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ثيَشةكي
رو َ
ناوةراست بةرامبةر مافي كةمينة نةتةوةيي وئايني
ذهةَلتي
مةترسييةكي طةورة هةية لة َ
ِ
ومةزهةبي وزمانةوانييةكان،بة َ
باَلدةستبووني داعش لة بةشيَك لةناوضةكاني ذياني ئةو
كةمينانة ئةو مةترسيية بووة راستي و مةترسييةكةش ب َو ئيَستا و ئايندة هةرماوةتةوة!

هةريَمي كوردستاني عيَراق لةَليةك ب َوخ َوي يةكيَكة لةو شويَنانةي كة ضةندين كةمينة
وثيَكهاتةي ئايني ونةتةوةيي ومةزهةبي تيَداية ولةوَلشةوة لةناوضةكاني ديكةي عيَراقةوة
َ
نيشتةجي بوون.
هاوَلتي سةربةكةمينةكان دةيان سالَة تيايدا
هةزاران
َ
لةماوةي رابردوودا لة هةريَمي كوردستان ضةندين ياساي ثةيوةندار بةمافي كةمينةكان
دةرضووة كة دواترينيان ياساي ثاراستني مافي ثيَكهاتةكاني كوردستان كة دان دةنيَت بة
بو ثيَكهاتة جياجياكان،سةرباري ئةوةي كة خواستي ضاَلكواني
ضةندين مافي راشكاوانة َ
مروظ زياتر بوو لةوياسايةدا.
بواري كةمينةكان ومافي َ
بريار واية تاوةكو  3مانطي داهاتوو رةشنووسي دةستووري هةريَمي كوردستان
ئيَستاش كة ِ
بو دةنطدان لةَليةن ليَذنةي تايبةتةوة ،هةردوو ريَكخراوي ئاشتي وئازادي
ئامادةبيَت َ
كومةلَيَك راسثاردةوسةرنج لةبارةي رةشنووسي
وريَكخراوي مةسةللة بةدةرفةتمان زاني كة َ
دةستوورةكة بةتايبةتي ئةو ماددانةي كة تايبةتة بة مافي ثيَكهاتةكان بخةينة بةردةستي ليَذنةكة.
هوكاريَك كة بةباشترين شيَواز مافي ثيَكهاتةكان
بةهيواين سوودي هةبيَت و ببيَتة
َ
لةرةشنووسةكةدا جيَطةي بكريَتةوةو ببيَتة دةستووريَك كة فرةيي وهةمةضةشني بثاريَزيَت
َ
بو هةمووان ونةهيَشتني جيكاري رووخساري بيَت.
وروحي
هاوَلتي بوون َ
َ

ثيَوةرة نيَودةولَةتييةكاني تايبةت بة ثاراستني مافي كةمينةكان
موركراوة ب َو
لةئاستي نيَودةولَةتيدا و بةثيَي رةورةوةي ميَذوو ريَككةوتنامةو ثةيماننامةي جياجيا َ
ثاراستني مافي كةمينةكان.ئةوةي كة بتوانين لة ئيَستادا وةك ثيَوةري ماف ب َو كةمينةكان
مروظة كة
جارنامةي طةردووني مافةكاني َ
بةطرنطييةوة ثةناي َ
بو ببةين ،هةنديَك لة ماددةكاني ِ
جاردراوة،كة دةتوانين هةنديَك لةماددةكاني كة تايبةتة بة
سالَي  8491لةنةتةوة يةكطرتووةكان
ِ
ثاراستني جياوازي و نةهيَشتني جياكاري و دةستةبةركردني يةكساني بيخةينةروو،بةم شيَوةي
َلي خوارةوة:
ماددةي يةكةم :هةموو مرؤظيَك بة ئازادي لة دايك دةبن و يةكسانن لة نرخ و ثاية و مافدا،
دةبي بة رؤحيَكي برايانة رةفتار لة طة َل يةك بكةن.
عةق َل و ويذدانيان ثيَدراوة
َ
ماددةي دووةم :هةموو مرؤظيَك شياوي سوود وةرطرتنة لة تةواوي ئةو ماف و ئازاديانةي
بي جياوازي رةطةز و زمان و باري رامياري و بنةماي نيشتماني.
لةم بانطةوازة دا هاتوون َ
ماددةي حةوتةم :هةموو مرؤظيَك لة بةردةم ياسا دا يةكسانن و مافي ثاراستنيان هةية.
ماددةي هةشتةم :بؤ هةموو كةسيَك هةية ثةنا بةريَتة بةر دادطا نيشتمانيةكان بؤ ثاراستني
ثيي داوة.
ئةو مافة بنةرةتيانةي كة ياسا و دةستوور َ

ماددةي هةذدةيةم :هةر كةسيَك مافي ئازادي بير كردنةوة و ويذداني و ئاييني هةية .هةر
دةتواني عةقيدةي خؤي بطؤري.
كةسيَك
َ
دوابةدواي ئةويش لة سالَي  8491نةتةوةيةكطرتووةكان لةريَطةي ثةيماننامةي نيَودةولَةتي ب َو
نةهيَشتني جياكاري رةطةزثةرستي َ
وَلتاني ئةندامي لةو ثةيماننامةي ثابةندكرد بةوةي
بيروكانةي كة دةلَيَت رةضةلَةكيَك يان طروثيَك يان
رةتكردنةوةي " هةموو ئةو تي َورو
َ
رةنطيَك يان بنةضةيةك لةسةرووي ئةواني ديكةوةية".ديارة ليَرةشدا حكومةتي هةريَمي
كوردستان لة َلئيحة  81خالَيية ئارةزوومةندانةكةيدا كة لة نيَوان َ
ساَلني 6002-6009
خوي ثابةند كردووة بةو ثةيماننامةيةوة.
رايطةياندووة لة خالَي  89دا َ
كومةلَةي طشتي نةتةوةيكطرتووةكان ثةيماننامةي نيَودةولَةتي مافة
لةسالَي  8499كاتيَك كة َ
مةدةني وسياسييةكاني دةركرد لةماددةي  62دا بة رووني هاتووة "نابيَت ئةو َ
وَلتانةي كة
كةمينةي ئةتنيكي يان ئايني يان زمانةواني تيَداية،تاكةكاني ئةو كةمينانةي كة ئاماذةي ب َو
روشنبيري تايبةتيان يان ثةي ِرةويكردني ئاين وئةنجامداني
كراوة بيَبةش بكريَن لة مافي َ
كومةلَةكانيان ".
سروتةكاني و بةكارهيَناني زمانيان،بةهاوبةشي لةطة َل ئةنداماني ديكةي َ
ئةوةش دةقيَكي روونة كة دةبيَت َ
بو ئةو كةمينانة
روشنبري و ئايني َ
وَلتاني ئةندام مافي َ
َ
لةوَلتاني ئةندام لةو ثةيماننامةية و بةو شيَوةيةش دةبيَت
دةستةبةربكةن .كة عيَراقيش يةكيَكة
لةهةريَمي كوردستانيشدا ئةو مافانة فةراهةم بيَت .ئةوةي كة طرنطيشة لم ماددةيةدا ئةوةية كة
ئةو مافانة لةسةر ئاستي طروثيش بة ماف دةناسيَنيَت واتة هةر مافيَكي تاكة كةسي نية وةك
جارنامةي طةردووني سالَي 8491دا هاتووة.
ئةوةي لة ِ
َ
منداَلندا هةية.
ديارة ماددةيةكي هاوشيَوةي ئةم ماددةيةش لة ريَككةوتنامةي مافي
بو كةسةكاني سةربة كةمينةكان راطةياند
جارنامةي مافةكاني َ
سالَي  8446نةتةوةيكطرتووةكان ِ
كردوتةوة لة ثرةنسيثي "نةهيَشتني جياكاري" و داواش لة َ
وَلتان دةكات كة
كة تيايدا جةختي
َ
ثاريَزطاري لة "بوون ومانةوةي كةمينةكان وثاراستني ناسنامةي نةتةوةيي و ئيتني و
بو طةيشتن بةو ئامانجانة "ياسا وريَساي
روشنبيري و زمانةوانيان بكات" و لةو ثيَناوةشدا َ
َ
ثيَويست " دةربكات.
ديارة ليَرةشدا حكومةتي هةريَمي كوردستان لة َلئيحة  81خالَيية ئارةزوومةندانةكةيدا كة لة
َ
خوي ثابةند كردووة بةو
نيَوان
ساَلني  6002-6009رايطةياندووة ،لة خالَي  83دا َ
جارنامةيةوة.
ِ
جارنامةو ثةيماننامة نيَودةولَةتييةكان و ياساي
بةشيَوةيةكي طشتي بةثيَي خويَندنةوةمان َ
بو ِ
هةنديَك لة َ
كراي ياسا
وَلتان و تةنانةت بة ثيَي راي شارةزاياني بواري مافي كةمينةكان لة تيَ ِ
نيَودةولَةتييةكاني ثةيوةنديدار بة مافي كةمينةكان ضوار ئةركي طرنط دةكةويَتة سةر هةر
َ
بو دةكةين:
وَلتيَك كة بةشيَوةيةكي كورت َلي خوارةوة ئاماذةيان َ
ئةركي يةكةم :ئةركي ثاراستني مانةوةو لةناونةضووني كةمينةكان
ئةركي دووةم :ثاراستن وثتةوكردني ناسنامةي ك َو َ
مةَليةتي وفةرهةنطي وكلتووري
كةمينةكان

