكانةكانمسةةاوييةن، ئةَلمانةةةكان، ئؤكرانييةةةكان
ةكان ندؤسةيء سةي   نةكانى وةك مةسةيىىء ه بؤ طروثة غةةيرة موسةوَلما   ى ثةرلةمانى ئةو وآلتةكورسييةكان
   تةرخانكراوة.

  ئةوةية كة رَيطةضارةيةاليةنى ئةرَينى ئةم: 

خؤيةةان لةةةدةرةوةى ليسةةتةكانى زؤرينةةة  تايبةةةتى شوناسةةى نةتةةةوةيىء ئاينييةةةكان تايبةىةنةةدىءثَيكهاتةةة  -
ردن، قؤناغى ثَيش هةَلبةذا } لة هةر سَي قؤناغةكةى ثرؤسةى هةَلبذاردنداجياكارييةكى ثؤزةتيظ ء دةثارَيزن

 .ثيادةدةكةن {بذاردنقؤناغى دواى هةَل ،رؤذى هةَلبذاردن

هةنةةدَيك لةةة دةوَلةةةتء كةةة  ،ئةةةم رَيطةضةةارةية ئةوةيةةةئةةةزموونكردنى ئةةةو كةنةةدو كؤسةةثانةى دَينةبةةةردةم  
هةرَيمة فيدرالييةكان نايانةوَيت ذمارةى تةواوى دانيشةتووانء دةنطةدةرانى ثَيكهاتةة نةتةةوةيىء ئاينييةةكان      

ى تؤماربكةن، بةهؤكارى بِروانةبوونيان بةة دةسةتةبةركردنى مةافى ياسةايىء سياسةى ئةةو ثَيكهاتةة        بة دروست
 نةتةوةييانة.
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بةةؤ ثرسةةي نوَينةرايةةةتيكردنى ثَيكهاتةةة نةتةةةوةيىء    ية لةةة هةةةرَيمى كوردسةةتاندا بةةة ياسةةا ئةةةم رَيطةضةةارة     
دا بةةةؤ ةجنومةةةةنى ثارَيزطاكانةةةء ئكورسةةةييان لةةةةناو ثةرلةةةةمانى كوردسةةةتان 11، كةةةة طواوةتةبةةةةر ئاينييةةةةكان

 كورسي بؤ ئةرمةن(.    1كورسي بؤ توركمان،  5كورسي بؤ كلدؤ سريانء ئاشورى،  5تةرخانكراوة )

ئةةوة  لةم ثةيثةرةدا باس لةوة ناكةين كة ذمارةى كورسييةكانى ئةو ثَيكهاتةة نةتةوةييانةة زؤرن يةان كةةمن،     
ئةةوة دةكاتةةوة،   بةَلكو ئةم ثةيثةرة جةخت لةسةةر  ، ةيندا باسى بكثةيثةرَيكى تر دةكرَيت لةو ثرسَيكى ترة

هةةةتا  دابةةني بكةةات  ثَيويسةةت ء ئيجرائةةىرَيوشةةوَينى ياسةةايى نةةةيتوانيوة ( 1991ى سةةاَلى )1ى ذمةةارة ياسةةاكةةة 
بؤ ثَيكهاتةة نةتةةوةيىء ئاينييةةكان ئامةاجنى عةدالةاوازانةةى خةؤى       جيا رَيطةضارةى تةرخانكردنى كورسي 

هؤكةارى سةةرةكي ئةةم     .وة بثَيكَيةت ةةكانة ء ئاينييثَيكهاتة نةتةوةييى يكردنى راستةقينةلةِرووى نوَينةرايةت
ى تايبةةةت ةكان تؤمةةارى دةنطةةدةران ء ئاينييةةثَيكهاتةةة نةتةةةوةيي ناتةواوييةةةش دةطةِرَيتةةةوة بةةؤ ئةةةوةى كةةة    

