
               2017 میريفراندۆ دواى  كورستان مىرێهه  و راقێع ىتحكومه  وانێنندى هيوپه

           م ريفراندۆ كانىره جۆ و  ووێژن ، مكا مكهچه ناساندنى ۆك بيهه واز ره م: دهكهشى يبه

رێمی  رێم و ههمكی ههر پێكدێت تيێدا چهوهدوو ته م لهكهباسی يه پيێكدێت كه  دوو باس له شهم بهئه

ميش مێژوو و  باسی دووه ، وه  وهتهروونكراوه  وانی و زاراوهرووی زمانه  و ريفراندۆم له كوردستان

. وهتهكانی ريفراندۆم روونكراوهجۆره  

   ريفراندؤم  و مێرهمكى هچه  م: ناساندنىهكهباسى ي

  كوردستان مىرێهه  و  مێرههمكى چه م: هكه رى يهوهت

 تهوهرى دوو ه م : چه مكى ريفراندۆم   

   ه اورووى زار ه لم رێهه

 مبه  و نهاوشێوه  رىپێوه ندێهه نىخاوه كه  تگوترێ ده  دراو گرێ وپێكهرتوو و  گكهكى ييهوچهنا هب

 پێوهرانهش له دهورووبهرى جيادهكرێتهوه )1( . 

   وانيدازمانه له  مێرهه

  جياوازه سنوورى چونكه مرێهه نلێپێده بۆيه رىوروبهده له  وهكرێتهجياده و وىزه  له ێكهرهماناى رووب

 له ههرێمهكانى دهوروبهرى )2( .

   م رێهه ىپێناسه

:   وهخواره ىمانه له بريتين كه رگرتوهوه كمانيهپێناسه  ندچه ئێمه المبه يههه ىپێناسه  كلێكۆمه مێرهه  

  وانهئه  مووهه مى رجهسه مرۆڤ و كرووه  ،  واهه  ئاو،  ، مينزه كوه كتوخمێ ندچه ىێكلهێكهت  هل هبريتي-

  كه تپێكدێنێ   وىزه رووى  دياريكراوى كى شێ به وديكه كانىتوخمه به  كتوخمێ ر هه ندىيوهپه و

هيهه ىخۆ ندىتمهتايبه  

  كىيهشێوه به لكخه كلێهمۆك هك هدياريكراو هرافيگ ودا جوهو مهل هبريتي  مێرهتر ه ی كهواتاي هيا ب

 ههميشهيى لهسهرى  نيشتهجێدهبن و دهسهالتى سياسى  تێيدا پراكتيزهى  سهروهرى  خۆى دهكات )3( . 

  ووێژنووس و م هرا چ ندىيوهپه ينژده رىسهله مرۆڤ كێل همۆك هك پێكدێت سنووردار كىێخاك هلياخود  -

  واى تا  تبێ ده دروست وانياندانێ  له ووىمێژ و تىاليهكۆمه ندى يوهپه و تىئاشنايه و  تستێ بهده وهكيانهيهبه

 لێدێت به  يهك ههرێم دهناسرێن )4( . 

Commented [ar1]:   پیویست ناکات لێرە بینووسی، لە دوای تەواو
 بوونی تەوەری یەکەم یەکسەر وەرە سەر تەوەری دووەم.   



رووى سياسى و   هوالت ل هل هيهورگه كىرێوبهرو مرێهه"  هاتووه ماكميالن ىنگرههفه له مێر هه -

 جوگرافى و كلتوريهوه جياواز ه له  بهشهكانى ديكه "  .

  كانىرجهمه له وهتهنه دواى تپێكدێنێ مدووه رى فاكته مێره" ه هبى هاتوو هرهع یيدياي ۆپئينسكل  هل هو-

تى  ،  هاليهمۆرووى ك   هكات لهد دروست  تولهده كيانى ندىناوه ىچوارچێيوه مرێهه ،   تێكولهده بوونى

  له رێم بريتيهكرێت بڵێين ههده واتهكهكان . هو تاك  كهر شمهسهب ی التى ياسايهسهل دياريكردنى دگههل

كيان  يهندی مێژوو و جوگرافی بهيوهژين، پهری دهسهلك لهڵێك خهكۆمه كی جوگرافی دياريكراو كهودايهمه

 دهبهستيتهوه و له  رووی سياسی و جوگرافی جياوازه له بهشهكانی ديكه.  