بو هةمووان
ئةركي سيَيةم :طةرةنتيكردني نةهيَشتني جياكاري و دةستةبةركردني يةكساني َ
ئةركي ضوارةم :طةرةنتيكردني بةشداريكردني كاراي كةمينةكان لة كاروباري طشتيدا
ب َوية ليَرةدا دةثرسين ئاخ َو رةشنووسي دةستووري هةريَمي كوردستان و ياسا تايبةت و
ثةيوةندارةكان لةهةريَمي كوردستان ئةو ئةركانةي بةدي هيَناوة لةبةرامبةر ثاراسني مافي
كةمينةكان؟
ثروذةي دةستووري
لة
طةرانمان بة ماددة ياساييةكاني ثةيوةندار بة كةمينةكان و ماددةكاني َ
ِ
كوردستان بةشيَك لةو َ
وةَلمانةمان بةدةست دةكةويَت و،بةشةكةي ديكةشي لة واقيعي مافي
ثيَكهاتةكان لة ثراكتيزةكردندا.

روانين ب َو مامةلَةكردن لةطة َل ثرسي كةمينةو ثيَكهاتةكان
َ
راوجوردةبينين
جو
بو ئةزمووني هةنديَك
َ
لةوَلتان ،ئةزمووني َ
بةثيَي خويَندنةوة جياجياكان َ
جورة ئةزموونانة
لةمامةلَةكردن
َ
لةطةل ثرسي كةمينةكان ودةتوانين َلي خوارةوة ئةم َ
دةستنيشان بكةين بةشيَوةيةكي طشتي:
نكولَيكردن و هةولَدان ب َو تواندنةوة و لةناوبردني كةمينةكان،ئةم
ئةزمووني يةكةم :ئةزمووني َ
ثةيرةويي دةكرا وةك ئةوةي بةرامبةر بة ئةرمةنةكان لة
ئةزموونة لةسةردةماني ثيَشوو زياتر
ِ
يمثراتوريةتي عوسماني يان ئةوةي كة لة عيَراقي ثيَشوو بةرامبةر بة كورد و توركمان
ئ
َ
وئيَزيدي و كوردي فةيلي و كلدان سريان ئاشوري و شةبةك و بةهائي كرا،يان ئةوةي بةرامبةر
بةجووةةكان لة ئةلَمانياي سةردةمي هيتلةر و يان ئةوةي كة بةرامبةر كورد دةكرا لة توركيا.يان
َ
جينوسايدي
ثةيرةويي دةكات كة
ردةسةَلتي خ َوي لة عيَراق
ئةوةي ئيَستا داعش لةناوضةكاني ذيَ
َ
ِ
بةكومةلَي بةرامبةر بة توركمان ومةسيحييةكان
بةرامبةر بة ئيَزديي و كوشتارطة و دةركردني
َ
ئةنجامدا.
زورةمليَيانة بة كةمينةكان،نموونةي دةركردني
ئةزمووني دووةم :ئةزمووني دةركردني َ
زوربةي َ
وَلتاني عةرةبي و عيَراق و دةركردني كوردة فةيلييةكان لةسةردةمي
جووةكان لة َ
بةعس لة عيَراق و...تد.
ئةزمووني سيَيةم :ئةزمووني دانثيَدانةنان و بيَبةشيكردني كةمينةكان لة ناسنامة وةك ئةوةي
زوربةي َ
وَلتاني عةرةبي كة بة "بدون"
لةسوريا بةرامبةر بةكورد دةكريَت يان ئةوةي لة َ
ناسراون،هةروةها لةوانةية لة دةيان َ
وَلتي ديكة ئةم ئةزموونة بووني هةبيَت.
ئةزمووني ضوارةم :دانثيَدانان و بيَبةشكردني كةمينةكان لة مافةكانيان و ثةراويَزخستنيان لة
رووي ئابووري وبةشداري لةذياني طشتي ،نموونةي ئةوةي لة ميسر بةرامبةر بة قيبتييةكان
،ثةيرةويي دةكريَت.
يان ئةوةي لة سعودية وبةحرين بةرامبةر بةشيعةو...تد
ِ

ئةزمووني ثيَنجةم :ئةزمووني هةلَنةكردن ثيَكةوةو بةرةو دامةزراندني قةوراةي تايبةتي وةك
سوظ َو
كو َ
ئةوةي لة سوودان مةسيحييةكان لة دةولَةتي سوودان جيابوونةوة ياخود ئةوةي لة َ
لةجورةكان روودةدات.
بةجوريَك
و...تد .يان ئةوةي كة ئيَستا لةعيَراق و هةريَمي كوردستان
َ
َ
خويان وبة ثيَي
ئةزمووني شةشةم :ئةزمووني ديموكراسي تايفي كة ثيَكهاتةجياجياكان لةنيَوان َ
َ
دةسةَلتةكان وكاروبارو ماف و ئةركةكان دابةش بكةن،كة
دةستوور وياسا ريَكدةكةون كة
هةرةشةي جدديداية.
ديارة ئةمةش بيَطرفت نية و ئةوةتا لوبنان لةبةردةم ضةندين
ِ
ئةزمووني حةوتةم :ئةزمووني ئةو َ
وَلتانةي كة سياسيةتي حكومي تايبةتيان هةية ب َو
لةطةل ثرسي كةمينةكان كة بةشيَوةيةك لة شيَوةكان ئةزموني سةركةوتوون ،كة
مامةلَةكردن
َ
ئةوانةش ضةند شيَوةيةكن:
بو
جوري يةكةميان ئةوةية كة حكومةت ضةندين دامةزراوة ودةزطاي تايبةتي هةية َ
َ -8
ديكة،زورتر لة َ
وَلتاني
لةطةل ثرسي ثيَكهاتة نةتةوةيي و ئيتنييةكان وكةمينةكاني
مامةلَةكردن
َ
َ
روذئاوا دةبينريَت.
ئةوروثاي َ
َ
جوري دووةم ئةو َ
بوية هةلَدةستن بة
زو
رينةية،بةَلم كةمينةشي هةية َ
وَلتانةية كة نةتةوةيةك َ
َ -6
دةستنيشانكردني مافي كةمينةكان بةدياريي كراوي بة ثيَي ياساو ريَكارةكان ،ئةم نمونةية زياتر
لة ئةلَمانيا و وياليةتة يةكطرتووةكاني ئةمريكا دةبينريَت.
-3ئةو َ
جورة ياساو ريَكاريَكي
وَلتانةي كة سياسةتيَكيدياريكراوي نيشتمانيان هةية و هيض َ
بو نةتةوةكاني ديكة وكةمينةكان وةك ئةوةي لة ذاث َون هةية بةنموونة.
تايبةتيان نية َ
ئةزمووني هةشتةم :ئةزمووني ئةو َ
وَلتانةي كة هيض سياسةتيَكي تايبةتيان نية لةسةر ئاستي
لةطةل ثرسي نةتةوةكان وكةمينةكان،ب َونموونة ئةوةي لةتوركياي ئيَستا
بو مامةلَةكردن
َ
دةولَةت َ
هةية .لةكاتي رووداني هةرطرفتيَكيش لةسةر ئاستي كةمينةكان وةك رووداويَك مامةلَةي
هةرةمةكي.
لةطةلَدا دةكةن بة شيَوةيةكي
ِ
ئاخو ئيَمة لةكوردستان دةمانةويَت كام لةو ئةزموونانة تاقي بكةينةوة؟ يان
ثرسيار لةوةداية
َ
دةمانةويَت ئةزمونيَكي تايبةتي كوردستاني تاقي بكةينةوة دوور لةوانةي كة لةجيهاندا هةية؟
ثروذةي دةستووري
لة
طةرانمان بة ماددة ياساييةكاني ثةيوةندار بة كةمينةكان و ماددةكاني َ
ِ
كوردستان بةشيَك لةو َ
وةَلمانةمان بةدةست دةكةويَت و،بةشةكةي ديكةشي لة واقيعي مافي
ثيَكهاتةكان لة ثراكتيزةكردندا.