ةرانى ى دةنطةةدء سةةةنطكةةَيشئةةةو ثَيكهاتانةةة، بةةة  ئةةةجنامى ئةةةوةش بةةةوة تةةةواودةبَيت، كةةة ، بةةةخؤيان نييةةة
لةرَيطةةى   )كةورد(  دةنطدةرانى نةتةةوةى زؤرينةة  ئةوةى َيو هةَلبذاردنى ثةرلةمانةوة لةبةرضنة نخؤيانةوة نة

نةاو  قةوارة سياسةيية كَيككَيكارةكةانى   ئةجنامى دةنطةكانى ةكةنة سةر طؤِرينى كار دضةند دةنطَيكى كةمةوة، 
 ئةو ثَيكهاتة نةتةوةييانة.  

ثَيكهاتةةى  دروسةتكردنى جياكةارى نييةة لةطةةَل     هةةر  نةةك   بوونى تؤمارى دةنطدةرانى تايبةت بةو ثَيكهاتانةة 
بةشةةةَيوة  شةةةَيوازةهَيمةةةاى جةختكردنةوةيةةةة لةةةةثيادةكردنى ئةةةةو بةةةةَلكو  وةك هةنةةةدَيك دةَلةةةَين، ،زؤرينةةةةدا

َلء روخسةةةاردا شةةةَيوازى ى ئَيسةةةتا لةةةة هةرَيمةةةدا ثيادةدةكرَيةةةت تةةةةنها لةةةة شةةةكدروسةةةتةكةى، ئةطةةةةرنا، ئةةةةوة
و زؤر نزيكةة  شتَيكى ترةدا كآلم لة ناوةِرؤبة ،ثَيكهاتة نةتةوةيىء ئاينييةكانبؤ  ي جيايةتةرخانكردنى كورس
زؤرينةةوةو   ثَيكهاتةةى ثاَلَيوراوةكةانى ثَيكهاتةةكان دةضةنة نَيةو ليسةتى ثارتةة سياسةييةكانى        لةو شةَيوازةى كةة   
 .دةنبدةنطيان ثَيدةتوانن ، يانةوةو كةمينةزؤرينةثَيكهاتةى  بةهةموو هاوآلتيان، 
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 يان ةوةى بازنةكانى هةَلبذاردنِرشتندا ةم:رَيطةضارةى دوو
 تايبةتكردنى ضةند بازنةيةك بؤ ئةندامانى ثَيكهاتة نةتةوةييةكان 

ة رَيطةضارةية بريتيية لة داِرشتنةوةى بازنةكانى هةَلبذاردن بة جؤرَيك كة ثَيكهاتة نةتةوةييةكان لئةم 
هةندَيك بازنةدا ببنة زؤرينة. ئةمةش لة وياليةتة يةكطرتووةكانى ئةمريكادا ثيادةدةكرَيت دواى ئةو 

 ييةئةوةى ئةمريكادا ئةجنامدرا، لةثَيناو 1935ساَلى هةمواركردنةوانةى لةياساى مافى دةنطدانى 
 لةو بازنانةدا ببنة زؤرينة.  ييةكانى ئيسثانرةشثَيستةكانء ثَيكهاتة

 ناحييةيةكى وةك عةنكاوةبؤ منوونة، ةم رَيطةضارةية لةهةرَيمى كوردستاندا بطوَيتةبةر، ئةوا ئةطةر ئ
دا زؤرينةن، يان لة شةنطال ئَيزيدييةكانء لة هاوار دةكرَيتة بازنةيةكى هةَلبذاردن كة مةسيىييةكان تَيي

كاراكردنى دى بؤ ناحييةكان سووقةزاو كاكةييةكان زؤرينةنء ئةمةش بؤ هةَلبذاردنى ئةجنومةنى 
 دةبَيت.   ثرؤذةى خزمةتطوزارىء كةلتورى ئةو ثَيكهاتانةكارطَيِرىء طؤِرينى دةنط بؤ  سيستمى