  كوردستان مىێرهه

  هل هنيي ۆخربهسه كىتێولهن دهخاوه ، كه تماناى والتى كوردان دێ مك بهرووى چه  ى كوردستان لهوشه

  كوه المبه يههه ىدوورودرێژ كىمێژوويه كوردستان درووستبونى ،   دياريكراو سياسى كىێسنوور

  ناليهله 1991  سالى هارىبه رينى راپه دواى بۆ  وهگرێتهده كوردستان مىێرهناوى ه هب  كرێمێهه

  ىكهدانيشتوانه ىزۆربه  وه  ،  پێدانراوه دانى  1992  سالى كوردستان لكى خه ردراوىلبژێهه مانى رلهپه

ى  هزيكن  به كراوه زندهمه كوردستان مىرێهه  رى رووبه وه ين، ژده تر ى مينهكه اليشيداپ له و كوردن

)82737 كم2( )5( وه ههندێك سهرچاوهى  تر  به نزيكهى )85371كم2( دهيخهملێنن كه دهكاته 18% بۆ  

_  سوريا _  توركيا )   والتى  وارچ ر هه واننێ وێتهكهده هێنێت وهپێكده راق عێ خاكى رىرووبه%   20

  و  راقێى ئازادى عهسۆرپ ى يدوا  له وه  ،  راقعێ  التىخۆرهه باكوورى  وێتهكهده واتا(   رانئێ_  راقعێ

بهشداريكردنى كورد له دووباره بونياتنانهوهي ى و نوسينهوهى دهستورى  ههميشهيى عێ راق  )6( له  مادده  

مى كوردستان و  ێرهه  هدان ب وههيكردن هيادپروارى هب  هل  هستور هم دهئ ) ههاتو  مداكهی يهى برگه117

  ستوورهم ده) ئه  مدا هاتوهی دووهبرگه له ، وه   ( فيدرالى كىێمێر هه كوه تهينێ ده ستايداێى ئهالتهسهو دهئ

 دان بهو ههرێمه نوێيانهدا دهنێت كه به گوێرهی برگهكانی دهستوور دادهمهزرێن )7(. 

1كاريگهرى فاكتهرى نهوت لهسهر ئايندهى سياسى ههرێمى كوردستان –عێراق ،  زێندين مولود خدر، كۆلێژى زانسته 

 سياسيهكانى زانكۆى سهالح هدين-هه ولێر ، 2015 ، ال 5  

 2 كا ريگهری فاكتهری نهوت لهسه ر ئايندهی سياسی ههرێمی كوردستان- عێراق،سهرچاوهی پێشوو،ال5.

3 بارزان ج هوههر سيان، گواستنهوهى ده سهالتى فيدرالى بۆ باشورى كوردستان ، چ ا پخانهى رۆژههالت ، چ ا پى يهكهم 

 سالى 2011 ، ال 39 . 

4 گه يالن عهباس – هاوكار ر هفيق ، فهرههنگى زانستى راميارى ، چ ا پخانهى – ئاسيا ، بهرگى يهكهم ، چ ا پ ى دووهم سالى 

 2017 ال300. 

 5 كاريگهرى فاكتهرى نهوت لهسه ر ئايندهى سياسى ههرێمى كوردستان –عێراق ، سهرچ اوهى پێشوو ، ال6 -7. 

6 پارێزهر دلۆڤ ان رهمهزان ، ريفراندۆمى سهربهخۆيی گهالن له روانگهى ياساى نێودهولهتى ، چ ا پ خانهى رۆژههالت _  

 هه ولێر، چا پی يهكهم سالى 2020 ، ال 125 -133.   

 7 دهستووری هه ميشه يی عێراق.                                                                                             

Commented [ar2]:   .سهرچاوە  ئاماژە پێ بکه 

Commented [ar3]:  .سهرچاوە ئاماژە پێ بکه 

Commented [ar4]: ٤هڵه دانراەوە، رۆژی  شێوازی پهروايز به ه  
شهمه بۆت  روون ئهکهمهوە راستهوخۆ چۆن پهرواێز زياددەکرێت له  
 بهرنامهی وورد. 