كوردستان رووبةريَك ب َو ثيَكةوة ذياني ئاشتيانةي ثيَكهاتةكاني
طةلي كورد وةك هةرطةليَكي ديكة بة موسلَماني لةدايك نةبووة،بةلَكو بةرلة ئيسالم كورديش
وةك هةر طةل و نةتةوةيةكي ديكة لةرووي ئاينةوة داروبةرد وئاو وئاطر وبت و ،دواتريش
بةخوشي و ناخ َوشي
بووة بةزةردةشتي و ئيَزيدي و كاكةيي و مةسيحي و جوولةكةو ...تا ئةوةي
َ
زورينةيان موسلَ
َ
مانن،بةَلم هيَشتا
ئايني ئيسالمي
وةرطرتووة،ئةمر َوش لةرووي ئاينييةوة كورد َ
ِ
طةليَك كورد هةن كة ئيَزيدي و كاكةيي و زةردةشتي و شةبةك ومةسيحيي و جوون.
كوردستان بةتةنها َ
وَلتي كوردنةبووة،بةلَكو لةتةك كورددا كلداني ئاشوري سرياني و
توركمان وئةرمةن لة ثاشانيشدا هةنديَك عةرةب و لةثارضةكاني ديكةش فارس و تورك و
ضةركةس و ...تد.
ثةربووني كاتيش ئيدي لة دةرئةنجامي ثةيدابووني ئاينزاو مةزهةبة ئاينييةكان،كوردي
بةثيَي تيَ ِ
سونة وكوردي شيعةوئةواني ديكة ثةيدابوون.
بيروباوةريَكي ئايني نين.
لةتةك ئةوانيشدا ئةو كوردانةي كة هةلَطري هيض
ِ
هةربوية لةرووي ئاينةوة ئيَستا كوردي موسلَمان جا ض سونة مةزهةب بيَت يان شيعة،كوردي
َ
ئيَزديي و كوردي زةردةشتي و كوردي شةبةك و كوردي كاكةيي و كورديي مةسيحي و
كوردي جووو عةلي ئيالهي و عةلةويي و ئةهلي حةقمان هةية،لةتةنيشتيشياندا ئةو كوردانةي
كة هةلَطري هيض ئاينيَك نين.
لةكوردستانيشدا ويَ ِراي نةتةوةي كورد ئيَستا ،نةتةوةكاني توركمان و كلداني وسرياني
لةطةل ئةوةانيشدا دةبيَت بلَيَين كة هةنديَك
وئاشوريي و ئةرمةن و عةرةب دةذين .هاوشان
َ
يانخوشتروباشترة بة شةبةك و
خويان بةكورد نازانن يان ثيَ
َ
ئيَزيدي و شةبةكيشمان هةن كة َ
ئيَزدي بناسريَن وةك لةوةي بةكورد.
َ
لةساَلني دواييشدا بةتايبةتي لةوةتةي سالَي  6003وة ،بةه َوي بارود َوخي نالةباري
ديارة
مروظي صابيية و بةهائي هاتونةتة هةريَمي كوردستان و تيايدا
عيَراق هةزاران
َ
َ
هاوَلتييةكي كوردستاني ذيان بةسةر دةبةن و،طةليَكيشيان
نيشتةجيَبوون،كة ئةوانيش ئيَستا وةك
خزمةتي بةرضاو بةم هةريَمة دةطةيةنن.
هةرليَرةوة مةبةستي من لةكةمينة ئايني ونةتةوةييةكان لةم خويَندنةوةيةدا هةموو ئةوانة
دةطريَتةوة.

ضوارضيَوةي ياسايي مافي كةمينةكان لةهةريَمي كوردستاندا

بةهوي نةبووني دةستووريَك لةهةريَمي كوردستان لةوةتةي سالَي  6081 -8446كة تةمةني
َ
ضوار خولي ثةرلةمانة لة هةريَمي كوردستاندا زياتر لةياسايةكمان هةية كة كاروباري كةمينة
نةتةوةيي و ئاينييةكان ريَكدةخات،لةوانة:
 -8ياساي وةزارةتي ثةروةردي حكومةتي هةريَمي كوردستاني سالَي  8446و
هةموارةكاني.
 -6ياساي وةزارةتي ئةوقاف و كاروباري ئايني حكومةتي هةريَمي كوردستان سالَي
 8446و هةموارةكاني
 -3ياساي وةزارةتي ر َوشنبيري وَلواني حكومةتي هةريَمي كوردستان سالَي 8446
وهةموارةكاني.
 -9ياساي زمانة فةرمييةكان لة هةريَمي كوردستاني سالَي 6089
- -1ياساي هةلَبذاردنةكاني ثةرلةماني كوردستان و ئةنجومةني ثاريَزطاكاني هةريَمي
كوردستان
كومسي َوني َ
سةربةخوي هلَبذاردن وراثرسي لة هةريَمي كوردستان ذمارة
باَلي
َ
 -9ياساي َ
9ي سالَي 6089
 -2ياساي ثاراستني مافي ثيَكهاتةكاني كوردستان سالَي 6081
بو كةمينة وثيَكهاتة ئايني ونةتةوةييةكان:
لة دووتويَي ئةم ياسايانة ئةم مافانة دةبينين َ
بو توركمان و كلداني وسرياني و
يةكةم :لةياساي وةزارةتي ثةروةردةدا دان بة مافي خويَندن َ
بةريَوةبةرايةتي هةية كة يةكيَكيان سةرثةرشتي
ئاشوريدا دةنيَت و لة ناوةندي وةزارةت دوو ِ
خويَندني توركماني و ئةوي ديكةيان سةرثةرشتي خويَندني كلداني سرياني ئاشوري دةكات و
ضةندين قوتابخانة لةذيَر سةرثةرشتي ئةوانداية لةهةريَمي كوردستان.
دووةم :لة ياساي وةزارةتي ئةوقاف و كاروباري ئايني هةريَمي كوردستان دوو
بةريَوةبةرايةتي طشتي ب َو كةمينةكان هةية يةكةميان ب َو ئيَزيدييةكان و دووهةميان ب َو
ِ
مةسيحييةكان كة سةرثةرشتي َليةني ئايني ئةو دوو ثيَكهاتةيةي كوردستان دةكات.
سيَيةم :بة ثيَي ياساي وةزارةتي ر َوشنبيري حكومةتي هةريَمي كوردستان ذمارة 89ي سالَي
بةريَوةبةرايةتي طشتي ثيَكديَت،كة
روشنبيري لة ذمارةيةك
 6002هةيكةليةتي وةزارةتي َ
ِ
روشنبيري و
بةريَوةبةرايةتي طشتي َ
دوانيان تايبةتن بة كةمينة نةتةوةيي وئاينييةكان يةكةميان ِ
هونةريي سريانيية كة لةوةتةي سالَي 8449وة دامةزراوة و،ئةوي ديكةيان بةريَوةبةرايةتي
روشنبيري وهونةريي توركماني.هةردوو بةريَوةبةرايةتييةكة طرنطي بة َليةني
طشتي َ
روشنبيري وهونةريي ثيَكهاتةي سرياني وكلداني و ئاشوري لةَليةك ولةَلشةوة طرنطي بة
َ
روشنبيري وهونةريي توركمان دةدات.
َ
ضوارةم :لةياساي ذمارة 2ي سالَي ، 6089ياساي زمانة فةرمييةكان لةهةريَمي كوردستان دان
بة زمانةكاني توركماني و سرياني و ئةرمةني دةنيَت وةك زماني فةرمي لةناوضةكاني كة
زورينةن .هةرضةندة كة بةشيَك لة هاونيشتمانيان لة كةمينةكان رةخنةيان لة ضةند
ئةوان تيايدا َ
برطة و ماددةيةكي ئةو ياساية هةية.
ِ

