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 ثوختة

لةم تويَذينةوةيةدا تيشكمان خستؤتة سةر رِيَكخستنى ماف و ئازادي خؤثيشاندان لةهةريَمي كوردستانى عيَراق وةك منوونة، كة 
مايف ئازادي خؤثيشاندان وةك  يةكيَك لة ماف و ئازاديية طشتيةكان رِوون دةكةينةوة، ثشتبةست بةو ثةمياننامة و رِيَككةوتنة 
نيَودةولَةتيةكان و جارِنامةى طةردوونى مافةكانى مرؤظ وةك طةرةنتيةك بؤ ثاريَزطارى مايف ئازادي خؤثيشاندان و 

طاى ئيَمةدا ماف و ئازاديةكان ثيَشيَل دةكريَن و رِيَطرى ليَدةكريَت بةتايبةتى مايف ئازادي خؤثيشاندةران، لةبةر ئةوةى لة كؤمةلَ
خؤثيشاندان، بةبيانووى ثاراستنى ئاسايشي طشتى و سستةمى طشتى وآلت. لةسةرةتاوة لة داواكراوي يةكةمى ليَكؤلَينةوةي 

ةى خؤثيشاندان بكةين بةشيَوةى زمانةواني، ثاشان ثيَناسةى يةكةمى باسي يةكةم دا هةولَمان داوة تيايدا ثيَناسةى دةستةواذ
خؤثيشاندان بكةين لة رِوانطةى ياسادانةرانى بياني و ياسادانةرى هةريَمي كوردستان، لةطةأل طرنطي و ثةيوةندي خؤثيشاندان 

ن كردووة بؤ طرنطي خؤثيشاندان بة مايف ئازادي رِادةربرِين و مافةكانى مرؤظ و دميوكراسي هةروةها داواكراوى دووةممان تةرخا
و خةباتى مةدةنى و ثةيوةندي بة دميوكراسيةت و مافةكانى مرؤظ هاوكات ثةيوةندي بة ماف و ئازادييةكان و ئازادي 
رِادةربرِينةوة. بةهةمان شيَوة لة باسي دووةمدا لةداواكراوي يةكةمدا باسي كؤمةلَطةى مةدةنى و رِيَكخراوةكامنان كردووة. لة 

راوى دووةم دا، مةرجةكانى خؤثيشاندامنان رِوونكردؤتةوة و خاأل بة خاأل ليَكؤلَينةوةمان لةسةر كردووة، هاوكات داواك
داواكراوى دووةم ثيَكهاتووة لةو رِيَطري و كؤت و بةندة ياساييانةى كة دانراوة لة ضوارضيَوةى دةسةآلتى بةرِيَوةبردن لةكاتى 

ةى دووةم و كؤتايي ثيَكهاتووة لة طةرةنتية برِيار لةسةردراوةكانى ثاراستنى مايف ئازادي ئاسايي و نائاسايي دا، ليَكؤلَينةو
 خؤثيشاندان.

 كوردستان،طةشةكردنى كؤمةلَطاى  ،خةباتى مةدةنى  ،ميَذووى رِيَثيَوان   :كليلي ووشةكان

 طرفتى تويَذينةوة

ميَذووى رِيَثيَوان و خةباتى مةدةنى لة كوردستاندا و ثيادةكردنى ئةو مافة لةاليةن خةلَكييةوة و رِيَوشويَنة كارطيَرِي و 
ي ئةو مافة دادةنيَت بةبيانوى ثاريَزطارى لة رِةوشي طشتى، ليَرةدا طرنطي ئةم ثرسة دةردةكةويَت ئةمنيةكان كة سنوور بؤ ئازاد

كة ضؤن هاوسةنطي و طوجناندان درووست بكريَت لةنيَوان ثيادةكردنى ئازادي رِيَثيَوان و خةباتى مةدةنى لةاليةك و 
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و ثاراستنى لة ئاذاوة و ثشيَوي لةاليةكي ترةوة، واتة ثيَويستيةكانى ثاريَزطارى لة رِةوشي طشتى و ئاسايشي كؤمةلَطة 
 بةبيانووى ثاراستنى ئةمن و ئاسايشةوة ئازاديية طشتيةكان ثيَشيَل نةكريَت.

 ذينةوةطرنطى تويَ 

هاوآلتى ئاشنا دةكاتةوة بة مافةكانى كة مايف خؤثيشاندان و خةباتى مةدةنى لة مافة  طرنطى ئةم تويَذينةوةية لةوةداية كة
ةتاييةكانى مرؤظة و ثيَويستة دةستةبةر بكريَت وة هاوآلتى دةبيَت بويَر بيَت و داكؤكي لة مافةكاني خؤى بكات، هاوكات سةر

هاوآلتيان نابيَت بةناوى خؤثيشاندان و نارِةزايي دةربرِينةوة رِةوشي طشتى بشيَويَنن و ثةنا بؤ توندوتيذي و تيَكدانى 
ديكة ئةوةية كة بةراوردي ياساي خؤثيشاندان لة كوردستان بة ياساي وآلتانى ديكة سيستةمى كوردستان ببةن. طرنطييةكى 

دةكات و ليَرةوة دةزطاكانى ثؤليس و ئاسايش نابيَت بةناوى ثاراستنى ماأل و سامان و طيانى هاوآلتيان و ثاراستنى 
كةن و توندوتيذي بةكاربهيَنن. طرنطي ئةم دامودةزطاكانى دةولَةت بةرامبةر هةر هةرِةشة و تريؤريَك خؤثيشاندةران سةركوت ب

تويَذينةوة لةوةداية كة ثرسي خؤثيشاندان و خةباتي مةدةنى ئةمرِؤ لة كوردستاندا يةكيَكة لة ثرسة هةنووكةييةكان و 
 ثيَويستة تويَذينةوةى زياترى لةسةر بكريَت.

 طرميانةى تويَذينةوة

مامةلَةكردني تةندروسيت دةسةالَت لة طةلَ خوثيشاندان و وةالَمدانةوةى ئةم تويَذينةوةية  لةسةر ئةو طرميانية دةروات،كة 
خواستة مةدةنيةكان ئاسيت طةشةى كوَمةالَيةتي و سياسي ثيَش دةكات بة ثيَضةوانةكةشي كاريطةرى لةسةر بالَوبونةوةى 

طةشةرى سياسي و كوَمةالَيةتي دوا  توندوتيذي لة اليةك  بةكارهيَناني خوَثيشاندانةكان لةاليةن طروثة  توندوتيذةكان ئاسيت
 ئةخات.

 ميتؤدي تويَذينةوة:

ميتؤدي ئةم تويَذينةوةية ميتؤديَكي شيكارى بةراوردكاري وميَذوية، بة كؤكردنةوةى سةرضاوةكان و شيكردنةوةيان، دواتر 
كوردستان و بةراوردكردنى بة ياسا و بةراوردكارى ميكانيزمةكانى ميَذووى خةباتي سياسي و مةدةنى و رِيَثيَوان لة هةريَمى 

رِيَساكانى ئةم ثرسة لة وآلتانى دةوروبةر و ناوضةكة و رِيَوشويَنةكانى دةسةآلتى دادوةرى لة رِووبةرِووبونةوةى دةسةآلتةكانى 
 رِاثةرِاندن و ياسادانان لة دابينكردنى ماف و ئازاديةكانى ئةم ثرسة.

 ثةيكةرى  تويَذينةوة

لة دووباسى سةرةكى و  دةرئةجنام و  ثاشان  كؤمةلَيَك  ثيَشنيار و  رِاسثاردة ثيَكديَت ، باسى يةكةم  ئةم تويَذينةوةية 
ثيَكهاتووة لة دوو تةوةرو هةر تةوةريَك لة ضةند خالَيَك ، باسى دووةميش  ثيَكهاتووة لة دوو تةوةر ، لة باسى يةكةمدا  
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و ثةيوةندى  بة مافةكانى مرؤظ  مافى رِادةربرِين و دميوكراسيوةيةتةوة  ، لة  ثيَناسةو  طرنطى ضةمكى رِيَثيَوان خةباتى مةدةنى
تةوةرى يةكةم ثيَناسةى ضةمكى رِيَثيَوان و خةباتى مةدةنى كراوة  بةم شيَوةية يةكةم: ثيَناسةى زمانةوانى بؤ ضةمكةكة كراوة  

يشدا ثةيوةندى نيَوان ماناى  زمانةوانى  زاراوةى  ثاشان  لة رِووى بةكارهيَنا و  زاراوة شيكراوةتةوة لة خالَى سيَهةم
لة تةوةرى دووةمدا  باس لة طرنطى و  بايةخى  رِيَثيَوانكراوة  لة خالَى يةكةمدا طرنطى ئةم مافةو  ثةيوةندى . رِوونكراوةتةوة

وكراسيةت و مافةكانى مرؤظةوة بة ئازادى  رِادةربرِينةوة  شيكراوةتةوة ، لة خالَى دووةمدا  باس لة طرنطى  و ثةيوةندى  بةدمي
 لةتةوةرى سيَهةمدا ميَذووى خؤثيشاندان لة هةريَمى كوردستان و خواست و داواى هاوآلتيان رِوون كراوةتةوة. كراوة .

لة باسى دووةمدا تيشك خراوةتة  سةر  رِيَكخراوةكانى  كؤمةلَطةى مةدةنى و  رِؤلَى ئةو رِيَكخراوانة لة دروستكردنى رِاى طشتى 
كؤمةلَطا و وورذاندن و ووشياركردنةوةى  كؤمةآلنى خةلَك و  ئاشناكردنيان  بة مافةكانيان كة مافى خؤثيشاندانة  وةك 
ميكانيزميَكى طوجناو بؤ طؤرِانكارى  لة كؤمةلَطادا ، لة تةوةرى دووةم باس لة مةرجةكانى خؤثيشاندان كراوة ، بةم شيَوةية لةم 

ةم ثرسة كراوة  لة كؤتاى تويَذينةوةكةشدا  دةرئةجنامةكان خراوةتة رِوو ثاشان كؤمةلَيَك  باس و تةوةرانةدا  تاوتويَى ئ
ثيَشنيار و رِاسثاردة وةك ضارةسةر كة بؤ  حكومةت و اليةنى ياسادانةر ديارى كراوة كة ئوميَدةوارين جيَ ى سوود و رِةزامةندى  

 هةموو اليةك  بيَت .

 ثيَشةكى

لة كوردستاندا و كشانةوةى ئيداراتى حكومةتى ئةو كاتةى عيَراق لة هةر سيَ ثاريَزطاكانى  1991الَي دواى رِاثةرِينى ئازارى س
سليَمانى و هةوليَر و دهؤك، دروستكردنى يةكة كارطيَرِيةكان بؤ بةرِيَوةبردنى هةرسآ ثاريَزطاكة بووبووة ثيَويستيةكى 

فيت ناوخؤيي و دةرةكي دةبووةوة، هةر لة ئابلَوقةى جيهانى هةنووكةيي، ضونكة هةريَم لةو هةلومةرجةدا رِوبةرِوى كؤمةلَيَك طر
سةر عيَراق بةطشتى و ئابلَوقةى حكومةتى عيَراق لةسةر كوردستان، واتة كوردستان رِوبةرِوى دوو ئابلَوقة دةبووةوة هي 

دؤخي سياسي و ئابورى و نيَودةولَةتى و رِذيَمى بةعس، ئةمة ويَرِاى ئةو دابةشبوونةى اليةنة كوردستانيةكان و خراثي بارو
كؤمةآليةتى و ئةمنى كوردستان. لةم ضركةساتة ميَذووييةدا نيشتمان و طةلي كوردستان كؤمةلَيَك رِووداو و طؤرِانكارى لة رِيَثيَوان 

يذي و خةباتى مةدةنى بةخؤوة بيين كة هةنديَكيان شيَوازي ئاشتيانة و نةرمى هةبوو هةنديَكيشيان رِووبةرِووبونةوة و توندوت
لةخؤطرتبوو، ديارة زؤربةشيان داواكارى خةلَك بوو بؤ ضارةسةري كيَشةكانى خزمةتطوزارية طشتيةكان و دابينكردنى مايف 
رِادةربرِين و خةباتى مةدةنى، زؤريَك لةو داواكاريانة مايف رِةواى خةلَك بوون و طوجناوبوون لةطةأل بنةما دةستوريةكانى 

مةدةنى لة كوردستان. ديارة بؤ ئةوةى هاوآلتى مايف رِادةربرِين و خةباتى مةدةنى هةبيَت، بوونى مافةكانى رِيَثيَوان و خةباتى 
ياسا زؤر ثيَويستة، بؤ ئةوةى تاك مايف ثاريَزراو بيَت و هةندآ ستةم و نارِةوايي بةرامبةرى ئةجنام نةدرآ يان دةسةآلتى 

مايف رِادةربرِين و رِيَثيَوان و مافة مةدةنييةكان بؤ بيَدةنط كردنى خةلَك، كارطيَرِي هيَزةكانى خؤى بةكارنةهيَنيَت بؤ رِيَطرى لة 
ةوة لة كوردستاندا تا  1991ديارة ميَذووى رِادةربرِين و خؤثيشاندان و رِيَثيَوان و خةباتى مةدةنى هةر لةدواى رِاثةرِيين سالَي 

شتى رِؤلَيَكي طرنط و كاريطةرى هةبووة لة طةشةي كؤمةلَطةدا و ئيَستا هةوراز و نشيَوي زؤرى بةخؤوة بينيوة بةآلم بةشيَوةيةكي ط
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ئاشناكردنى تاكةكانى خةلَك بة مافة ياسايي و دةستورييةكانى لة هةريَمى كوردستان. ميَذووى ئةم خةباتةش لةدواى 
ان و طرنطي ثيَدانى زياتر رِاثةرِينةوة هةلَكشان و داكشان و هةوراز و نشيَوى زؤرى بةخؤيةوة بينيوة كة ثيَويستى بة تيَرِام

 هةية.

بـاسى يـةكةم/ ثيَناسة و طرنطى  ضةمكى رِيَثيَوان و خةباتى  مةدةنى و ثةيوةندى بةمافى رِادةربرِين و مافةكـانى مرؤظ و 
 دميوكراسيةتةوة .

 تـةوةرى  يـةكةم/ ثيَناسةى  ضةمكى  رِيَثيَوان و خةباتى مةدةنى.