   :ه رووى زاراو ه م لۆريفراند 

  ريفراندۆم وشهيهكی التينی كۆنه )1( بۆ يهكهمجار له سهدهی شازده له والتی سويسرا پيادهكرا  )2(  له   
ى  كتێبابه  يان كتێبابه  ىوهتكردنهره يان كردنقبوڵ به تێ ل دگه ۆب هو هرانگهماناى )  هب هو هرووى زاراو

  تێب هم دۆريفراند  هوهرووى زاراو  هرى . واتا لهروهن سهتى خاو هسيفهبستورى يا سياسى ،  هياسايى يان د

:    تبێهه زىگهره دوو  

.   تێبهل هگهموو هه هب ندى يوهپه و تبێ   شتىگ كىێتهم/ بابهكهي  

.  وهتكردنهره يان كردنقبوڵ به ترببرێ ده ىخۆ راى  ل گه تێ بهم/ دهدوو  

وانيدا:  هزمان ه م لۆد ريفران  

  كانداياسايه و  رعىشه تهبابه و  رسپ له كه ى المهوه وله  بريتيه توافه وه ،   تێماناى " فةتوا "دهب

  وههێنانه ماناىبه كه تدێ  وهه(  ريفر )  ىوشه له وهوانيهزمانه  رروى  له مريفراندۆ ى وشه وه.  بندروستده

الت يان  هسهن دهخاو هل هرسيارپ ى هوهێنانه  تر كىواتايه به  دواوه بۆ رسيارپ  اشىپ وههێنانه واتا   تدێ اشپ

 دهسهالتهكان بۆ خهلكى )3(.    

پێناسهى ريفراندۆ م                                                                             تاكو 

  به  كزانايه رهه كوڵهكبن بۆك رىسهله زانايان مووهه  واكه مريفراندۆ  بۆ نييه دياريكراو كىيهپێناسه  ستاێئ

: روو خرێتهده پێناسه كێلكۆمهدا هر لێ ،   كردووه بۆ كى يهپێناسه ىخۆ وونى بۆچ  ىپێ  

 -ريفراندۆم واتا "وةرگ رتنى راى گشتى يه دهربار هى باب هتێكى دياريكراو ")4( .  

  كه تێ درهد نجامئه ككاتێ يهپرۆسه مئه  و تێ رسى دپ شتگرسى يان پ واتاى راهياخود  "ب -

  راى  بيرو  دياريكراو كىپرسێ  ررامبهبه له خوازنده نديداريوهپه ني اليه و التسهده

  واتا ، بزانن و رنربگ وه  هاوالتيان روماوهجه كانىپێكهاته  و ناليه مىرجهسه شتىگ

 لێرهدا دهسهالتى  پهيوهنديدار  تاكاليهنانه بريار نادات و  دهگهرێتهوه بۆ  راى  گشتى ")5(.

- ياخود بهو شێوهيه پێناسهى دهكرێ ت " پرۆژهيهكى ديموكراسيه بۆ  گوزارشتكردن له ئازادى بۆ  

دهستهبهركردنى مافى چارهنووسى  گهالن بۆ هێنانهدى ئهم مافه بهشێوازى ديموكراسيانه پهناى ب ۆ دهبهن)6( 

رگرتنی رای گشتی  بۆ وه  كی ديموكراسيهيهريفراندۆم واتا " پرۆسه وێت كهكهر دهدا بۆمان ده، لێره

 )گهل( لهاليهن دهسهالتی پهيوهنديدار سهبارهت به بابهتێكی  

   https://www.merriam-webster.com/dictionary/referendum1كاتى سةردان 5\1\2021

عه2 وهبدولرهد.  عالم  دالوهحمان  عهرگێرانی  كه مه محه  -بدوال ر  ،بنهد  زانستهريم   ماكانی 

   .387،ال 2012نی كاديران، سلێمانی،ياندكاديميای هۆشياری و پێگهكانی ئهكان،بالوكراوهسياسيه

3  پارێزهر   دلۆڤان  رهمهزان ،  ريفراندۆمى  سهربهخ ۆيى  گهالن  له  روانگهى ياساى  ن ێودهوڵهتى ،  چا پ خانهى  

.  33-32 ،ال 2020م ، سالى هكهيى پا چر ، ێوله ه  – تاڵههۆژر  

Commented [ar5]:   زانياری تهواوی بابهتهکه بنووسه  له ناوی
 نووسهر و ناونيشانی بابهت تا دوايی. 