كوتا بةم شيَوةية دياريكراوة ب َو
ثيَنجةم :لةياساي هةلَبذاردني ثةرلةماني كوردستاندا،ريَذةي َ
كةمينةكان:
بو كلداني سرياني ئاشورييةكان
أ-ثيَنج كورسي َ
بو توركمان
ب-ثيَنج كورسي َ
بو ئةرمةن
ج-يةك كورسي َ
بةثيَي ياساي ذمارة 9ي سالَي 6004ي هةلَبذاردني ئةنجومةني ثاريَزطا و قةزا وناحييةكاني
كوردستان بةتايبةتي لة ماددةي 36ي دووبارة هاتووة كة:
بو كلدان سريان ئاشووري هةروةها
دهوك  6كوري تةرخان دةكريَت َ
لةئةنجومةني ثاريَزطاي َبو ئةرمةن
كورسييةك َ
بو كلدان سريان ئاشوري
لة ئةنجومةني ثاريَزطاي سليَماني يةك كورسي تةرخاندةكريَت َبو توركمان
بو كلدان سريان ئاشوري و  3كورسي َ
لةئةنجومةني ثاريَزطاي هةوليَر  6كورسي َتةرخان دةكريَت
لةهةموو ئةوانةش طرنطتر دةلَيَت كة هةلَبذاردني نويَنةري هةر ثيَكهاتةيةك تةنها بةدةنطي ئةوَ
بو ئةو ماددةية؟
ت،بةَلم
ثيَكهاتةية دةبيَ
ئاخو ئةوة ضةند جيَبةجيَكراوة وضةند ئامادةسازيي هةية َ
َ
بو هةر ثيَكهاتةيةك وبةض
ليَرةدا دةثرسين لةسةر ض بنةمايةك ئةو كورسيانة تةرخانكراون َ
بو دياريي نةكراوة؟ خ َو
كوتايةكيان َ
بو ثيَكهاتةكاني ديكة وةَلنراون و هيض َ
ريَذةيةك؟ هةروةها َ
َ
ت،بةَلم لةراستيدا ئةوان
بو دانةنرابيَ
ئةطةر ئةواني ديكة بة كورديش ئةذماركرابن و ك َوتايان َ
كو َ
مةَليةتي وكلتووري وئايني خ َويان هةية و ثيَويستة طرنطيان ثيَبدريَت،بيَطومان
تايبةتمةندي َ
هةموو حزبةكان ئةزموونيان هةية بة تايبةتي لة دواين هةلَبذاردني عيَراق و كوردستاندا
ثالَيَوراواني كةمينةكان لةَليةن دةنطدةراني حزبةكانيانةوة دةنطيان ثيَنةدرا تةنانةت ئةطةر
لةريزي ثيَشةوةي ليستي ثالَيَوراوان بووبن!
يوني َ
باَلي سةربةخ َوي هلَبذاردن وراثرسي لة هةريَمي كوردستان
كومس َ
شةشةم :لة ياساي َ
كومسياراندا
ذمارة 9ي سالَي  6089دا بةتايبةتي لة ماددةي ثيَنجةمدا لة ثيَكهاتةي ئةنجومةني َ
كة دةلَيَت ئةنجومةنةكة لة  4ئةندام ثيَكديَت باس لةوة دةكات كة نويَنةرايةتي ثيَكهاتةكانيشي تيَدا
بيَت .بينيمان لة ماوةي رابردوو لة كاتي ثيَكهيَناني ئةنجومةنةكةدا نويَنةراني كةمينةكان
بي ثرسي ئةوان نويَنةريان ب َو
رووبةرووي ثارتي و يةكيَتي و َ
طو ِران بوونةوة لةوةي كة بة َ
بنةرةتي نةكراوة!
كةمينةكان لة ئةنجومةنةكة داناوةو تاوةكو ئيَستاش ئةو كيَشةية ضارةسةري
ِ
حةوتةم :لة ياساي ثاراستني مافي ثيَكهاتةكاني كوردستان سالَي  6081كة لةبةرواري 68ي
نيساني  6081لةثةرلةماني كوردستان ثةسندكراوة،ب َو يةكةمين جارة لةهةريَمي كوردستان
وتةنانةت عيَراقيشدا ياسايةكي لةو شيَوةية دةربضيَت و،نويَنةراني ثيَكهاتةكانيش لةثةرلةماني
بو داوةو هةمووَليةكيان رازي بوون .كة لةو ياسايةدا ضةند ماددةيةكي
كوردستان دةنطيان َ

بو يةكةم جارة لة ثيَناسةي ثيَكهاتةكاندا وردتر مامةلَة دةكات بةتايبةتي كة
طرنط هةية لةوانة َ
َ
،بةَلم هيَشتا بةتةواوي خ َوي
ناوي صابيةي مةندائي وزةردةشتي و ئةواني ديكة دةهيَنيَت
ليَنةداوة بةتايبةتي بةهيض شيَوةيةك باسي بةهائييةكان ناكات كة لة سةدةي رابردوودا لةعيَراق
بة ياسا قةدةغةكراوة!
خوي لةثرسي ريَطةطرتن وياساغكردني جياكاريي وهانداني جياكاري دةكات
هةروةها ياساكة َ
روشنبريي و ثةروةردةييةكاني ديكة.
بةرامبةر بة ثيَكهاتةكان ،جطة لةمافة ئيداري و َ
َ
َ
داية،بةَلم
كومةلَيَك ثرةنسيثي باشي تيَ
بةَلم ئةوةي كة دةبيَت بطوتريَت لةسةر ئةو ياساية َ
ديارنية،بو نموونة ئةطةر يةكيَك جياكاري كرد يان
ئامرازةكاني جيَبةجيَكردن وئاليةتةكاني
َ
كي سزاي دةدات؟
هاني جياكاري دا ض َون سزا دةدريَت و َ
ديارة لةتةك ئةو ياسايانةشدا لةياساي ئةنجومةني وةزيراندا ماددةيةك هةية كة باس لةوة دةكات
لة ثيَكهيَناني ئةنجومةني وةزيراندا رةضاوي بةشداري ثيَكهاتةكاني كوردستان دةكريَت.

بو ياساكان
خويَندنةوةيةكي خيَرا َ
 .8ئةو مافانةي كة بةثيَي ئةو ياسايانة دراون بة كةمينة ئايني و نةتةوةييةكان
لةضوارضيَوةي مافي خويَندن بةزماني خ َويان و مافي بةكارهيَناني زماني خ َويان و
هةربويةش لةرووي ئةمني وسةربازييةوة وةبةشدارييان لة
بةشداري سياسيية،
َ
ثوليس وئاسايش و ثيَشمةرطة ولةياساكاني ئةو بوارةدا هيض شتيَك نابينين
ثيَكهاتةي َ
لةبارةي كةمينةكان وبةشداريانةوة.
 .6لةئةو ياسايانةدا ياسادانةري كوردستان لةَليةك نةيتوانيووة بةوردي كةمينةكان
كامانةن،ئاخو هةر توركمان وكلدان سريان
بناسيَنيَت كة كةمينةكاني كوردستان
َ
كوتاي هةلَبذاردنةكاني ثةرلةمان ثةسندي كردووة،
ئاشووري و ئةرمةنن وةك ئةوةي لة َ
بو مةسيحي
ياخود وةك ئةوةي لةوةزارةتي ئةوقاف كردوويةتي
وبةريَوةبةرايةتي َ
ِ
كردوتةوة يان وةك ئةوةي كة لة ياساي مافي ثيَكهاتةكان باس لة توركمان
وئيَزيدييةكان
َ
ومةسيحي وئيَزيدي وصابيةي مةندائي و زةردةشتي وكاكةيي دةكات؟ لةوَلشةوة
خوي ثاراستووة لة ناساندني كةمينةكان بةطشتي و تةنها
ياسادانةري كوردستاني َ
توركمان وكلداني سرياني ئاشووري ئةرمةن وةك نةتةوةو مةسيحي وئيَزدي وةك ئاين
دةناسيَت،ئةي ئةواني ديكة لةزةردةشتي و كاكةيي وصابيئةي مةندائي و بهائي و
ئةواني ديكة ؟
 .3بةثيَي ئةو ياسا جياجيايانةي هةريَمي كوردستان ثيَكهاتةكاني توركمان وكلدان سريان
ئاشوري وئةرمةن وةك نةتةوة لة ثةرلةماني كوردستان و ئةنجومةني وةزيران بوونيان
كومسي َوني َ
باَلي
روشنبيري
بةريَوةبةرايةتي طشتييان هةية،لة َ
هةية ،لةوةزارةتي َ
ِ
سةربةخوي هةلَبذاردن وراثرسي بوونيان هةية،لةوَلشةوة مةسيحي و ئيَزيدييةكان لة
َ

بةريَوةبةرايةتي طشتيان هةية ،دةتوانين ليَرةدا ضةند ئاماذةيةك
وةزارةتي ئةوقاف
ِ
بخويَنينةوة:
وئاراستةي ئةم
 ناوةنديَكي تايبةتي نية لة هةريَمي كوردستاندا كة سةرثةرشتي
ِ
مافانةي ثيَكهاتةكان بكات
 تةنانةت لة ثةرلةماني كوردستاندا تاوةكو ئيَستا ليَذنةيةكي هةميشةيي نية ب َو
كةمينةكان كة ثيَم واية ناكريَت لة ليَذنةي كاروباري ئاينيدا كورتبكريَتةوة
سةروكايةتي حكومةتي
بريار ض لة ثةرلةمان يان لة
َ
 تا ئيَستا لةئاستي ناوةندي ِ
برياردا نين لةوةتةي سالَي
هةريَم يان
َ
لةسةروكايةتي هةريَم كةمينةكان لة ناوةندي ِ
 8446وة تاوةكو ئيَستا.
بو توركمان وكلدان سريان
كوتاي دياري كردووة َ
 راستة كة ياساي هةلَبذاردن َ
َ
وئةرمةن،بةَلم بةه َوي ئةوةي كة شيَوازي دةنطدان لةسةر ئةو
وئاشووري
بو ئةو كةمينانة ب َوية نويَنةري راستةقينةي ئةو
كورسيانة تةنها سنووردارنةكراوة َ
كةمينانة تاوةكو ئيَستاش طرفتي تيَداية،تةنانةت داناني نويَنةراني ثيَكهاتةكان لة
كومسياراني ك َومسي َوني هةلَبذاردن وراثرسي كوردستان لةَليةن حزبة
ئةنجومةني َ
َ
نارةزايي ئةو كةمينانة هةرضةند كة ئةو
باَلدةستةكاني كوردستانةوة بووة مايةي ِ
كةسانةي كة دايانناوون لة خودي كةمينةكانن.
خويان لة ضوارضيَوةي ئةو
 دةبيَت ليَرةدا ئاماذة بةوة بكةين كة هةموو ئةو ياسايانة َ
َلئيحة  81خالَية دةبينيَتةوة كة َ
ساَلني  6002-6009حكومةتي هةريَمي كوردستان
خوي ثيَوةثابةنددةكات،تةنانةت خوودي ئةو َلئيحةي لةهةنديَك
ئارةزوومةندانة َ
خوي ثابةنددةكات بة ياساو
رووةوة باشترن لة ياساكان ضونكة راشةكاوانة َ
ثةيماننامة نيَودةولَةتييةكاني تايبةت بة مافي كةمينةكان.