 ؤ  ووشةى  رِيَثيَوان .يـةكةم/ ثيًََناسةى  زمـانةوانى  ب

 دووةم/ ضةمـكى  رِيَثيَوان لةرِووى  زاراوة و بةكارهيَنان .

 سيَيةم / ثةيوةندى نيَوان  ماناى  زمانةوانى و زاراوةيي  رِيَثيَوان .

 يةكةم/ ثيًََناسةى  زمانةوانى  بؤ  ووشةى  رِيَثيَوان

ظاهر تعين   التعاون  و املظاهرة  املعاونة   أي  نصره و اعانه  و التئةم  ضةمكة  لة زمانى عةرةبيدا  بةم شيَوةية  هاتووة ) 
الظهري ، العون  ،  الواحد و  اجلمع  يف  ذلك  سواء ،  استظهر به  أي  استعان  وظهرت  عليه: أعنته  وظهر  علي: اعانين  و 

 1تظاهروا :  تعاونوا

ريى و  كؤبونةوة و  دةست دانة دةستى  يةكرتى و  ثالَثشتيكردنى  تاك  ديارة  هةموو  ئةم  مانايانة  بة ماناى  هاوكارى  و  ثشتط
واتة   2[وان  تظاهرا  عليه  و كؤمةلَ  ديَت  لة ثيَناو  بة ديهيَنانى  ئاماجنيَكى  ديارى كراودا  لة قورئانيشدا  هاتووة ]

: دوبارة  بة ماناى  ثشتيوانى  و  ظهري 3ظهري [] واملالئكة  بعد  ذلك  مرؤظةكان ثشتطريى  يةكرتى  دةكةن  هةروةها  هاتووة 
ئةمةشيان  بةو  ماناية  ديَت  كة  ثشتيان  داوة  بة  ثشتى  يةكديةوة و  لة  ثيَشةوة    ] تظاهر  القوم [هةماهةنطى ديَت 

ل و بةرط و  وةك  يةك  واتة  بةراورد  لة نيَوان  دوو ج 4[] وظاهر بني  الثوبني  :  طابق  بينهما بةرطرى  لة خؤيان  دةكةن 
ليَككردنى يان  دةربرِينى  هاوسؤزى و  ثشتيوانى و  هةمةهةنطى  بةرامبةر  ثرسيَك و  ثراكتيزةكردنى  لة شيَوةى 
 خؤثيشاندانيَكى بة كؤمةلَدا  يان  ئةوتريَت  كؤمةآلنى  خةلَك  كؤبونةوة  لة ريَثيَوانيَكى قةرةبالَخدا و بةرةو  جيَطايةك  رِؤشنت 

كؤبونةوة و  دروستكردنى  قةرةبالَغيَكى زؤر  لة  طؤرِةثانيَكى طشتيدا بؤ  داواكردنى  خزمةتطوزارى يان  بةرهةلَستى    يان
                                                           

ه 1410الطبعة األوىل , مجاالدين حممد  مكرم )ابن  منظر االفريقي  املصري ( , لسان  العرب  , اجمللة الرابع ,  دار  الفكر للطباعة  والنشر  و  التوزيع ,     -1
                  .525 -521م , ص 1990-

                       (  4يه  )اآلسورة  التحريم      -2

 (55الفرقان  اآليه  )سورة        -3

 .1445 م , ص2008 –ه 1429امحد خمتار عمر , معجم  اللغة  العربية  املعاصرة , الناشر  , عامل  الكتب  ,  القاهرة , سنة  النشر  ,       -4
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يكراو  يان  نارِةزاي  دةربرِين  بةرامبةر  مةسةلةيةك  يان  داواى  طؤرِنكارى  و ضاكسازى  زؤرجار  رِيَثيَوانيَكى  رثرسيَكى ديا
يشاندان و ضةند  طردبونةوةيةكى تر ئةبيَ و  هةنطاو  بة هةنطاو  فراوان  دةبيًََ  بؤ  منونة خويَندكاران  بضوك  تيَكةأل بة خؤث

 يا  هةرتويَذيَكى ترى  كؤمةلَطا رِيَثيَوانيَكى  فران و  طشتى  ئةجنام  ئةدةن و داواى  ماف و  ئازاديةكان  دميوكراسيةت  ئةكةن.

 زاراوة و بةكارهيَنان  ن لةرِووىدووةم/ ضةمـكى  رِيَثيَوا

لة رِووى زاراوة و بةكارهيَنانةوة  سةبارةت  بةم  ضةمكة بة ضةند  جؤر و  شيَواز ثيَناس و باسى ليَكراوة ئةمانةى  خوارةوة 
 ديارترينيانة:

ى  طردبونةوة و  خؤثيشاندانى  ذمارةيةكى  زؤر  لة خةلَكى لةسةر شةقامةكان  دةنط  هةلرَبِين  خستنةرِوو     -1
 داواكاريةكانيان .

كؤبونةوةيةكى  طةورةى  نارِيَكخراوى  خةلَكيَكى زؤر  لة هةلومةرجيَكى تايبةتدا  كة ئامانج  و خواستيَكى  هاوبةش      -2 
كؤيان  دةكاتةوة ليَرةدا  مةبةست  رِيَثيَوانى سياسية و ديارة  جياوازيش  لة نيَوان  ئؤثؤزيسؤنى  سياسى و بةشدارى  سياسى  

ةية ضونكة  ئةمةى  دوايان  ئامانج  ليَى بةشداربونة  لة دروستكردنى  برِيارى  سياسي بةآلم  ئؤثؤزيسؤن و رِيَثيَوان بؤ ه
 5بةرهةلَستى  برِيار و ثرسة سياسيةكان دروست بووة.

 سيَيةم / ثةيوةندى نيَوان  ماناى  زمانةوانى و زاراوةيي  رِيَثيَوان:

ثيَناسانةى  كة لة ثيَشةوة  ئاماذةمان ثيَكرد دةتوانني  بلَينَي  كة  بنةما سةرةكيةكانى  رِيَثيَوان و  خةباتى لة ميانةى ئةو ئةو 
 مةدةنى و تايبةمتةنديةكانى  لةم  خاآلنةى  خوارةوة دةست نيشان بكـةين:

 رينةى  خةلَك  ئةجنام  بدريَت .ئاشكرايي )العلنية(: رِيَثيَوان  ثيَويستة  ئاشكراو  دياربيَت و بة ئاطادارى  زؤ (1)

هاوكارى و هةمةهةنطى: ئةمةش تايبةمتةنديةكى ديكةى ريَثيَوان و خةباتى مةدةنية و بة ماناى  ثشتى يةكطرتن و  (2)
 هاوكارى و ثشتيوانية  كة بةبيَ ئةم  بنةماية  ماناو مةبةستى  سةرةكى  خؤى  لة دةست دةدات .

ئةم  تايبةمتةنديةش  لةطةأل بنةماكانى  هاوئاهةنطى  تريةو خيَأل و بنةمالَةو  هاوئاماجنى و  هاوضةرةنوسى:  (3)
 كؤمةآلنى  خةلَكدا  طوجناوة و  هةر هةموويان  بؤ  ضارةنوسى هاوبةش و  لة ثيَناو سودى طشتى  كار دةكةن .

ك  هاواكردن  و رِؤشنت و بآلو بونةوة و خؤثيشاندان: ئةمةش  بة ماناي  خؤثيشاندانى  ذمارةيةكى  زؤر لة خةلَ (4)
 بآلوبونةوة و  وةك  ميكانيزم بؤ  دةربرِينى  خواست و داواكاريةكانيان .

                                                           
 .482انظر, جمموعة  من  املؤلفني  , املنجد , ص  -5
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 تـةوةرى  دووةم / طرنطى  ضةمكى  رِيَثيَوان و  خةباتى مةدةنى:

 يـةكةم / طرنطى  مافى  رِيَثيَوان و خةباتى مةدةنى و  ثةيوةندى  بة ئازادى  رِادةربرَينةوة.

 رِيَثيَوان و ثةيوةندى  بة دميوكراسيةت و مافةكانى  مرؤظةوة.دووةم/ طرنطى 

طرنطى و بايةخى  خةباتى  مةدةنى  ليَرةدا  بةشيَوةيةك  دةردةكةويَت  كة ثةيوةنديَكى  رِاستةوخؤى  بة مافى رِادةربرِين و 
لةطةأل مافى  هاوآلتى بوندا  دميوكراسيةت و مافةكانى مرؤظةوة  هةية و بة هيض  شيَوةيةك  ليَك  جياناكريَنةوة  و  

 ثةيوةنديَكى  رِاستةوانة  لةنيَوانياندا  هةية و  بةم  شيَوةية ية:

هةتاكو كؤمةلَطا  ثيَشكةوت و طةشةسةندو بيَت  مافةكانى هاوآلتى  زياتر دةستةبةر بن  ئازادى  مافى رِادةبرِين  و  زياتر  
وريةكانيان  دةستةبةر  دةبيَت  و  ئةمةش  وا  دةكات   زياتر بتوانن  داواي  دةبيَت  و  مرؤظةكان  زياتر  مافة ياسايي و  دةست

 6مافى  رِةواي  خؤيان  بكةن و  بةرهةلَستى  ئةو  برِيار و  رِاسثاردانةش   ببنةوة  كة زيان  بة  مافةكانيان  دةطةيةنيَت.

 ينةوة :ازادى  رِادةربرِيـةكةم / طرنطى  مافى  رِيَثيَوان و خةباتى مةدةنى و  ثةيوةندى  بة ئ

مةبةست  لةم  ثةيوةندية  دةستةبةر بونى  ئازادى  و  ماف  و  توانايي  رِادةربرِينة بؤ هةر مرؤظيَك و  بة هةر هؤكاريَك  لة 
هؤكارةكان  بتوانيَت  ثةيرِةوى  ئةو  ئازاديةيي  يان  ئةو  مافةى خؤى بكات   جا ئةو ميكانيزمةى  بةكارى دةهيَنيَت  زمان بيَت  

نامة يان  لة رِيَطةى  ميديا و دةزطاكانى رِاطةياندنةوة  بيَت ، رِاديؤ  ، تةلةفيزؤن ، شانؤ  ، سينةما ، يان  يان  بة نوسني و 
 كؤمينةكةيشنى مؤديَرنة  لة تؤرِةكانى  ئةنتةرنيَت .... هتد 

نة و  ثةيوةندى  رِاستةوخؤى  بة ليَرةوة  دةردةكةويَت  كة مافى  رِادةربرِين و خةباتى  مةدةنى  لة مافة سةرةتايي  و بنةرِةتيةكا
كةسايةتى  مرؤظةوة  هةية و بة دايكى  سةرجةم  ماف  و ئازاديةكان  ئةذمار دةكريَت ، ئةمةش  وا  دةكات  لة سةرجةم  

وةى  طؤرِانكارى  و ثرسةكاندا  رِاوبؤضونى  تايبةت  بة خؤى  هةبيَت و  هةموو  كات  بريورِا سياسي و  فةلسةيف و  ئاينى و  نةتة
و  نيشتمانيةكانى  خباتة رِوو  بة  شيَوةيةك  زيان  بة ماف و ئازاديةكانى  كةسانى تر  نةطةيةنيَت  بيَطومان  ئةمةش   

 7كةسايةتيَكى  ناوازة و  جياواز  بة مرؤظ  دةدات .

بؤ  مرؤظ وةك  مافى ئازادى  ئاينى  مافى ئازادى  رِادةبرِين  وا بةستةية  لةطةأل  هةنديَك  مافى  ديكة  كة زؤر طرنط و  ثيَويستة
بةم  شيَوةية  دةتوانني  بلَيَني  كة  مافى    8.و  سروتة ئاينيةكان و ئازادى رِؤذنامة طةرى و مافى رِيَثيَوان و خةباتى مةدةنى

                                                           
 330, دار  العلم  للمالئني ,  بريوت  ,  بدون  سنة  طبع  , صد. جربان  مسعود , معجم الرائد , بدون  رقم  طبعة     -6

 . 85-84, ص  2013د. محيد حنون  خالد , حقوق  األنسان ,  الدار  اجلامعية  للطباعة  و النشر  و الرتمجة , بغداد  , سنة طبع    -7

لية  السياسية  و  اجلنائية للسلطة  التنفيذية  ) النظام  الربملاني منوذجاٌ (  , د. فاال فريد , محاية  احلقوق  و احلريات  الدستورية يف  ضوء  املسؤو     -8
 . 97, ص  2009الطبعة األوىل  , مطبعة شهاب , أربيل  
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ةسايةتى مرؤظ  و  رِادةربرِين  و  خؤثيشاندان  و خةباتى مةدةنى  يةكيَكة لة فاكتةرة  هةرة  سةرةكيةكانى  بةرجةستةبوونى  ك
بة هةمان  شيَوة  طرنطى و  كاريطةريَكى  زؤري  هةية  لة طةشةكردن  و رِاستكردنةوةى  كؤمةلَطا و  ئاراستةكردنى  بؤ سةر رِيَطاى  

طاش  رِاست  و ثيَشكةوتن و ووشياركردنةوة  جا  بؤمرؤظةكان  ميكانزمةكة خؤنيشاندان و  رِادةبرِين و  طردبونةوةية و  بؤ  كؤمةلَ
فاكتةرى  ووشياركردنةوة و  ئاطادارى  و  ضاكسازى و طةشةكردن  و  ثيَشكةوتنة جا  بؤية  ستةمة و  رِاست  نية  هةر كؤت  و 
بةنديَك  خبريَتة  بةردةم  ئةم  مافة  زؤر  طرنط و  كاريطةر و  كارايةيي  مرؤظ  لة كؤمةلَطادا ، ضونكة  سةرلةبةرى  ئةم  

   9تاك  و كؤمةآلنى  خةلَكداية.  ثرؤسةية  لة  قازاجنى

ديارة  مافى  هةر  مرؤظيَكة زؤر بة ئازادى  بريو باوةرِ و ئايديا و بؤضونةكانى  خباتة  رِوو بةبيَ  ئةوةى  زؤرى ليَ  بكريَ  يان  
ة سةرجةم  ثرسةكاندا هةرِةشةى  ئاراستة  بكريَ  هاوكات  هةموو  ئازاديةكى  هةية  ثةيوةندى  بكا  بة  كؤمةآلنى  خةلَكةوة  ل

و  بريورِا بطؤرِنةوة  بةمةبةستى  ئاراستةكردنى  كؤمةلَطا  بةرةو  طةشةسةندن و  ثيَشكةوتن  لة هةر  هةلومةرجيَكدا بيَت  يان  
ن  هةر  بة هةر  ميكانيزميَك  كة خؤيان  ثيَيان  باشة جا  ئةو  ميكانزمة  نوسني  بيَت  يان  لة ضوارضيَوةى  كاريَكى  هونةرى  يا

   10شيَوازيَكى  ديكة كة كؤمةآلنى خةلَك  بة باشى  دةزانن و  باوةرِيان  ثيَيةتى .

