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        ثوختةى ثةيثةرةكة   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

)ةوة ياساي مافى دةستكةوتنى 2013ثةرلةمانى كوردستان لةساَلى (

زانياري لةهةرَيمى كوردستاندا دةرضوواندووة بؤئةوةى لةاليةكةوة 

دةستورى هةميشةيى عَيراقء جاِرنامةي جيهاني ماَّـ  ثابةندى خؤى بة

مرؤظء كؤى ئةو بِريارو رَيككةوتنامة نَيودةوَلةتيانة دووثاتبكاتةوة، كة 

  نةتةوة يةكطرتووةكان دةريكردوون.  

مافى ) ياساى 2013)ى ساَلى (11ياساى ذمارة (دةرضوونى  سةربارى

ئةو ياساية  هَيشتا دةستكةوتنى زانياري لةهةرَيمى كوردستاندا، بةآلم

نةضؤتة بوارى جَيبةجَيكردنةوةو نةبؤتةهؤي ئةوةي زؤرترين هاوآلتيء 

تاكةكاني كؤمةَلطة سودي لَيوةربطرن. لةثَيناو ضارةسةركردنى ئةم 

كَيشةية، ئةم ثةيثةرة ئامادةكراوةو تَييدا سَي رَيطةضارةو كؤمةَلَيك 

سوودمةندو بة  راسثاردة خراوةتةِروو، كة ئاِراستةى هةردوو طروثى

 ئامانجطاو كراوة. 
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  ثَيشةكي 

 ريزام مَدة  ؤظ مرة  َ َلط ءَاوي دادةمَر ومدرو

 ر  ارا  ؤظء  ت  مو رَووةنء موة

وة وةمن موة  ،،   1948وامش رمي م م ؤظوةةاو

وةك از َ ، دةت ر زادي رادةرمدا س رامزدةي ددة دةروة. 

 مَد ن ريوةى زامدمو تء ء زراوةدا راي ط  ن 

  ودم.ان    َوةى

  رىدة2005 ى واَدة  ،ارىزام مَ ) ددةي38 داورةى دة(

  . م زادي رادةرش  تء را ذة زةء ، ش وةك وة

رَاوةم   رمرانءم ولَء ر  َ َر َردما، دواى 

راط مء دةزطدةم نا امرواري م5/6/2013 ) رةذ دام25  ي( مر

و دا دةَوةء دوو ددةر  ،ََى ك  دةَم زامرى  ردما

 م ىر ىى "دة  ى ؤوةرم دمََ َرر ؤظ

  .ر َردما"

، "دة َاري ََدموةدةروم رؤذ  90دواى  دا وة " ددةي  دوا

زؤرَ  ماوة  ى وةى   َ َََ ؤَ موةر  وةي 

 ءط ء دةزطدا نرك م   رى راملوَ رةى داممدةزطوة 

 ممت ء وَو  ن َ  ام زامريَ زؤرَن ،  موةمو

  . ووةدرد
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وة  دةرمدمََ وي ََدمدم  دةطردةى رى م ؤظ 

َرو ر َ اموةز م ن  و .وة  

ةَار واردن  دا  ردي يم او رى   نَ وةم)

دمَ  َزَو  دةدووة رادنء ََدم ى  دةو زامرى)

،  ىم و وةىدمرز و م ري مى دةزطام ى وزةورط

 ) دامن، ََدن، ر ر َ دة ردامم    رَاوةنراطمنء 

  دم موةرؤ .ن ََ دممَ ودادوةري) 

  ياساكة ى ناوةِرؤكةَلسةنطاندنى ه 

 مازةك  2013)ي 11  زامري ذرة (ي  دةوَ ما َ م

، َا و  وة  م َارى مام  َمََ ََ ووة 

َ م ءَ َاموة مدمََ..  