Commented [ar6]:   تهنها ناوەکهی بنووسه واته وشهی پارێزەر
 البدە زيادە. 



4 د. عه دنان عهبدولال  رهشيد،ريفراندۆمی برياردانی چارهنووس چيه، گۆڤا رى شرۆڤه، ژماره 17  

 سا ڵی2012 ال 5 .  

5 گه يالن عهباس – هاوكار ر هفيق ، فهرههنگى زانستى راميارى ، چ ا پخانهى ئاسيا – سلێمانى ، بهرگى  

 يهكه م، چ ا پ ى دووهم سالى 2017، ال 172.  

 6 پارێزهر دلۆڤ ان رهمهزان ، سهرچ اوهى پێشوو ، ال 34 . 

  

ريفراندۆم  ووى ێژ: م  مه باسى دوو   

  له وكرايرهپه سويسرا  له مجاركهيه  ۆب ،   تبرێ ناوده  رسىراپ  به كجاريشێندهرسى هپشتگم  يان ۆريفراند

  كه ىتانهبابه و رس پ و ئه ركردنىئالوگۆ بۆ  وهوالته وئه  كانىكانتۆنه ناوله هاتكاردهبه  ماسىدبلۆ بوارى

  له ،وه  تبدرێ  ر سهله ىنگده وهكانهكانتۆنه ناليهله ويستبووپێی  كه وهفيدراليه التى سهده به ستبوونيوهپه

مادده 89  ى دهستوورى  سويسرى ئام اژه كراوه  به ريفراندۆم له سالى  1874) 1(. دواتر بهش ێوهيهكى  

  ناليهله جار مكهيه  بۆ 1904 سالىله وه بيست ىدهسهله بردوه ميكانيزمه مئه بۆ نايانپه  فراوان رزۆ

  له داوه يانوهجيابوونه ىڵوهكان ههنفيدراليۆ ك هتهولهى دهوهك ئههات وكاربه مريكاوهئه

  ككاتێ 1778 سالى له سترابه(   ماساشوستس) تىوياليه  له ميشريفراندۆ مكهيه  وه كانكگرتوهيهتهوياليه

  كانى كگرتوهيه تهوياليه پاڵ بچنه  و بن يانخۆ خۆيی ربهسه ردارىستبهده ىوهئه بۆ  كرا ل گه به راوێژ

ئهمريكا كه  تازه دروست ببوون )2( ، وه كۆميتهى ئهوروپا له ه ێلنسكى  پايتهختى فينلهند كۆ بونهو هكيان  

  شمهئه كه كهاتبووپێكان  هتهولهمانتارانى دهرلپه هل هك 1991يرانى  هى حوز گمان يیتاۆك هنجامدا لهئ

دا  هس هل هك يران ، هوز ح ى  25 له ينياسلۆڤ و  كرواتيا خۆيیربهسه بريارى ياندنىراگه  ڵگههكات بوو لوها

  هيانپى دان ۆههينيكان بۆڤالم سلهينيا دراون . بلۆڤس ی يۆخهربهس ۆكان بگهن ه% د88شتي  هشتا و ههه

  تهولهده وئه وه.   يانخۆ خۆيیربهسه ستىڤێر مانهسهومان هاتبوون  لگتوشى  هو هتانهولهن دهاليهل  هوهنانيان

