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  پوخت�ى تو�ژین�وە:

ل� سا�ی   پ�نج�می ه��بژاردن�کانی پ�رل�مانی کوردستان  ب�ڕ�وەچوو. ب�پشتب�س�    ٢٠١٨خولی 
ه�ر�می کوردستان�وە ب�وکراون�ت�وە،  ب�و داتای�ن�ی ل�الی�ن کۆمسیۆنی با�ی ه��بژاردن و ڕاپرسیی  

پار�زگای�کی  ه�ر  و  دروستکردوە  ناداپ�روەرییان  ک�  بوون  ش�وەی�ک  ب�  ه��بژاردن  ئ�نجام�کانی 
پ�رل�مانیی   کورسی  دەنگدەرانی  ڕ�ژەی  ل�  زیاتر  یان  ک�مرت  تر  پار�زگای�کی  ل�  کوردستان  ه�ر�می 

وە  ه�و�ی  تو�ژین�وەی�  ئ�م  پرسیارەی  ئ�و  چۆن ب�رک�وتووە.  ئایا  ک�  ئ�وەی�  دەدات  �مدان�وەی 
ژمارەی   ب�پ�ی  پار�زگاکان  و  ک�مبکر�ت�وە  ب�رچاو  ڕ�ژەی�کی  تا  نادادپ�روەری�  ئ�م  وابکر�ت 
ئ�م   پرسیارەدا،  ئ�م  وە�می  ب�دوای  گ�ڕانیدا  ل�  پ�رل�ماندا؟  ل�  بکر�ن  نو�ن�رایتی  دەنگدەرانیان 

ه�ی�.   باب�ت�ک  چ�ند  کن�ی  ب�  پ�ویستی  سیست�می  تو�ژین�وەی�  دەربارەی  کورت  باس�کی  س�رەتا 
ه��بژاردنی ه�ر�می کوردستان دەکر�ت. پاشان ب� داتا و زانیاریی وورد ئ�و خا�� دەخ�ین� ڕوو ک�  
پرسیاری س�رەکی ئ�م تو�ژین�وەی�ی پ�که�ناوە، ک� ئ�ویش ئ�و نادادپ�روەی�ی� ک� ئ�م سیست�م�ی  

چا ل�  ب�ش�ک  وەک  و  دواتر  ه�ناو�تی�کای�.  دەخر�ت�ڕوو  ئ�ستا  ه��بژاردن  سیست�م�کی  رەس�ر، 
ئ�م   زۆری  ب�ش�کی  دەکر�ت  ک�  ڕەها)  زۆرین�ی  یان  ب�ت  سادە  زۆرین�ی  ناڕ�ژەیی، جا  (سیست�می 
پۆزەتیڤ�کانی،   ل�الی�ن�  ب�دەر  ه��بژاردن،  سیست�م�کی  ه�ر  ه��ب�ت�،  ن�ه���ت.  نادادپ�روەری� 

چارە پ�ویست�  ک�  دەه�ن�ت  خۆیدا  ب�دوای  ک�ش�ی�ک  ب�شی  چ�ند  کۆتا  بۆی�ش  بکر�ن،  س�ر 
تو�ژین�وەک� ت�رخاندەکر�ت بۆ باسکردن دەربارەی ئ�و ک�شان�ی ئ�گ�ری ه�ی� سیست�می ناڕ�ژەیی  

  ب�ره�میان به�ن�ت و چۆنی�تی چارەس�رەکردنیان. 
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امل علی  الحصول  يف  الالعدالة  و    قاعدخلقت  مصوتیها.  بعدد  قورنت  ما  إذا  املحافظات  بین  الربملانیة 
السؤال املطروح يف هذا البحث هو کیفیة التقلیل من هذە الالعدالة الی أدنی حدودها. يف بحثه عن  
الباحث   یقوم  بدایت�،  املسائل. يف  بعض  تنقیب  الی  البحث يف حاجة  اإلشکال، هذا  اإلجابة علی هذا 

اإلن للنظام  مخترص  علی  بعرض  باإلعت�د  و  هذا،  بعده  کوردستان.  إقلیم  يف  ب�  املعمول  الحايل  تخا� 
الهیئة العلیا لإلنتخابات و اإلستفتاء يف إقلیم کوردستان، یحاول الباحث أن   املعلومات املنشورة من قبل

املحافظات   الالعدالة يف حصول  بوجود  املتعلق  للبحث  الرئیيس  اإلشکال  إثارة  الی  أدی  ما  یستکشف 
الربملانیة. من ثم، کجزء من حل لهذە اإلشکالیة، یقوم الباحث بعرض نظام إنتخا� (النظام    قاعدلی املع

غیرالنسبي، أألغلبیة البسیطة کانت أو املطلقة) بإمکان� التقلیل من الالعدالة إلی حد کبیر.علی الرغم  
من اإلشکاالت ما یتحتم علینا    من ذلک، کل نظام إنتخا�، و إن کان مناسبا و إیجابیا يف سیاق ما، ل�

إنتخا� غیر   تبني نظام  التي یسببها  للمشاکل  البحث مکرس  فالجزء األخیر من  البحث عن حلها، لذا 
 نسبي و کیفیة حلها. 

  
Abstract: 

The Parliamentary Elections of 2018 in Kurdistan Region: unfairness in 
representation and its solution 

Elections for the fifth round of Kurdistan Parliament were held in 2018. Relying 
on information (election results and MPs’ backgrounds) published by the 
Independent High Elections and Referendum Commission (IHERC) in the 
Kurdistan Region, electoral results have created inequality among Kurdistan Region’s 
governorates in terms of obtaining parliamentary seats when the number of valid 
voters is considered. The question to be tackled in this article is how to minimize this 
injustice to its minimum. In its search for an answer to this question, this article 
needs to excavate some issues. In the beginning, the researcher will briefly present 
the current electoral system in force in the Kurdistan Region. Then, and by relying 
on the information published by the IHERC in the Kurdistan Region, the researcher 
tries to explore what led to the presence of the injustice in the governorates’ share of 
parliamentary seats. Hence, as part of a solution to this problem, an electoral system 
(the non-proportional system, majority or plurality) is presented that can reduce the 
injustice to a large extent. Despite this, each electoral system, although appropriate in 
a context, may have its own shortcomings and thus a solution is needed. Thus, the 
last part of the research is devoted to the problems caused by the adoption of a non-
proportional electoral system and the ways they can be solved. 
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  پشکیکی پویست 
سا�ی    پ�نج�می خولی   ل�  کوردستان  ه��بژاردنان�ی    ٢٠١٨ه��بژاردن�کانی  ئ�م  ب�ر�وەچوو.  دا 

ی س�رکردای�تی سیاسیی ب�رەی کوردستانی ب�  ١پ�رل�مانی کوردستان پشتدەب�ست�ت ب� ب�یاری ژمارە  
) ژمارە  ع�راق'  کوردستانی  نیشت�نیی  'ئ�نجووم�نی  یاسای  سا�ی  ١دەرکردنی  ه�ند�ک    ١٩٩٢)ی  و 

ئ�و یاسای�. ب�پ�ی مادەی ی�ک�می ئ�م یاسای�، پ�ش ه�موارکردن�کانی، ئ�نجوم�نی   ه�مواری دواتری
ل� ه�مان    )١( ه�زار ک�س.  ٣٠ئ�ندام پ�کد�ت، ب� ڕ�ژەی ی�ک ئ�ندام بۆ    ١٠٠نیشت�نیی کوردستان ل�  

دا، س�رکردای�تی سیاسیی ب�رەی کوردستانی، ل� دەرەوەی    ٤/١٩٩٢/ ٨ڕۆژی پ�س�ندکردنی یاساک� ل�  
ت�رخانبکات،   )٢( اشوریی ب� ه�موو پ�کهات�کانی�وە'کورسی بۆ 'ک�م� ن�ت�وای�تی ئ  ٥اک�، بریاریدا  یاس

ی یاسا بن�ڕەتی�ک�، پ�ش ه�موارکردن، 'کوردستانی  ٩ت�نها بۆ ئ�و خول�ی ه��بژاردن. ب�پ�ی مادەی  
. بۆ ه��بژاردن�  )٣( ع�راق دەکر�ت� چ�ند ناوچ�ی�کی ه��بژاردن ب� م�رج� ل� چوار ناوچ� ک�مرت ن�بن'

سا�ی   سل��نی،    ١٩٩٢پ�رل�مانی�ک�ی  ک�  ه��بژاردن  ناوچ�ی  چوار  کرای�  کوردستان  ه�ر�می   ،
بوون کوردستانییدا  ب�رەی  دەستی  ژ�ر  ل�  ک�  ک�رکوک  ناوچان�ی  ئ�و  و  دهۆک،  . )٤( ه�ول�ر، 

ه��بژاردن�ک� ب�پ�ی سیست�می ه��بژاردنی نو�ن�رای�تیی ڕ�ژەیی لیستی داخراو ئ�نجامدرا، وات� پارت� 
ب�پ�ی   دەبوو.  پ�رل�ماندا  ل�  نو�ن�ریان  ه��بژاردن�کاندا،  ل�  دەنگ�کانیان  ڕ�ژەی  ب�پ�ی  سیاسی�کان 

٪٣ب�گ�ی   ل�  ن�توان�ت  ه��بژاردن  ه�رلیست�کی  ش�ش،  و  سی  مادەی  دەنگ�کان ٧ی    ی 
ئ�و   ب�س�ر  ب�دەستهاتووەکانی  دەنگ�  و  ناب�ت  نو�ن�ری  ئ�نجوم�ندا  ل�  ئ�وا  ب�دەستبه�ن�ت، 
لیستان�دا داب�ش دەب�ت ک� ئ�و ب�رب�ست�یان ت�پ�ڕاندووە. ئ�م داب�شکردن�ی ه�ر�می کوردستان بۆ  

ئ�گ�ر  ه��بژاردن�کان،  ب�ڕ�وەچوونی  ئاسانکردنی  بۆ  بوو  ئیداری  ڕ�کار�کی  ت�نها  ناوچ�،  نا  چوار 
میکانیزم�کانی ب�دەسته�نانی کورسی ل� ئ�نجوم�ندا دەریدەخ�ن ک� ل� واقیعدا، کوردستان ه�مووی  
ل�   دەنگ�کانیان  کۆی  لیست�ک،  یان  پارت�ک  نو�ن�رانی ه�ر  ژمارەی  زانینی  بۆ  بووە.  بازن�ی�ک  ت�نها 

ب�س�ریان کورسی�کان  ب�رب�ست،  ت�پ�راندنی  پاش  و  کۆدەکران�وە  ناوچ�ک�دا  چوار  دا  ه�ر 
ی یاساک�، ه�ر لیست�ک ئازاد بوو کام ل� کاندیدەکانی بکات� ئ�ندام  ٣٧داب�شدەکر�ت. ب�پ�ی مادەی  

کۆمسیۆن   پ�شک�شی  ک�  کاندیدەکان  ناوی  زنجیرەی  ب�  میکانیزمان�:  ل�م  ی�ک�ک  ب�پ�ی  پ�رل�مان 
  ن�وانیاندا.    کراون، ب� ه��بژاردنی کاندیدەکان ل� ن�و لیست�ک�دا، یا خود ب� ئ�نجامدانی قورع� ل�

پارتی  ت�نها  ک�  بوو  ب�رب�ست�  ئ�و  ل�وان�  زۆربوون  ه��بژاردن�کان  ی�ک�می  خولی  گرفت�کانی 
ئ�م�ش   ب�رەنجامی  و  ت�یپ�ڕ�نن  توانیان  کوردستان  نیشت�نی  ی�ک�تی  و  کوردستان  دیموکراتی 

پ�نجا ن-داب�شکردنی  ش�ڕی  س�ره�لدانی  هۆکارەکانی  ل�  ب�ی�ک�ک  ک�  ل�ک�وت�وە،  اوخۆی  پ�نجای 