رةشنووسي دةستووري هةريَمي كوردستان ومافي كةمينةكان

رةشنووسي دةستووري كوردستان لةكاتيَكدا ديَت كة لةكوردستاندا لةَليةك ضةندين ياسا هةية
َ
لةساَلني
لةجورةكان مافي كةمينةكان ريَكدةخات ودةثاريَزيَت،لةوَلشةوة كورد
بةجوريَك
كة
َ
َ
 6001-6009ئةزمووني نووسينةوةي دةستووري عيَراقي هةية،ب َوية دةبيَت رةشنووسي
دةستووري هةريَمي كوردستان دةولَةمةندتربيَت لةياساكاني هةريَمتايبةت بة كةمينةكان و
َ
ئاخو لةرةشنووسةكة ئةوة بةديدةكةين؟
راقيش،بةَلم
لةرةشنووسي دةستووري عيَ
َ
بو دةستكةوتني ئةو َ
ئاوريَك لة ماددةكاني نيَو رةشنووسةكة دةدةينةوة بةم
وةَلمانة بيَطومان
َ
ِ
شيَوةي َلي خوارةوة:
يةكةم :لةثيَشةكي دةستووردةكةدا كة بةشيَكي طرنطة لةدةستوور كاتيَك كة دةيخويَنيتةوة
ناداتي كة طوزارشت لة فرةيي وثيَكةوة ذياني ئاشتيانةي ثيَكهاتةكان بكات.
ئةوتوت
وينايةكي
َ
َ
هةرضةندة لةشويَنيَكدا دةلَيَت " بؤ هيَنانةكايةوةي كؤمةلَطايةكي كوردستاني ،شارستاني ،كة

شانازي بة ثيَكهاتة نةتةوةيي و ئايينيةكانةوة بكات و طياني برايةتي و ليَبووردةيي با َل
بةسةر هةمووان دابكيَش َي و هيَزو تواناي رؤلةكاني كوردستان بخاتة كار"...
َ
بةَلم ئةوة تةنها وةك ئامانج خراوةتة روو لةكاتيَكدا لةتةك ئةوةشدا خستنةرووي قورباني ئةو
ثيَكهاتانةش كة ئةوانيش لةرابردوودا قورباني دةستي رذيَمةكاني عيَراق بوون و ،لةوةتةي سالَي
قوناغي ئاوةداني و بةرةوثيَشةوةضوون لةهةريَمي
رولَي خ َويان دةطيَ ِرن لة َ
8448وةش َ
كوردستان.
دووةم :لةماددةي دووةمدا كة باس لةسنووري جوطرافي هةريَمي كوردستان دةكات و
ناوضةكان دةخاتة روو،بيَطومان لةهةموو ئةو ناوضانةي دةشتي نةينةوا و كةركوك و خانةقين
ومةندةلي ريَذةي كةمينةكان زياد دةكات لةهةريَمي كوردستان ،ضونكة مةسيحي وتوركمان
زور زياتر دةبن لةوانةي
وئيَزيديي و شةبةك وكاكةيي و صابيئةي مةندائي و زةردةشتييةكان َ
ئاخو ئةم دةستوورة
دةذين،بوية هةر ليَرةشةوة دةبيَت ئةو ثرسيارة بكةين كة
ئيَستا لةناو هةريَمدا
َ
َ
بو ئايندةو سةربةخ َوبووني هةريَم،باشة ئةطةر ب َو
بو هةريَمي كوردستاني ئيَستا دةنوسريَت يان َ
َ
ئايندة نوسرابيَت وسبةين َي كةمينةكان لةدةشتي نةينةوا يان ثيَكهاتةكاني كةركوك داخوازي
ئةوةيان كرد كة هةريَميَك بن لةضوارضيَوةي هةريَمي كوردستاندا،ض َون مامةلَةيان لةطةلَدا
ثر َوذة دةستوورةكةي ئيَستا لة خالَي سيَيةمي ماددةي دووهةمدا ريَطري
دةكريَ
َ
ت؟خو ديارة ِ
دةكات لة دروستبووني هةريَم لةناو هةريَمي كوردستاندا.
سيَيةم :لةماددةي ثيَنجةمي رةشنووسي دةستوورةكةدا هاتووة(طةلى هةريَمى كوردستان ثيَك
هاتووة لة كورد ,توركمان ,عةرةب ,كلدان وسريان وئاشوورى ,ئةرمةن و هاووَلَتيانى
ديكةى هةيَمي كوردستان).ليَرةدا ثيَويست دةكات لةناساندني طةلي كوردستاندا وردتر
مامةلَةبكريَت و هةمووان بناسيَنيَت وهةموو ثيَكهاتة نةتةوةيي وئاينيي و ئاينزاييةكان خ َويان لةو
دةستوورةدا ببيننةوة .ثيَم واية دةبيَت ئةوةي كة لةياساي مافي ثيَكهاتةكاني سالَي 6081دا هاتووة
لةم خالَةدا بنوسريَت و لةتةك ئةوانةي باس كراوة ثيَويست ئاماذة بة ئيَزيدي وكاكةيي و ئةهلي
حةق و عةلي ئيالهي و صابيئةي مةندائي و زةردةشتي وبةهائيش بدريَت.
ضوارةم :لةماددةى ( )9ي رةشنووسي دةستوورةكةدا هاتووة:
دةنى و ريَزى
"ئةم دةستوورة دان بة ناسنامةى ئيسالمى زؤرينةى طةلى هةريَمي كوردستان
َ
دادةنى و
دةطرى ,و دان بة تةواوى مافة ئايينيةكانى مةسيحي و ئيَزديةكان و ئةوانى ديكة
لى
َ
َ
َ
سةربةستيى بيروباوةرو بةريَوةبردنى ريَو رةسم و داب و نةريتى ئايينى لة هةريَمدا بؤ
هةموو كةسيَك دابين دةكات و بنةماكانى شةريعةتى ئيسالم سةرضاوة يةكي سةرةكيي
ياسادانانن ونابآ:
يةكةم :ياسايةك دابندريَت ناكؤك بيَت لةطةأل حوكمة نةطؤ ِرةكاني ئيسالم.
دووةم :ياسايةك دابندريَت ناكؤك بيَت لةطةأل بنةماكاني ديموكراسي.
سيَيةم :ياسايةك دابندريَت ناكؤك بيَت لةطةأل ئةو ماف وئازادية بنة ِرةتيانةى لةم دةستوورةدا
هاتوون".