ك :  هم وۆريفراند  هب يانداوهئاماژه كانيانستورهده له  كه ىوروپيانهئه  

1920مساى سالى هستورى نهد      1919  سالى مانىڵهايمارى ئڤستورى هد  

1922اكياى سالى ۆڤيك و سلچستورى  هد               1920  نانى سالىۆي ستورى هد   

دهستورى ئيسپ انى سالى  1932 )3(. تێبينى ئهوه دهكرێ ت زۆربهى  ئهو  ريفراندۆمانهى كه ئهنجامدراون  

  ميانريفراندۆ  واتا ،   يركارىداگ به  بووه نانكۆتايهێ بۆ  كانرزگريخوازه  وهبزووتنه و تانولهده ناليهله

  له كباسێ رگه. يركارىداگ التىسهده به نانكۆتايهێ بۆ  بردوه بۆ  ناييانپه و  كارهێناوهبه كئامرازێ كوه

ت  و تايبهنجامدرا ريفراندۆمێكی سياسی بوئه 2017سالی  له كهين بكه كوردستانيش مى ێرهمى هۆريفراند

  خۆيی.ربهپرسی سه به

 ________________________________________________________ 

37  -5 ال ، شووپێى هاوچره ،س شيدهبدولال رهدنان عه د. ع 1  

   39- 38 ال ، شووپێ ىرچاوهسه ، زانمهره اندلۆڤ  رپارێزه 2

Commented [ar7]:   ناو دەقی نووسين.  ههڵهيه نابێت پهراوێز بێته
شهمه پێت دەڵێم چۆن.  ٤بهڵکۆ له کۆتايی الپهڕە بێت.   



3 تۆم گولبيرى وه رگێرانی له سويدييهوه ئيدريس ئيبراهيم گهاللهيی ، ريفراندۆم با شترين شێوازى خهباته ، چاپخانهى رهنج-

 سلێمانى ، چاپى يهكهم سالى 2004، ال 14-9-8. 

 

 ج ۆرهكانى ريفراند ۆم   

 بههۆی زۆری جۆرهكانی ريفراندۆم و ب ابهتی توێژينهوهكهمان بۆيه ل ێره تهنها ريفراندؤم  له رووی  

 بابهتيهوه رووندهكهينهوه  ،   وه جۆرهكانی ريفراندۆم بريتين لهمانهی خوارهوه :   

   هوهتيهرووى باب  هم لۆريفراند م :هكهي  

ستوور  هدانانى د هت بهبار هل سگهرتنى راى گ رهو  هب هتهتايب همۆم ريفراندهستوورى : ئهدمى ۆريفراندأ / 

  ندكردنىسهپه رسهله راق عێ لكىخه دانى نگده نموونه ،   ستوورىده كى ێهتهمواركردنى يان دانانى بابهيان ه

.  2005 سالى  ستوورى ده  

كى  هياساي  ۆژهرپ  هت بهبارهل سگهاى رتنى رگرهو  هب هتهتايب همۆم ريفرانده: ئ یمى ياسايۆب / ريفراند

  ديارى ييانتهبابه وئه كانستوورهده له ك ندێهه ،  وهمانهرلهپه له تچێ هردهد همواركردنى كههئاسايي يان 

  -تولهده ئاسايشى  -وهرهده تىسياسه به ست يوهپه ياساكانى كوه هو ريفراندۆمه  بخرێته تنابێ   كه كردووه

  وهريفراندۆمه ێتهناخر   هياسايان  ۆرهم جهئ هى ك هو هكارى ئۆتر ه  ياساى ندێهه  وه  ناكاوله ياساكانى

  راخێ ويستى پێ  يان  يههه رپسپۆ   زاوشاره سانىكه به  ويستيانپێ يان نىنهێ  به كه ى وهئه  بۆ وهرێتهگهده

.   ناسراون ركردنده  

  هت نييهتايب هكهمۆراندريف  واتا  گرنگ سياسى كىێتهباب هب  هتهتايب همۆم ريفراندهمى سياسى : ئۆج / ريفراند

لى  گهمى ۆريفراند  جاريشندێهه وه گرنگ كىێبريار  هست بهيوپه  هلگهرتنى راى گرهلكو وهب هوهكهياساي هب

 كهريفراندۆمه كانتهبابه ى گوێره به  كه يههه ىشێوه ك لێكۆمه سياسى مىريفراندۆ وه.   نلێپێدهسيشى هك