 
  .ب�رەی کوردستانی ی س�رکردای�تی سیاسیی١٩٩٢)ی سا�ی ١ژمارە (یاسای )ى ١( ب�یاری ب�رەی کوردستانی، مادەی )١(
   .یب�رەی کوردستان ىس�رەوەب�یاری  ه�مان )٢(
  .ه�مان یاسای س�رەوەی )٩(مادەی  )٣(
ب�پ�ی ه�ند�ک س�رچاوە ئ�و ناوچان�ی پار�زگای دیاال ک� ل� ژ�ر دەس��تی ب�رەی کوردستاندا بوون ه��بژاردنیان    )٤(

  ت�دا ئ�نجامدرا.
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  ه�ر�م دادەنر�ت. 
ک�   ه�موارکراوەت�وە،  جار  ح�وت  ئ�ستا،  تا  کوردستانیی،  ب�رەی  س�رکردای�تی  یاسای�ی  ئ�م 

بووە. ب�ش�ک ل� ه�موارەکان پ�یوەندی راست�وخۆیان   ٢٠١٣ی سا�ی  ١٥دواترینیان ب� یاسای ژمارە  
ل نادادی�  ب�ره�مه�نانی  (ک�  تو�ژین�وەی�  ئ�م  س�رەکی  پرسیاری  ب�  ل�  ه�ی�  نو�ن�رای�تیکردندا).   �

، ژمارەی ئ�ندامانی پ�رل�مانی زیادکرا ٢٠٠٤سا�ی    ٤٧ه�مواری س�ی�می یاساک�دا، ب�پ�ی یاسای ژمارە  
مادەی    ١١١بۆ   ل�  ل�م ه�موارەدا  ک�م�ن�ت�وای�تی�کان. ه�ر  بۆ  کۆتا  دیاریکردنی  کۆی    ٤ب�ب�  دا، 

ل�   کوردستان  ی�ک    ٤ه�ر�می  کرای�  ه��بژاردن�وە  مادەی  ناوچ�ی  ه��بژاردن.  یاسا ٣٧ناوچ�ی  ی 
بن�ڕەتی�ک�ی ه��بژاردن ل�م یاسایادا ه�موارکرای�وە ب�ب� ئ�وەی لیستی داخراوی ڕ�ژەیی گۆڕانکاری  
ه��بژاردنی   میکانیزمی  و  البرا  کاندیدانی  ه��بژاردنی  و  قورع�  میکانیزم�کانی  ت�نها  ب�ت،  ب�س�ردا 

ت�ک�دا ه��دراوەت�وە. ل� ه�مواری چوارەمی یاساک�دا ل� کاندیدانی ب�پ�ی زنجیرەی ناوەکانیان ل� لیس
کورسی    ٥کورسی کۆتا بۆ پ�کهات�کان ت�رخانکرا:    ١١،  ٨مادەی    ٢دا و ب�پ�ی یاسای ژمارە    ٢٠٠٩سا�ی  

گۆڕانکاریی   ٢٠١٣کورسی بۆ ئ�رم�ن. ه�مواری ح�وت�می سا�ی  ١کورسی بۆ تورک�ن، و  ٥بۆ کلدان، 
ه� سیست�می  ب�س�ر  ڕ�ژەیی  بن�ڕەتیی  لیستی  ل�  ه��بژاردن�کانی  ک�  ب�وەی  ه�نا  �بژاردن�کاندا 

  .٢٠١٣ی سا�ی ١٥ ژمارەەمی یاسای ٢ب�پ�ی مادەی  )١(داخراوەوە کردە لیستی ڕ�ژەیی کراوە
  

  :)٢( نادادپروەریی ل نونرایتیکردندا
و   ب� داتا  ب�  دوا  پشتب�س�  کوردستان  ه��بژاردنیزانیاریی�کانی    ٢٠١٨/ ٣٠/٩ل�    )٣( پ�رل�مانی 

کوردستاندا  پار�زگاکانی ه�ر�می  نو�ن�رای�تیکردنی  ل�  ب�رچاو دەبینین  ناداپ�روەریی�کی  ئ�نجامدرا، 
تو�ژین�وەدا   ل�م  کوردستان.  پ�رل�مانی  بۆ    ٣ل�  وەرگیراون  ب�بن�ما  کوردستان  ه�ر�می  پار�زگای 

ه���بج� (پار�زگای  تو�ژین�وەک�  ئ�و    ئ�نجامدانی  ئ�وەی  بۆ  داندراوە).  سل��نیدا  پار�زگای  ل�گ�ڵ 

 
ئازادی�کی    )١( ل�م ڕ�کخستنان�  ی�ک  ئازاد.  ه�ر  لیست�کانی ه��بژاردن ب� س� ش�وە ڕ�کدەخر�ن؛ داخراو، کراوە، و 

لیستی   ل�  پ�دەدات.  دەنگیان  کاندیدان�ی  ئ�و  یان  کاندیدە  ئ�و  ه��بژاردنی  ل�  دەنگدەر  دەدات�  ک�مرت  یان  زیاتر 
ل�   ب�ت  نو�ن�ری  دەزان�ت  ب�گونجاوی  ک�  سیاسی�ی  پارت�  ئ�و  دەنگبدات�  ت�نها  دەتوان�ت  دەنگدەر  داخراودا، 

وە پ�ش ت�عدیلکردنی بۆ  ١٩٩٢کوردستان ل� سا�ی  پ�رل�ماندا یان ل� حکوم�تدا (وەک سیست�می ه��بژاردنی ه�ر�می
لیستی کراوە). ل� لیستی کراوەدا، دەنگدەر ل� دوای دەنگدان ب� پارت�ک یان لیست�کی سیاسی دیاریکراو، ئازادە ل�وی  
ه�ر�می  ئ�ستا  سیست�می  (وەک  دەدا  خۆی  د�خوازی  کاندیدی  کام  ب�  دەنگ  پارت�دا  ئ�و  کانیدانی  لیستی  ل� 

ل و  کوردستان).  لیست  یان  کاندیدەکان  دەنگبدات�  ک�  ل�وەدا  دەدر�ت�  زیاتری  ئازادی�کی  دەنگدەر  ئازادا،  لیستی   �
  : حیزب� سیاسی�کان. بۆ زانیاری زیاتر ل�س�ر ئ�م باب�ت� دەکر�ت ئ�م س�رچاوەی� ب�سوود ب�ت بۆ خو�ن�ر

Reynolds, A.et al. (2005). Electoral System Design: The New International IDEA Handbook, 
International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Stockholm, Sweden. 

  م�ب�ست ل� نو�ن�رای�تیکردنی پار�زگاکان� (ب� ق�زاکانی�وە) ل� پ�رل�مانی کوردستاندا ب�پ�ی ژمارەی دانیشتوانیان. )٢(
ڕاپرسی    )٣( و  ه��بژاردن  با�ی س�رب�خۆی  پ�رل�مانی  ٢٠١٨(کۆمسیۆنی  پ�نج�می  خولی  دەرچووانی  ناوی  لیستی   ،(

�ک� لینک  ٣٠/٣/٢٠٢٠(   http://www.khec.krd/dreje_dangadaran.aspx?jimare=129&type=7  کوردستان
   چاالکبووە).



  ٢٠٢٠ حزيران) الخامس) العدد (ثالثاملجلد (ال        -       األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

١٩٥ 
  

ل�   کوردستاندا  ه�ر�می  پار�زگاکانی  نو�ن�رای�تیکردنی  ل�  دروستبووە  ک�  نادادپ�رەوەری�ی 
دا ڕوونب�ت، تو�ژەر ل� چ�ند خشت�ی�کدا داتاکانی کۆکردۆت�وە و ب�پ�ی    ٢٠١٨ه��بژاردنی پ�رل�مانی  

پ�رل�ما ئ�ندام  نیشت�ج�بوونی  نادادپ�روەریی�  شو�نی  ئ�و  ب�ڕوونی   داتاکان  ڕ�کیختسوون.  ن�کان 
 دەردەخ�ن ک� ل� نو�ن�رایتیکردنی ه�رس� پار�زگاک�دا دەردەک�و�ت. 

(خشت�ی   ڕاپرسیی  و  ه��بژاردن  با�ی  کۆمسیۆنی  داتاکانی  دەنگدەرانی  ٣ب�پ�ی  ژمارەی   ،(
ه���بج�   و  سل��نی  ش�وەی�ی�:  ب�م  کوردستان  ه�ر�می  ه�ول�ر    ١١٩٩٥٨٩پار�زگاکانی  دەنگدەر، 

خشت�ی    ٦٧٦٨٥٩دەنگدەر،    ١٠٣٤٨٦٤ ئ�ندامانی ١دەنگدەر.  نیشت�ج�بوونی  شو�نی  ب�ووردی   ،
مان ب�پ�ی داتاکانی کۆمسیۆنی با�ی س�رب�خۆی ه��بژاردن    ٢٠١٨پ�رل�مانی خولی پ�نج�می سا�ی  

  و ڕاپرسی بۆ ڕووندەکات�وە. 
 

  ٢٠١٨پ�رل�مان�کانی خولی پ�نج�م :  شو�نی نیشت�ج�بونی ئ�ندام ١خشت�ی 

  زاخۆ  )٣( دهۆک  )٢( سل��نی  )١( ه�ول�ر 
   پیرمام+
  سۆران

  +ئام�دی
  +ڕانی�+ک�الر

  ئاکرێ 

  +کۆی�
  + شارەزوو
  ب�حرک�

  +ه���بج�
 +شاریا+ چ�مچ�ماڵ

  +چۆمان+ شیالدزێ
  کفری 

٧  ١٢  ٢٥  ٣٥  
  ٤ک �ه�ری

کۆی  
  ٨گشتی= 

  ٣ه�ری�ک 
کۆی گشتی=  

١٢  

  ٢ه�ری�ک 
کۆی  
  ٦گشتی= 

  ١ه�ری�ک 
  ٦کۆی گشتی = 

  ) ئاماژەیپ�کراوە. ٢داتاکانی کۆمسیۆنی با�ی س�رب�خۆی ه��بژاردن و ڕاپرسی وەک ل� س�رچاوەکاندا (ژمارە  س�رچاوە:
  تو�ژەرەوە ئ�نجامدراوە. ت�بینی: کۆکردن�وە و پوخت�کردنی داتاکان و دروستکردنی خشت�کان ل� الی�ن 

  
ل� ٢ل� خشت�ی   ه�ناویان�  کوردستان  پار�زگاکانی ه�ر�می  پ�رل�مانیان�ی  کورسی�  ئ�و  کۆی    دا، 

  ب�رەنجامی پیادەکردنی سیست�می لیستی کراوەی ڕ�ژەیی ڕوونکراوەت�وە. 
  

  نیشت�ج�بوونب�پ�� شو�نی   ٢٠١٨: کۆی کورسی ب�دەستهاتوو ل�ه�ر پار�زگای�ک ل� ه��بژاردن� پ�رل�مانی�ک�ی  ٢خشت�ی 

  کۆی گشتیی   دهۆک   سل��نیی   ه�ول�ر  پار�زگاکان 
  ١١١  ٢٧  ٣٦  ٤٨  ژمارەی کورسی پ�رل�مانیی

  ) ئاماژەیپ�کراوە. ٢داتاکانی کۆمسیۆنی با�ی س�رب�خۆی ه��بژاردن و ڕاپرسی وەک ل� س�رچاوەکاندا (ژمارە  س�رچاوە:
  تو�ژەرەوە ئ�نجامدراوە. ت�بینی: کۆکردن�وە و پوخت�کردنی داتاکان و دروستکردنی خشت�کان ل� الی�ن 

  
ب�ووردی ئ�و ناداپ�روەری�مان نیشاندەدات ک� ل� ب�دەسته�نانی کورسی پ�رل�مانییدا    ٣خشت�ی  

و    ٢ی ه�ر�می کوردستان. ب� ب�رواردکردنی خشت�ی  ٢٠١٨ه�ی� ل� ه��بژاردن� پ�رل�مانی�ک�ی سا�ی  

 
  مۆر ڕەنگی ئ�و ق�زایان�ن ک� س�ر ب� پار�زگای ه�ول�رن. )١(
  ڕەنگی ئ�و ق�زایان�ن ک� س�ر ب� پار�زگای سل��نین. ڕەساسیی  )٢(
  زەرد ڕەنگی ئ�و ق�زایان�ن ک� س�ر ب� پار�زگای دهۆکن.  )٣(
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ژمارەی٣ ه�ول�ر  پار�زگای  کات�کدا  ل�  �ون�،  بۆ  ڕووندەب�ت�وە.  بۆ  نادادی�ک�مان  ق�بارەی   ،  
گشتی    ١٠٣٤٨٦٤دەنگدەرانی   کۆی  ل�  (ب�های ٢٩١١٣١٢دەنگدەرە  کوردستاندا  ه�ر�می  ل�  ی 

پ�رل�مانی   دەب�ت    ٢٦٢٢٨کورسی�کی  ه��بژاردنی    ٣٩,٤دەنگ�)  ل�  ب��م  ب�ربک�و�ت،  کورسی 
کورسی ل� ب�رک�وت�ی خۆی زیاترە.    ٨,٦کورسی ب�رک�وتووە ک� ئ�م�ش    ٤٨دا،  ٢٠١٨پ�رل�مانیی سا�ی  

س دەنگدەرانی  پار�زگای  کۆی  ک�    ١١٩٩٥٨٩ل��نی،  بووە  کورسی�کانی  ٤٥,٧دەنگدەر  کۆی  ی 
  ٩,٧کورسی ب�رک�وتوە ک�    ٣٦ت�نها    ٢٠١٨پ�رل�مانی ب�ردەک�و�ت، ب��م ل� ب�رەنجامی ه�لبژاردنی  

  ل� شایست�ی خۆی ب�پ�ی ڕ�ژەی دەنگدەرانی ک�مرتە. 
  