  َم  َ م  نردةذ مرد َر وةى ى  وط َ

  زو َام زامري  دةوتء دازراوةن ا دةت َ ا   ىددة

وان ، م:  

-    ددةيدة َ ر )(دنء دادوةرىََ ،ندام مدوو ة 

مرزام ر وةيدمووام ،نش ران،  وةكمر رةيي، ذَرط  ،د)

   .(ؤذةو ن،  ن...

ودموةي ر  دةت رمرام ر ط دا   اردةددةي  -

ي ذرة َ ،َ  َا روودةداتا مدازراوة  رََ رَء 

)14  راممر ريَدا1991()ي ر(  ونام رانمر  و ر را
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ي دةرة ةيَار يمرزام ن َ   ،َوةم  ،

َرادم  اري اي دارةمر ر ش  ،دةدرا ادام ي رةذ اَ

)111)  وةء 1969)يردم ت ةيوةم ( دامَو، م نو رية زامَ 

  ا موة. دةرء زادي رات ت

و مَ طم و َرََ   َدم مى رةوة َرى وةن  و 

وة زوودمََ ارى َو  ازةم و رىروو دمرتدة ءروومء رادةر 

َةاوام ام ءزراوة طداء را وامَ.  

 رم،  ى  دةو زامرى ر  َودا دةروة َوةوة 

دة، وا  ة دةتء زم وردن داوم َمى مَان امم

دمََ دةر َودا دةرو َر ك  وةىر زؤر  ردوو

  ، طرم  ،وة دةرمدةو. مم و  دووةرة ن دةروا

  

  

  جةوهةري كَيشةكة

  ،  ردمار َلَ دةروم ى  دةو زامرى 5دواى 

 َ  نارةةم م  َ ََرى رط ََدم 

 دة.  
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  ي ثةيثةرةكةئامانج 

  .)2013ى 11 ر َردن (ذرة   زامريودةََ دم ي  -

  .ازادي رادةر ر َردماوامدم روورى  -

-  وم ءمروومرد َر مزراوةدا ز ا. 

    طاوطروثي بةئامانج

 وةى، دا  َردةدوو طو رر َررى وة وةدر َرة رَى 

 ر َردما ى  دةو زامرىََدم رَ َ ََو 

  :  دوو طوش، مر

 زراوةىن دارد مر : 

 نءام نءر رؤ ر رىر مدامم ةمر م   ن

طََدوو ر  رىارةوة ى: 

-  ء دةي وةيدمار .   

   دةى رى  ؤظدةََ دنء  دمودَدواداونء  -

 . دمََ 

 نرد َر ؤظ  ير يدة: 

 .ََ دم دة ر  َم رَي  رةوة  وةى
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  رَيطةضارةكانو ئةَلتةرناتيظ 

  رى: ى  دةو زام :اردموةي 

 ََر م ردة دمََ ، ء دةي َ  ،وة  ا

} َ م انوةز م رَلط  َ َؤظ ر  ير يدة

  . } ن ََدم    دةرت

 َ دمََ  نرةَر وةىدمار ، ء دةي  ، 

 :ََ ارةوةى ىةَ  

}َؤظ ر  ير يتدةدةر  دمََ ن  َ {.   

ةوة َرَوة "م وةزان"  ن ََدم  دةردم رَدة ا و

 "ؤظ  ىر ىدة"ر ، ى وةىم و دوادةدوما   

 دمََ دةر انىوةز م كم ؤظ م ى  

) ىط/ (َ دةى .  

  مر شء م.:رةَر  

  .مة م وةزانََدم  ودَدم دةى ر دواداونء  -

-   دمار ددي وََوى مو. 

 - َدةو  .   

  :رةم  رَمرَم اثء 

دموةى ر  راى  َ ي ى ددةمَ  دةري اردمدا  -

 .ون ام زامريَ روورى 
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:رةي دووةَر دةر ى   وترا ََ    

وة دةردةت  درة  ،وةوةزامم ن   َ َلَ دةرمدم رَدواى 

  اةر وةَ ََدة رةَو ر ش ،م َ َر دمدةر َ

  ير يمدة ؤظ  ََر ورا دة رَ َ دمََ 

 ،  ش وةى  كم  دمََ ن  م َرو ر دمدةر

َر َر َ ردة َ دمَدا.   ةوةم  ؤوةروة م ََر

اَ َوة،   اةر َ َم َر دمدةر   دمََ ن 

 .  