جا  بؤية  هةموو مرؤظةكان  مايف  بريكردنةوة و طةآللَةبونى   رِاو بؤضونةكانى  تايبةت  بة  خؤيان  هةية  بؤ سةرجةم ثرسةكان  
وايان  هةية  بة كؤمةلَطا ، بيَ  هيض  ترس  و دلَة رِاوكيَك  ، ئةمةش  هاوكات  مافى دةربرِين  و طةياندنى  هةمان  بريو برِ

 11ديارترين  تايبةت  مةنديةكانى  دميوكراسيةت و  مافةكانى مرؤظة  لة كؤمةلَكادا و بناغةى  طةشةكردن و  خؤشطوزةرانية.

ئةرك  بةرثرسياريةتى  جومطةكانى  دةولَتة كار  بؤ بيَطومان  ئةم  مافةش  دةبيَت  بة ياسا  ثاريَزراو  بيَت داكؤكى  ليَ بكريَ ، 
دةستةبةركردن و  رِيَزطرتنى  ئةو مافانة  بؤ هاوآلتيان  بكات و هيض  كؤت و بةنديَك  نة خاتة  رِيَطاى  ئةم  كارة  سودبةخش و  

تةوة  سةبارةت  بة ثرسةكان  بؤ فاف  بيَ و  زانيارى  ثيَويست  بآلوكاةطرنط و كاريطةرة  ئةركى  دةولَةتة  كة  بة رِاستى  ش
هاوآلتيان مافى  هةموو  هاوآلتيةكة  كة  داتاو  زانيارى  ثيَويستى  لة بةردةستا بيَت  ئةمةية  ضاكسازى رِاستةقينة و 
 ثةيرِوكردنى  دميوكراسيةت و مافةكانى  مرؤظ  حكومرِانى  شايستة  ضونكة  دميوكراسيةت و ئازادى  دةستةبةر  نابيَت  ئةطةر

هاوآلتيان  شةفافانة  داتاو  زانيارى  ثيَويستيان  لة بةردةست  نةبيَت  بؤ  تاوتيَكردن و  برِياردان لةسةر  ثرسةكان  لة مةى  
ثيَشةوة  ئاماذةمان  ثيَكرد  كة  ئازاديةكان و  مافى  خؤثيشاندان و رِادةبرِين   ئةسلَةو  كؤت و بةند  بؤ  دانانى   بؤ  حالَةتى  

و  ثيَويستة  بةياسا  رِيَك  خبريَت  بؤ منونةى  لة ياسايي  فةرةنسيدا  هةموو  جؤرة  طوتاريَك  يان  نوسينيَك  رِق  و تايبةتة  

                                                           
 .85نقالٌ  عن  د. محيد  حنون  خالد املصدر  السابق , ص   20/5/1995حكم  احملكمة الدستورية العليا  يف  مصر ,    -9

( من  االتفاقية  10( من  العهد  الدوىل  اخلاص  باحلقوق  املدنية  و السياسية  , املادة )19/2من  االعالن  العاملي  حلقوق  األنسان  , املادة ) (19املادة )  -10
 (  من  امليثاق  االفريقي  حلقوق   االنسان  الشعوب .9االوروبية  حلقوق  االنسان  , املادة )

,  2007د. حممد  خليل  موسى  , القانون  الدوىل  حلقوق  االنسان  , احلقوق  احملمية  , اجلزء الثاني  , دار  الثقافة  , عمان  ,  د. حممد  يوسف  علوان و  -11
 .277ص 
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قني  توندو تيذى  تائيفيةتى ئاينى  و مةزهةبى  بآلوبكاتةوة  قةدةغةية  و هةر بؤضونيَك  تاوانةكانى  جينؤسايدى بة 
 12.زيةكانةوة  بة درؤ  خباتةوة  قةدةغةيةكؤمةلَى  طةىل  جولةكة لةاليةن  نا

 دميوكراسيةت و مافةكانى  مرؤظةوةدووةم/ طـرنطى رِيَثيَوان و ثةيوةندى  بة 

وةك  دةوتريَت   سةدةى بيست و يةكةم  سةدةى  دميوكراسيةت و  مافةكانى  مرؤظ  طةيشتنى  طةآلنة  بة مافة  رِةواكانى خؤيان  
ئابورى  يان  كؤمةآليةتى  يان  خزمةتطوزارى ئةمةش  بنةماكانى  ثيَشكةوتن و شارستانيةتة جا  مايف  سياسي  بيَت  يان  

مرؤظى  ئةم  سةدةية  وةك  سةدةكانى  ثيَش  و  نية و  لة مافةكانى  خؤى بيَدةنط  نابيَ و  خواستةكانى دةخاتة رِوو  برِيار  
قسةكردن و رِادةبرِين و  هةلَبذاردنى  سةرؤك  و سةركردةو و  لةسةر  ضارةنوسى  خؤى دةدات  دةبيَت مايف  ذيان  و مافى 

بةرِيَوةبةرانى  حكومةت و ثةرلةمان  و  هةموو جومطةكانى  دةولَةتى  هةبيَت  هاوكات  مايف  ضاوديَرى  هةية و  ئةتوانيَ  لةسةر  
ةى  ئاشتيانةى  دوور لة توندوتيذي  هةية و  كار الينبات  خؤ  ئةطةر  بؤى نةكرا  مافى  خؤثيشاندان و رِيَثيَوان  و طردبونةو

     13.ئةتوانيَت  ئةندام  بيَت و  ثةيوةندى  بةرِيَكخستنى  ثارتةكان  و  رِيَكخراوة  ثيشةى و جةماوةريةكانةوة بكات

ةدا و  جا بؤية  ئةطةر  دميوكراسيةتيَك  لةسةر  بنةمايي   ئةقآلنى  دروست  نةبيَ و  طرنطى  تةواو  بة هاوآلتيان  ن
دميوكراسيةتيَكى  كةم  كورت و ساختة و  ناتةواوة   بةآلم   ئةطةر  لةسةر  بنةمايي  زانستى  و  رِاستى  بنياد  نرابيَت  
بةتواناترة  لة دةستةبةركردنى  دادثةروةرى و  يةكسانى   لة بوارةكانى  رِاميارى و  مافةكانى  مرؤظ  و  بوارى ئابورى و  

ستة  دميوكراسيةت  بة شيَوةيةك  بيَت  كة دةولَةت بة تةواوى  بيَاليةن  و دادثةروةر  بيَت  لة نيَوان تةواوى  كؤمةآليةتيدا  ثيَوي
مةزهةب  و  خيَأل و  سةرجةم  جياوازية  كؤمةآليةتيةكاندا و  هاوسةنطى  رِابطريَت و  ثيَويستة  هةموو سرتاتيج و ئاماجنةكانى  

يَت  ضونكة  كاراكتةرى  رِاستةقينةى  سةرجةم  رِووداو  طؤرِانكاريةكان  مرؤظ  خؤيةتى ، ديارة  بؤ مرؤظ  و  لة ثيَناو  مرؤظ  ب
مةبةستمان  ليَرة  مرؤظى  كاراو  طةشبني و  داهيَنةرة  نةك  مرؤظى  بيَ  تواناو  بيَ بكاك  ئةبيَ  ئةوةش بليَني  كة  

كدا  سةرجةم  كيَشةكان  ضارةسةر  بكات  بةلَكو  باشرتين  شيَوازيَكة  دميوكراسيةتيش   عاساى  سيحرى ثيَ  نية  لة شةو  رِؤذيَ
كة مرؤظ  ثةيي  ثيَ  بردبيَت  بؤ سيستةمى  حكومرِانى و ثاراستنى  مافةكانى  مرؤظ و ثيَكةوة  ذيانى  ئاشتيانةى  كؤمةآلنى  

     14.خةلَك

                                                           
الضففة    -الفلسطينية     املركز  الفلسطيين  حلقوق  االنسان ,  دراسة  يف  حرية  الرأي   و التعبري  و  احلق   يف  التجمع   السلمي  يف  ظل   السلطة   -12

املتاح  على                                                                                                                                  .6( ص 6,  سلسلة  دراسات  ) 2004الغربية   و قطاع  غزة , 
          www.pehrgaza.orgالعنوان  االلكرتونى  التالي  

 فادى  كحلوس ,  مقال  حول  الدميقراطية  و حقوق  االنسان  )موقع  احلوار  املتمدن ( املتاح  على  العنوان  االلكرتوني التالي :      -13
http: pagaes .infint.net /moubayed/chap 10.ntml.2015/2/20 

 الدميقراطية  و  حقوق  األنسان  ,  اسس    و ركائز  و تطبيق  الدميوقراطية ,  متاح  على  العنوان  األلكرتونى  التالي :   -14
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طفتوطؤى  كراوة  هةية  دةبيَت  هةميشة  لةطةشةكردندا بيَت   ديارة  دميوكراسيةتيش  بةردةوام  ثيَويستى  بة نويَ  بونةوة و
ميكانزم  و فاكتةرى نويَ  و جيا جيا  بدؤزيَتةوة  بؤ  ضارةسةكردنى  حكومرِانى و  سةرجةم  ثرسةكانى  كؤمةلَطا وة ثيَويستة  

بةرذةوةندية طشتيةكانى  مرؤظايةتى و  طةشة  بة تواناكانى  مرؤظ  بدريَ و  بكريَتة  هيَزيَكى  مرؤى  كارا  بؤ  ثاراستنى  
 15.تؤكمةكردنى  ثةيوةنديةكانى  لةسةرجةم  بوارةكانى  هزرى و  معريفى و  زانسيت دا و زالَ بوون  بةسةر  كيَشةو  طرفتةكاندا

 تةوةرى سيَيةم/ ميَذووى رِيَثيَوان لة كوردستان و ئاستى خواست و داواكارى هاوآلتيان

، هةرضةندة 1991م بوارةدا تايبةمتةندي خؤى هةية و ميَذووةكةى دةطةرِيَتةوة بؤ دواى رِاثةرِينى كؤمةلَطةى كوردستانى لة
لة شارى هةلَةجبة خؤثيشاندان كرا دذي رِذيَمى بةعس كة بة رِووخانى ضةند طةرِةكيَكي  1987ثيَش ئةم بةروارةش لة سالَي 

ئةو شارة و شةهيدبوونى ذمارةيةك لة هاوآلتيان كث كرايةوة. دواى رِاثةرِينيش لة طةرميان سةريهةلَدايةوة و خةلَكي 
خزمةتطوزارييةوة كة ئةو اليةنة هاوآلتياني ليَ بيَبةش  خؤثيشاندةر دذ بة اليةنيَك رِيَثيَوانيان كرد بةهؤى هةنديَك يارمةتى و

كردبوو، يارمةتيةكة درابوو بة كادر و ئةندامةكانى خؤيان، خؤثيشاندانةكة توندوتيذي ليَكةوتةوة و بة سوتاندنى 
ةوة  بةآلم ئةم ئؤتؤمبيَليَكي اليةنةكة و برينداربوونى شؤفيَرةكةى كؤتايي ثيَهات. هاوكات لةشارى هةلَةجبةش سةريهةلَداي

خؤثيشاندانانة خؤرسكي و سادة بوون و تةنها خواستى خزمةتطوزاريان هةبوو، بةآلم دواتر كة شةرِي ناوخؤ سةرهةلَدةدات، 
جؤريَك لة مت بوون تووشي ئةم ثرؤسةية دةبيَت و هةركةس ئةم كارة ئةجنام بدات بة نةيار تةماشادةكريَت و تؤمةتى خيانةتى 

طةشةكردنى كؤمةلَطة و  2003م ئةوةى طرنطة ئاماذةى ثيَبكريَت لةدواى ثرؤسةي ئازادي عيَراقةوة واتة دواى دةدريَتةثالَ، بةآل
لةشارى هةلَةجبة خؤثيشاندانيَكى طةورة دةكريَت و تورِةيي هاوآلتيان  2005ضاوكراوةيي زياتر هةستى ثيَدةكريَت و لة سالَي 

نن و بةآلم دواتر ئةميش كث دةكريَتةوة، هةرضةندة ثيَشرتيش لة شارى كةالر لة دةطاتة ئاستيَك مؤنؤميَنتى هةلَةجبة دةسوتيَ
بةهؤى بةرزي ثلةى طةرما و نةبوونى كارةباوة خؤثيشاندان دةستثيَدةكاتةوة هاوكات لة شارى  2003-2004

ووداوةكانى بةهارى عةرةبي دةربةندخيانيش بةهةمان شيَوة كة تيايدا ذمارةيةك لة خةلَك دةستطريكران و دواتر ئازادكران. رِ
هةلومةرجيَكي نوآ درووست دةكات و ئاستى خواستى هاوآلتيان لة كوردستان طةشةدةكات و ئةجمارةيان ئؤثؤزيسيؤنيَكي كارا 

ي شوبات و رِؤذانى دوايي ليَدةكةويَتةوة كة  17سةرهةلَدةدات و خةلَك داواى طؤرِيين سيستةمي سياسي دةكةن كة رِووداوةكانى 
بطؤرِيَ و  50بة  50رِؤذ بةردةوام دةبيَت و بةآلم فشارى ئةجمارة اليةنةكان ناضاردةكات كة شيَوازي فةرمانرِةوايي  40 ماوةى

و هةلَبذاردن و ثيَكهيَنانى حكومةتى نوآ  2013سةرؤكايةتى ثةرلةمان ئةجمارةيان بدرآ بة هيَزيَكي ئؤثؤزيسيؤن. بةآلم دواى 
سةآلت و كيَشةيةكى تر سةرهةلَدةدات كة ئةويش كيَشةى سةرؤكايةتى هةريَمة، كة ئةويش ئؤثؤزيسيؤن دةبيَتة بةشيَكي دة

و شةرِي داعش، ئةم ثرؤسةية تووشي وةستان  2014كؤمةلَيَك طرفت و خؤثيشاندان بةدواى خؤيدا ديَنيَت. دواى رِووداوةكانى 
تريؤر. ديارة قةيراني ئابوورى هةريَم و شةرِي داعش و  دةبيَت و دةسةآلت دووبارة مل نادات بؤ خواستى شةقام بةبيانووى شةرِي

برِيين مووضةى كوردستان لةاليةن حكومةتى بةغداوة ليَكةوتةكانى خؤثيشاندانةكانى ئةم دوواييةي مامؤستايان و 
                                                           

 فادى  كحلوس , املصدر  االلكرتونى  السابق.      -15
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نى ثاشةكةوتى مووضة فةرمانبةران بوو. ثيَمواية شيَوازيَكى شارستانيانة و هيَمنانة بوو بؤ داواكردنى مافة رِةواكانيان كة البرد
بوو. ئةوةى طرنطة ئاماذةى ثيَبكريَت ئةوةية خؤثيشاندةران ئةجمارةيان رِيَطة نادةن هيض اليةنيَكي سياسي بؤ بةرذةوةندي خؤى 
سوارى شةثؤلي نارِةزايي هاوآلتيان و مووضةخؤران بيَت و بةخؤرِسكي دةردةكةويَت و دةسةآلت ناضار ثشتطريي دةكات. طرميانةى 

يَذووة لةوةداية لةكاتى شةرِدا ثرسي خؤثيشاندان و خةباتى مةدةنى شكست ديَنيَت و هيض دةستكةوتيَك بؤ هاوآلتى ئةم م
 بةدةست نايةت، بةآلم بةثيَضةوانةوة لةدؤخي ئاشتيدا هاوآلتي زياتر ضاوكراوة دةبيَت و بةبويَريةوة داواى مافةكانى دةكات.