  ٢٠١٨ا ل� کورسی پ�رل�مانیی ل� ه��بژاردن�ک�ی : ڕ�ژەی نادادپ�روەری ل� ب�رک�وت�ی پار�زگاکاند٣خشت�ی 

  ب�های کورسی�ک   کۆی گشتیی   دهۆک  سل��نیی   ه�ول�ر  پار�زگاکان 

  ١٠٣٤٨٦٤  ژمارەی دەنگدەران
)+  ١١٣٣٦٥٥(سل��نیی  
  ) = ٦٥٩٣٤(ه���بج�  

١١٩٩٥٨٩  
٦٧٦٨٥٩  

٢٦٢٢٨  ٢٩١١٣١٢  
  ٢٥,٨  ٤٥,٧  ٣٩,٤  کورسی ب�پ�ی دانیشتوان

  ١,٢+  ٩,٧  ٨,٦+  نادادپ�روەریی ڕ�ژەی 
  ) ئاماژەیپ�کراوە. ٢داتاکانی کۆمسیۆنی با�ی س�رب�خۆی ه��بژاردن و ڕاپرسی وەک ل� س�رچاوەکاندا (ژمارە  س�رچاوە:

  ت�بینی: کۆکردن�وە و پوخت�کردنی داتاکان و دروستکردنی خشت�کان ل� الی�ن تو�ژەرەوە ئ�نجامدراوە.

  

  : نادادپروەریی ل نونرایتیکردنداکمکردنوەی 
ه�ی�   پار�زگاکاندا  نو�ن�رایتیکردنی  ل�  ب�رچاوەی  نادادی�  ئ�و  ب�ڕوونی  داتاکان  ئ�وەی  دوای 
خست�ڕوو، دەب�ت ب� دوای چارەس�ر�کدا بگ�ڕ�ین ک� تا ڕادەی�کی ب�رچاو ئ�م نادادی� ک�م بکات�وە.  

وان پار�زگاکاندا نی�، ب��کو ل� ن�وان ق�زاکانیشدا  گرفتی س�رەکی ئ�وەی� ک� ئ�و نادادی� ت�نها ل� ن�
ه�ی�. س�ره��دانی ئ�م گرفت� ل� سیست�می ه��بژاردن�وە س�ریه��داوە ک� لیستی کراوەی ڕ�ژەیی� 

  ک� ه�موو ه�ر�می کوردستانی کردۆت� ی�ک بازن�ی ه��بژاردن. 
ناڕ�ژەیی ڕ�ژەیی،  ت�)١( ب�گشتی، سیست�م�کانی ه��بژاردن س� جۆرن:  و  ل�م  )٢( ک�ڵ،  . ه�ری�ک 

دەو��ت�کانی   سیاسی  سیاقی  ب�پ�ی  ه�ری�ک�کیان  و  ل�دەب�ت�وە  تریان  لقی  چ�ندین  سیست�مان� 
ل�   سیست�م�ی  ئ�و  ل�دروستدەب�ت.  جیاوازیان  ب�رەنجامی  ه�ری�ک�کیشیان  و  دیزاینکراون  خۆیان 

ه�مواری   ب�پ�ی  ب�رکارە  پ�رل�مانی�کان  ه��بژاردن�  بۆ  کوردستاندا  سا�ی  ە٧ه�ر�می  ی ٢٠١٣می 
، ڕ�ژەیی�. ل� ناو لق�کانی سیست�می ڕ�ژەیشدا،  ١٩٩٢یاسای ه��بژاردنی ئ�نجوم�نی نیشت�نی سا�ی  

لیست�ک دەدەن (جا هاوپ�ی�نی�ک  ب�  تیایدا دەنگدەران دەنگ  لیستی کراوەی کردووە ک�  ت�ب�نی 
یان هاوپ�ی�نی� دەدەن ب�ت، یان پارت�کی سیاسیی) و ئازادن ل�وەی دەنگ ب� کاندیدانی ئ�و پارت�  

ی�کالییکردن�وەی   و دوای  پرۆس�ی دەنگدان  کۆتایی هاتنی  نا. دوای  ئ�و    ١١یان  کورسی�ک�ی کۆتا، 
 

(1) ARRELL, D. M., 1998. Comparing Electoral Systems. London: MACMilLAN. (Page 5) 
(2) SAMUELS, J. D., 2013. Comparative Politics. Pearson Education. (Pages 79-88)  



  ٢٠٢٠ حزيران) الخامس) العدد (ثالثاملجلد (ال        -       األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

١٩٧ 
  

(ک�   دەکر�ت  پ�رل�مان  ماوەکانی  کورسی�  کۆی  داب�شی  دەم�ن�ت�وە  ل�م    ١٠٠دەنگان�ی  کورسی�). 
ب�دەستهاتووی حیزب�کان  پرۆس�ی�دا ب�های ه�ر کورسی�کی پ�رل�مانیی دەردەچ�ت و ب�پ�ی دەنگی  

  .  )١( ل�س�ر ئاستی کوردستان، کورسی پ�رل�مانیان ب�ردەک�و�ت
سیست�می ڕ�ژەیی زیاتر ل�و دەو��تان�دا ت�ب�نیکراوە ک� پ�کهات�ی ئاینی و ن�ت�وەیی جیاوازیان 

پ�کهاتان�دا ئ�م  ب�س�ر  داب�شبوون  قوو�یی  ب�  و  ع�راقیی  )٢(ت�دای�  دەو��تی  �ون�،  بۆ  سیست�می  . 
ل�   سیاسی�کان  ئیمتیازە  و  سیاس�ت  چونک�  ب�کاردەه�ن�ت  پ�رل�مانی�کاندا  ه��بژاردن�  ل�  ڕ�ژەیی 
ع�راقدا ل�س�ر بن�مای پ�کهات� س�رەکی�کانی دام�زراوە ک� ع�رەبی شیع� و ع�رەبی سون� و کورد و 

ل�گ�ڵ   کوردستان،  ه�ر�می  ڕاستیدا،  ل�  دەگر�ت�وە.  تورک�ن  ک�میش  ڕادەی�کی  ه�ند�ک  تا  بوونی 
پ�کهات�ی جیاوازی ئاینی و ن�ت�وەیی، ب��م سیاس�ت و ئیمتیازە سیاسی�کان ک�مرت ل�س�ر بن�مای ئ�و 

.  ) ٣( پ�کهاتان�ن. هۆکاری ئ�م�ش ئ�وەی� ک� زۆرین�ی ب�رچاوی دانیشتوانی ه�ر�می کوردستان کوردن
ن�بوون ب�س�ر پ�کهات� ئیسنی�  ب��م ب�ش�کی زۆری ئ�و دەو��تان�ی ک� دانیشتوانیان ب� قو�ی داب�ش

) و  Majorityجیاوازەکاندا، ئ�وە سیست�می ناڕ�ژەیی ب�کاردەه�نن، وەک سیست�می زۆرین�ی ڕەها (
) سادە  و  Pluralityزۆرین�ی  ب�کاردەه�نن  ناڕ�ژەیی  سیست�می  دەو��تان�ی  ئ�و  �ون�ی  ل�   .(

(ب�ریتانیا)، ووالت � ی�کگرتوەکانی ئ�مریکا، ک�ن�دا، و  س�قامگیرن بریتین ل� شانشین� ی�کگرتووەکان 
  ئوسرتالیا.  

ل�س�رەوە   ک�  ه�ناوەت�کای�  نادادپ�روەری�ی  ئ�و  کوردستان  ه�ر�می  ل�  ڕ�ژەیی  سیست�می 
س�رەکیی   پرسیاری  پ�رل�مان.  ل�  پار�زگاکاندا  نو�ن�رای�تیکردنی  ل�  نادادپ�روەری  پ�کرا؛  ئاماژەی 

ناداپ�روەری ئ�م  بتوانین  چۆن  ئایا  ک�  کوردستان  ئ�وەی�  ه�ر�می  ه��بژاردنی  سیست�می  ل�   �
چارەس�ربک�ین؟ چ سیست�م�کی ه��بژاردن دەکر�ت تا ڕادەی�کی ب�رچاو ئ�م نادادپ�روەری� ک�مرت  

  بکات�وە؟ 
بۆ ئ�وەی دادپ�رەوەری ل� نو�ن�رای�تیکردندا ب�ت�کای�وە دەب�ت سیست�م�کی ه��بژاردن پ�ی�ەو 

بن�مای س�رەکی ت�داب�ت. ک� دوو  ب�ت  بکر�ت  ناڕ�ژەیی  پ�ی�ەوکراو  پ�ویست� سیست�می  .  ) ٤( ی�ک�م، 

 
  ەم، مادەی ح�وت�م و ه�شت�م بک�.٧بۆ ووردەکاری زیاتر، س�یری ه�مواری  )١(
یان    )٢( پار�زگا،  یان  یان ه�ر�م،  ناوچان� (جا دەول�ت بن،  پ�کهاتان�دا'بۆ ئ�و  'ب� قوولیی داب�شبوون ب�س�ر  زاراوەی 

بچووکرت ل�مانیش) ب�کارد�ت ک� تیایدا کاری سیاسی و ئیمتیازە سیاسی�کان ل�س�ر بن�مای ئ�و پ�کهاتان� بونیادنراون،  
ی�ک� قو�رتدەب�ت. بۆزانیاری زیاتر ل� کۆم��گا ب�قوو�ی داب�شبووەکان  ئ�گ�ر ژمارەی پ�کهات�کان دوان بن ئ�وا جیاواز 

  )..Guelke, A., 2012. Politics in Deeply Divided Societies. Cambridge, UK: Polity ئ�م کت�ب� ب�سودە (
ل�س�ر   )٣( کورد  ڕ�ژەی  ک�  دەبی��ت  وا  ل�ب�ردەستانی�،  باوەڕپ�کراو  و  وورد  ئامار�کی  هیچ  ٪ه�رچ�ندە  ل�  ی ٩٠وو 

پ�رل�مانی�ک�ی   ه��بژاردن�  ل�  سیاسی�کان  پارت�  دەنگدەرانی  ژمارەی  ئ�گ�ر  پ�کبه�ن�ت.  ه�ند   ٢٠١٨دانیشتوان  ب� 
) ڕاست�قین�  دەنگدەرانی  کۆی  ل�  پ�کهات�کان  گشتی  ڕ�ژەی  ئ�وا  ٪  ٥٣٢٤٦وەربگرین  دەکات�  کۆی  ٣،٣٥دەنگدەر)  ی 

دەنگدەران کۆی  کاتیش  ئ�و  ڕاست�قین�،  (دەنگدەرانی  کورد  ٪  ١٥٣٤٩٠٣ی  نزیک�ی  دەگات�  کۆی  ٩٦،٦٥دەنگدەر)   .
ه��بژاردن�دا   ل�و  ڕاست�قین�  دەنگدەرانی  بوو  ١٥٨٨١٤٩گشتی  با�ی    س�رچاوە:(   دەنگدەر  کۆمسیۆنی  داتاکانی 