:    وهخواره ىمانه له بريتين كه تبێ ده جياواز   

  بۆ  ێكهتهولهنووسى دهارچدياريكردنى  ۆب همۆم ريفراندهنووس : ئهارچمافى برياردانى  ۆم بۆ.ريفراند1

 شريفراندۆمه مئه.  تبێ  خۆربهسه يان وهبمينێته كه دات ده بريار لگه واتا ،   خۆيیربهسه ياخود  وهمانه

  ىێگهر  هشتى يان لگمى ۆريفراند  ىرێگه له كوه تدرێ ده نجامئه وهكهوهئامرازێكه ندچه ىرێگهله

  دانووستان ىي ێگهر  هكدارى يان لچهباتى هوتنى خهركهى سۆه هازاديخواز بئ  كىيهوهبزوتنه  تىركردايهسه

  جيهانى مىدووه ىنگجه دواى له زياتر ريفراندۆمه  مئه ىگرنگ وه ،   ندناوه تىحكومه لگهله گفتوگۆ  و

و  هنووس لهارچمى مافى برياردانى ۆ، ريفراند  كانكگرتووهيه  وهتهنه  وستبونىدر اش پ وتدياركهبه

   ك هنجامدراون وهمى جيهانى ئهى دووگ نهج یدواي هل هى كهتانهولهد

.  خۆيیسةربه يان  ميسر ل گهله وهمانه وانێن هشك كرا ل پرهوا سودان سهك 1954مى سالى ۆريفراند -  

Commented [ar8]:  .نابێ لێرە  بێت 

Commented [ar9]:   لهم تهوەرە، باسيجۆرەکانی ريفراندۆم
سهرچاوەکردووە، ئهمهش ال   ١ئهکهی، تهنها له کۆتايی ئاماژەت به  

 رووی زانستی نابێت. 

Commented [ar10]:   .مان زيادە اليبدە 

Commented [ar11]:  .رووندەکرێتهوە 



  یيۆخهربهنسا يان سهر هل فگههل هو همان هبل گهرتنى راى گ رهو  ۆب  زائيرهج هل 1962 یمى سال ۆريفراند -

 . 

  هوهمان هت بهبارهل سگهرتنى راى گرهو ۆباشوورى سودان ب هل 2011مى سالي ۆها ريفراندهرو هه -

.  یيۆ خهربهل سودان يان سگههل  

كی  يهيمانامهناو په .ريفراندۆم بۆ چوونه3 مێكی حوكمرانی .ڵبژاردنی سيسته.ريفراندۆم بۆ هه2

تی  وڵهنێوده  

راندن.  التی راپهسه. ريفراندۆمی بۆ زيادكردنی ده5ل .  . ريفراندۆمی ناوبژيوانی گه4  

رۆك كۆمار.  . ريفراندۆمی الدانی سه8دارايی.  فراندۆمیير.  7. ريفرانۆم بۆ كاری كارگێری.  6  

. ........هتد  . تسی تايبهفراندۆمی كهير . 9  

ندیزوومهئاره أ ريفراندۆمی ناچاری ب ريفراندۆمی به      وهنجامدانيهرووی ئه م : ريفراندۆم لهدووه  

ندی بهندی ب ريفراندۆمی ناپهأ ريفراندۆمی پابه   وهنجامهرووی ئه م : ريفراندۆم لهسێيه  

   ب ريفراندۆمی پاشينه نجامدانی  أ ريفراندۆمی پێشينهرووی كاتی ئه  م : ريفراندۆم لهچواره

أ ريفراندۆمی گشتی ب ريفراندۆمی سنوردار   وهرووی گشتگيريه  م : ريفراندۆمی لهپێنجه  

    رمی ب ريفراندۆمی ديراسی فه أ ريفراندۆمی    وهرووی ئامانجه م : ريفراندۆم لهشهشه

 حهوتهم : ريفراندۆمی ياسای گشتی            ههشتهم : ريفراندۆمی دادوهری)1(

  

                                                               54تا  45ی پيشوو،الرچاوهزان، سهمهر دلۆڤان رهپارێزه1 


