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دەستپێك

سیاسەتیزمان،بوونینەتەوەدەچەسپێنێت
)سیاسەتی  الیەنە  ئەم  چاودێری  بەدواداچوون و  ڕێكخستن و  پالندانان و 
یەكسەر و  بكرێن،  و  دەستنیشان  كەمتەرخەمی  كەموكوری و  تاكو  زمان( 
گەرماوگەرم هەوڵی چارەسەركردنیان بۆ بدۆزرێتەوە، هێشتا درەنگە، چونكە 
چاوپۆشین و خەمساردی و دوودڵی و پشتگوێ  خستنی دەبێتە هۆكاری سەرەكی 
بلەزو  خێراو  پێداچوونەوەی  گەر  دواڕۆژدا  لە  كزی و  سستی و  الوازی و 
دواكەوتن و  هەڵدێری و  بەرەو  زمانەكە  هێدی  هێدی  ئەوا  نەكرێ   بۆ  بەپەلەی 
لێ   ئاڵۆز و دژواری  لێڵ و  لەبەرئەوەی چاوەڕوانی دواڕۆژێكی  چەقین دەچێ ، 
دەستوورەكانیان  لە  نەك  هەرێمەكانیان  واڵتان و  زۆربەی  لە  بۆیە  دەكرێ ، 
پەرلەمان  لە  فەرمییەكانیشیان  زمانە  یاسای  بەڵكو  دەكەن،  لەسەر  جەختی 
دەردەچێ  و یەكسەر لە هەموو ئاست و بوارێكدا دەخرێتە بواری جێبەجێكردن و 
الیەنی  دەكرێ  و  تەرخان  مەبەستە  ئەم  بۆ  باش  پارەیەكی  بڕە  بودجەش  لە 
سەرچاوەی  تاكە  دەستەواژە(  زاراوە  و  )وشە و  لەسەردانی  بڕیار  دانان و 
بن و  زمان  كۆلیژی  دەرچووانی  لە  دەبێ   كارمەندانیش  زمانە( و  )ئەكادیمیای 
هەموو كاتێكیان بۆ ئەنجامدانی ئەم كارە دیرۆكییە تەرخان بكەن و سیاسەتی 
بەرنامەكاری  لە  حزبەكانیش  بەڵكو  هەرێمەكانیان،  واڵتان و  لە  نەك  زمان 
هەڵبژاردنەكان و پەیڕەو و پڕۆگرامی ناوخۆی خۆیان جێگای شایستەی هەیە و 
لە یەكێتی ئەوروپی كە لە )27( واڵت پێك دێت و )23( تێیدا زمانی ڕەسمییە و 
لەم یەكێتییە سیاسەتی زمانی تێیدا جێبەجێ  دەكرێت و بەشی سیاسەتی زمان 
)حزبی سەوز  ئێرلەندا  لە  نموونەش  بۆ  هەر  هەیە،  ئەوروپیدا  ئەنجومەنی  لە 
داناوە،   )2029  -2009( بیست ساڵ  بۆ  زمانی  ئایریش سیاسەتی  كەسك(   -
بەاڵم ئەمەیان نە لەحكومەتی كوردستان و نە الیەنەكانی سیاسی هیچ كامیان 
دەبوایە  دانەناوە،  زمان  سیاسەتی  بۆ  تایبەتییان  بەرنامەیەكی  ئەمڕۆش  تا 
 ،)1992/10/4( لە  فيدڕاڵی  جاڕدانی  دوای  هەر  كوردستانی  سیاسیی  بەرەی 
ئەوا بڕیاری زمانی فەرمی دابوایە و یاسای زمانەكانی فەرمیش لە پەرلەمانی 
پێوە  كوردستانیان  كە  ناكەم  واڵتانەش  ئەو  باسی  دەرچووبایە و  كوردستان 
لكێنراوە، گەرچی زۆرینەی هەرچواریان موسڵمانن، بەاڵم لەبەرئەوەی لەیەك 
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زمان و یەك نەتەوە ڕاهاتوون جگە لەعێراق دەنا یەك زمان. زمانی ڕەسمی 
بەزمانێكی  پەراوێزخراوە  دەكەن و  لێ  نكۆڵی  دیكەش  زمانەكانی  واڵتەكانە و 
دەبا  دادەنرێ .  حوكمڕانان  لەزمانی  كەمتر  خوار و  نزم و  بەپلەی  یا  نەناسراو 
نموونەیەك لەم بارەوە بهێنینەوە: نۆهەتەكانی سەدەی بیست دوو مامۆستای 
دەژیان،  هەولێر  لە  ئازادی(  )گەڕەكی  گەڕەكەكەمان  لە  خوێندنگایەك  توركی 
لەنێوان قسەكانمان باسی وتنەوەی وانەكانیانمان  ڕۆژێك هاتنە سەردانمان و 
پیتی التینی وانە دەڵێنەوە، ئەمەش مافێكی ڕەوای  كرد كە بەزمانی توركی و 
وەزارەتی  بخوێنن و  زگماكیان  بەزمانی  كوردستان  لە  كە  نەتەوەكانە  هەموو 
پەروەردە لەحكومەتی كوردستان هەموو پێداویستییەكانی خوێندنی بەزمانی 