  دا ئاماژەیپ�کراوە).٢س�رب�خۆی ه��بژاردن و ڕاپرسی وەک ل� س�رچاوەی ژمارە 
پ�رل�مانیی ئ�گ�ر ڕ�ژەییش ب�ت ڕەنگ� تا ڕادەی�ک بتوان�ت ئ�و نادادی� ک�مرت بکات�وە وەک ئ�و  بۆ ه��بژاردنی    )٤(
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دووەم، دەب�ت ه�ر�می کوردستان بکر�ت� چ�ندین بازن�ی ه��بژاردن. ل� سیست�می ڕ�ژەییدا وەک  
ل�س�ر  ک�م  (النی  ناوچ�  کۆی  دەگم�ن  ب�  زۆر  پ�ی�ەودەکر�ت،  ع�راقدا  یان  کوردستان  ل�  ئ�وەی 

دانیشتوان ژمارەی  ب�پ�ی  ق�زا)  ناوچ�ی�ی  ئاستی  ئ�و  ئ�گ�ر  ب��م  دەب�ت،  نو�ن�رای�تیان  یان 
ل�  دادپ�روەریی  ڕادەی�ک  تا  ئ�وا  بازن�وە،  چ�ندین  بکر�ت�  ئ�نجامدەدر�ت  تیادا  ه��بژاردنی 
ه�رچ�ندە   ع�راقدا،  پ�رل�مانی�کانی  ه��بژاردن�  ل�  دەب�ت.  زیاتر  ناوچ�کاندا  نو�ن�رای�تیکردنی 

بازن�ی ه��بژاردن (ب�پ� ژمارەی دانیشتوانی   ١٨ل�ب�ر ئ�وەی سیست�می ڕ�ژەیی پیادەدەکر�ت، ب��م 
ه�ر پار�زگای�ک) ه�ی�، ئ�وا تاڕادەی�ک نو�ن�رای�تیکردنی دادپ�روەران� بوونی ه�ی�. ب��م دەکر�ت  
ل� ڕ�ی سیست�می ناڕ�ژەیی�وە ئ�و نادادپ�روەری�ی ک� ه�ی� ب� ش�وەی�کی ب�رچاوتر، و بچوکرتیش  

  وە. ل� پار�زگا، ک�مبکر�ت�
  

  ڕۆی سیستمی ناڕژەیی ل نونرایتیکردندا
و   سادە  زۆرین�ی  ب�رب�وترینیان:  ب��م  ه�ی�  جۆری  چ�ندان  ناڕ�ژەیی  ه��بژاردنی  سیست�می 
زۆرین�ی ڕەهای�. پ�ش ئ�وەی ب�دوای وە�می ئ�و پرسیارەدا بگ�ڕ��ن ک�ئایا کام ل�م دوو سیست�م�  

تا   کوردستان  ه�ر�می  بۆ  پ�رل�ماندا  گونجاوترە  کورسی�کانی  داب�شکردنی  ل�  نادادی�ی  ئ�و  بتوانن 
خو�ن�ران   بۆ  سیست�م�ک�  ه�ردوو  ل�  کورت�ی�ک  بک�ن�وە،  ک�م  ب�رچاو  ڕادەی�کی  تا  ه�ی� 

  . ١ڕووندەک�م�وە 
) سادە  زۆرین�ی  (pluralityسیست�می  یان   (simple majority ناوزەد تر  ناو�کی  چ�ند  )ب� 

ئ�ندام تاک  ل�وان�:  (دەکر�ت،  سادە  زۆرین�ی  براوەی  )  single member simple pluralityی  و 
) ب�ریتانیادا first past the postی�ک�م  ل�  ک�  ئ�وەی  وەک  سادەدا،  زۆرین�ی  سیست�می  ل�   .(

ه�ر   ل�  و  بازن�وە  چ�ندین  ب�  دەکر�ت  وو�ت  کۆی  ه�ی�،  ی�کگرتووە)  شانشینی  ل�  (م�ب�ست 
پ�رل�م ئ�ندام  ی�ک  ت�نها  لیژن�  بازن�ی�کدا  چوار  ه��دەبژ�ردر�ت.  کاندیدەکاندا  ن�وان  ل�  ان 

 ٦٥٠دروستکراوە (بۆ ئینگلت�را و سکۆتالند و وەی�ز و ئ�رل�ندای باکوور) بۆ دیاریکردنی سنوری ه�ر  
ئ�نجامدەدر�ت ت�دا  پ�رل�ملانی  گشتی�کانی  ه��بژاردن�  ک�  کۆی  )٢(بازن�ک�ی  سیست�م�دا،  ل�م   .

حیزب�کان بۆیان ه�ی� ل� ه�ر ی�ک�ک ل� بازن�کاندا ک�ربک�ی بردن�وەی کورسی� ت�رخانکراوەک� بک�ن.  

 
یاسای ه��بژاردن�ی ل� ه��بژاردن� پ�رل�مانی�کانی ع�راقدا ب�رکارە. ب��م سیست�می ناڕ�ژەیی دەتوان�ت تا ڕادەی�کی  

  � کای�وە.ل�وەش زیاتر دادپ�روەری ل� داب�شکردنی کورسی پ�رل�مانیدا به��ت
زاراوە    )١( ل�  باس  ک�  ب�ش�ی  ئ�م  ک�  زانیبوو  پ�ویستی  ب�  تو�ژین�وەی�  ئ�م  ه��س�نگ�ن�رەکانی  ل�  ی�ک�ک 

ب�   ت�رم�کان  ئ�وەی  پ�ش  ڕاستیدا،  ل�  تو�ژین�وەک�.  س�رەتای  بخرای�ت�  دەکات  تو�ژین�وەک�  ناو  ب�کاره��اوەکانی 
ئا�ۆزی�کانی پرسیاری تو�ژین�وەک�ی بۆ ڕوونبکر�ت�وە، وات� بۆ خو�ن�ر  تیۆریی ب� خو�ن�ر بناس���ت، وا باشرتە ک�ش� و 

  ئاسانرتە ک� ل� پ�شدا ک�ش�ک�ی ب� پراکتیکی بۆ ڕوونبکر�ت�وە و پاشان ت�رم� تیۆری�کانی پ� ئاشنا بکر�ت.
(2) Boundary Commission for England (2018), Volume one: Final recommendations report, at: 
https://boundarycommissionforengland.independent.gov.uk/wp-content/uploads/2018/09/Final-
recommendations-report.pdf (Accessed 30/3/2020) 
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دەنگ   زۆرترین  کاندیدەکان  ل�  کام  ب�وەی  پ�یوەست�  بازن�ی�ک  ه�ر  ب�  تایب�ت  کورسی  بردن�وەی 
ها ل�رەدا  �ون�ی�ک  دەب�ت.  ک�ربک�ک�  ناو  دەنگی  ی�ک�م  و  بۆ  دەه�ن�ت  دەب�ت  وکارمان 

بازن�ی   ل�  ئ�گ�ر  سیست�م�.  ئ�م  زیاتری  جیاواز   ١ڕوونکردن�وەی  حیزبی  پ�نج  ل�  کاندید  پ�نج  دا، 
بازن�یان کرد و ت�نها   ک�س دەنگیاندا و    ١٠٠ک�ب�ک�ی ب�دەسته�نانی ی�ک کورسی ت�رخانکراوی ئ�و 

خشت�ی   (ل�  بوون  ش�وەی�  ب�م  ئ�و   ٤ب�رەنجام�کان  ڕوونکراوەت�وە)،  ژمارە  دا  کاندیدی  براوە   ٣ا 
کاندیدی   ل�گ�ڵ  جیاوازیشی  و  ه�ناب�ت  ک�مرتیشی  دەنگدەران  دەنگی  نیوەی  ل�  زۆر  با  دەب�ت، 

  خاوەنی دووەم دەنگ زۆر ک�م ب�ت.  
  

  ٤خشت�ی ژمارە 
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  کاندیدەکان 

  ١٩  ١٦  ٢٣  ٢٢  ٢٠  دەنگی ب�دەستهاتوو 
  ١٠٠  کۆی گشتی دەنگدەران 

  خشت�ی� ل�الی�ن تو�ژەرەوە دروستکراوە و دیزاینکراوە.ئ�م س�رچاوە: 

  
) ڕەها  زۆرین�ی  ه��بژاردنی  وەک  majorityسیست�می  پیادەدەکر�ت  وو�ت�ک  چ�ند  ل�   (

بن�ڕەتدا ل� سیست�می زۆرین�ی سادە جیاوازە،  )١(ف�ڕەنسا و ئوسرتالیا ل� ی�ک  . ئ�م سیست�م� ت�نها 
) بۆ  ١پ�ویستی ب� زیاتر ل� نیوەی دەنگی دەنگدەران ه�ی� (نیوە+ئ�ویش ئ�وەی� ک� ه�ر کاندید�ک 

ئ�وەی بب�ت� براوەی ئ�و کورسی� پ�رل�مانی�ی بۆ بازن�ک�ی ت�رخانکراوە. سیست�می زۆرین�ی ڕەها ل�  
زۆرین�ی   توانی  کاندید�ک  ئ�گ�ر  ت�دای�.  جیاوازیی�کی  ووردە  چ�ند  تر  شو�ن�کی  بۆ  شو�ن�ک�وە 

(ن دەنگدەران  ئ�وا  ١یوە+دەنگ�کانی  نی�)،  ب�رب�و  زۆر  حا��ت�کی  ئ�م�  (ک�  دەستبه�ن�ت  ب�   (
خشت�ی   ل�  (وەک  پ�رل�مانی�ک�  کورسی�  خاوەنی  دەب�ت�  ژمارە    ٥ڕاست�وخۆ  کاندیدی  ڕوون�،   ٣دا 

ئ�و   ن�یانتوانی  کاندیدەکان  ل�  ک�م  هیچ  ئ�گ�ر  ب��م  ب�دەستدەه�ن�ت)،  پ�رل�مانی�ک�  کورسی� 
ئ�و  ب�دەستبه�نن  دوو  زۆرین�ی�  ئ�و  ک�یسدا  ه�ندێ  ل�  میکانیزم�ک.  چ�ند  ب�ر  دەبر�ت�  پ�نا  ا 

ژمارە   کاندیدی    ٦کاندیدەی زۆرین�ی دەنگ�کانیان ه�ناوە (خشت�ی  تیایدا  دەچن� خولی    ٢و    ٣ک� 
زیاتری   دەنگی  کامیان  و  ی�کرت  ک�ربک�ی  دەچن�وە  دووەم  جاری  بۆ  ه��بژاردن�کان�وە)،  دووەمی 

پ�ر  کورسی�  ئ�وا  ف�ڕەنسادا،  ب�دەسته�نا  پ�رل�مانی�کانی  ه��بژاردن�  ل�  دەبات.  خۆی  بۆ  ل�مانی�ک� 
و    ٣و    ١ک� کاندیدانی    ٧ی دەنگ�کان ب�دەستبه�ن�ت (خشت�ی ژمارە  ١٢.٥ه�ر کاندید�ک توانی ل� ٪

دووەمی    ٤ خولی  ب�شداری  دەتوان�ت  ئ�وا  دەبن�وە)،  کاندید  ه��بژاردن�کان  دووەمی  خولی  بۆ 
بکات پ�رل�مان. ه�ر    )٢( ه��بژاردن�کان  ئ�ندام  کامیان زۆرین�ی دەنگ�کانیان ه�نا دەبن�  ئ�مجارە  و 

ئ�م ئ�گ�ری دووبارە ئ�نجامدان�وەی ه��بژاردن�ی� ک� سیست�م�ک� ناودەبر�ت ب� ه��بژاردنی دوو  

 
(1) FARRELL, D. M., 1998. COMPARING… (Page 4) 
(2) Electoral Reform Society, (No Date). Two-Round System, Available on: https://www.electoral-
reform.org.uk/voting-systems/types-of-voting-system/two-round-system/ (accessed 30/3/2020) 
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  ).The Two-Round Systemخولیی (
  