 كخراوةكان  و مةرجةكانى  رِيَثيَوان و خةباتى  مةدةنى  و خؤثيشاندان.بـاسى  دووةم/ كؤمةلَطاى مةدةنى  و رِيَ

 تةوةرى يةكـةم/  كؤمةلَطاى  مةدةنى و رِيَكخراوةكان .

 تةوةرى  دووةم / مةرجةكانى رِيَثيَوان  و  خةباتى  مةدةنى و خؤثيشاندان.

 مةلَطاى  مةدةنى و رِيَكخراوةكانتةوةرى يةكـةم/  كؤ

كانةى   كة  زؤر  ثيَناسةو  تيَرِوانني و  ديد و  بؤضوونى  هةمة  جؤر   لةسةرى  هةية  بريتية  لة   كؤمةلَطاى يةكيَك  لةو  ضةم
مةدةنى.  ئةم  ضةمكة  ثيَشينةيةكى ديَؤينى هةية  رِةنطة  بتوانني   ثيَشينةيي  بة هاوتاى  ثيَشينةيي  فةلسةفة   لة قةلَةم  

اتى   سياسى  رِؤمانيدا  بة ماناى   ) كؤمةلَطةى  هاوآلتيان (  هاتووة . بةآلم   لة سةردةمى   بدةين  . بؤ  منونة   لة  ئةدةبي
   16.نويَدا  ئةم  ضةمكة  هاو واتايةكى   فراوانى   لةخؤطرتووة

بريتية   لة طروثى   كؤمةلَطاى  مةدةنى  لة سيستةمى  فراوانى  رِيَكخراوة  رِةمسى  و  نارِةمسيةكان   ثيَكهاتووة ، ئةم   سيستةمة 
ئابورى  ،  فةرهةنطى ، نةتةوةيي ، نةذادى ،  فيَركارى  ، ئاطاداركردنةوة ، خاوةن  نفوز ،  فراواخنوازى ) ئةو  طروثانة  
   رِيَكخراوانةى  كة بؤ  باشكردنى   ذيَرخان و  ذيانى  طشتى   هةوأل دةدةن (  هةروةها   ئةو  طروثانةى  كة  سؤزيان   بؤ  هةنديَ

مةسةلة  هةية ، لة باتى   بزاوت   يان  طروثةكانى  ثةيوةست  بة  ذينطةوة  ، ضةك   دامالَني  ،  ذنان ، ثشتيوانانى  
بةكاربةران ،  بةرهةمهيَنةران ،  طروثة  مةدةنيةكان ،  ضاثةمةنى  و  ئةو  دةزطايانةى  كة بؤ ضاككردنى  سيستةمى  سياسى  و  

ةكةن ، لة رِيَطةى   فيَركردنى  دةنطدةران ،  جؤشدارانى  طشتى ،  ضاوديَرى  دةنطدان ، هةلَويَست  دميوكراتيزةكردنى  كار  د
بةرامبةر  طةندةلَييةكان..هتد  جطة  لةمانةش  ، كؤمةلَطةى  مةدةنى  بازارِى   ئايديؤلؤذيَك  ) رِةوتى  زانيارى و  ئةنديَشة( 

ربةخؤ ، دةزطاكانى   تايبةت   بة خستنةرِووى  ضاالكية   فةرهةنطى و  دةطريَتةوة  كة  دةزطاكانى  رِاطةياندنى  سة
 17رِؤشنبريييةكان ، زانكؤكان ، بآلوكراوةكان ، كؤمثانياكانى  بةرهةمهيَنى  فليم  تؤرِة  هونةهونةرييةكان  دةطريَتةوة.

                                                           
 .17ز ,ل2005عةقل و هةست , و:حممد  كريم , ضاثى يةكةم , دةزطاى ضاث و ثةخشى سةردةم , سليَمانى ,  كارل  ثؤثةرو  ئةوانى تر ,    -16

 167هةمان سةرضاوة , ل   -17
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ةمسيةكانى  كؤمةلَطاى  مةدةنى  بدات ،  بؤية  لة ليَرةدا  حةز  دةكةين   كرؤكى  باسةكان   دةورو خوىل  رِيَكخراوة  رِةمسى و  نارِ
 ثيَناسةى  رِيَكخراوة  شؤرِ دةبينةوة نيَو مةبةستةكةمان....

(: يةكةيةكى  كؤمةآليةتية  بؤ  ئاماجنيَكى  دياريكراو  ثيَكهاتووة .  رِيَكخراوةكان  لة رِووى  Organizationرِيَكخراو )
نن  لةطةأل  ثةيدابوونى  ئادةميزادةوة  سةريان  هةلَداوة.  ضونكة  مرؤظ  بة  تةنيا و  جيا  ميَذووى  سةرهةلَدانيانةوة  زؤر   كؤ

،  لة  خةلَكى  هةرطيز  نةيتوانيوة   بذي ، بؤية  بؤ مانةوة و  بة ديهيَنانى   ثيَويستيةكانى  هةر  دةبيَ   لة رِيَكخراويَكدا  بيَت 
ات ، نةك  هةر ئةوةندة  بةلَكو   لة ضةند  رِيَكخراويَكدا دةذي  و لةطةأل   كؤمةلَدا   بة دريَذايي  ذيانيشى   لةطةلَيدا  هةلَبك

 18.مامةلَةى  لةطةلَدا  دةكات

هةر  رِيَكخراويَك ، بضوك  يان  طةورة ، الوةكى  بيَ يان  سةرةكى   بةرثرسياريَتى   كؤمةآليةتى  لة ئةستؤداية .، ضونكة  بوون و 
كؤمةلَطة  يان  ئةو  ذينطةيةى   تيايةتى . هةر  بؤيةش  بةشدار  بوون  لة ثيَشكةوتنى   كؤمةلَطة و   سةركةوتنى  بةندة  بة 

خؤشطوزةرانى ، طرتنة  بةرضاوى   بةرذةوةندى  طشتى  لة ثيَش   بةرذةوةندى  كةسى ، بةرطريكردن لة ثيَويستيةكانى  كةسانى  
ة دةست   هيَنانى   ئةو  ئاماجنانةى  كة بونةتة  هؤى  دروستبونى  ئةو  رِيَخراوة نيَو رِيَكخراو ، بة دةستةبةركردنى  مانةوة،  ب

 19.لة ئةستؤداية

 ديارة  وةك   ئاماذةمان  كؤمةلَطةى  مةدةنى  بة كؤمةلَطةى  رِيَكخراوةكان  ناسراوة  ئةو  )رِيَكخراوانةش  لة رِيَطةى    خةلَكةوة 
ةمسية  و حكومية ، وة  هةم  نارِةمسى  و ناحكوميشيان  تيَداية  واتة   ئةهلى و سةربةخؤى دامةزراون  و ثيَكهيَنراون ، هةيانة  رِ

 .  ليَرةشدا   بة باشى   دةزانني   ثيَناسةى  هةر  يةكةيان  بكةين: 20(

 : Formal organizationرِةمسى   يرِيَكخراو
دةكريَ  ثيَكهيَنانى  بة ثيَى  ياسايةك  بيَت  وةك  بانكى  سةرةكى ،  ئةم  رِيَكخراوة  بة ثيَى  ياساى  رِةمسى  ثيَكهاتووة  واتة  

 يان  وةزارةتى  ثةروةردة ، يان  دةكريَ  بة برِياريَكى  رِةمسى  بيَت  وةك   مؤلَةتى  دامةزراندن  يان  فةرمانى   كارطيَرِى  هةر 
 ى   نويَ  دامبةزريَينَ  ثةنا دةباتة  بةر  رِةمسيات.دةزطايةك  كة بيةويَ   لقيَكى  نويَ  بكاتةوة ، يان   فةرمانطةيةك

 :Informal organizationرِيَكخراوى  نارِةمسى 
ئةم  طروثانة  لة ئةجنامى  مامةلَةى  نيَوان  خةلَكى و لة خؤوة  ثيَكديَت ، كة  بريتية  لة  قةوارةى  جيا جيا   هةمان  

اسنامةيةكى  رِةمسيان  نيية. ضةندين  هؤ هةن   بؤ  ثيَكهيَنانى  ئةم   رِيَكخراوانة  تايبةمتةندى   رِيَكخراويان  هةية ،  بةآلم   ن
لةوانة ) ئارةزووى  ضوونة   ناو  كؤمةلَطان  بؤ  دةستةبةركردنى   هيَمنى و ئاسايش و ثاراسنت و دةستكةوتنى ضةند  ئاكارى  

                                                           

 .141ز , ل 2003, بةشى رِوناكبريى  )ي.ن.ك( , سليَمانى , 31رِةفيق  سالَح , بةرِيَوةبردن و رِيَكخراو , طؤظارى  رِيَبازى نويَ , ذمارة     -18

 هةمان سةرضاوةى ثيَشوو.  -19

 .3ز , ل 2004ئاسؤ جةبار , كؤمةلَطاى مؤديَرن , ضاثخانةى تيشك , سليَمانى ,   -20
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دةسةآلتةكان ، ثرِكردنةوةى  ئةو  بؤشاييةى  كة  رِيَكخراوة   رِيَذةيي،  ئامؤذطارى  ، رِيَنويَنى ، نزيكبونةوة لة  خاوةن 
 رِةمسيةكان  بؤيان  ثرِ ناكريَتةوة  ....هتد

رطانانة  ) ض  بؤ رِةمسى  و  حكومى  ض  نارِةمسى  تايبةتى(  كاريطةريةكى  تةواويان   لةسةر  ؤو  ئ ديارة  هةريةك  لةم  رِيَكخراو
بة جؤريَك  كة  شويَنةوارى    هةمة  جؤرى  سياسى  ، ئابورى ،  كؤمةآليةتى ، رِؤشنبريى و   تاك و  لةسةر  كؤمةلَطة  هةية، 

 لةسةريان  جيَدةهيَلَن.

هةر ضةندة  جياوازى  بنجى  لة  شيَوازى  ئيشكردن و ئامانج و دةستةبةركردنى  رِاى  طشتى  لة  كؤمةلَطا   لة نيَوانياندا  ئادةطى   
اوة   رِةمسى و  حكومييةكانن  بة  تيَكرِا كاريطةرى   رِاى  طشتييةوة ،  رِيَكخراوة  رِةمسى و  حكوميةكان  هةية ، هةرضى  رِيَكخر

بايةخ  و  طرنطى  تةواو  دةدةن  بة رِاى  طشتى ، هةولَى  خستنة طةرِى   دةدةن  بة  طرتنةبةرى    ميكانيزمةكانى 
عريفةى  رِوون و  تةواو  لةسةر  كيَشة  هةنووكةييةكان  و بابةتة  هةمة هؤشياركردنةوةى تاك و جةماوةر   بة ثيَدانى   مة

ضةشن  و  طشتكريةكان  ضونكة   تا  جةماوةر   هؤشيارو  بة ئاطابيَت ، مةعريفةى  بةسةر  كيَشة و  بابةتةكاندا  زياتر   
بكات،  ضونكة  مومكني  ني ية،  كة جةماوةر  لةسةر   بشكيَتةوة  اكرت   دةتوانيَت   رِاى  خؤى  لةسةريان  دةربرِيَ  قسةيان  لةسةر 

 شتيَك   رِاى  خؤى  باس  بكات  كة  مةعريفةيةكى لة بارةوة  نةبيَت!