:رةَر  مر شء م  

وة  مَ   َ  مََ ،دم  رةوةو  رََي -

 ير يمدة ؤظ َاوم م ىار ر زراوةدا ط ءم 

    ََ  دم، . ت ر َردن

 ما م:رةَر   

- ط دمََ ري ، اويم انوةز م دةرةوةي ،ن م َر م

 َط)(رة  .داوا دةي  ؤظوة ورة  ذَري ماو
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:َ رةيَر  دذى  وةى داواىدمرزانوةز م  

ر يَدة تء ر انوةز م ر  ؤظ داوا  ي ذة ا

َرو ر ،اتوةدمََ ن  ت م  ،ريزام مَدة ي وةي ز

م وةزان دةاوة،   وة َن م وةزانء دةي  ؤظ

  ويمَرو رم  ،وةراط  وةدمو و ي وةرؤذم

دةردم  ت  م وةزان ا  َردادط  وة داوا طرى  .اردم

َنر  وةدمََ اري َ .  

  

 م م:رةَر   

-  ت ا انوةز م َامدة ت وةى اويى مار ط ء دةزطدان 

 .ى ََدم  دةتن ز مدازراوةش ََ  ن،  ت

-  ،َووي زؤري مَ َ وة مَر دمواو  .دادط مرة 

  

:رةَر  ما م  

 - رؤ دادطَ و زؤري َ   ء دا دواي داوا نةرةَر  زؤرة وة

 .رَرةم واو ن

  

  

  

  



  هةنطاوة ثَیویستةکان بؤ

  جَیبةجَیکردني کاراکردن و     

                                                    ی بةدةستهَیناني زانیاري  یاساي ماف           

 

 

10 
 

 ثةیمانطةى کوردى بؤ هةَلبذاردن

KIE  

  2018ئاب/ 

  ثَينشياري طونجاو:

   َري  ؤظ راوَري طو   رة، وة دةي 

رطامرط  ةوم م ،تََ  ان دةوةز م  كوةمام 

 وة َدة  ،َوي مو .َََ   

  

  :راسثاردةكان 

   دةي ري  ؤظ

دنء  ؤظ ومََ  دم  ز ت، رَي ردامدةي ري  -

  داء دةزط طء ن  مََ دم . رادم ماو

- َرر ممراط مم يوةدة، مدةم و .ر   دمََ  

مََ دم ، ن ا  مومم ر و دازراوام ووة مو مو -

  موي و دازراوامش ووة مي ن   دةرة.

  

  : م وةزان

- َرو ر ت ممرد َر ي وةرؤذم  دمََا 

 ووة.

- ر اوي رةم ونء دةي وةزارةانت،  ء نزراوة طدا 

 دةَم زامري. مََ  دم ي وةى 

- َن راء دةزطدا ر َ   مدام ت  ريزام امَ  يم و و

.زراوةو دا ر رزام نَ 



  هةنطاوة ثَیویستةکان بؤ

  جَیبةجَیکردني کاراکردن و     

                                                    ی بةدةستهَیناني زانیاري  یاساي ماف           

 

 

11 
 

 ثةیمانطةى کوردى بؤ هةَلبذاردن

KIE  

  2018ئاب/ 

   دة دادوةي

 .ا  َََرة دة دادوةر -

- َوم رة  ت  ا رىزام امَ  .وةَ 

 .دم ََ   ،ازراوةم ار ي دةرتد ت  رم  - 

  

   رَاوةم  دةم دةزطم راطمن.

 ن.ز و ؤ  وةرر ر مؤرثء  رو -

 .ََ دم  نمن وزةء ولَ -

م داواي ي مو وازةن ر داء دةزط طن رن  رَ دادطوة  - 

وةرم دمََ ن ا نم ؤ. 