  ٥خشت�ی ژمارە 
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  کاندیدەکان 

  ١٤  ١٢  ٥١  ١٣  ١٠  دەنگی ب�دەستهاتوو 
  ١٠٠  کۆی گشتی دەنگدەران 

  ئ�م خشت�ی� ل�الی�ن تو�ژەرەوە دروستکراوە و دیزاینکراوە.س�رچاوە: 

  
  ٦خشت�ی ژمارە 

  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  کاندیدەکان 
  ١٩  ١٦  ٢٣  ٢٢  ٢٠  دەنگی ب�دەستهاتوو 

  ١٠٠  کۆی گشتی دەنگدەران 
  دیزاینکراوە.ئ�م خشت�ی� ل�الی�ن تو�ژەرەوە دروستکراوە و  س�رچاوە: 

  
  : خولی ی�ک�می ه��بژاردنی پ�رل�مانیی ل� ف�ڕەنسا ٧خشت�ی ژمارە 

  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  کاندیدەکان 
  ١٢  ٢٥  ٤٠  ١٠  ١٣  دەنگی ب�دەستهاتوو 

  ١٠٠  کۆی گشتی دەنگدەران 
  ئ�م خشت�ی� ل�الی�ن تو�ژەرەوە دروستکراوە و دیزاینکراوە.س�رچاوە: 

   
ئایا کام ل�م دوو سیست�م� گونجاوترن بۆ ئ�وەی نادادی�ک� ک�مرت  پرسیاری بن�ڕەتیی ئ�وەی� ک�  

هاوب�شی   خا�ی  پیادەکردنیان.  بۆ  ه�ی�  تایب�تیان  پ�شم�رجی  سیست�م�ک�  ه�ردوو  بک�ن�وە؟ 
ه�ردووکیان ئ�وەی� ک� دەب�ت ه�ر کورسی�کی پ�رل�مان بازن�ی�کی تایب�تی بۆ داب��ت، وات� ئ�گ�ر  

پ�رل�مان کورسی�کانی  ک�  گری�ن  ماوەت�وە  خۆی  وەک  کوردستان  دەب�ت    ١١١ی  ئ�وکات  کورسی�، 
بکر�ت�   کوردستان  ه�ر�می    ١١١ه�ر�می  سیاسی�کانی  حیزب�  ئ�کات  ه��بژاردن�وە.  ناوچ�ی 

بازنان�دا کاندیدیان ه�ب�ت و ک�سای�تی� س�رب�خۆکانیش   )١( کوردستان دەتوانن ل� ه�ر ی�ک�ک ل�و 
ل� داب�شکردنی   بن�ڕەتیی  ل� ی�ک�ک ل�و بازنان�دا خۆیان کاندید بک�ن. ب��م دوو ک�ش�ی  دەتوانن 

بازن�ی ه��بژاردن: ئایا پ�وەرمان چی� بۆ جیاکردن�وەی بازن�کان    ١١١ه�ر�می کوردستاندا ه�ی� بۆ  
ئ ئیسنی�تی جیاواز)؟  یان  م�ژوویی،  فاکتی  یان  دانیشتوان،  ژمارەی  دەتوان�ت  (ئایا جوگرافیا،  �ی ک� 

 
تو�ژین�وەی�، ه�ردوو سیست�می زۆرین�ی سادە و زۆرین�ی ڕەها سوودی زۆریان ه�ی� ل� دەرەوەی پرسیاری ئ�م    )١(

بۆ ب�رەوپ�شچوونی دیموکراسی و س�قامگیریی سیاسیی ل� ڕ�ی ڕ�گادان و پ�دانی فورس�ت ب� کاندیدانی س�رب�خۆ تا  
ای�تیی س�رب�خۆ ک�مرتە  بواری زیاتریان ه�ب�ت بچن� پ�رل�مان. ل�م سیست�م�دا ت�چووی کاندیدبوون ب� ش�وەی ک�س 

ب�   فورس�تدان  ڕ�ی  ل�  ئ�م سیست�م�،  تریش�وە،  الی�کی  ل�  دەکر�ت.  پیادە  ئ�ستا  ک�  لیستیی  ڕ�ژەیی  ل� سیست�می 
کاندیدانی س�رب�خۆ، دەتوان�ت دەستی حیزب ل� حکوم�ت و پ�رل�ماندا ک�مرت بکات�وە و ب�م�ش ه�م ه�ژموونیان  

  و�کیش ل� س�قامگیریی سیاسی و دیموکراسی نزیک�ن دەکات�وە.ب�س�ر حکوم�تدا ک�مدەکات و ه�م ه�نگا 
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ئ�م   وە�مدان�وەی  ه�و�ی  ل�  ئارگوم�نتان�ی  ئ�و  خوارەوە،  ل�  بدات؟  بازن�کان  گونجاوی  ل�  ب�یار 
پرسیاران� دروستدەبن، دەخ�ین� ب�رباس. ل� ئ�ستادا، گری�ن�ی ئ�وە دەک�ین ک� کوردستان کراوەت�  

ل ئایا کام  بازن�ی�ک ت�رخانکراوە،  بۆ  بازن�ی�ک و ه�ر کورسی�ک  باسکران چ�ند  �م دوو سیست�م�ی 
  گونجاوترن: زۆرین�ی سادە یان زۆرین�ی ڕەها؟  

تا  نو�ن�رایتیکردندا  ل�  ل� دادپ�روەری  ک� دەویسرت�ت  ل� کۆی ه�ردوو سیست�م�ک�دا، ئ�وەی 
دادەنر�ت   ه��بژاردن  بازن�کانی  دروستکردنی  بۆ  پ�وەرەی  ئ�و  چونک�  د�ت�دی،  ب�رچاو  ڕادی�ک�ی 

نی� نو�ن�رای�تیی،  ب�س�ر کۆی ناوچ�کانی ه ناوچ�ی�ک  پیادەدەکر�ت؛ وات� هیچ  �ر�می کوردستاندا 
ل�   (وەک  ل�وەی  ب�دەر  ڕ�ژەییدا،  سیست�می  ل�  ن�ب�ت.  پ�رل�ماندا  ل�  پیادەکراو،  پ�وەری  ب�پ�ی 
ئامارەکانی س�رەوە ئاماژەمان پ�دا) ل�س�ر ئاستی پار�زگاکاندا نادادیی�کی گ�ورە دروستبووە، ل�س�ر  

ق�زاک پالندانانی  ئاستی  وەزارەتی  ئاماری  ب�پ�ی خ�م�ندنی  بۆ �ون�،  ب�رچاو ه�بووە.  نادادی  انیش 
سا�ی   ل�  کوردستان  سا�ی    ٢٠١٨(سا�ی    ٢٠١٤ه�ر�می  و  ب�وکراوەت�وە  ل�س�ر   ٢٠١٩ڕاپۆرت�ک� 

ژمارەیان  ئام�دی  ق�زای  دان�شتوانی  داندراوە)،  کوردستان  ه�ر�می  ئاماری  دەست�ی  و�بسایتی 
ژمارەیان  ک�س    ١٠٨٠٩٨ ه���بج�  ق�زای  دانیشتوانی  و  ل�    ١٠٢٨٢٣بووە  ک�چی  بووە،  ک�س 

ئ�ندام پ�رل�مانی ه�بووە ب��م ه���بج� ت�نها    ٣دا، ئام�دی    ٢٠١٨ه��بژاردن� پ�رل�مانی�ک�ی سا�ی  
ه�بووە پ�رل�مانی  ئ�ندام  ئ�م )١( ی�ک  دەتوانن  ب�رچاو  ڕادەی�کی  تا  سیست�م�  ه�ردوو  بۆی�ش   .

نادادیان� ک�مرت بک�ن�وە. ب��م ه�ری�ک ل�م سیست�مان� الی�نی تری پۆزەتیڤ و ن�گ�تیڤیان ه�ی� ک�  
  دەیانخ�ین� ب�رباس.  

ل�   ه��بژاردن  ک�ب�ک�ی  ناو  دەنگی  زۆرترین  کاندید�ک  ه�ر  سادەدا،  زۆرین�ی  سیست�می  ل� 
زۆرب�ت،  بازن�ک�ی خۆ کاندیدەکان  ژمارەی  ئ�گ�ر  ڕەنگ�  پ�رل�مان.  ئ�ندام  دەب�ت�  ئ�وا  به�ن�ت،  یدا 

ل� ٪ ی دەنگ�کانیش ب�دەستبه�ن�ت. ل� سیست�می  ٢٥ئ�و کاندیدەی کورسی�ک� دەبات�وە، ن�توان�ت 
زۆرین�ی سادەدا، ئ�گ�ر ل�ڕووی جوگرافی�وە و ل�س�ر ئاستی شار و ق�زاکان بتوان�ت دادپ�روەری�ک  

ت�نها  ل�   ب�دەستدەه�ن�ت  پ�رل�مانی  کورسی  کاندیدەی  ئ�و  ب��م  به�ن�ت�کای�،  نو�ن�رایتیدا 
خشت�ی   (س�یری  دەکات  دانیشتوان  ک�مین�ی�کی  ک�موکوڕی�    ٤نو�ن�رای�تیی  ئ�م  ئ�وەی  بۆ  بک�). 

چارەس�ربکر�ت، پ�نابردن� ب�ر سیست�می زۆرین�ی ڕەها بژاردەی�کی گونجاو دەب�ت. ل� سیست�می  
بب�ت�  زۆرین� ه�ناوە  دەنگدەرانی  دەنگ�کانی  نیوەی  ل�  ک�مرت  کاندیدەی  ئ�و  ناکر�ت  ڕەهادا،  ی 

ش�رعی�تی   پ�ناو  ل�  بۆی�ش  دەکات،  دەنگدەران  نو�ن�رای�تیی  پ�رل�مان  ئ�ندام  پ�رل�مان.  ئ�ندام 
نیوەی دەنگدەران زیاتر ب�ت ئ�وا س�قامگیریی سیست�می   ل�  زیاتریدا چ�ند�ک ڕ�ژەی دەنگ�کانی 

ی زیاتر دەب�ت. ب��م سیست�می زۆرین�ی ڕەهاش ب�گرفت نی�. ئ�گ�ر هیچ کام ل� کاندیدەکان  سیاسی
زۆرترینی   کاندیدەی  دوو  ئ�و  ئ�وا  ب�دەستبه�ن�ت،  دەنگ�کان  س�رەوەی  ب�رەو  نیوە  ن�یانتوانی 

 
)١(  ) کوردستان  ه�ر�می  ئاماری  له  )،٢٠١٩دەست�ی  د�ۆگراىف  كوردستان  هه  رووپ�وى  دەتوانر�ت  ٢٠١٧ر�مى   .