هةر  ئةمةشة   خودى   حكومةتيش  زؤر جار دام و دةزطاكانى  وةك  ميكانيزميَك  بؤ  ثرِكردنةوةى  ثيَداويستيةكانى  جةماوةر  
بةكاردةهيَنن، ئةمةش  ئةوة  دةطةيةنيَت  كة حكومةت   تةنها  رِؤلَى  خؤى  لة بوارى   ئاسايش  و  ثؤليسدا  لة  زانياريةكان  

كورت  نةكردؤتةوة ،  بةلَكو  هةستاوة  بة ثيَدان و دةستةبةركردنى  خزمةتطوزارى  و  زياتر  كردنى  بةرهةم   لة  ثيَناو  
مةشدا  تةنها   مةبةستى  ئةوة  نيية  كة  ثشتطريى  طةل  بؤ  خؤى   دةستةبر بكات   ، بةرزكردنةوةى  ئاستى  بذيَوى  خةلَك.  لة

بةلَكو   مةبةستى   ئةوةية  كة  طةل و جةماوةر  وا  ليَبكات  كة بة شيَوةيةكى  ثؤزةتيظ  رِؤأل  ببينن  لةو  نةخشةو  ثالنانةى  
 21.كة لة باوةرِو ئايدياى  ئةوةوة  ديَنة  دةرةوة

بة جؤريَ   لة جؤرةكان  رِاى  طشتى   بةالى  خؤيدا  رِابكيَشيَ   كة  ثشتطرييةكى  طةورة  دةبيَت  لة خؤى و  كردةكانى ، واتة  
ئةمةش  لةو دؤخةوة  دروست  دةبيَت   كة تةكنةلؤجياو  ميكانيزم  و  هؤكارة  هةمة  جؤرةكان   لة ذيَر كؤنرتؤلَى  حكومةتدان ، 

رِاى طشتى   ثيَيان   رِابكيَشيَت . !  بؤية  دةتوانريَت   بوتريَت   رِيَكخراوة  رِةمسى  و  حكومةتيةكان و دام   ئةوانةى  كة  دةتوانيَت
 و دةزطا   حكوميةكان  دةتوانن  رِؤلَى  طةورة  ببينن  جا  ض  ثؤزةتيظ   ياخود  نيَطةتيظ!!

يانةى  كة  ثيَشرتر  ئاماذةمان  ثيَدان ،  ئةم  رِيَكخراوانة  زؤرجا   بريتية   لةو  رِيَكخراوة   الوةك -رِيَكخراوة  نارِةمسيةكان:
بةهؤى  جؤرى  مجوجولَةكةيان   دةتوانن   جؤريَك  لة رِةفتار بنويَنن  كة بةهؤى  طرنطى  ئةو  كردةيانةوة ،  ناويان   خبريَتة   

و  بةرثرسان  بة طروث  و كؤمةلَيَ   فشار  ناو بربيَن ، سةربارى   كردةكةيان   كة ئةويش    كردةى  طوشارة  لةسةر  دةسةآلتدار
                                                           

 .142رِةفيق سالَح , بةرِيَوةبردن و رِيَكخراو , سةرضاوةى ثيَشوو , ل     -21
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وةك  ومتان  ئةم  ناوليَنانة  بؤ كاريطةرى  ئةو  طروثانةية  طوشار و  ثةستانةكةيان  كة  ثراكتيزةى  دةكةن  لة ثيَناو   
ثضرِة ، هةشيانة  زؤر  هةنديَ     بةديهيَنانى   ئاماجنةكانيان ، ئةو طروثانةش  شيَوازى  فشارةكةيان   جياوازة  هةيانة  ثضرِ

بةردةوامة.     ديارة  ئةم  رِيَكخراوو  طروثانة  لة ذيَر  سايةى  دةسةآلتيَكى  دميوكراسيدا  دروست  دةبن  و كار بؤ  هيَنانةوةى  
و ئابورييةكان    قازاجنى  خؤيان  دةكةن،  بةهؤى  بة  تواناييان  كاريطةرى   خؤيان  لةسةر   برِيار و  كاروبارة  سياسي 

هةنديَ  لة بريمةندانى  رِؤذئاوا   لة       22جيَدةهيَلَن  هةرضةند  ئةو  كاريطةريانة  رِاستةوخؤ  يان  نارِاستةوخؤ ،نا رِةمسني .
نة   بة ثيَى واية  كة  طروثةكانى  طوشار  دةبن  بة دوو بةشةوة ، ئةو  بةش و جؤرا نيَوانياندا  بريمةندى  فةرةنسى  )ذان  مينو(

 ثيَى  ئاماجنةكان  كة  رِؤلَى  طةورة  دةطيَرِن ، ئةوانيش:

ئةمانة   ئةو  طروثانةن   كة كار  بؤ   بةدةستهيَنانى  بةرذةوندى بؤ  ئةندامةكانيان  دةكةن ،  -رِيَكخراوة  ثيشةييةكان: -1
ئةندامانى  ئةم  طروثة  زياتر  لةيةك   طروثى   دةيانةويَت خؤشطوزةرانى  بؤ  ئةندامانى   رِيَكخراوةكةيان   دةستةبةر بكةن ،

 ثيشةيني و  سةنديكاكانى    كريَكاران و  خاوةنة  ثيشةييةكان  و بةرهةميَنةرةكان  لةم  جؤرة  رِيَكخراوانةن.

قيةكانةوة  دةيانةويَت   لة  رِيَطةى  هةلَويَستى   فيكرى و ئةخال  -ئةو كؤمةلَ  و تاقمانةى كة  خاوةنى  ئايديؤلؤذيان: -2
بةرذةوةندييةكانيانةوة  بثاريَزن ، طروثة  ئاينى و  ئةخالقى  و نيشتمانيةكان و  ثاريَزةرانى  ذينطة و  مذدة بةخشان  و 
طروثةكان  مايف  مرؤظ   و ثاريَزةرانى  بالَندة و  طيانةوةرة  دةطمةنةكان  لةم  طروثانةن. هةرضةندة   طروثةكانى  طوشار  لة 

سةآلتى   سياسيدان بةآلم   هةوأل  دةدةن  سياسةتة   طشتييةكان   رِووة و خؤيان   رِابكيَشن  و وةك  نيَوةنديَك   لة دةرةوةى   دة
نيَوان   حكومةت  و هاوآلتياندا  كار دةكةن ، بةآلم   لة وآلتة   تؤ تاليتارييةكاندا   طروثةكانى   طوشار و حيزبة   سياسيةكان  

،  هةردووكيان  هةرِةشةى   رِاستةوخؤ و نارِاستةوخؤ ) لة  هةنديَ   حالَةتيشدا  توندوتيذي (   وةك  يةكيان   ليَديَت
  بةكاردةعيَنن   وةك  ئةوةى   لة كاتى    دةسةآلتى     نازيةكانى   ئةلَمانيا و  فاشيةكانى  ئيتاليادا  رِوويدا ، ليَرةوة   بؤمان 

طةريةكى   زؤريان   لةسةر  رِاي  طشتى   و  حكومةت   هةية   ضونكة  خاوةنى   دةردةكةويَت   طروثةكانى    طوشار  كاري
ن    توانايةكى   دارايي  و  جةماوةرين  لةو   رِيَطةشةوة  كارئاسانيان  بؤ  دةكريَت  تاوةكو   كةنالَكانى   رِاطةياندنيان  بةكاربهيَن

نيَكدا   ئةوةش  دةبيَتة   هؤى  هاوسؤزى   رِاى  طشتى رِاى  طشتى   بؤ  خستنةرِووى   كيَشةكانيان   لة هةموو كات   و شويَ
لةطةلَياندا ، طةر  ئيَمة   سةرجنيَك   لة كؤمةلَطاى كوردى   بدةين   واز  لة   بارودؤخة  نا هةموارةكان    و داطريكارى و   بؤ  

ئةو  بلَيَني   كة جوآلنةوةى   رِزطارخيوازى  كورد  لة  دواى      دةولَةتى  كوردى   بة دريَذايي   ضةندين    سةدة   بهيَنني ، ثيَويستة
شكستهيَنانى   زجنريةيةك   شؤرِش   و رِاثةرِينى   خويَناوى   لة كؤتايي   سةدةى   نؤزدةيةمدا   ثيَى ناية  قؤناغيَكى  نويَى  

ريى  الوانى   كورد   دروست   بوو   رِةطى داكوتا.  لة  خةبات   لةم  قؤناغةدا  ) هةستى  نةتةوايةتى (  لة   بري و هةستى  رِؤشنب
سةرةتاى  سةدةى  بيستةمدا   بؤ  يةكةجمار   رِيَكخراوى   سياسي و  جةماوةرى   ثيشةيي   سةريانهةلَداوة ،  زؤر الوان   و 

                                                           

ةكتةبى رِيَكخستنى زاهر  زةكار ,  طروثةكانى  فشار و  كاريطةريان  لةسةر  رِاى طشتى , و: جميد  سالَح , طؤظارى  رِيَبازى نويَ , بةشى رِوناكبريى , م    -22
 .107ز , ل 2004)ي.ن.ك( , سليَمانى , 
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يَكخراوانة  هةولَ و تةقةالكانيان  بؤ  سةرةتا   ئةو رِ   23.رِوناكبريان نيشتمانثةروةرانى  كورد   رِوونكردؤتةوة كؤرِى  سياسةتةوة
 دوو بوار  خستة طةرِ

 يةكةم/ خةبات  لة ثيَناو  طةيشنت  بة مافة  نةتةوةيية رِةواكانى  طةىل كورد.

 دووةم/  ناساندنى  كيَشةى  كورد  بة طةالنى  جيهان  لة رِيَطاى  خةباتى  ديبلؤماسيةوة.

كة ئاماذةمان  ثيَدان  ئةطةر ضى  لة  ذيَر   رِووثؤشى  ) كؤمةلَةو   رِيَكخراوانةى  ئةو  كؤمةأل و رِيَكخراوة  جؤربةجؤرانة  
كؤمةآليةتى  زانستى ، ئةدةبى ،  رِؤشنبريى ، وةرزشى و .... هتد( خؤيان  نواندووة  بةآلم  مةبةستى   سةرةكيان   خزمةتى  

ة عيَراقدا   هيض  كام   لةمانة  نةطةيشتنة  ئاكامى  (  ل1958يرسى   رشةواى  طةلةكةيان  بووة.  ديارة  تا  شؤرِشى )
 سةركةوتن و  ئاماجنةكانى   خؤيان  بهيَننةدى .

ز بة كوردةتايةكى  سةربازى  جلَةوى  حوكمى  طرتة دةست ،  لة 1958ى  تةموزى  14ثاش  ئةوةى  )عبدالكريم  قاسم (  لة 
دا بة لَيَنيدا  كة مافة  نةتةوةييةكانى طةىل  كورد   لة ضوارضيَوةى  دواى  بآلوبونةوةى  رِاطةياندنى  دةستورى  لة عيَراق

عيَراقدا  ضارةسةر بكات  ثاشان   رِاطةياندنى  ) ياساى   ئةجنومةنى   عيَراق ( كة  لة ذيَر   سايةيدا    ضةندين   رِيَكخراوى  
 24.سةربةخؤكردن( يان  ثيَدرا   سياسى و ثيشةيي و جةماوةرى  سةريانهةلَدا،  بةليَنى  ئازادانة  ) كارى

كة طةىل  كورد رِاثةرِى(  دةسةآلتدارة  يةك  لة دواي  يةكانى  عيَراق  ئةو  1991بة دريَذايي  ئةو  ماوةية  تا ) بةهارى  سالَى   
و  رِةمسى  و نارِةمسى  هةلةيان  ئةرِةخساند بؤ  خةلَكى  عيَراق  بةطشتى و  نة بؤ  كورد   بة تايبةتى  تاوةكو  رِيَكخراوة  سياسى 

و ثيشةييةكان  رِؤلَى خؤيان  بيَنن. ،  بةلَكو  حكومةتيَكى  ديكتاتؤرى  خؤى  بةسةر  واقيعدا  فةرز  كرد  وايكرد  هةردوو  جؤرلة  
خؤيان   رِيَكخراوةكان  لة كوردستان  بة يةك  ميكانيزمى  شؤرِشطيَرِانة و   بةكارهيَنانى   توندو تيذى  دذى  توند و تيذى 

نواندوة . ،  هةرضةندة  كيَ  بةركيَ  و  حيزبايةتى  كردن،  دذى  يةكرت وةستانةوة  ، شةرِى  ناوخؤ ،  رِووبةرِووبونةوة ،  
 نةكسةو  ئاش  بةتالَ  و سةرهةلَدانةوة..هتد

يَكخراوة  ثيشةيي و يةكيَكى   تر بووة  لة سيما و  رِووخسارةكانى  رِيَكخراوة  سياسيةكانى  كوردستان  )ديارة  رِ
جةماوةريةكانيش  هةردةم  سيَبةرى  ئةمان  بوون ، ) ئةوةتا  لةطةأل  يةكةم  كةرتبوونى  ثارتي  دميوكراتى  كوردستان  بؤ  دوو 
بالَ  لة شةستةكاندا   رِاستةوخؤ رِيَكخراوة ثيشةييةكانيش  بوونة  دوو  بةشةوة (.  رِيَكخراوة  ثيشةييةكان  لة ذيَر  ئةو 

ارودؤخة  نا  هةموارةدا  ضؤنيةتى  كارى  مةدةنى  خؤيان  وون  كرد بوو ، بوو  بوونة  ثاشكؤى  حيزب و كارى  حيزبايةتى  ب
 كردن   بآلوكراوةكانى   ئةو كاتةشيان   كة ئيَستةش  ثاريَزراوى  ئةو   رِاستية  دةسةمليَنن ،  بؤ  منوونة  لة بةلَطة نامةى  ذمارة

                                                           

 .101ز , ل2004حممد كةنطورِى و ئةوانى تر , مةكتةبى  رِيَكخسنت )ي.ن.ك( , سليَمانى ,    -23

 .5, ضاثى دووةم , ل 1968 – 1958شازين  هيَرش , رِيَكخراوة دميوكراسي و ثيشةييةكان لة ضةند  بةلَطةنامةيةكى  ميَذوويدا  ,    -24
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دا لة  ليذنةى  قوتابيانى  سليَمانيدا  هاتووة ، ليذنةى   قوتابيان دوا دةكات   لة قوتابيان   بؤ   25/12/1958(  ى لة  3)
(  ثارتى بثاريَزين  و ربطىو   ظبططةيشنت   بة  ئاماجنة   دوورة   نزيكةكان  ثيَويستة .  بة هةموو  توانايةكمانةوة  )

يةكيَك   لة بآلوكراوةكانى  مةكتةبى  سكرتاريةتى  يةكيَتى   ئافرةتان لة ئامؤذطاريةكانى  ببةين  بةرِيَوة.  هةروةها  
( دا  هاتووة  زروفى  جؤربةجؤرى  كؤمةآليةتى و  سياسي و  رِؤشنبريى و  نةتةوايةتى و نيشتمانى ، كؤمةآلنى   1/10/1963)

مةضةكيَكى  ثؤآليينة و  رِيَكخراوةكانيش     خةلَكى   كوردستان   وا  دةخوازيَ  كة تةنيا  ثارتيةكى  ثيَشرِةوبني ، ثارتى
ثةجنةكانيةتى ، ئةم  مةضةكةش   بة ئاشكرا   خؤى  لة رِيزةكانى   شؤرِشى  كوردستاندا   دةنويَينَ  كة لة ) الو ، قوتابى  ،  

 مامؤستا و  . ئافرةت .... ( ثيَكهاتووة.