زور
ديارة ئةم ماددةية بةراورد بة دةستووري عيَراق لةَليةك َلسايي كرد َوتةوة لةَليةكيش َ
باشترة لةوةي عيَراق،لةرووي َلسايكردنةوة ديارة ئةو سازانةي كة لةعيَراق كراوة ب َو
تيَكهةلَكيَشكردن لةنيَوان ئاين وديموكراسي و ئايني ئيسالم وئاينةكاني ديكة ديسان لةهةريَمي
َ
شتكراوة،بةَلم باشتر واية دةبيَت ناوي هةموو ئاينةكاني ديكة بهيَنيَت وناويان
كوردستان هةمان
ليَبنيَت.
زورباشترة ضونكة ئاينيَكي دياريكراو ناكاتة ئايني سةرةكي هةريَم
لةوَلشةوة لةوةي عيَراق َ
يان لة ئايندةدا دةولَةتي كوردستان.
ثيَنجةم :لةماددةي  88دةدا بةتايبةتي لة خالَي يةكةم ودووهةمي دا كة بةم شيَوةية هاتووة لة
رةشنووسي دةستوورةكةدا:
يةكةم :هةريَمى كوردستان-عيَراق ئاَلَيةكى تايبةتى هةية كة لة تةك ئاَلَى فيدرالَيدا
هةلَ
دةدرى ،هةروةها دروشم و سروودى نيشتمانى و جةذنى نةتةوايةتيى خؤى ( نةورؤز)
َ
دةخرى.
يشى هةيةو ئةمةش بة ياسا ريَك
َ
دووةم :ئاَلَكة ثيَك ديَت لة ِرةنطى سوور ,ئينجا سثى ئينجا سةوزو خؤريَكيش بة رةنطى زةرد
دةكةويَتة ناوة ِراستيةوة كة بيست و يةك تيشكى ليَوة دةردةضن و بةياسايةك ئةندازةكانى
دياردةكريَن و ماناى ثيَكهاتةكانى رووندةكريَتةوة.
لةم دوو خالَةدا لةراستيدا هيض هةست ناكةيت كة رةنطدانةوةي كةمينةكان بةسةر َ
ئاَلو
سرودي نيشتماني وضةذني نةتةوايةتي دا هةية ،ليَرةدا كةمينةكان وةك هاوبةش دةرناكةون لةم
وخويان نابيننةوة.ثيَم واية لةبةر ئةوةي كة هةريَمي كوردستان هةريَميَكي فرة
هةريَمةداو
َ
برطةيةدا تةنها بطوتريَت كة (بةياسا
نةتةوةيي و ئاينية باشتر ودروستترواية كة لةم ِ
َ
ئاَلوسرودي نيشتماني ضةذنةكان ريَكدةخريَن باشترة و لةوةش باشتر ئةوةية كة بطوتريَت كة
بةثيَي ياسايةك ريَكدةخريَن كة طوزارشت لة هةموو ثيَكهاتةكاني كوردستان بكةن).
شةشةم :لةماددةى ( )86ي رةشنووسةكةي دةستووردا لة ثرسي هيَزي ثيَشمةرطةدا وةك
هيَزيَكي ثاريَزةري هةريَم هاتووة:
هةريَمى كوردستان ,بة ثيَي ب ِرطةي (ثيَنجةم) لة ماددةي ( )212ي دةستووري فيدرالي,
هيَزيَكى (ثيَشمةرطة) ى بةرطريكارى هةية بؤ ثاريَزطاريكردن لة هةريَم ,كة ثيَكهاتةو
نابى ميَليشياى ضةكدار لة دةرةوةى ضوارضيَوةى ياسا
ئةركةكانى بة ياسايةك ريَكدةخريَن و
َ
ثيَكبهيَنريَن.
لةم خالَةدا طرنطة كة بطوتريَت هيَزي ثيَشمةرطة لة هةموو ثيَكهاتةكاني هةريَم ثيَكديَت،ضونكة
لةراستيدا ئيَستا لةئةرزي واقيع وةزارةتي ثيَشمةرطة دةستي بةدروستكردني يةكةكاني ئيَزيدي و
َ
لةوَلتاني
شةبةك وكاكةيي و مةسيحي وئةواني ديكة كردووة،لةوَلشةوة ئةزمووني هةنديَك
بو كةمينةكان وتةنانةت كارةساتي شةنطال و دةشتي نةينةوا
دونيا لة هةبووني هيَزي خ َوثاريَزي َ
يان،بوية
خو
َ
بريار و هيَزي ثاراستني َ
سةلماندي كة دةبيَت كةمينةكان َ
بونيان هةبيَت لةناوةندي ِ

ريَكخستني ئةم ثرسة لةضوارضيَوةي دةستوور بةوةي كة ثيَشمةرطة وةك هيَزيَكي ثاريَزةر و
بةرطريكار رةنطدانةوةي هةموو ثيَكهاتةكاني كوردستان دةبيَت كاريَكي طرنطة.
حةوتةم :لةماددةي  89دا باس لة بةكارهيَناني زمانةكاني كوردي وعةرةبي وةك دوو زماني
فةرمي هةروةها زمانةكاني توركماني وسرياني دةكات جطة لةوةي كة دان دةنيَت بةخويَندن
زورينةن
بو ئةو كةمينانة دانيش بةوةدا دةنيَت كة دةتوانن لةيةكةكاني كة ئةوان َ
بةو زمانانة َ
تيايدا بة زماني فةرمي دةناسيَنيَت لةتةك كوردي وعةرةبيدا و،ديارة دةلَيَت بةياسا ريَكدةخريَت
و،بيَطومان ياساكةش لةثةرلةماني كوردستان لة سالَي  6089دةرضوو.
هةشتةم :لة ماددةي 84ي دةستووردا بةتايبةتي لةخالَي ن َويةمدا هاتووة:
"زؤر ليَكردن لة ئاييندا نية ,و هةموو كةس مافى ئازاديى ئايين و بيرو باوةرو بيركردنةوةو
ويذدانى هةيةو حكوومةتى هةريَم ئازاديى موسلَمان و مةسيحى و ئيَزدى و كةسانى ديش لة
بى
بة جيَطةياندنى ريَو رةسمى خواثةرستى و داب و نةريتة ئايينيةكاندا دةستةبةر دةكاَ ,
بطرى ،هةروةها ريَزى مزطةوت و كةنيسةو شويَنةكانى ديكةى
ثى
َ
ئةوةى كةس ثيَشيان َ
خواثةرستى دةستةبةر دةكا .وبؤ ثاراستنى ريَزى ئةو شويَنانةو ثيرؤزيى ثةيامةكةيان,
قةدةغةية مزطةوت و كةنيسةو شويَنةكانى خواثةرستى بكريَنة طؤرةثانى ضاآلكيى حزبى و
سياسيى".
ماددةيةكي طرنطة كة ئازاديي ئاينداري ونائاينداري دةسةلميَنيَت،دةرفةتداني يةكسان
َ
ضون بةناو
،بةَلم طرنطة وةك
لةبيروباوةري ئايني
بو ئاينةكان ،و ريَزطرتن
َ
دةرةخسيَنيَت َ
ِ
ِ
ناوي موسلَمان ومةسيحي وئيَزيدي دةهيَنيَت هةرئاوةهاش ناوي زةردةشتي و كاكةيي
وصابيئةي مةندائي و بةهائيش بهيَنريَت.
لةبيروباوةري ئايني تةنانةت لة حالَةتي زيندانيكردنيشدا دانثيَدانراودةبيَت بةثيَي ئةم
ريَزطرتن
ِ
دةبي ريَز لة بير و
لةبرطةي دووازدةهةم لة ماددةي  66دا كة دةلَيَت"
دةستوورة بةتايبةتي
َ
ِ
بطيري".
باوةري ئاييني و بنةما رةوشتيةكاني زيندانيان
َ
نوزدةهةمدا هاتووة" دةركردنى بة كؤمة َل قةدةغةية".
لةهةمان ماددةي  84بةتايبةتي لة خالَي َ
َ
ناكات،بةَلم لةراستيدا لة ئةزمووني رذيَمةكاني
ئةمخالَة ئةطةر ضي راستةوخ َوباسي كةمينةكان
تومةتبار بكريَت
ثيَشووي عيَراق ئةوةمان ب َو دةردةكةويَت كة ب َوي هةية هةر كاتيَك كةمينةيةك َ
و دةربكريَت ورايبطوازيَت وةك ئةوةي بةرامبةر بة كوردي فةيلي و راطواستني كورد و
بو كةمينةكان كة وةك ضةكيَكي
توركمان ومةسيحييةكان
َ
كردي.ب َوية ئةم ماددةية طرنطة َ
مةل قةدةغةية" بةرامبةر بةهةر هةولَيَكي
دةستووري لةدةستياندا دةبيَت كة "دةركردني
بةكو َ
َ
لةوضةشنة لة ئيَستا و ئايندةي هةريَمي كوردستاندا!
نويةم :لةماددةي 60ي رةشنووسي دةستووردا كة تايبةتة بة يةكساني هاتووة:
َ
" يةكةم :هةموو كةس بةرامبةر بة ياسا يةكسانة.

دووةم :هةموو ضةشنة جياكاريةك لةسةر بناغةى ِرةطةزِ ،رةط ،زمان ،ثيَطةى كؤمةآليةتى،
وآلتنامة ،بنةضة ،ئايين ،بيروباوة ِر ،ئايديؤلؤذى ،تةمةن ،بارى ئابوورى ،كؤمةآليةتى,
سياسى ,يان كةم ئةندامى قةدةغةية.
بنةماى يةكسانيش كؤسث ناخاتة ثيَش س ِرينةوةى شويَنةوارو دةرهاويَشتةكاني ئةو ستةمةى
لة ِرابردوودا لةَليةن ِرذيَمة فةرمان ِرةواكانى ثيَشووةوة دةرهةقى هاوآلتيانى كوردستان-
عيراق و ثيَكهاتة نةتةوةيى و ئايينى و زمانةوانيةكان كراوة".
ئةم ماددةيةش يةكيَكة لةماددة طرنطةكاني دةستووري كوردستان كة يةكساني وهاوتايي
هاونيشتمتنياني كوردستان دةسةلميَنيَت،جطة لةوةي كة هةموو جياكاريةك رةتدةكاتةوة لةسةر
َ
طة،بةَلم باشتر واية راشكاوانةتر باس لة جياكاري لةسةر بنةماي
بنةماي رةطةز وئاين وثيَ
ئاينزا ومةزهةب هةروةها جياكاري لةسةر بنةماي ثيَست ورةنطي ثيَستيش بكات.
فةرمانرةواكاني
لةَليةكي ديكةشةوة ئةم ماددةية طرنطة كة دةيةويَت شويَنةوارةكاني ستةمي
ِ
رابردوو لةبةرامبةر هةموو ثيَكهاتة نةتةوةيي وئاينييةكاني كوردستان نةهيَلَيَتَ ،
بةَلم ثيَم واية
دةبيَت هيض شويَنةواري ستةم و شيَواندن نةهيَلَيَت ئةوةي لةرابردوو كراوة يان ئيَستا دةكريَت
ناكوكةكان كة بة ثيَي ئةم دةستوورة دةبنةوة بةشيَكي زيندووي
جي
بةتايبةتي لةناوضة
َ
َ
كوردستان.