  :چاالک بووە ٢٠٢٠/ ٣٠/٣ڕاپۆرت�ک� ل�س�ر ئ�م لینک� داونلۆد بکر�ت ک� تا ڕۆژی 
 http://www.krso.net/files/articles/080519013929.pdf.  
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٪ ل�  توانیب�تی  کاندید�ک  ه�ر  ف�ڕەنسا  ل�  (یان  ه�ناوە  دەنگ�کانی    ١٢.٥دەنگ�کانیان  ی 
بازن�ی�  ب�دەسته�نا ئ�و  بۆ  پ�رل�مانی�ی  کورسی�  ئ�و  ب�دەسته�نانی  ک�ربک�ی  دەچن�وە  ب�ت) 

پاشان ئ�و کاندیدەی زۆرین�ی دەنگ�کانی خولی دووەم ب�دەستبه�نیت، دەب�ت� ئ�ندام   دیاریکراوە. 
پ�رل�مان. ل�گ�ڵ ئ�وەدا ک� سیست�می زۆرین�ی ڕەها دەتوان�ت ک� دادپ�روەری ل� نو�ن�رایتیکردندا  

و زۆرین�ی سادە دەست�ب�ر  ل� ه�ر  ڕ�ژەیی  ل� سیست�می  زیاتر  دانیشتوان و جوگرافیاوە  دوو ڕووی 
بکات، ی�ک�ک ل� خا�� نیگ�تیڤ�کانی ئ�وەی� ک� ت�چوونی زیاتر ل� سیست�می زۆرین�ی سادە چونک�  
ئ�ستای   دارایی  بارودۆخی  بۆ  ئ�م�ش  و  ئ�نجامبدر�ت  دوو خوول ه��بژاردن  ک�  زۆرە  ئ�وە  ئ�گ�ر 

  ی کوردستان گونجاو نی�. ه�ر�م
  

  : کشکانی دیزاینکردنوەی بازنکان
پشتکردن�   و  ناڕ�ژەیی  سیست�می  ڕووکردن�  ب�رەنجامی  ل�  س�ره��دەدات  ک�ش�ی�ک  چ�ند 
ئ�م   بۆ  کوردستان  بارودۆخی  ئامادەباشی  س�رەکی�:  ڕەنگ�  ک�ش�یان  دوو  ڕ�ژەیی.  سیست�می 

دووبارە   ک�ش�ی  و  (ج�ری�ندەرینگواستن�وەی�  ڕەنگ�  ک�  سنوورەکان  - )١( ک�شان�وەی 
Gerrymandering .به�ن�ت�کای�وە (  

ل�   ناڕ�ژەییدا  سیست�م�کی  ت�ب�نیکردنی  ل�  ببین�وە  ڕووب�ڕوی  ڕەنگ�  ک�  گرفتان�ی  ل�و  ی�ک�ک 
ه�ر�می کوردستاندا ئ�وەی� ک� ئایا حیزب� سیاسی�کان ئامادەییان ت�دای� ک� ئ�و سیست�م� ڕ�ژەیی�ی  

ناڕ�ژەیی، جا زۆرین�ی سادە  چ�ن بۆ سیست�م�کی  پ�ئ�نجامداوە دەستیل�ه��گرن و  دان ه��بژاردنیان 
ه�ر�می  ل�  سیاسی�کان  حیزب�  دەنگی  کۆی  ڕ�ژەییدا،  سیست�می  ل�  ڕەها؟  زۆرین�ی  یان  ب�ت 

کورسی کۆتا، کۆی کورسی�کان تر ب�ش�وەی�کی    ١١کوردستاندا کۆکراوەت�وە و پاشان دوا ل�دەرکردنی  
ئ�و  ڕ�ژ  ن�یان�و�ت  سیاسی�کان  حیزب�  وابکات  ئ�م�  ڕەنگ�  داب�شکراون.  حیزب�کاندا  ب�س�ر  ەیی 

  ش�وازە ڕ�ژەیی� بگۆڕن.  
ه�ر�می تا   ل�  ناوچ�ی�کدا  کوردستاندا،  چ�ند  ل�  سیاسی�کان  حیزب�  ج�ماوەری  ڕادەی�ک 

دهۆک و ه�ول�ر  چ�بوون�ت�وە، بۆ �وون� پارتی دیموکراتی کوردستان کۆی کورسی�کانی پ�رل�مانی ل�  
ه�ول�ر بوون.  ی ئیسالمی کوردستان ل� سل��نی و بووە و کۆی کورسی�کانی بزوتن�وەی گۆڕان و کۆم��

ب� ه�ر س� حیزبی ی�ک�تی نیشت�ن کوردستان و ن�وەی نوێ و ی�کگرتووی ئیسالمی کوردستان، ل� 
ئ�گ�ر گری�ن�ی ئ�وە    ئ�ندامیان دانیشتووی دهۆک�. خۆ ت�نان�ت   ٤ئ�ندام پ�رل�مان ت�نها    ٤٥کۆی  

بک�ین ک� حیزب� سیاسی�کان گ�یشتن� ئ�و ق�ناع�ت�ی ک� سیست�می ه��بژاردن ل� ڕ�ژەیی بگۆڕن ب� 
ناڕ�ژەیی، ئ�وا ئ�م داب�شبوون� جوگرافی�ی دەنگدەرانی حیزب�کان گرفت�کی س�رەکیی دروستدەکات  

ه�ستیار ه��بژاردن�.  بازن�کانی  دیزاینکردن�وەی  چۆنی�تی  ئ�ویش  دیزاینکردن�وەی�  ک�  ئ�م  یی 
بازن�کان   سنووری  ناکر�ت  ن�ب�ت  ب�الی�ن  و  ڕوون  پ�وەری  کۆم���ک  ب�  ئ�گ�ر  ک�  ل�وەدای� 

  ) نارساوە.  Gerrymanderingدیاریبکر�ت. ل�رەوە گرفت�ک س�ره��دەدات ک� ب� ج�ری�ندەرین ( 

 
  .ل� خوارەوە ئ�م زاراوەی�م ڕوونکردۆت�وە )١(



  ٢٠٢٠ حزيران) الخامس) العدد (ثالثاملجلد (ال        -       األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

٢٠٣ 
  

    ج�ری�ندەرین چی�؟
قۆستن�وەی   ل�  بریتی�  ل�  ج�ری�ندەرین  ک�  ش�وەی�ک  ب�  دەنگدان  بازن�کانی  دیزاینکردنی 
ب�ت کۆتایی  سیاسی  پارت�کی  ل�کدراو  )١( ب�رژەوەندی  ووش�ی  دوو  ل�  زراوەی�  ئ�م  بن�ڕەتدا،  ل�   .

ی ١٨١٢). ج�ریی ناوی س�ه�می حاکمی سا�ی Salamander) و س�ملاندە (Gerryپ�کهاتووە: ج�ریی (
)ە   Elbridge Thomas Gerryی ئ�لربیج تۆمس ج�ریی (ویالی�تی ماسوچوس�تس بووە و ناوی ت�واو 

ک� ئیمزای ل�س�ر چۆنی�تی داباشکردن�وەی بازن�کانی ه��بژاردن کردووە ل� ویالی�تی ماسوچوس�تس  
ئ�و  ش�وەی  ب�دەستبه�نن.  س�رک�وتن  ن�توانن  ویالی�ت�دا  ل�و  فیدڕا�یخوازەکان  ک�  ش�وەی�ک  ب� 

دەچوو گیاندارێ  ل�  ه��بژاردن  (  بازن�ی�ی  س�ل�ماندە  پ�یدەوتر�ت  ل�    )٢( )Salamanderک�  ک� 
س�ل�ماندە،   ب�شی  کۆتا  و  ج�ری  ناوی  ووش�ک�،  ه�ردوو  ب�ل�کدانی  دەچ�ت.  بز�ژە  یان  مارم�لک� 

  ج�ری�ندە (ک� فرمان�ک�ی دەب�ت� ج�ری�ندەرین) دروستبووە. 
بازن�کانی    دیزاینکردن�وەی  دووبارە  ب�رەنجامی  ل�  م�ترسیان�ی  ل�و  ی�ک�ک�  ج�ری�ندەرین 

دا ڕوونرت    ١٠و  ٩و    ٨ه��بژاردن و ت�ب�نیکردنی سیست�م�کی ناڕ�ژەییدا دروستدەب�ت (ل� خشت�کانی  
باب�ت�   ئ�م  دەتوان�ت  خشت�  س�  ج�ری�ندەرین،  ک�ش�ی  ڕوونکردن�وەی  بۆ  دیارە).  باب�ت�  ئ�م 

خان�ی�ک    ١٠خان� پ�کهاتووە. ه�ر    ١٠دا، ه�ر پیت�کی ئینگلیزیی ل�  ٨ونبکات�وە. ل� خشت�ی ژمارە  ڕو 
ل�س�ر  ک�ب�ک�یان�  زەرد،  و  س�وز  پارتی  سیاسی،  پارتی  دوو  دەب�ت.  ت�دا  پ�رل�مانی  کورسی�کی 

ل� کۆی   پارتی س�وز دو   ٥ب�دەسته�نانی زۆرترین کورسی  ڕاست�قین�ی  پ�رل�مانیی. ک�شی  و  کورسی 
٪ ل�  ٪  ٤٠کورسی�،  ل�  وات�  کورسی�،  زەرد س�  پارتی  ڕاست�قین�ی  ک�شی  و  خان�کان.  ٦٠خان�کان،  ی 

بک�رش�ت، ئ�وا ه�ردوو پارت ب� ک�شی    ٨ئ�گ�ر سنووری بازن�کانی ه��بژاردن ب� ش�وەی خشت�ی  
  خۆیان کورسیان ب�ردەک�و�ت. 

 

A           

B           

C           

D           

E           

  ٣ل�م داب�شکردن�دا، ه�ردوو پارتی س�وز و زەرد دەتوانن کورسی خۆیان ب�دەستبه�نن، زەرد  :٨خشت�ی 
  کورسی. ٢کورسی و س�وز 

 ئ�م خشت�ی� ل�الی�ن تو�ژەرەوە دروستکراوە و دیزاینکراوە. س�رچاوە:

 
(1) Kristopher, T., 2019. Measuring Political Gerrymandering, The American Mathematical Monthly, 
126:7, 593-609, p.593 
(2) Bervoets, S. and Merlin, V., 2012. Gerrymander-proof representative democracies, Int J Game 
Theory 41:473–488, p.474  
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خشت�ی   ب�ش�وەی  ه��بژاردن،  بازن�کانی  ئ�گ�ر  ئ�وا    ٩خۆ  کۆی  بک�رش�ت،  زەرد  پارتی 
کورسی�کانی پ�رل�مان دەبات و پارتی س�وز هیچ کورسی�کی پ�رل�مانی ب�دەستناه�ن�ت، ل� کات�کدا  

  ی خان�کان�. ٤٠ک� پارتی س�وز خاوەنی ل� ٪
  

A           
B           
C           
D           
E           

ی ٦٠: ل�م داب�شکردن�دا، ت�نها پارتی زەرد ب� ت�نیا ه�موو کورسی�کان دەبات ل� کات�کدا ت�نها ل� ٪٩خشت�ی 
  چوارگۆش�کانی ه�ی�.

 ئ�م خشت�ی� ل�الی�ن تو�ژەرەوە دروستکراوە و دیزاینکراوە. س�رچاوە:

  
ل�خشت�ی    ک�  ب�و ش�وەی�ی  ئ�گ�ر  پارتی دا ه�ی�  ١٠خۆ  ئ�وا ه�ردوو  بک�رش�ت،  دیزاین�ک� 

کورسی ب�دەستدەه�ن�ت ل�گ�ڵ ئ�وەی ل�    ٢س�وز و زەرد دەتوانن کورسی ب�دەستبه�نن؛ ب��م زەرد  
س�وز    ٦٠٪ و  ه�ی�  ئ�وە  ٣چوارگۆش�کانی  ل�گ�ڵ  ب�دەستدەه�ن�ت  ٪کورسی  ت�نها  ی ٤٠ی 

  چوارگۆش�کانی ه�ی�. 
  