ئةم رَيطةضارةية لة هةرَيمى كوردستاندا بة شَيوةيةكى تر ضارةسةركراوة، ئةويش ئةوةية كة 
زنةى هةَلبذاردني تايبةت بة يةك با، هةموو ثَيكهاتة نةتةوةيىء ئاينييةكانلةهةَلبذاردنى ثةرلةماندا، 

خؤيان هةيةو ئةمةش دؤخَيكى ئةرَينيية، ضونكة دةنطى ثةرشءبآلوى هةريةك لة ثَيكهاتةكانى )كلدؤ 
سريان ئاشورى، توركمانء ئةرمةن(، هةر لة كفرييةوة هةتا زاخؤ ثَيكةوة كؤدةكرَيتةوةو نابَيتةهؤى 

 لةدةستضوونى بةشَيك لةدةنطةكانيان.

، كة هةتا ئَيستا ةكانيهةَلبذاردنى ئةجنومةنى قةزاو ناحيستاندا ئةجنامدانى لة هةرَيمى كورد
ى ئةطةرلةكاتَيكدا ، ئةم رَيطةضارةيةزةمينةخؤشكةرة بؤ نزيكبوونةوة لة جَيبةجَيكردنى ئةجنامنةدراوة، 

ببَيتةهؤى  تايبةتكردنى ضةند بازنةيةك بؤ ئةندامانى ثَيكهاتة نةتةوةييةكانئةوة هةية كة 
 . بؤيان تةرخانكراوةئَيستا لة ثةلةماندا كة ةى يكورسي 11وونةوةى ذمارةى ئةو كةمب
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 لةناو ليستى زؤرينةدا  بؤ ثَيكهاتةكان تةرخانكردنى كورسي ةم:رَيطةضارةى سَيه
 (ن االفضلاخلاسري -)شَيوازى باشرتين دؤِراو  ةكان

يكردنى ثَيكهاتة نةتةوةيىء ئايينييةكان النيكةمى نوَينةرايةت سةديى رَيذةىبةياسا ةدا، لةم رَيطةضارةي
رَيذةية  ناو ثةرلةماندا لةوديارى دةكرَيت، واتة نابَيت رَيذةى نوَينةرايةتيكردنى ثَيكهاتةكان لةلةثةرلةماندا 

 لةو رَيذةية زياتر بَيت.  دةكرَيتكةمرت بَيت، بةآلم 

مةرجَيكى ياسايى هةية، وةكئةوةى  ى جَيبةجَيكردنةوة ثَيويستى بة ضةندئةم شَيوازة لةرووى ميكانيزم
ليستى ثاَلَيوراوانى هةر ثارتَيكى سياسيدا، النيكةمى ئةو رَيذةية لة كانديدى ثَيكهاتةكانى  ناوثَيويستة لة

لة  النيكةمى ئةو رَيذةية ،ذمارةى كورسي براوةى هةر ليستَيكيش لةكؤى ، هاوكاتتَيدا جَيطوبكرَيت
 -ةكاندؤِراو َباشرتينى شَيوازئةمةش بة طرتنةبةرى ديارة ، بةديبَيتان بؤ كانديدةكانى ثَيكهاتةك كورسي
بةثَيى  ،داى هةر ليستَيكى ثَيكهاتة نةتةوةيىء ئاينييةكانانثاَلَيوراولةناو ، كة تَييدا ةَاالفضل يناخلاسر

  كورسي دةبةنةوة.باشرتين دؤِراويان ذمارةى ئةو كورسيانةى ليستةكة بردويةتيةوة، 

بؤ ئةم شَيوازة لةهةرَيمى كوردستانء عَيراقدا مؤريشيؤس ثيادةدةكرَيت، م شَيوازة لة منوونةى ئة
رَيذةى  نابَيت ، كةدندايةكرلةثيادةبةشداريثَيكردنى ئافرةتان لةثةرلةمانء ئةجنومةنى ثارَيزطاكاندا 