دةيةم :لةماددةي 39-64ي رةشنووسي دةستوورةكةدا كة لةذيَر ناونيشاني بةشي سيَيةم (مافة
نةتةوةيي و ئايينيةكاني ثيَكهاتةجؤراوجؤرةكاني هةريَمي كوردستان-عيراق)ريَكخراوة
هةموويان تايبةتن بة مافي كةمينةكاني هةريَمي كوردستان و بةم شيَوةي خوارةوة:
ماددةي ( :)19ئةو كةسانةي سةر بة يةكيَك لة ثيَكهاتة نةتةوةيي و ئايينيةكانن لة هةريَمدا
مافي ئةوةيان هةية بة ناوي خؤيانةوة بة فةرمي بناسريَن و مافي ئةوةشيان هةية ، ،ناوي
شويَنة خؤجيية نةريتيةكانيان بة زماني خؤيان بةكار بيَنن ,لةطةأل ثابةندبوونيان بة
حوكمةكاني ياساي زمانةكاني كارثيَكراو لة هةريَمي كوردستان.
ماددةي ()30
نابي حوكمةكاني باري كةسيَتيي ثةي ِرةواني ئايينيَك لة سةر ثةي ِرةواني ئايينيَكي ديكةدا
يةكةم:
َ
بسةثيَندريَن.
دووةم :ثةي ِرةواني ئايين و ئايينزاكاني نا موسولَمان وةك مةسيحي و ئيَزديةكان وهيديكة،
بؤيان هةية ئةنجومةني ئاييني خؤيان دابمةزريَنن و ثةي ِرةوي لة حوكمةكاني تايبةت بة باري
كةسيَتيان بكةن كة بة ياسا ديار دةكريَن و دادطاي ماددة كةسيةكانيش ليَيان دة ِروانآو
حوكمةكانى ئةم ياسايانةى ثيَوةنديان بة ماددة كةسيةكانى ئةوانةوة هةية ،هةتا بةياسايةك
دةكرى.
ثى
َ
هةمواردةكريَن ,يان هةلَدةوةشيَنريَنةوة ،كاريان َ

بو ثيَكهاتةكان كة ناكريَت حوكمي باري
ئةم ماددةية لةوانةية لةروالَةتدا ماددةيكي طرنطدياربيَت َ
َ
ت،بةَلم لةبةشةكي دووةهةمي دا هةمان ئةو
كةسيَتي ئاينيَك بةسةر ئاينيَكي ديكة بسةثيَندريَ
طرفتةية كة لة ماددةي 98ي دةستووري عيَراقيدا هةية،كة لةَليةك بارةي كةسيَتي شارستاني
بو هةموو هاونيشتمانياني هةريَمي كوردستان لةوَلشةوة ب َوي هةية
ناهيَلَيَت كة
ثةيرةوييةك بيَت َ
ِ
طرفتةكاني نموونةي ئةو رةشنووسي ياسايةي كة لةبةغدا نوسراوةتةوة لةذيَرناونيشاني (ياسي
جةعفةري)كة ريَطة بة دةَلقة وئيغتيسابي كضاني مندالَي َ 4
ساَلن دةدات دروست ببيَت ،
هةروةها ئةو طرفتةي كة لة لوبنان هةية و زةواجي شارستاني نية دروست ببيَت و واي ليَبيَت
وكوري ئةم َ
وَلتة كة نايانةويَت بة تايفيطةراي
لة هةريَمي كوردستانيشةوة بةهةزارن كض
ِ
زةواج بكةن روو لة َ
ثر َوسةيةي هاوسةرطيريية.
وَلتاني ديكة بكةن َ
بو ئةو ِ
ماددةى ( )32ثابةند بوونى كاربةدةستان بة دةستةبةركردنى يةكسانيةوة
دةبى بنةماى يةكسانيةكى كارا دةستةبةر بكةن و كاربكةن
كاربةدةستانى هةريَمى كوردستان
َ
بؤ بةديهيَنانيان لةنيَو خةلَكانى سةر بة ثيَكهاتة نةتةوةيى و ئايينيةكانداو كةشيَكى دابينكةر
زرى و ِريَكارى ثيَويست بؤ ثتةوكردنيشى بطرنةبةر.
ئامادة بكةن كة ناسنامةيان بثاريَ َ
بةزؤرةملى
ماددةى ( )36ثابةند بوونى كاربةدةستان بة دووركةوتنةوة لة دوورخستنةوةي
َ
دةبى كةسانى سةر بة ثيَكهاتة نةتةوةيى و ئايينيةكان بثاريَزن لة
يةكةم :كاربةدةستانى هةريَم
َ
دةبى ثشتيوانيان
طرتنةبةرى هةر ريَكاريَك بة مةبةستى دوور خستنةوةيان بة زؤرةملَ َى .و
َ
لى بكةن و هانيان بدةن بؤ دامةزراندنى رابيتةو كؤمةلَةى تايبةت بةخؤيانةوةو
َ
بةردةوامبوونيان.
دووةم :حكومةتى هةريَمى كوردستان ثابةندة بة نةهيَشتني طؤ ِريني بة ئةنقةست لة ِريَذةي
بى ئةوةى
لى دةذيتَ ،
دانيشتوان لةو ناوضانةي كة ثيَكهاتةيةكى نةتةوةيى ,يان ئايينى َ
كاربكاتة سةر ثرؤسةى س ِرينةوةي شويَنةواري بة عةرةبكردن و ِراطويَزانة زؤرةملَييةى كة
ِرذيَمى بةعس لة كةركووك وناوضةكاني ديكةي كوردستان-عيراق ئةنجامى داوون.
َ
طو ِريني بة ئةنقسةت ئةو
ثر َوسةية نةهيَشتني
ماددةيةكي طرنطة
َ
بةَلم ثيَويستة ئةو ِ
طو ِرانكاريانةش بطريَتةوة كة لةم َ
ساَلنةي دوايي روويداوة لةتةك ئةوةي كة لةسةردةمي بةعس
َ
روويانداوة .هةروةها طرنطة كة لةبودجةي هةريَمي كوردستان ثارةيةكي دياريكراو
بو طةشةثيَداني ئةو ناوضانة ضونكة لةراستيدا ئةوناوضانةي لةرووي
تةرخانبكريَت َ
زور دواخراون.
طةشةثيَدانةوة َ
ماددةى ()33
كاربةدةستانى هةريَمى كوردستان بنةماى ِريَزليَكطرتن ثتةو دةكةن لة نيَوان هةموو ئةو
كةسانةدا كةلة هةريَم نيشتةجيَن ,بة تايبةتى لة بوارةكانى خويَندن و راطةياندن و
رووناكبيرى طشتيدا و هةلَومةرجى ثيَويست دةرةخسيَنن بؤ ئةوةى كةسانى سةر بة ثيَكهاتة
هةبى.
نةتةوةيى و ئايينيةكان بةشداريةكى كارايان لةطشت بوارةكانى ذياندا
َ