    
پارتی   و  س�وز  پارتی  ل�  ه�ری�ک  پ�شوو،  داب�شکردن�کانی  ل�  ه�ری�ک  ژمارەی ب�پ�ی  زەرد 

ئ�نجامی   دەتوان�ت  ج�ری�ندەرین  ک�  پ��ندەل�ت  ب�ڕوونی  ئ�م�ش  و  بوو  جیاواز  کورسی�کانیان 
ک�   بک�ین  تریش  داب�شکردن�کی  چ�ند  دەکر�ت  بگۆڕ�ت.  کاریگ�ر  ش�وەی�کی  ب�  ه��بژاردن�کان 

ش�قارکر  ئ�نجامدەدر�ت:  ش�وەی�  دوو  ب�  ج�ری�ندەرین  ب�دەست�وە.  بدات  جیاواز  دن  ئ�نجامی 
)cracking) خستن�ی�ک  و   (packing  بازن�کان داب�شکردنی  ب�ش�وەی�ک  ک�  ئ�وەی�  ش�قارکردن   .(

بکر�ت ک� تیایدا دەنگ�کانی حیزب�ک داب�شبکر�ت ب�س�ر چ�ند بازن�ی�کدا بۆ ئ�وەی کاندیدەک�یان  
ان  ن�توان�ت س�رک�وتن ب�دەستبه�ن�ت و دەنگ�کانی داب�شبب�ت و خستن�ی�کیش ئ�وەی� ک� بازن�ک

A                     

B                      
C                      

D                      
E                      

  کورسی ب�دەستدەه�نن. ٣کورسی  و س�وز   ٢ل�م داب�شکردن�دا، زەرد : ١٠خشت�ی 
  ئ�م خشت�ی� ل�الی�ن تو�ژەرەوە دروستکراوە و دیزاینکراوە. س�رچاوە:



  ٢٠٢٠ حزيران) الخامس) العدد (ثالثاملجلد (ال        -       األمنية مجلة الدراسات السياسية و
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کاندیدەک�یان   بب�ت� هۆی ئ�وەی  ت�یدا کۆبب�ت�وە  پارت�ک  ب� ش�وەی�ک داب�شبکر�ن ک� دەنگ�کانی 
  .  )١(بتوان�ت ئ�و کورسی� پ�رل�مانی� ببات�وە

  

  )٢( چۆن دەکرت مام لگڵ مترسیکانی جریماندەرین بکرت؟
ه��بژاردنی   سیست�می  دەو��تان�ی  ل�و  ئ�وەی  زۆریین�،  ل�ب�ر  یان  سادە  زۆرین�ی  نار�ژەیی، 

جیری�ندەرین   ڕوودانی  ئ�گ�ری  ئ�مریکا)  ی�کگرتووەکانی  وو�ت�  و  ب�ریتانیا  (وەک  دەک�ن  پ�ی�ەو 
گرفت�.   ئ�م  ل� چۆنی�تی چارەس�رکردنی  ل�کۆ�ین�وەن  ب�ردەوام سکۆل�رەکانیان خ�ریکی  بۆی�  زۆرە، 

ب�الی�ن دادپ�رواران�ی  پ�وەری  کۆم���ک  ک�مرتبب�ت�وە.    پ�ویست�  زیان�کانی  ئ�وەی  بۆ  ه�ب�ت 
بازن�کانی   سنووری  ک�شانی  ئ�رکی  دام�زراوەی�ک،  ک�، چ  ئایا  گرنگن.  پرسیاران�  ئ�م  وە�مدان�وەی 
ب�ت   پاب�ند  پ�وەیان  ئ�و دام�زراوەی�  دەب�ت  ک�  پ�وەران� چین  ئ�و  ئ�ستۆ؟  ه��بژاردنی دەک�و�ت� 

  تاوەکو ئامانج�کانی کارەک�ی بپ�ک�ت؟ 
�رج�کی س�رەکیی داب�شکردنی ه�ر�می کوردستان بۆ چ�ند بازن�ی�کی ه��بژاردن ب�پ�ی  پ�شم

ه�ر�می  دانیشتوانی  ووردی  س�رژم�ریی�کی  ئ�نجامدانی  بریتی�  پ�رل�مان  ئ�ندامانی  ژمارەی 
ووردی   ب�  نیشت�ج�بونیان  شو�نی  و  دانیشتوان  ژمارەی  س�رژم�ریی�دا  ل�م  دەب�ت  کوردستان. 

دوات تا  ئ�مریکا دیاریبکر�ت  ی�کگرتوەکانی  وو�ت�  ل�  بازن�کان.  دیزاینکردن�وەی  بناغ�ی  بب�ت�  ر 
ه�ر   ه��بژاردن  دانیشتوان،    ١٠بازن�کانی  گشتی  س�رژم�ریی  ئ�نجامدانی  دوای  جار�ک،  ساڵ 

ب�گ�ی   ب�پ�ی  مادەی  ٢ئ�نجامدەدر�ت.  ئ�مریکا  ١ی  ی�کگرتووەکانی  وو�ت�  دەستووری  ساڵ   ١٠ی 
و ب�پ�ی ب�رەنجام�کانی ل� زیادبوونی دانیشتوان و یان ک�مبونیان ل�    جار�ک س�رژم�ریی دەکر�ت

  .  )٣( ویالی�ت�کدا جار�کی تر چاو ب�بازن�کانی ه��بژاردندا دەگ�ردر�ت�وە

 
(1) Stephanopoulos, N. and Warshaw, C., 2019. The Impact of Partisan Gerrymandering on Political 
Parties, p.4, SSRN, Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3330695  

ج�ری�ندەرین ل� کوردستاندا کردووە  ی�ک�ک ل� ه��س�نگ�ن�رانی ئ�م تو�ژین�وەی� پرسیار�کی گرنگی دەربارەی    )٢(
داب�شبوونی   چۆنی�تی  دەربارەی  ه�ی�  سیاسی�کاندا  حیزب�  ب�ردەستی  ل�  پ�ویست  داتای  ئایا  دەپرس�ت:  ک� 

��نیدا؟ خۆ ئ�گ�ر داتای پ�ویست الی ئ�و حیزب�  دەنگدەرانیان ب�س�ر ناوچ� جیاوازەکاندا، بۆ �ون� ل� پار�زگای سل
دوو  ل�  و  ئاسانی  ب�  سیاسی�کان  حیزب�  ڕاستیدا،  ل�  ناپ�ویست�.  جیری�ندەرین  ل�  باسکردن  ئ�وا  ن�ب�ت،  سیاسیان� 
ی�ک�م،   ب�دەسته�ناوە.  زۆریان  دەنگ�کی  تیایدا  ک�  ناوچان�ی  ئ�و  ل�س�ر  زانیاری  ب�  دەستیانبگات  دەتوانن  ڕ�گاوە 

ئاستی  دەکر� ل�س�ر  ت�نها  ن�ک  پ�شووەوە،  ه�لبژاردن�کانی  ڕاگ�یاندراوەکانی  داتا  ڕ�گای  ل�  حیزب�ک  ه�موو  ت 
ل�س�ر   زانیاری  ه��بژاردنیش  بنک�ی�کی  ئاستی  ل�س�ر  دەتوان�ت  ب��کو  ق�زا،  و  شار  وەک  ب�رفراوانی  ناوچ�ی�کی 

ل� حیزب�کان  دەکر�ت  دووەم،  دەستبک�و�ت.  حیزب�ک�ی  دەنگدەرانی  تا    ژمارەی  داتای  ڕ�کخستن�کانیان�وە  ڕ�ی 
دەکر�ت  ڕ�گای�  دوو  ب�م  زۆر،  و  ک�م  ناوچ�ی�کدا.  ل�  دەنگدەرانیان  ژمارەی  ل�س�ر  کۆبک�ن�وە  وورد  ڕادەی�ک 

  حیزب�کان ناوچ� چ�ەکانی دەنگدەرانی خۆیان بزانن و ب�م�ش م�ترسی ج�ری�ندەرین ڕاست�قین� دەب�ت.
(3) U.S. Census Bureau, 2019. Decennial Census, available on: 
https://www.census.gov/history/www/programs/demographic/decennial_census.html  (accessed 
30/3/2020) 
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چ دام�زراوەی�ک دەکر�ت ئ�رکی دیزاینکردنی بازن�کانی ه��بژاردنی پ�بسپ�ر�ت؟ ل� ڕاستیدا، ل�  
ه�ر�می   ئ�ستای  ڕادەی�ک  واقیعی  تا  ب�الی�نان�  ب�ش�وەی�کی  ئ�رک�  ئ�م  ئ�نجامدانی  کوردستاندا 

کوردستان   ه�ر�می  ل�  سیاس�ت  ک�  گرتووە  س�رچاوەی  ل�وەوە  ئ�رک�  ئ�و  زەحم�تی  زەحم�ت�. 
قۆرخی   سیاسی�کان  حیزب�  و  دام�زراوە  سیاسی�کان  حیزب�  بن�مای  ل�س�ر  س�رەکی  ب�ش�وەی�کی 

پ�رل�مان و  حکوم�ت  ویالی�ت�کان  دام�زراوەکانی  ئ�مریکا،  ی�کگرتووەکان  وو�ت�  ل�  کردووە.  یان 
ل�   زیاتر  ویالی�تان�ی  ئ�و  دیاریبک�ن.  ه��بژاردن  بازن�کانی  سنووری  ل�وەی  ب�رپرسن  خۆیان 

ک�   نو�ن�راندا،  ئ�نجوم�نی  ل�  ه�ی�  کارەیان   ٤٣نو�ن�ر�کیان  ئ�م  ش�واز�ک  چ�ند  ب�  ویالی�تن، 
ان ئ�و ئ�رک�یان سپاردووە ب� لیژن�ی�کی ئامادەکاریی ک� ئ�ویش  ب�ش�کی ویالی�ت�ک.  )١( ڕ�کخستووە

ڕاپۆرتی کۆتایی خۆی بۆ پ�رل�مانی ویالی�ت�ک� ب�رزدەکات�وە و ب�ش�کی تریان لیژن�ی�کی ڕاو�ژکاریان 
ئ�وەی   بۆ  ویالی�ت�ک�ی�  پ�رل�مانی  هاوکاریکردنی  کاریان  ک�  م�ب�ست  ه�مان  بۆ  دروستکردووە 

) یان Backup commissionات�وە. ه�ند�ک ویالی�تی تر لیژن�ی پشتگیر (سنووری بازن�کان ڕ�کبخ
داب�شکردن�وەک�   پالنی  ل�س�ر  ڕ�ک�وتن  ن�گ�یشت�  ویالی�ت�ک�  پ�رل�مانی  ئ�گ�ر  بۆی�  دروستکردوە 
کۆم���   و  ه�ی�  ب�خۆی  تایب�ت  ش�وازی  ئایاوا  ویالی�تی  بدات.  کۆتایی  بریاری  لیژن�ی�  ئ�و  ئ�وا 

ەسپ�رن ک� پالن� ب�ردەست�کانی دیزاینی بازن�کان بخ�ن� ب�ردەست پ�رل�مان و  ک�س�کی ب�الی�ن راد
  . )٢( پ�رل�مانیش دەنگ ل�س�ر دان�ی�کیان بدات

) سنوور  لیژن�ی  چوار  (ب�ریتانیا)  ی�کگرتوو  شانشینی  بۆ  Boundary Commissionل�   ،(
ئ�رکی   باکوور،  ئ�رل�ندای  و  وەی�ز  و  سکۆتالند  و  ئینگلت�را  بۆ  بازن�کانی  ه�ری�ک  ڕ�خکستن�وەی 

سا�ی   ل�  پ�سپ�ردراوە.  ئینگلت�را  ٢٠١٨ه��بژاردنیان  ناوخۆیی�کانی  سنوورە  پ�داچون�وەی  لیژن�ی  دا، 
ووردی  پالنی  و  پ�شنیار  ووردی  ب�  تیایدا  و  کردووە  ب�ریتانیا  ب� حکوم�تی  پ�شک�ش  ڕاپۆرتی خۆی 

  ٢ارەکانی خۆیان ت�واوکردووە ک� ماوەی  ڕاپۆرتی ووردا ک  ٣. ئ�م ل�ژن�ی� ل�  )٣(خۆیان ڕوونکردۆت�وە
) پ�شنیارەکانی�  درەبارەی  ی�ک�م  ڕاپۆرتی  ل�س�رکردووە؛  کاریان  ب�ب�ردەوامی  ،  )٤( الپ�ڕەی�)  ٢١٤ساڵ 

 
  ئ�ندامیان ه�ی� ل� ئ�نجوم�نی نو�ن�راندا، بۆی� پ�ویستیان ب�م ڕ�کاران� نی�.ح�وت ویالی�ت ت�نها ی�ک   )١(

(2) National Conference of State Legislatures, 2020. Redistricting Commissions: State Legislative 
Plans, available on: 
https://www.ncsl.org/research/redistricting/2009-redistricting-commissions-table.aspx (accessed 
30/3/2020) 
(3) Boundary Commission for England (2018), 2018 Review – Final recommendations for England, 
available on:  
https://boundarycommissionforengland.independent.gov.uk/2018-review/2018-review-final-
recommendations-for-england/ (Accessed 30/3/2020) 
(4) Boundary Commission for England (2018), Volume one: Final recommendations report, 
available on: 
https://boundarycommissionforengland.independent.gov.uk/wp-content/uploads/2018/09/Final-
recommendations-report.pdf (Accessed 30/3/2020) 
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) ه��بژاردن�  بازن�کانی  جیاکردن�وەی  دەربارەی  دووەم  ژمارەی   )١( الپ�ڕە)  ٢٣٦ڕاپۆرتی  ووردی  ب�  و 
چ�کان جیاکردۆت�وە و ل� ڕاپۆرتی س�ه�مدا ب� ووردی ن�خش�ی  دانیشتوانی ئ�و بازنان�یان ب�پ�ی ناو 