  %( كةمرتبَيت.15)لة عَيراقيشدا  وكةمرتبَيت %( 60)لة لةهةرَيمى كوردستاندا ئافرةت 

 : وةى كةلة بريتيية ئةم رَيطةضارةيةاليةنى نةرَينى 

ثَيكهاتة نةتةوةيىء ئايينييةكان تايبةىةندى سةربةخؤى خؤيان لةدةستدةدةنء ناضاردةبن بضنة نَيو ليستى  -
 هةَلبذاردنى ثارتة سياسييةكانى نةتةوةى زؤرينةوة. 

ند ثارتَيكى سياسى سةر بة نةتةوةى زؤرينة كة دةبَيتة مايةى دابةشبوونى نوَينةرانى ثَيكهاتةكان بةسةر ضة -
 هةَلطرى بةرنامةى سياسىء ئايديؤلؤذى جياوازن.
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هةندَيك لة ثاَلَيوراوانى ناو ليستى نةتةوةى زؤرينة لةطةأل ئةوةى دةنطى ثَيويستيان بؤ بةدةستهَينانى  -
ؤِراوةوة، كورسييةكانيان كورسي ثةرلةمان بةدةستهَيناوة، بةآلم بةهؤى ثيادةكردنى شَيوازى باشرتين د

دةدرَيتة ثاَلَيوراوانى ثَيكهاتة نةتةوةيىء ئاينييةكان ئةمةش لة رووى عةدالةتى نوَينةرايةتيكردنةوة 
خةوشَيك لة ثرؤسةى هةَلبذاردندا دروستدةكات، جطة لةوةى كة دةمارطوىء ساردى كؤمةآليةتيش بةدواى 

 1خؤيدا دةهَينَيت. 

 

  :ثيَشنيارى طوجناو 

يةكةمة، كة ئَيستا لة هةرَيمى ثَيشنيار بةالى ئةندامانى ئامادةكارى ئةم ثةيثةرة رَيطةضارةى  وترينطوجنا
كوردستاندا ثيادةدةكرَيت، بةآلم ثَيويستة ضاكسازيي ياسايىء ئيجرائى تَيدا بكرَيت، بة تايبةتى لة 

ئةطةر ئةو بةآلم . انينييةكنةتةوةيىء ئا ثَيكهاتةدروستكردنى تؤمارَيكى دةنطدةرانى تايبةت بة 
تةنها بة رواَلةت تةرخانكردنى ئةو رَيطةضارةية ئةوا  ء وةك حاَلى ئَيستاى مبَينَيتةوة،ضاكسازيانة نةكرَيت

بةدةستهَينانى ذمارةيةك كورسي سةربارة كورسيية بؤ ثَيكهاتةكان لة دةرةوةى زؤرينة، بةآلم لة جةوهةردا 
سةد دةنطَيكةوة يان ئةوثةِرى لةرَيطةى ضةند لة رَيطةى ضةند  ،بؤ هةر هَيزَيكى سياسي كوردى كة بيةوَيت

ء ئاينييانة خباتة ثَيكهاتة نةتةوةيى ، ئاِراستةى ئةجنامةكانى هةَلبذاردنى ئةودةنطَيكى كةمةوةهةزار 
  خزمةت بةرذةوةندي خؤيةوة.