هات  كة  حيزب  سةرثةرشتى  دةكرد و  هةم  رِيَكخراوة  ثيشةيي   شؤرِشى   كوردى  دووضارى  شكست 1957وةك  دةبينني   سالَى 
و جةماوةرييةكانى  دريَذكراوةى  جةستةى  حيزب ، دواتريش  لةطةأل  سةرهةلَدانى  شؤرِش و  دروستكردنةوةى  ثارتةكان  و  

، رِيَكخراوة  ثيشةييةكان  و    سةرهةلَدانى  ضةندين   ثارتى سياسى و  نةتةوةيي  لةمثةرِى رِاستةوة  بؤ  ئةوثةرِى ضةث
جةماوةريةكان  تا  ئةندازةيةك    حيزب  وةك   موتوربةكراويَكى خؤى  ضانديةوة . ليَرةو  لةويَ   كةم  تا زؤر  دةردةكةوتن ... 

،   رِامالَينى  تةقينةوةى   رِق و  تورِةيي  بة رِووى  رِذيَمى   ديكتاتؤرى  بةعسدا  ثةرِينى  طةىل كورد   ،ارِ  1991بةهارى 
 دةسةآلتى  رِذيَم   و دام  و دةزطاكانى   بارودؤخيَكى  نويَى   هيَناية   ئاراوة  كة ئةركى   ثرِكردنةوةى   بؤشايية   ئيداريةكةو 
  قةرةبوكردنةوةى  ذيَر دةستى  ضةوسانةوةى  بة رِةخساندنى  ئازادى و  سةربةستى  بؤ رِؤلَةكانى  طةىل كورد   كةوتة ئةستؤى

ثارتة   سياسيةكانى  طةىل كورد ،  ئةزمونيَكى   نويَ و   ميَذوويى  بوو لة  هةولَة  سةرةتاييةكاندا ،  ئةركى   دروستكردنى   
حكومةت  ثيَكهيَنرا   4/7/1992هةلَبذاردن  ئةجنامدرا لة   1992/مايس /19حكومةتى  كوردستانيان   كةوتة  ئةستؤ ، لة  

طوزارشتيَكى   ثيَشكةوتوو  بوو بؤ   طةيشنت   بة كؤمةلَطةى  مةدةنى ،  ئةو  ئةجنومةنة  هةلَبذيَردرا  كة  خؤى  لة خؤيدا  
كؤمةلَيَك   برِيارى  طرنطى  دةكرد، كة  بةلَطةى  بة تةنطةوة  هاتنى  هيَنانةوةى  كؤمةلَطةى  مةدةنى  بوون. وة  رِيَوشويَنيَكى  

ز  سةبارةت  بة 1993( ى سالَى 17ت و  خواستى   هاوآلتيان لةوانة  ياساى  ذمارة )منوونةيي  بؤ بة  دةستهيَنانى  ئاوا
ز   سةبارةت  بة   رِيَكخسنت  يةكيَتى  و  1993(   سالَى 18ثيَكةوةنانى  حيزب و  رِيَكخراوة  سياسى ، هةروةها  برِيارى  ذمارة )

 25.كؤمةلَة  ثيشةيي  كلتورى  و كؤمةآليةتيةكان

ؤشكةر  بوو بؤ   سةرهةلَدانى   دةيان  رِيَكخراوى  سياسى و   رِيَكخراوى ثيشةيي و جةماوةرى  و كؤمةآليةتى ... ئةمةش  رِيَخ
بةآلم  سةرهةلَدان  و  كةوتنة رِووى   ئةم  رِيَكخراوانة  وةك  دام و دةزطايةكى   كؤمةلَكةى  مةدةنى  نةبوون  ، بةلَكو   لةسةر  

ورى و  سايكؤلؤذيةى   كة لة رِؤشنبري و سياسيةكانى   كورد ) كة لة واقيعة تالَةكةى  ثيَشويان   تيَوةى   ئةو   بنةما   فيكرى و  كلت
 طال  بوون  دةستيان  ثيَكردةوة و   دريَذةيان  ثيَدا  ، ملمالنيَى  دةسةآلت   و  لة نيَو   ثارتة   سياسيةكاندا   وايكرد  كة ئةو 

                                                           

,  1, ذ.12ى حممد خليل ئيسماعيل , كؤمةلَطةى  مةدةنى و  ئايندةى  طروثة  ئتنيكيةكان لة عيَراق , طؤظارى سةنتةرى ليَكؤلَينةوةى سرتاتيجى , سالَ    -25
 .21ز , ل 2004سليَمانى , 
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يي و   كؤمةآليةتي  و سياسى  و رِؤشنبرييةى  هاتبووة  ئارا ،  بايى  ئةوةندةى  سوودى ليَ نةبينريَ  زةروورةتة   ميَذووية   نةتةوة
  26)ترسى   حيزبةكان   لة طةورةبوونى   يةكرت   بةتةواوى   طوازرايةوة   بؤ  شةرِ  لة ناو رِيَكخراوةكان  كؤمةلَطةى  مةدةنى (

يان  رِيَكخراوى  ئافرةتان و  قوتابيان و   خويَندكاران  و الوان  و مامؤستايان  دةبينني ، ئةمرِؤ    كة لة كؤمةلَطةى   كورديدا  دة
هةريةكةشيان  حيزبيَكى   لة ثشتة ، هةر  حيزبة و  دةيةويَ  هةميةنةى   خؤى بة  تةواوى  بةسةر  كةنالَةكانى  كؤمةلَطةدا  

يانةيةكمان   نيية بةسةر   حيزبيَكى  دياريكراو  نةبيَت  كة   ئةمةش   بكات  ، تةنانةت  ئةمرِؤ  بوارى  داطري كراوة  ، هيض  
زيان بة كؤمةلَطةى   مةدةنى  و  دةزطاكانى  دةطةيةنيَ ،  ) ضونكة  بةشدار  دةبن   لة كةرتكردن و  الوازكردنى  كؤمةلَطةى 

 وازدا (.مةدةنى  ،  بآلوبونةوةى  رِق  و كينة   لة نيَو  كةسانى   رِيَكخراوى   جيا

 بؤية بةشيَكى   نويَ  و  نةبيسرتاو  نيية  كةر  بوتريَت  )ذمارةيةكى  زؤرى  ئةو   دةزطايانةى   كة لة كوردستاندا   بة دةزطاكانى  
كؤمةلَى  مةدةنى  ناودةبريَن  دةزطاى  حيزبني و  بة ضةندان   شيَوة  بةشيَكن   لةو تؤرِة   دةزطايةى   حيزب  كة بةهؤيةوة  

  27ةبةزيَتة   ناو  رِةهةندة  جياوازةكانى  ذيانى  كؤمةآليةتى (داد

ئةم دةردةش   بؤ خؤى   هةموو  بزوتنةوة  و كؤمةآليةتييةكانيش   دةخاتة ذيَر   ثرسيارةوة  ليَرةوة  )هةموو  بزوتنةوةيةكى    
هةم  شةرِيَكى  ماركسيانة  ، يةكةميان  رِووى   لة كؤمةآليةتيش  لةم   كوردستانةدا  ناضارة  هةم  شةرِيَكى  ليربالَيانة  بكات ،  

كؤمةلَطةو  ئايني و  ئةو  سيستةمة  رِةمزييةية   كة فةرديةت   لة مرؤظ   دةسةنيَتةوة   دووهةميان   رِووى   لة ثارتة   سياسية   
راوان   بكةن ،  يةكةميان   بة دةسةآلتدارةكانى   كوردستانة   كة رِازى   نني   ثانتاييةكى   عةدالةتى  كؤمةآليةتى  ف

طذاضوونةوةى  ثةالمارى  كؤمةلَطاية   بؤ  تاكة كةس  دووهةميان  شةرِة  لة بةرامبةر  رِؤحى  مونوثؤلَخوازى دةسةآلتى  سياسى 
راو لة كاتيَكدا كة  دةسةآلتى  سياسى و  سياسةتى  كورد  لة سياسةتى  حيزبةكاندا   بةرجةستة بووة ، بزوتنةوة  جؤ   28.

جؤرةكان  و طروثة  هةمة  شيَوةكان  خاوةنى  شوناسى  تايبةتى  خؤيان  نةبوون   بةلَكو   سيَبةرى   ئةم    حيزب و  ئةو  حيزب 
 بوون ،  بؤية  هةرطيز  ناتوانن   طةشة  بة خؤيان  بدةن  لةو   ضوارضيَوةيةدا   دةرِوانن ،  كة حيزب   بؤيان    دياريدةكات  رِؤحى 

ةى   مةدةنيان  تيَداية  نيية  ضونكة  ئةو رِؤحة  رِةخنةيي ية ،   ضاوديَريَكةرة  فشارة ،طفتوطؤيان  تيَدا نيية  لة كؤمةلَط
 دةزطاكاندا  كة  كارةكتةرى  مةدةنى  دةبةخشن و  دةيانكةنة   دةزطاكانى  مةدةنى  رِاستةقينة . 

استةقينةيان  لة  كؤمةلَطة  هةبيَ   بةلَكو  ئةو  رِايةى  دروستى   دةكةن  دواجار  ووزة و  تواناي  دروست  كردنى   رِاى  طشتى  رِ
 ئةمرِؤ   دريَذكراوةى  ئةو  رِايةية  كة حيزب  نةخشةي  بؤ  كيَشاوة و ثيَى  دةوتريَت ) رِاى  حيزبي(.

 تةوةرى دووةم/ مةرجةكانى خؤثيشاندان

                                                           

 .32ز , ل 2001يَمانى , حمسني  ئةديب , ثاش  رِاثةرِين و ثرسةكانى  كؤمةلَى مةدةنى  , ناوةندى رِؤشنبريى بةدليسى , سل  -26

 .164ز  , ل2004مةريوان  وريا قانع , شوناس و ئالَؤزى , ضاثى يةكةم  , ثاثخانةى رِةنج , سليَمانى  ,    -27

 .188ز , ل2003مةريوان  وريا قانع , بةختةوةرى و بيَ دةنطى  , ضاثى يةكةم , دةزطاى ضاث و ثةخشى سةردةم ,  سليَمانى  ,     -28
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 1966( ي ثةميانى مافة سياسي و شارستانييةكانى سالَي 21لةمادةى )هةروةك رِوونة ئةم مافة بةرِةهايي مومارةسة ناكرآ. 

دا هاتووة: "مايف كؤبوونةوةى ئاشتييانة مافيَكي دانثيَدانراوة. رِةوا نية كؤت و بةند لةسةر ئةم مافة دابنريَ تةنها بةثيَي ياسا 
يشي نيشتمانى، يان سةالمةتى طشتى، يان و وةك رِيَكارى ثيَويست نةبيَ، لةكؤمةلَطةيةكي دميوكراتى بؤ ثاراستنى ئاسا

نيزامى طشتى، يان ثاراستنى تةندروستى طشتى، يان ثاراستنى ئادابي طشتى، يان ثاراستنى مايف ئةوانى تر و 
ئازاديةكانييان." هةر بةم ثيَيةش ياسادانةرى كوردستانى، لةياساي ئاماذةثيَكراو كؤمةلَيَك مةرجي لةسةر خؤثيشاندةران و 

 اران داناوة بؤ رِيَكخستنى ئةم مافانة كة لةخوارةوة ئاماذةيان ثيَدةكةين:دةسةآلتد

ئةمة بةيةكيَك لة فاكتةرة سةرةكييةكانى هةر خؤثيشاندانيَك دادةنريَت كة لة هةموو   ئاشتييانةبوونى خؤثيشاندان: -1
كى جيانةكراوةى خؤثيشاندان دادةنريَت. دؤكيوميَنتة نيَودةولَةتييةكانى مايف مرؤظ دا جةختى لةسةر كراوةتةوة و بةمةرجيَ

ئةمة جطة لةوةى ثالَثشيت ياسايي بؤ خؤثيشاندان مسؤطةر دةكات، لةهةمان كاتيشدا مومارةسةكردنى كةلتورى ليَبوردةيي، 
ئاشتيخوازي، يةكرتقبولَكردن، دان بةخؤداطرتن و قولرَتكردنةوةى فةرهةنطي دميوكراسيية. ئاشتيانةبوونى خؤثيشاندان 

دوواليةنى خؤثيشاندةران و ثؤليس دةطريَتةوة. ياساي خؤثيشاندانى كوردستان لةمادةى ضوارةم/سيَيةم ئاماذة بةم خالَة هةر
دةكات و دةلَآ: "ثيَويستة خؤثيشاندانةكة ئاشتييانة بآ و دووربآ لةكارى توندوتيذي، هةلَطرتنى داواكارى بؤ هانداني 

 توندوتيذي و جياوازي قةدةغةية."