) ک�شاوە  ه��بژاردنیان  بازن�کانی  پ�شنیار�ک )٢( الپ�ڕەی�)   ٥٣٢ه�موو  چ�ند  ی�ک�مدا،  ڕاپۆرتی  ل�   .
ناب�ت   بازن�ی�ک  بۆ ڕ�کخستن�وەی بازن�کانی ه��بژاردن، ل�وان� ه�ر  دەخ�ن� ب�ردەست حکوم�ت 

کۆتای   ڕ�ژەی  ب�  وات� ک�مرتین    ٥٪دانیشتوانی  زیاتر؛  یان  ب�ت  تری ه��بژاردن ک�مرت  بازن�ی�کی  ل� 
  ). ٣ک�س زیاترب�ت (الپ�ڕە  ٧٨٥٠٧ک�مرت ب�ت و ل�  ٧١٠٣١ڕ�ژەی دانیشتوانی بازن�ی�ک ناب�ت ل� 

پ�رل�مان  دەنگدانی  و  دانیشتوان  ئاماری  ئ�نجامدانی  دوای  کوردستانیشدا،  ه�ر�می  ل�  دەکر�ت 
ت�می ناڕ�ژەیی، لیژن�ی�کی ب�الی�نی تایب���ند ب� ک�شانی سنووری بازن�کان  ل�س�ر ت�ب�نیکردنی سیس 

ل� الی�ن پ�رل�مان�وە دروستبکر�ت ل� چ�ند ک�س�کی پسپۆر ل� بواری دیمۆگرافی و یاسا و زانست�  
بۆ   پ�بدر�ت  ت�واویان  پ�رل�مان�وە دەس��تی  ل�الی�ن  یاسای�ک  ب�  لیژن�ی� دەب�ت  ئ�م  سیاسی�کان. 

تا بکر�ت ل� ژ�ر ه�ژموونی سیاسی حیزب�کانی کوردستاندا ن�بن و ئازادان� ب�یار ل� ه�ر  ئ�وەی ه�
ڕەنگ�   س�رەوە،  ل�  پ�دا  ئاماژەمان  وەک  ڕوون.  پ�وەر�کی  چ�ند  ب�پ�ی  بدەن  داب�شکردن�ک 
و  شارەزا  ب�  پشت  دەکر�ت  بۆی�  ن�ب�ت،  ئاسان  ه�ر�مدا  ل�  ب�الی�ن  لیژن�ی�کی  دروستکردنی 

ب  بیانی  داب�شکردنی  سکۆالری  ل�  ک� هاوکار  بکر�ت  ڕ�کخراوەن�ودەو��تی�کان  ل�  یان داوا  ب�سرت�ت 
ئ�ستای  داب�شکردنی  و  دانیشتوان  ژمارەی  دەکر�ت  ه��بژاردن.   بازن�ی�کی  چ�ند  بۆ  کوردستاندا 
ه�ر�می کوردستان (بۆ چ�ند ق�زای�ک) بکر�ن� پ�وەر. ئ�گ�ر ژمارەی دانیشتوانی ق�زای�ک گ�یشت�  

ئ�و  س�ر  کورسی�ک  بخر�ت�  تر  ناحی�ی�کی  چ�ند  دەکر�ت  نا  ئ�گ�ر  بازن�ی�ک،  بکر�ت�  س�رب�خۆ  ا 
ڕەنگ�   حا��تدا  ه�ند�ک  ل�  ب�رزبب�ت�وە.  کورسی�ک  ه�ندەی  دانیشتوانی  ژمارەی  ئ�وەی  بۆ  ق�زاک� 
تردا   حا��تی  ه�ند�ک  ل�  ب��م  ه��بژاردن،  بازن�ی  ی�ک  ببن�  ب�ی�ک�وە  ق�زا  دوو  ب�ت  پیویست 

ق�زای�ک ناو    دەکر�ت  بازن�ی�ک و چ�ند گ�ڕەک�کی  بکر�ن� چ�ند  ناوەندی شارەکان)  ق�زای  (وەک 
  ق�زاک� ب�ی�ک�وە بکر�ن� بازن�ی�ک.  

   

 
(1) Boundary Commission for England (2018), Volume two: Constituency names, designations and 
composition, available on: 
 https://boundarycommissionforengland.independent.gov.uk/wp-content/uploads/2018/09/Final-
recommendations-constituency-list-with-wards.pdf  (accessed 30/3/2020) 
(2) Boundary Commission for England (2018), Volume three: Maps. Available on: 
http://store.boundarycommissionforengland.independent.gov.uk.s3.amazonaws.com/final/Final%20
recommendations%20maps.pdf (Accessed 30/3/2020) 
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  کۆتایی 
زۆری   کاری  ئ�وەی  ل�گ�ڵ  کوردستان،  ه�ر�می  ل�  ناڕ�ژەیی  ه��بژاردنی  سیست�م�کی  ت�ب�نیکردنی 
ڕووی   ل�  کوردستان  ه�ر�می  بۆ  دەب�ت  ب�سوود  زۆر  ن�خ�م�یوە،  س�رەتاکانی  ه�شتا  و  دەو�ت 
ه�ر�می   پار�زگاکانی  پ�رل�مانیی  کورسی  ب�رک�وت�ی  ل�  نادادپ�رەوەری�ی  ئ�و  ک�مکردن�وەی 

بازن�یی�وە دروستبوە.  کوردستاندا   ی�ک  ڕ�ژەیی  لیستی  سیست�می  پیادەکردنی  ب�رەنجامی  ک�  ه�ی� 
پیادەکردنی   ر�ی  ل�  دەکر�ت  ئایا  ک�  پرسیارەی  ئ�و  وە�مدان�وەی  بۆ  ه�و��ک�  تو�ژین�وەی�  ئ�م 
سیست�م�کی ناڕ�ژەیی، زۆرین�ی سادە یان زۆرین�ی ڕەها، ئ�و نادادی� ک�مرتبک�ین�وە ک� ل� ئ�نجامی  

پ�رل�مانی�ک�ی  ه��ب ک�    ٢٠١٨ژاردن�  بک�ین  ک�شان� چارەس�ر  ئ�و  بتوانین  و چۆن  ەوە دروستبووە 
ڕەنگ� ل� ب�رەنجامی ت�ب�نیکردنی سیست�م�کی ناڕ�ژەیی�وە ب�ن�کای�؛ ل� گرنگرتینیان ج�ری�ندەرین.  

ب�رچا ش�وەی�کی  ب�  دەکر�ت  ک�  دەرنجام�ی  ئ�و  گ�یشتۆت�  تو�ژەر  پرسیارەدا،  ئ�م  وە�می  و ل� 
جا   ناڕ�ژەیی  ه��بژاردنی  سیست�می  ت�ن�بیکردنی  ڕ�گ�ی  ل�  ک�مبکر�ت�وە  ئاماژەپ�کراو  نادادی 
زۆرین�ی سادە ب�ت یان زۆرین�ی ڕەها. ل� سیست�می زۆرین�ی سادەدا، ئ�گ�ری ئ�وە ه�ی� ک� ئ�و  
کاندیدەی دەب�ت� نو�ن�ری خ��ک ڕ�ژەی دەنگ�کانی ب�رز ن�ب�ت ل� چاو سیست�می زۆرین�ی ڕەها 

دەنگ ب�رەو س�رەوە ب�دەستبه�ن�ت. بۆی�ش ت�ب�نیکردنی سیست�می    ١+٥٠ک� کاندید دەب�ت ل� ٪
  زۆرین�ی ڕەها دەکر�ت نادادی ل� نو�ن�رای�تیکردندا تا ڕادەی�کی ب�رچاو ک�م بکات�وە. 

  

  ڕاسپاردە و پشنیار
زیاتری    ی�ک�م، ش�رعی�تی  بۆ  ب�ت  هۆکار�ک  نو�ن�رای�تیکردندا  ل�  نادادی  ک�مکردن�وەی  دەکر�ت 

ک�   پ�ویست�  زۆر  پ�ناوەشدا،  ل�م  دەدات�.  ش�رعی�تیان  پ�رل�مان  ک�  دام�زراوان�ی  ئ�و  و  پ�رل�مان 
) سیاس�ت  بۆ  policy makersدروستک�رانی  بدەن  جدی  ه�و�ی  کوردستاندا  ه�ر�می  ل�   (

 ک�مکردن�وەی نادادیی ل� نو�ن�رایتیکردندا، ب�و مانای�ی ک� ل� تو�ژین�وەک�دا ئاماژەی پ�کراوە. 
ت�ب�نیکردنی    دووەم، ل�  بریتی�  ک�مرتبکات�وە  نادادی�  ئ�م  دەکر�ت  ک�  ڕ�گایان�ی  ل�و  ی�ک�ک 

ئ�س  ئ�و سیست�م�ی  بری  ل�  یان زۆرین�ی ڕەها)،  ب�ت  (جا زۆرین�ی سادە  نار�ژەیی  تا سیست�م�کی 
  ت�ب�نیکراوە ک� سیست�م�کی ڕ�ژەیی کراوەی�.  

ه�ر ی�ک ل�م دوو سیست�م�ی ک� ئاماژەیان پ�کرا (زۆرین�ی سادە و زۆرین�ی ڕەها) گرفتی    س�ه�م،
ئاستی   ل�س�ر  بکر�ت  ل�س�ر  ڕاگۆڕین�وەیان  و  گفتوگۆ  ت�ب�نیکردن  پ�ش  دەکر�ت  ه�ی�  خۆیان 

  دام�زراوە ف�رمی و ناف�رمی�کان.  
ز   چوارەم، سیست�می  بۆ  ت�ب�نیکردنی  دەرهاویشت�ی  ک�  ج�ری�ندەرین،  گرفتی  ل�  خۆالدان  ۆرترین 

لیژن�ی�کی   دەکر�ت  دروستدەب�ت،  ه��بژاردن�وە  ناوچ�کانی  دیزاینکردنی  ئ�نجامی  ل�  و  ناڕ�ژەیی� 
ب�   کوردستان�وە  پ�رل�مانی  الی�ن  ل�  ڕامیاری�کان  زانست�  و  یاسا  و  د�مۆگرافی  بوارەکانی  ل�  پسپۆڕ 

دروستکردنی  یاسای ڕەنگ�  ه��بژاردن.  ناوچ�کانی  دیزاینی  و  داڕشتن�وە  بۆ  بکر�ن  ت�خویل  �ک 
لیژن�ی�کی ل�م ش�وەی� ب�الی�ن، ب� هۆی بارودۆخی نات�ندروستی سیاسی ه�ر�می کوردستان�وە، تا  
ڕادەی�ک زەحم�ت ب�ت، بۆی� دەکر�ت پ�نابرب�ت� ب�ر پسپۆڕان و شارەزایانی بیانی و دەکر�ت داوا ل�  

  �کخراوە ن�ودەو��تی�کانیش بکر�ت هاوکاری ه�ر�می کوردستان بک�ن ل�م بوارەدا.  ر 
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١.  ) ژمارە  کوردستانی  ب�رەی  سا�ی  ١ب�یاری  یاسای ١٩٩٢)ی  کوردستانی.  ب�رەی  سیاسیی  س�رکردای�تی  ی 
داونل١ژمارە   لینک�  ئ�م  ل�س�ر  یاساک�  دەکر�ت  ع�راق.  کوردستانی  نیشت�نیی  ئ�نجووم�نی  بکر�ت  ی  ۆد 

https://www.parliament.krsd/media/3916/.pdf  دا) ٣٠/٣/٢٠٢٠(ئ�م لینک� چاالک بووە ل� ب�رواری  

ڕاپرسی   .٢ و  ه��بژاردن  س�رب�خۆی  با�ی  پ�نج�می  ٢٠١٨(کۆمسیۆنی  خولی  دەرچووانی  ناوی  لیستی   ،(
کوردستان لینک� (   http://www.khec.krd/dreje_dangadaran.aspx?jimare=129&type=7  پ�رل�مانی  ئ�م 
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