توركمانی و سریانی و ئەرمەنی ئامادە كردووە و جێبەجێش دەكرێن. 
هەموویان  هەر  هەولێرییەكان  كە  گەیاندبوو،  مامۆستایە  دوو  لەم  وایان 
توركمانن، كە گوتیان: هەولێرییەكان توركمانن، لەوەاڵمدا گوتم: هەولێرییەكان 
لە هەولێر دەژین سێ  زمان )كوردی و توركمانی و عەرەبی(  لەمێژە  ئەوانەی 
چ  بە  سەر  ئێوە  بڵێن  بكەن و  پرسیارەكە  دیكە  بەجۆرێكی  دەتوانن  دەزانن 
نەتەوەیەكن؟ لەبەر ئەوەی هەردووكیان الیەنگیری حزبی فەزیلەی نەجمەددین 
ئەربەكان بوون، بۆیە منیش گوتم: پرسیارێكم هەیە )ئێوە توركن لەتوركیاوە 
هاتوون(، دەپرسم بۆچ بیست ملیۆن مرۆڤ لەتوركیا لەم مافە بێ بەشن، یەكێكیان 
بەسەرسوڕمانەوە گوتی: كێن ئەمانە؟ منیش گوتم: كوردن، ئەوانیش گوتیان 
هەموومان موسڵمانین! منیش لەوەاڵمدا گوتم: ئەی بۆ بۆ ئێوە ڕەوایە بەزمانی 
زگماكتان بخوێنن، بۆچی ئەوان لەو مافە بێ  بەش كراون و نكۆڵی لە بوونی 
ئەم نەتەوەش دەكرێت؟ گەرچی چوار ئایەتی قورئانی پیرۆز و فەرموودەیەكی 
پێغەمبەر )د. خ( لەم بارەوە هەیە نەك جێبەجێی ناكەن، بەڵكو فەرامۆش كراون، 

ئەمەیان پێویستە هەڵوەستەی لەسەر بكرێ .
هەموو دەڵێن خاك )واڵت( نیشتمان دەگەیەنێ . منیش دەڵێم: گەر كوردستان 
جەستە بێ ، ئەوا زمان گیانەكەیەتی، بۆیە پێویستیمان بە سیاسەتی زمان هەیە، 
قسە و  تەنیا  نەك  بكرێ   بۆ  كاروكردەوەی  بكرێ  و  لەسەر  جەختی  دەبێ   كە 

ئاخاوتن و پەیڤ بێ .
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سیاسەتی زمان