يةكيَكي ديكة لةمةرجةكانى خؤثيشاندانى ئاشتييانة، هةلَنةطرتنى ضةكة، ضونكة  غةبوونى ضةك هةلَطرتن:قةدة -2
هةلَطرتنى ضةك دةبيَتةهؤى ئةوةى كة خؤثيشاندان لةرِيَرِةوى ئاشتييانةى خؤى دةربضيَت و ئاسايشي طشتى و طيانى هاوآلتيان 

ى ئامانج و ثيَويستيةكانى هةر كؤمةلَطةيةكي دميوكراتية كة كار بؤ بكةونة مةترسييةوة. هةروا هةلَطرتنى ضةك ثيَضةوانة
ئةوة دةكات ديالؤط لةبري توندوتيذي جيَطري بكات. هةرضةندة لة دؤكيوميَنتة نيَودةولَةتيةكان ئاماذة بةم خالَة نةكراوة، 

خؤثيشاندان و كؤبوونةوةكان  بةآلم سيستةمى نيَودةولَةتى مايف مرؤظ و هةلَسوكةوتى دةولَةتان، هةلَطرتنى ضةكي لة
قةدةغةكردووة و هةر خؤثيشاندانيَك كة ضةكي تيَدا هةلَبطرييَت، سيستةمي نيَودةولَةتى ثشتيوانى ليَناكات. هؤكارى ئةمةش 
بؤ ئةوة دةطةرِيَتةوة كة هةلَطرتنى ضةك دةبيَتةهؤى بةرهةمهيَنانى توندوتيذي. ياساي خؤثيشاندانى كوردستان لة ماددةى 

م ئاماذةى بةم خالَة كردووة و هةلَطرتن يان لةخؤبةستنى ضةك لةكاتى خؤثيشاندان قةدةغة دةكات تةنانةت ئةطةر حةوتة
مؤلَةتى ياسايي هةلَطرتنى ضةكيشي هةبيَت. هةروا هةلَطرتنى هةر ماددةيةكي تةقةمةنى يان ذةهراوي يان سوتيَنةر لةكاتى 

نةوة هةلَبطرييَت و ثؤليس لةسةريةتى رِيَكارى ياسايي دةرهةق بة خؤثيشانداندا قةدةغةية كةلةاليةن خؤثيشاندةرا
 سةرثيَضيكاران بطريَتة بةر.

نابيَت لة خؤثيشاندانةكان طوتة و درومشى وا بةرزبكريَتةوة كة رِق  قةدةغةبوونى هاندان يان بآلوكردنةوةى رِق و قني: -3
ئاميَز بن و ببيَتة هؤي نانةوةى ئاذاوة و ناكؤكي لةنيَوان ثيَكهاتة نةتةوةيي، ئايين، رِةطةزي و طرووثة سياسي و 

، طرذي و ناكؤكي ضةكدارانة. كؤمةآليةتيةكان، ياخود رِيَطة خؤش بكات بؤ هاندان و سةرهةلَدانى توندوتيذي، رِق، جياوازي
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ئةم جؤرة رِةفتارة دةبيَتةهؤى ئةوةى كة خؤثيشاندان لةئارِاستةي ئاشتيانة و دميوكراتيانةى خؤى دةربضيَت وة رِق و قني لةناو 
افة ( ي ثةميانى م20/2كؤمةلَطةدا بآلوبكاتةوة. سيستةمي نيَودةولَةتيش دذ بةم جؤرة رِةفتارانة دةوةستيَتةوة و لةماددةى )

سياسي و شارستانيَتيةكاندا هاتووة: "بةياسا هةر جؤرة بانطهيَشتكردنيَك بؤ رِقي نةتةوةيي يان رِةطةزي يان ئايين 
قةدةغةدةكريَت كة ببيَتة هؤى هاندان بؤ جياكارى، يان دوذمنكارى، يان توندوتيذي." ثالَثشت بةم بنةمايةش، ياساي 

طةى سيَيةم دةلَآ: "نابيَ مةبةست لة خؤثيشاندان هاندانى طروثيَك دذي طروثيَكي خؤثيشاندانى كوردستان لةماددةى دووةم/برِ
 دياريكراوبيَت بةهؤي ئاين، يان نةتةوة، يان رِةطةز، يان هاندانى طروثيَك دذي طروثيَكي ديكة بيَت."

يي وةرطرتنى مؤلَةتة بؤ يةكيَك لةو بابةتانةى كة زؤر مشتومرِي لةسةر دةكريَت، بابةتى ثيَويست وةرطرتنى مؤلَةت: -4
ئةجنامدانى كؤبوونةوة و خؤثيشاندان. ئةوةى كة لة مايف كؤبوونةوة و خؤثيشانداندا دةبيَ بة بنةما وةربطرييَت، ئازادي 
كؤبوونةوة و خؤثيشاندانة، كة دةبيَ لة رِؤتني و بةربةستى كارطيَرِي بةدووربيَت. رِةخساندنى ميكانيزمى ثيَويست بؤ 

بوونةوة و خؤثيشاندان، بةشيَكة لة ثابةنديية ثؤزةتيظةكانى دةولَةتان و نابيَ ياسا و رِيَسا كارطيَرِيةكان لةم ئةجنامدانى كؤ
 بارةيةوة نارِةوا و نادادثةروةرانة بن، دوور بن لة جةوهةرى ئةم ئازاديية. دانانى ياسا و رِيَكارة كارطيَرِيةكان لةم بوارةدا، دةبآ

ريَت. دةولَةتان لةبارةى خؤثيشاندان سآ شيَوازي جؤراوجؤر دةطرنةبةر، كة بريتني لة: سيستةمي بة نيازثاكيةوة ئةجنام بد
مؤلَةتى ثيَشوةختة، سيستةمى ئاطاداركردنةوةى ثيَشوةختة، سيستةمى بةدواداضوونى ثاشينة. هةريةك لةم سيستةمانة رِيَكار 

نى دةسةآلتداران لةجيَطريكردنى هةريةكةياندا رِؤلَي سةرةكي و ميكانيزمى تايبةت بة خؤيان هةية و تيَرِوانني و تيَطةيشت
هةية. زؤربةى وآلتانى ئةوروثي سيستةمي ئاطاداركردنةوةى ثيَشوةخت و سيستةمى بةدواداضوونى ثاشينة لةحالَةتى زيان 

يَت و داوا لة دةولَةتان طةياندن ثةيرِةو دةكةن. سيستةمى نيَودةولَةتى مايف مرؤظ، ئاطاداركردنةوةى ثيَشوةخت بة باش دةزان
 دةكات كة ياساكانى خؤيان لةم ضوارضيَوةيةدا رِيَك خبةن.

ياساي خؤثيشاندانى كوردستان لةم بارةيةوة داخراوترين سيستةمي هةلَبذاردووة كة ئةويش مؤلَةتى ثيَشوةختةية، بةثيَي ئةم 
( كاتذميَر بةر لة 48كةسة و دةبيَت ) 5 -3ةنيَوان ياساية دةبيَت ليذنةيةكي رِيَكخةرى خؤثيشاندان هةبيَت كة ذمارةيان ل

خؤثيشاندان بةداوايةكي نووسراو و واذؤكراو ثيَشكةش بة وةزيري ناوخؤ يان سةرؤكي يةكةى كارطيَرِي بكةن بؤ وةدةستهيَناني 
ن بة سيستةم و ئاكارى رِةزامةندي نووسراوةكة. وةزير يان سةرؤكي يةكةي كارطيَرِي ئةطةر بؤي ساغ بووةوة كة خؤثيشاندان زيا

طشتى دةطةيةنيََت ئةوا دةبيَ بةشيَوةيةكي نووسراو داواكة رِةت بكاتةوة و هؤكارةكةشي دياري بكات. ليذنةش بؤي هةية تانة لة 
( كاتذميَردا تانةكة 48برِياري رِةتكردنةوةكة بدات لةبةردةم دادطاى تيَهةلَضوونةوةى ناوضةكةو دادطاش دةبيَ لةماوةى )

( كاتذميَر لةثيَشكةشكردنى داواكارى بؤ رِيَكخستنى 48ي بكاتةوة و برِيارةكةش يةكالكةرةوةية. ئةطةر بيَت و ثاش )يةكالي
 خؤثيشاندان وةآلم نةدرايةوة ئةوا بة رِةزامةندي دادةنريَت.

ةتى مايف مرؤظ و شيَوازي ئةم شيَوازي رِيَكخستنى خؤثيشاندانة لة هةريَم هةروةك ئاماذةمان ثيَدا لةطةأل سيستةمى نيَودةولَ
ثةيرِةوكراو لة وآلتانى دميوكراسي ناتةباية. كاتى خؤيشي لة ثةرلةمانى كوردستان مشتومرِيَكي زؤر لةسةر ئةم بابةتة كرا 
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بةآلم دواجار بةم شيَوةية ثةسةند كرا. لةواقيعي كرداريدا زؤرجار هاوآلتيان بةشيَوةيةكي خؤرِسك دةست بة خؤثيشاندان 
يَكارة ياساييةكان لةم بارةيةوة بيَ كاريطةر دةميَننةوة. هةربؤية ئاطاداركردنةوةى ثيَشوةخت شيَوازيَكي باشرت و دةكةن و رِ

 طوجناوترة و لةطةأل ثيَوةرة نيَودةولَةتيةكاندا دةطوجنيَت.

رِؤلَي ثؤليس لةكاتى كؤبوونةوة و خؤثيشاندانةكان زؤر طرنط و  سنوورداركردنى رِؤلَي ثؤليس لة خؤثيشاندانةكان: -5
كاريطةرة. بيَطومان ئةوانيش دةبآ لةم بارةيةوة ثابةندي ياسا و ستانداردة نيَودةولَةتيةكانى مايف مرؤظ بن. لة سيستةمة 

زيَكي سةربةخؤ و جةماوةرى دميوكراتيةكان، ثؤليس ثاريَزةرى ئاسايشي طشتى و ماف و ئازادي تاكةكانة، هةربؤية دةبآ هيَ
بيَت و لةبةرامبةر رِةفتارةكانى خؤيدا وةآلمطؤ بيَت. لةسيستةمي نيَودةولَةتى مايف مرؤظ، ثؤليس مايف ئةوةى ثيَ دراوة كة 
كردارى ثيَويست )بةر لة خؤثيشاندان( و ثاراستنى ئاسايشي خؤثيشاندان و كؤنرتؤلَي لة رِاددةبةدةر و ئارِاستةي 

كة بةرةو توندوتيذي ببةن. بؤية بةطويَرةى راِسثاردةكانى نةتةوة يةكطرتووةكان دةبآ ئةو هيَزانة شارةزايي خؤثيشاندانة
ثيَويستيان بؤ ثاراستنى رِيَكوثيَكي و ئاسايش و كؤنرتؤلَي كؤبوونةوةكان هةبآ. ثيَوةرة نويَيةكانى دةسةآلتى ثؤليس ئيدي 

 ، شةفافيةت، وةآلمطؤيي و بةردةستبوون و كردارى بةجيَية لةكاتى خؤيدا. سةركوت و توندوتيذي نية، بةلَكو ياساثاريَزي

لةمبارةيةوة ياساي خؤثيشاندانى هةريَمي كوردستان كؤمةلَيَك رِيَساي داناوة. بةثيَي ماددةى ثيَنجةم/برِطةى دووةم، دةبآ 
يَيةم دةربارةى هةلَطرتنى ضةك لةاليةن دةزطاكانى ثؤليس خؤثيشاندةران بثاريَزن. هةروا بةثيَي ماددةى حةوتةم/برِطةى س

خؤثيشاندةران، رِيَطة بة دةزطاكانى ثؤليس دراوة كة بةطويَرةى ياسا كارثيَكراوةكان رِيَكارى ياسايي دةرهةق بة سةرثيَضيكاران 
زير، يان بطرنة بةر. بةثيَي ماددةى هةشتةم، ئةطةر خؤثيشاندان لة ئامانج، يان كاتى دياريكراوى خؤى دةرضوو، ئةوا وة

سةرؤكي يةكةى كارطيَرِي، ثاش رِاويَذ لةطةأل ليذنةى سةرثةرشتياري خؤثيشاندان، بؤي هةية بآلوة بة خؤثيشاندانةكة بكات. 
هةروا بةثيَي ئةم ماددةية، ئةطةر ثؤليس زةمحةتي بيين لة بآلوةثيَكردنى خؤثيشاندةران، ويَرِاى ئةوةى داوايان ليَكرا بةآلم 

ا بؤي هةية هؤكارى ناوةرِؤك مةدةني بؤ بآلوةثيَكردن بةكاربهيَنآ. هةروا دةتوانآ رِيَكارى ياسايي بطريَتة هةر سور بوون، ئةو
 بةر بةرامبةر بةوانةى كة لةكاتى خؤثيشانداندا ئاذاوة دروست دةكةن.

ن دةرضوون بؤ جطة لةمةش بةثيَي ماددةى يازدةيةمي هةمان ياسا، ئةطةر دةزطاكانى ثؤليس لة سنووري دةسةآلتى خؤيا
بةكارهيَنانى هيَزي لةرِاددةبةدةر لة دذي خؤثيشاندةران، ئةوا بةثيَي ياسا جيَبةجيَكراوةكان رِيَكارى ياسايي بةرامبةريان 
دةطرييَتة بةر. هةروةها حكومةت لةسةريةتى قةرةبووي زيانليَكةوتووان بكاتةوة بةثيَي برِياري دادطا، ئةطةر بيَت و دةزطاكانى 

 سنووري ئةركي رِاسثيَردراوي خؤيان دةرضوون.ثؤليس لة 

ئةمةش بة يةكيَك لة كؤتةكانى سةر خؤثيشاندان دادةنريَت، بؤ ئةوةى  ثاراستنى ئاسايش و سامانى طشتى و تايبةتى: -6
ياساي ناوةرِؤكي ئاشتييانةى خؤثيشاندانةكة ثاريَزراو بيَت و لة ستانداردة نيَودةولَةتيةكانيش جةختى لةسةر كراوةتةوة. 

خؤثيشاندانةكانى كوردستانيش لةماددةى نؤيةمي خؤيدا ئاماذةي بةم خالَة كردووة و دةلَآ: "ئةطةر لة كاتى 
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بة ئةوانى دي، يان سامانى طشتى، يان  خؤثيشاندانةكةدا ئاسايش، يان سيستةمي طشتى، يان ئادابي طشتى تيَكدرا، يان زيان
ج و مةبةستى دياريكراوى خؤى دةرضوو، سةبةبكاران بةرثرسيارييَت تايبةتى طةيشت، يان خؤثيشاندانةكة لة ئامان

قةرةبووكردنةوةى ئةو زيانةيان دةكةويَتة ئةستؤ كة بةو هؤيةوة دةكةونةوة و رِيَكارى ياساييشيان بةطويَرةى ياسا 
 "كارثيَكراوةكان دةرهةق دةطرييَتة بةر.

كة لة دةروازةى  1969ر ثاراستنى ياساي سزادانى عيَراقي سالَي ، ئةو جؤرة كردارانة دةكةونة ذيَئاشكراية لةم حالَةتةدا
حةوتةمى خؤيدا باس لة تاوانةكانى خاوةن مةترسيي طشتى دةكات وةك: سوتاندن، تاوانةكانى تايبةت بة دامودةزطا 

 طشتييةكان، ئامرازةكانى طواستنةوة و ثةيوةنديةكان و زيامنةند بؤ تةندروستى طشتى.