 

 

 

                                                           
2
، ليَرةدا ثيَويست بة باسكردنيان ناكات تايبةتن بة تةرخانكردنى كورسي بؤ ثيَكهاتةكان لةناو ليستى زؤرينةداريَطةضارةى تر هةن، كة شيَوازو ضةندين   

 .لةبةر دريَذنةكردنةوةى ثةيثةرةكة
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 :راسثاردةكان 

 ةمواربكاتةوة:ضةند بِرطةو ماددةيةكى ئةم دوو ياساية ه ى كوردستانثةرلةمان* 

  (.1991ى ساَلى )1لة ضوارةمني هةمواركردنى ياساى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان ياساى ذمارة  63ماددةى  -
لة ياساى هةَلبذاردنى ئةجنومةنةكانى ثارَيزطاكانء قةزاو ناحييةكان لة هةرَيمى كوردستاندا ياساى ذمارة  61ماددةى  -
 (ى هةمواركراو. 1009ى ساَلى )4

ثةرلةمان يان ئةجنومةنى كان لةثةرلةمانى كوردستان بة ياسا كورسي بؤ نوَينةرانى ئَيزيدىء كاكةيية* 
 ثارَيزطاو قةزاو ناحييةكاندا تةرخان بكات.

 كؤمسيؤنى باآلى سةربةخؤى هةَلبذاردنةكانء راثرسي لة هةرَيمى كوردستاندا ئةم هةنطاوانة بنَيت: * 

بؤ هةَلبذاردنةكانى ثةرلةمانء  نةتةوةييء ئاينييةكان رانى تايبةت بة ثَيكهاتةئامادةكردنى تؤمارى دةنطدة -
 ئةجنومةنى ثارَيزطاو قةزاو ناحييةكان.

ء ئاينييةكانى هةرَيمى كوردستان ثَيكهاتة نةتةوةييقؤناغةكانى هةَلبذاردن بؤ ثَيِرةوو رَينمايى تايبةت بة   -
 ئامادةبكات.

وَيستطةو ناوةندى دةنطدانء كارتى دةنطدانى تايبةت بة هةر ثَيكهاتةيةكى نى ئامادةكارى بكات بؤ دابينكرد -
 .لةرؤذى هةَلبذاردنداء ئايينى نةتةوةيى

ئةجنامدانى هةَلبذاردنى قةزاو ناحييةكانء تايبةتكردنى بازنةى هةَلبذاردن بؤ ثَيكهاتة ئامادةكارى بكات بؤ  -
 كوردستاندا. نةتةوةيىء ئاينييةكان لةهةرَيمى
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   :سةرضاوةكان 

ى ساَلى 4هةَلبذاردنى ئةجنومةنةكانى ثارَيزطاكانء قةزاو ناحييةكان لة هةرَيمى كوردستاندا ياساى ذمارة ياساى  -
 (ى هةمواركراو. 1009)

 .(ى هةمواركراو1991(ى ساَلى )1ياساى ذمارة ) كوردستانهةَلبذاردنى ثةرلةمانى ياساى  -
لةم سايتةوة وةرطواوة:  .1011لغاية عام  شامال تعديالتة 1949د الصادر عام دستور اهلن -

https://www.constituteproject.org/constitution/India_2012.pdf?lang=ar 

 متثيل االقليات، ، عند ترسيم حدود الدوائر اإلنتخابية ت األقلياتأحكام قانونية خاصة متعلقة مبجموعابابةتةكانى  -
  وةرطواوة. http://www.aceproject.orgلة سايتى 

 

 ةكان لةبارةى ناوةرِؤكى ثةيثةرةكةوة:ى كةسايةتييبؤضوون 

 

 

 

 

 كى سةربةخؤى ناحكوميية، ، رَيك راوَي KIEثةميانطةى كوردى بؤ هةَلبذاردن 
 لةاليةن ضةند ياساناسء ثارَيزةرَيكةوة دامةزرَينراوة،  (، 1001ناوةِراستى ساَلى )

 كاردةكات لةثَيناو ئاشناكردنى هاوآلتيان بةضةمكء رةطةزةكانى هةَلبذاردنء بةشداريى سياسى..

 نهؤمى سَيهةم  -ارتةالرى هةن –شةقامى هةكارى  –طةِرةكى بةختيارى  –ناونيشان: سلَيمانى 
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