ماددةى ()34
هةر ثيَكهاتةيةكى ئايينى لة هةريَمدا مافي خؤيةتي ئةنجومةنيَك بؤ طةشة ثيَدان و ِريَكخستنى
ثي بدا،
نى و ثةرةى َ
كاروبارى ِرؤشنبيرى و كؤمةآليةتى و كةلةثووريى خؤى دابمةزريَ َ
كدةخري.
َ
ئةمةش بة ياسايةك ِريَ
،بةَلم باشتر وابوو ئةو ئةنجومةنانة لةذيَر سةرثةرشتي ئةنجومةنيَكي َ
َ
باَلي
خالَيَكي طرنطة
ت،بو ئةوةي
راويَذكاريدابن جا ض سةر بة حكومةت يان ثةرلةمان يان
سةروكايةتي هةريَم بيَ
َ
َ
كو َ
خويان دةدةن
مةَليةتي و كةلةثوري َ
روشنبري و َ
كة لةو كاتةي كة ثةرة بة كاروباري َ
َ
دةسةَلتدارني هةريَم لة طةشةثيَدان وبةرةوثيَشبردني مافةكاني ئةو
لةهةمانكاتدا راويَذ بدةن بة
كةمينانة ودابينكردني ثيَداويستييةكانيان.
ماددةى ( :)31ئةم دةستوورة مافى نةتةوةيي و ِرؤشنبيري وكارطيَ ِري دةستةبةر دةكات بؤ
توركمان ,عةرةب ,كلدان وسريان وئاشووري ,ئةرمةن بة مافي ئؤتؤنؤميشةوة بؤ هةر
كدةخري.
َ
ثيَكهاتةيةك زؤرينةي هةبيَت .ئةمةش بة ياسايةك ريَ
ماددةيةكي طرنطةو لةهيض يةك لةياساكاني ثيَشووتري بواري كةمينةكان لةكوردستان ئاماذةي
َ
نةكراوة،بةَلم ثيَم واية دةبيَت ئةو مافة بة ثيَكهاتة ئانييةكانيش بدات نةك وةك ئايني بةلَكو
بو
َ
كو َ
خويان هةية نموونةي
روشنبيري و كلتووري وئايني َ
مةَليةتي و َ
وةك ئةوةي كة تايبةتمةنديي َ
ئيَزيدي و كاكةيي وشةبةك .
ماددةى ( :)36ئةو حوكمانةى لةو بةشةدا هاتوون سةربارى ئةو مافانةن كةلةم دةستوورةدا
بؤ ثيَكهاتة نةتةوةيى و ئايينيةكان هاتوون.

يازدةيةم :لةماددةي  32داهاتووة :
سةربارى ئةو مافانةى لةم دةستوورةو لة ياساى نيَو دةولةتيدا بؤى دةستةبةر كراون،
وةربطرى كةلة ِريَككةوتننامةو ثةيماننامةو
هةركةسيَك مافي خؤيةتي كةلك لةو مافانةش
َ
بةلَيَننامةو جا ِرنامة نيَو دةولةتيةكانى ثيَوةنديدار بة مافى مرؤظةوة هاتوون و عيَراق ضؤتة
ناويانةوة ,يان ثةسندى كردوون.
هةروةها لةماددةى ( )31دا هاتووة :
دابنرى لةسةر بةكارهيَنانى ئةو مافة شارستانى و سياسى و
نابى هيض كؤتيَك
يةكةم:
َ
َ
كؤمةآليةتى و ئابوورى و ِرؤشنبيريانةو مافةكانى ثيَكهاتة نةتةوةيى و ئايينيانةي كةلةم
بةمةرجي ئةو كؤتةى دادةندريَت كرؤكي
دةستوورةدا دانيان ثيَدانراوة ،مةطةر بةياسا بيَت،
َ
مافةكان نةثيَكيَت ,ئةويش بة ثيَي ثيَويست وباو بيَت لة كؤمةلَطايةكى ديموكراتى ئاشتيخوازى
بنياتنراو لةسةر فرةَليةني وريَزطرتن ويةكساني وئازاديدا .هةر كؤتيَكيش بة ثيَضةوانةوةي
ئةمةبى بةهيض دادةندريَت.
َ

دوازدةيةم:
لةماددةي 98دا كة باس لة نويَنةرايةتيككردن دةكات لة ثةرلةماني كوردستان بةتايبةتي لة خالَي
بو دةكات" دووةم :لة سستةمى هةلَبذاردنى ئةنداماندا
دووةميدا بةم شيَوةية ئاماذةي َ
نويَنةرايةتيى دادثةروةرانةى ثيَكهاتةكانى طةلي كوردستان و ِريَذةى بةَلى كةم)%33( ,ى
دةطيرى".
كورسيةكانى ثةرلةمانى كوردستان_عيَراق بؤ ذنان لةبةر ضاو
َ
َ
ت،بةَلم ئةوةي
لةم خالَةدا طوتراوة نويَنةرايةتي دادثةروةرانةي ثيَكهاتةكان لةبةرضاودةطيريَ
كهاتانة،ئاخو هةروةكو ئةوةي ئيَستا هةية تةنها توركمان وكلدانسريان
نةطوتراوة كيَن ئةو ثيَ
َ
ئاشوري و ئةرمةن دةطريَتةوة،ياخود دةبيَت ئيَزيدي وكاكةيي وشةبةك وئةواني ديكةش
بطريَتةوة؟
بو ئافرةتان دياريكردووة،ئاوةهاش ريَذةي
ضون ريَذي َليةني كةمي َ
ثيَم واية طرنط بوو وةك َ
بو هةر ثيَكهاتةيةك دياريي بكردباية.
َليةني كةمي َ
َ
دةسةَلتي جيَبةجيَكردنداية باس
سيَزدةيةم :لة ماددةى ( )26دا كة لةضوارضيَوةي ثيَكهيَناني
لةوة دةكات كة" لة ثيَكهاتةى ئةنجومةنى وةزيران نويَنةرايةتيةكى دادثةروةرانةى
ثيَكهاتةكانى طةلى كوردستان-عيراق ِرةضاودةكرآ".
بو ياسا
ديارة كة ئةو ثرسة ليَرةدا روون نية كام ثيَكهاتانة بةتايبةتي لة كةمينةكان بةشداردةبن و َ
ي
بةجيَهيَشتراوةو بةتايبةتي ياساي ئةنجومةني وةزيران وهةموارةكاني ديارة لةوياسايةشدا لةو َ
ثةيرةويي كراوة ئةوةية كة
ناوي ثيَكهاتةكان نةهاتووة لةرابردوودا،ئةوةي كة وةك عورفيش
ِ
تةنها بةشداري بة توركمان وكلدان سريان ئاشورييةكان كراوة لة كابينة حكومييةكاندا،ئةطةر نا
لةوةتةي سالَي  8448تاوةكو ئيَستا يةك وةزيري ئيَزيدي و كاكةيي و شةبةك وةك نويَنةري
ثيَكهاتةكانيان لة كابينة حكومييةكاندا بوونيان نةبووة.
وادابريَذيَت كة راشكاوانة بلَيَت نويَنةرايةتي
ب َوية ليَرةدا بةدروستتري دةزانم ماددةكة
ِ
دادثةروةرانةي هةموو ثيَكهاتة نةتةوةيي وئاينييةكاني كوردستان بكات.

ضواردةيةم :لةماددةي  48و 46كاتيَك كة باس لة ثيَكهيَناني دادطاي دةستووري دةكات
لةهةريَمي كوردستان و كاتيَك ئةم دادطاية تايبةتمةندبيَت بة راظةي دةستوورةكة
وضاوديَريكردني دةستووري بووني ياساكان و،ئةم دةستوورةش دةيان ماددةي تايبةتي تيَدابيَت
ئاخو ثيَويست نية ثيَكهاتةي ئةو دادطاية بةواتايةكي ديكة ئةنداماني ئةو دادطاية
بو ثيَكهاتةكان
َ
َ
رةنطدانةوةي ثيَكهاتة جياجياكاني كوردستاني ثيَوةبيَت سةرباري هةموو ئةو مةرجانةي كة ب َو
ئةندامي دادطاكةي داناوة.
خو ئةوةتا لةثيَكهيَناني دادطاي َ
جوريَك لةسازان كراو ئةندامةكاني
باَلي ئيتيحادي لةعيَراق َ
َ
بةشيَوةيةك لةشيَوةكان رةنطدانةوةي ثيَكهاتة جياجياكاني ثيَوةديارة.

بو
برطةي يةكةمدا كة باس لة هةلَبذاردن دةكات َ
ثانزةيةم :لةماددةي  809بةتايبةتي لة ِ
ئةنجومةني ثاريَزطا و قةزا وناحييةكان لة رةشنووسي دةستوورةكةدا هاتووة" يةكةم :لة
ثيَكهيَناني ئةنجومةنة خؤجيَيةكان و شارةوانيةكاندا نويَنةرايةتيةكي دادثةروةرانةي
دةطيري و ئةمةش بة ياسا
ثيَكهاتةكاني ئةو يةكة كارطيَرية ،يان شارةوانية لةبةرضاو
َ
كدةخري".
َ
ري َ
ئةمةش وةك لة ضوارضيَوةي ياساييةكةدا ئاماذةمان ب َوي كردووة ،لةئاستي ثاريَزطاكان تةنها
بو هةنديَك كةمينة داناوة كة شيَوازي دانانةكةي روون نية ،هةروةها ضةندين
ضةند ك َوتايةكي َ
بو دانةنراوة.جطة لةوةش ئةم داناني
بو دانةنراوة و ئةوةش روون نية َ
كوتاي َ
كةمينةي ديكةش َ
بو ئاستي قةزاو ناحيية و...تد.
كوتاية لة ئاستي ئةنجومةني ثاريَزطاكان دانةبةزيووة َ
َ
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