لةضةند سالَى رِابردوو، بابةتى خؤثيشاندان يةكيَك بووة لة لةو بابةتانةى كة مشتومرِي زؤر لةسةر بووة, ئةمةش بؤ وآلتيَك 
كة ئةزموونيَكي دةولَةمةندي لة كةلتوورى دميوكراسي و يةكرتقبولَكردندا نية، رِةنطة شتيَكي ئاسايي بيَت ضونكة بةشيَكي طرنط 

ياساي خؤثيشاندان ثةسةندكرا، هةتا  ةوة كة 2010رِيَطةى ئةزموونةوة بةدي ديَت. هةر لةسالَي لة كةلتورى دميوكراسي لة
و ساآلنى دواتريش، هةموو كات شيَوازي هةلَسوكةوتى خؤثيشاندةران و دةزطاكانى تةناهي، جيَطةي  2011خؤثيشاندانةكانى 

 طلةيي و طازندةى اليةنة جؤراوجؤرةكان بووة.

ان لةوةية كة خؤثيشاندةران سنوورى ياسا و رِيَسا بةركارةكانى خؤثيشاندانيَكي ئاشتييانة دةبةزيَنن و دةسةآلتداران طلةيي
توندوتيذي بةكاردةهيَنن و زيان بة سامانى طشتى و تايبةتى دةطةيةنن. اليةنة خؤثيشاندةرةكانيش هةموو كات طلةييان ئةوة 

بةكاردةهيَنن و هةندآ جار دةبنةهؤى كوذران و برينداربوونى  بووة كة دةزطا تةناهييةكان دذ بة خؤثيشاندةران ضةك
خؤثيشاندةران. ئةم مشتومرِة هةتا ئيَستاش بةردةوامة و اليةنة سياسيةكانيش بةثيَي بةرذةوةندية حيزبييةكانى خؤيان 

 هةلَويَست لةسةر ئةم بابةتة وةردةطرن.

 دةرةجنـام 

ى  سةرةتايية لة مافةكانى  مرؤظ و بنةمايةكى  طرنط  و كاريطةرى  ئازادى  ئازادى رِيَثيَوان  خةباتى مةدةنى  مافيَك -1
رِادةربرِينة لةسةرجةم  ياساو رِيَكةوتن نامةو  ثةميانة  نيَو دةولَتيةكان و  عيَراق  و  هةريَمى  كوردستانيشةوة  ضةسثيَنراوة 

 ز( دانى  ثيانراوة . 2005راقى  فيدرالَدا  لة سالَى )ياسى تايبةتى  بؤ دارِيَذراوة و  لة دةستورى  هةميشةى  كؤمارى  عيَ

ئةم ثرسة لة هةريَمى  كوردستان بة ياسا رِيَكخراوة و رِةزامةندى ثيَش  وةختة  كراوةتة  مةرج  بؤى  جا يان  لةاليةن   -2
ةرجةكانيش  ئةوةية  ثاريَزطارى  وةزيرى ناوخؤ  يان  سةرؤكى  يةكةى  ئيدارى  ئةو شويَنةى  كة  رِيَثيَوانةى كةى تيا  ئةكرىَ م

 لة رِةوشى طشتى بكريَت و بةرذةوةندية طشتيةكان  ثاريَزراو بيَت ناكؤكى و توندو تيذى  ليض نةكةويَتةوة .
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تيَبينى لةسةر  ياساى  رِيَكخستنى  رِيَثيَوان لة هةريَمى كوردستان  ئةوةية  ياساكة  ئةو دةزطاو اليةنةى  ديارى  نةكردووة   -3
 مافى  تاكةكان  يان  خؤثيشاندةران دةثاريَزيَت  لة ئةجنامدانى  رِيَثيَوانيَكى ئازاد دا .كة 

مافةكانى  مرؤظ  و  ئازادية  طشتيةكان لة مافة سةرةتايي و  سروشتيةكانى مرؤظة و خوا  ثيَ بةخشيووة و  كةس  ناتوانيَت   -4
 تنامة  نيَودةولَةتيةكان  تةنها  دةرخسنت و  ئاشكراكردنى  ئةو  مافةية .خؤى بكات  بة خاوةنى  رِؤلَى ياساو  دةستوور و رِيَكةو

 ثيَـشنيارةكان

ثيَشنيار دةكةين  بؤ  ياسا  دانةرانى  هةريَمى  كوردستان  بة ياساكةدا  بضنةوة و  هةموارى كةنةوة  ضوون هةر لة يةكةم   -1
بة ئاماجنى  ثاراستنى  بةرذةوةندى  طشتى  كؤمةلَطا و  زةمينة سازى    رِؤذى  دةرضونيةوة  رِةخنةيةكى  زؤرى ليَ  طرياوة  ئةمةش 

بؤ هاوآلتيان  بة هؤى  ثةيرِةوى  ئةم  مافةى  خؤيان  بة باشرتين  و شايستةترين  شيَوة بكةن , وة  بة بؤضونى ئيَمة  
وارى  بةرةو  ثيَشكةوتن  و طةشةكردن  دةبات هةمواركردنةوةى  ياساكة  بةو شيَوةى  سةرةوة  ئاماذةمان ثيَكرد  كؤمةلَطاى  كوردة

. 

ثشت بةسنت  بة دةستوور و ياسا  نيَو دةولَةتيةكان  بةو شيَوةى كة رِاطةياندنى  جيهانى  مافةكانى  مرؤظ  ماف و  -2
ت  لة  توندوتيذى  و ئازاديةكانى دياريكردووة  بةشيَوةيةك  ئازادى  رِيَثيَوان  و مافة مةدةنيةكان  دةستةبةر  بكريَت  و دووربيَ

 ئازاردان  و ئةشكةجنة  هاوكات  دةسةآلتى  دادوةرى  تةواو  ثيشةيي  و سةربةخؤ بيَت  و  جيابكريَتةوة  لة دةسةآلتةكانى تر .

ثيَشنيار  دةكةين  ضةمكةكانى  رِةوشى  طشتى و  بةرذةوةندى  طشتى  ماناو مةبةستةكانى   بةتةواوةتى  ديارى  بكريَت و   -3
نماى  طوجناوى  بؤ  بكريَت  ضونكة  ئةم  ضةمكانة  لة ياساكةدا  رِؤشن  نيةو  لة شويَن و كاتى  جيا جيادا  زؤر ماناو  مةبةست  رِيَ

 هةلَدةطريَت .

لةطةأل  ثيَشنيار دةكةين  بؤ  دةسةآلتى  رِاثةرِاندن  كة حكومةتة  بةثيَ ى ياسا ورِيَسا و دةستوور و رِيَنماية  كار ثيَكراوةكان   -4
 خؤثيشاندةران  مامةلَة بكريَ و  مافى  رِادةربرِين و  ئازاديةكان و  مافةكانى  مرؤظ  ثاريَزراو  بيَت .

ثيَشنيار دةكةين  دةزطاو  دامةزراوةكانى  مافةكانى مرؤظ  لة كوردستاندا  زياتر  كارابكريَن  و  طرنطيان ثيَ بدريَ و  رِؤلَ و  -5
ةمةش  لة ثيَناو  سنوردانان  بةرامبةر  دةسةآلتى  رِاثةرِاندن  لة  بة زاندنى  سنورةكان و مامةلَةى ثيَطةيان  زياد  بكريَ  ئ

 ناسروشتى و ناشايستة بةرامبةر خؤثيشاندةران .

ور ثيَشنيار  دةكةين  ياسايي  خؤثيشاندا  لةهةريَمى  كوردستان  ياساكة بة شيَوةيةك  هةمووار بكريَتةوة  كة هةموو  ئةو سن -6
بةزاندو  ثيَشيَل كردنى  مافةكانى مرؤظ  كة لةاليةن  دةسةآلتى رِاثةرِاندنةوة  بةرامبةر  بة خؤثيشاندةران  ئةجنام ئةدريَت  
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ئيدانة بكريَ و  بة تاوان  ناوزةند  بكريَ  بؤ  ثاراستنى  مافى  خؤثيشاندةران و  بةرجةستةبوونى  دادثةروةرى  لة نيَوان  ئةرك 
 و مافدا .
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 ز .2009سليَمانى , ضاثى يةكةم , سالَى ضاث 
   ك( , سليَمانى , بةشى رِوناكبريى  )ي.ن. 31رِةفيق  سالَح , بةرِيَوةبردن و رِيَكخراو , طؤظارى  رِيَبازى نويَ , ذمارة

 .141ز , ل 2003,

  زاهر  زةكار ,  طروثةكانى  فشار و  كاريطةريان  لةسةر  رِاى طشتى , و: جميد  سالَح , طؤظارى  رِيَبازى نويَ , بةشى
 .107ز , ل 2004رِوناكبريى , مةكتةبى رِيَكخستنى )ي.ن.ك( , سليَمانى , 

 ضاثى  1968 – 1958ةييةكان لة ضةند  بةلَطةنامةيةكى  ميَذوويدا  , شازين  هيَرش , رِيَكخراوة دميوكراسي و ثيش ,
 .5دووةم , ل

  , كارل  ثؤثةرو  ئةوانى تر , عةقل و هةست , و:حممد  كريم , ضاثى يةكةم , دةزطاى ضاث و ثةخشى سةردةم , سليَمانى
 .17ز ,ل2005

 101ز , ل2004( , سليَمانى , حممد كةنطورِى و ئةوانى تر , مةكتةبى  رِيَكخسنت )ي.ن.ك. 
  , ز , ل 2001حمسني  ئةديب , ثاش  رِاثةرِين و ثرسةكانى  كؤمةلَى مةدةنى  , ناوةندى رِؤشنبريى بةدليسى , سليَمانى

32. 
  ,  164ز  , ل2004مةريوان  وريا قانع , شوناس و ئالَؤزى , ضاثى يةكةم  , ثاثخانةى رِةنج , سليَمانى. 

  ,  ز , 2003مةريوان  وريا قانع , بةختةوةرى و بيَ دةنطى  , ضاثى يةكةم , دةزطاى ضاث و ثةخشى سةردةم ,  سليَمانى
 .188ل

  حممد خليل ئيسماعيل , كؤمةلَطةى  مةدةنى و  ئايندةى  طروثة  ئتنيكيةكان لة عيَراق , طؤظارى سةنتةرى ليَكؤلَينةوةى
 .21ز , ل 2004ليَمانى , , س 1, ذ.12سرتاتيجى , سالَى 

  ,  ه 1429امحد خمتار عمر , معجم  اللغة  العربية  املعاصرة , الناشر  , عامل  الكتب  ,  القاهرة , سنة  النشر– 
 .1445م , ص 2008

 482انظر, جمموعة  من  املؤلفني  , املنجد , ص. 
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 االفريقي  املصري ( , لسان  العرب  , اجمللة الرابع ,  دار  الفكر للطباعة  والنشر  و   مجاالدين حممد  مكرم )ابن  منظر
 .      525 -521م , ص 1990-ه 1410التوزيع , الطبعة األوىل , 

 16-   الدميقراطية  و  حقوق  األنسان  ,  اسس    و ركائز  و تطبيق  الدميوقراطية ,  متاح  على  العنوان
 لتالي :األلكرتونى  ا

 Htt:pagaes : in fint.net  /mounayed/ chap 10.html 20/2/2015 

 الثاني اجلزء,   احملمية  احلقوق,   االنسان  حلقوق  الدوىل  القانون,   موسى  خليل  حممد. د و علوان  يوسف  حممد. د   ,
 .277, ص  2007,   عمان,   الثقافة  دار

 33 ص,  طبع سنة  بدون,  بريوت,  للماليني  العلم دار,  طبعة رقم  بدون,  الرئد  معجم,  مسعود جربان.  د. 

 ص  2013  طبع سنة,   بغداد,  الرتمجة و  النشر و  للطباعة  اجلامعية  الدار,   األنسان  حقوق,  خالد  حنون محيد. د ,
84-85 . 

 85نقالٌ  عن  د. محيد  حنون  خالد املصدر  السابق , ص   20/5/1995يا  يف  مصر , العل الدستورية احملكمة  حكم. 

 االلكرتوني  العنوان  على  املتاح(  املتمدن  احلوار  موقع)  االنسان  حقوق و  الدميقراطية  حول  مقال,   كحلوس  فادى 
 : التالي

 http: pagaes .infint.net /moubayed/chap 10.ntml. 2015/2/20  

 التنفيذية  للسلطة اجلنائية  و  السياسية  املسؤولية  ضوء  يف الدستورية  احلريات و  احلقوق  محاية,  فريد فاال. د   (
 . 97, ص  2009  أربيل,  شهاب مطبعة,   األوىل الطبعة(  ,  منوذجاٌ الربملاني  النظام

 23- ( من  االعالن  العاملي  حلقوق  19املادة )( من  العهد  الدوىل  اخلاص  باحلقوق  19/2األنسان  , املادة )
(  من  امليثاق  االفريقي  حلقوق   9( من  االتفاقية  االوروبية  حلقوق  االنسان  , املادة )10املدنية  و السياسية  , املادة )

 االنسان  الشعوب .

 24- الرأي   و التعبري  و  احلق   يف  التجمع   السلمي  يف    املركز  الفلسطيين  حلقوق  االنسان ,  دراسة  يف  حرية
 .6( ص 6,  سلسلة  دراسات  ) 2004الضففة  الغربية   و قطاع  غزة ,   -ظل   السلطة   الفلسطينية  

   املتاح  على  العنوان  االلكرتونى  التاليwww.pehrgaza.orghttp//  
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Abstract 

Peaceful Demonstrations are one of the types of mass protests, but the most famous of 

those protests, and most able to access these protests to the purpose desired. Through 

this study, the research tried to spot light on the rule of popular demonstrations over the 

statement of the concept and the relationship between them and the wordy relevant, and 

to illustrate demonstrations through mentioning the speeches of who allowed it and their 

evidence, and then the speeches of who prevented the demonstrations and their evidence 

and reached further into the Study of the discussion and weighting. 

Keywords: Peaceful Demonstrations, Legality, Innovation 

 

 

 

 

 