زۆر واڵت سیاسەتی زمانی هەیە، بۆ ئەوەشیان داڕشتووە كە پشتیوانی 
لەزمانێك یان چەند زمانێك بكەن یان كۆسپ بخەنە بەریان. هەرچەندە نەتەوەكان 
لەمێژوودا، زۆر جار سیاسەتی زمانیان بۆ ئەوە داڕشتووە كە زمانێك لەسەر 
حیسابی زمانەكانی دیكە پێش بخەن، ئێستا زۆر لە واڵتان سیاسەتی زمانیان 
بۆ پێشخستنی داڕشتووە، ئەو زمانە خۆجێیی و نەتەوەیییانەی هەڕەشە لەسەر 
لەڕێگەی  دادەڕێژێت  زمان  سیاسەتی  فەرمی  بە  حكومەت  هەیە.  مانەوەیاندا 
زمانەكان  چۆن  دیاربكرێت  ئەوەی  بۆ  دادوەرییەكان  بڕیارە  یان  یاساكاری 
بەكاربێن؟، یان ئەو توانا زمانەوانییە ببووژێندرێتەوە، كە پێویستن بۆئەوەی 
پرسە هەرە لەپێشە نیشتمانییەكان بەڕێوە ببرێن، یان بۆ دیاریكردنی مافی تاكە 

كەس یان گرووپەكان لە بەكارهێنان و پارێزگاریكردن لەزمانەكانیان.
پارێزگاری لە هەمەجۆریی كولتوور و زمان لەجیهانی ئه مڕۆدا گرنگییەكی 
سیاسەتوان و  نووسەر و  هونەرمەند و  زانا و  لەالیەن  پێدەدرێت  زۆری 
ڕێبەرانی كۆمەڵگا زمانەوانییەكان و داكۆكیكاران لەمافی زمانەوانیی مرۆڤـ. وا 
ئەو  لەنیوەی  پتر  یەكەمدا  بیست  و  سەدەی  چەرخی  لە  كە  دەخەمڵێندرێت 
دانە.  نەمان  مەترسی  لە  پێدەكرێت  قسەیان  لەجیهاندا  ئێستا  زمانەی   6000
گەلێ  هۆكار هەن بۆ مانەوە و بەكارهێنانی هەر زمانێكی مرۆڤ، وەك قەبارەی 
پێكردنە  پەیوەندی  لە  بەكارهێنانی  دەئاخڤن و  دایك  زمانی  بە  كەسانەی  ئەو 
فەرمییەكان و پەرت و باڵوبوونەوەی جوگرافی  و سەنگی كۆمەڵ  و ئابووریی 
ئەو كەسانەی قسەی پێدەكەن. سیاسەتی نیشتمانیی زمان دەتوانێ  كاریگەری 

هەندێ  لەو هۆكارانە كەم بكاتەوە، یان زیاد بكات.
زۆر ڕێگە هەن بۆ پۆڵێنكردنی سیاسەتی زمان، سیاسەتی كۆكردنەوە  و 
وەرگێڕان و پۆڵێنكردنی زمان لە ساڵی 1988 دەستی پێكرد و كارەكە گەیشتە 
جیهاندا(  لە  زمان  یاساكانی  )كۆمەڵە  باڵوكراوەی  بەدەركردنی  چڵەپۆپەی 
)بەرگەكانی 1- 6(، لەالیەن چاپخانەكانی زانكۆی )الڤاڵ( لە ساڵی 1994. كارەكە 
چاپ  و  بواری  كەوتە  توێژینەوەكە  دەگرت  و  لەخۆ  زمانی  یاسای   470 كە 
باڵوكردنەوە  و فەرمانگەی كیبیك بۆ زمانی فەرەنسی هاوكاریی دارایی پێشكێش 
كرد و لە ساڵی 2008 ماڵپەڕی ئەنتەرنێت ئاكار و سیاسەتەكانی زمانی لە 345 
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ویالیەت، یان هەرێمی خودموختاری لە 194 واڵتی سەربەخۆ خستەڕوو)1(.
لەو بڕوایەدام لە وەاڵمی نەبوونی سیاسەتی هەندێ  كەس كە دەڵێن ئەی 
بەاڵم  دەڵێم  نییە،  كوردی  زمانی  بە  خوێندن  قۆناغەكانی  هەموو  زۆرینەی 
خوێندكار و قوتابی لەقۆناغی شەشەمی ئامادەیی خوێندن تەواو دەكات دەچێتە 
زانكۆكان و تووشی دیواری بەرلین دەبێ  )مەبەستم زانستە مرۆڤایەتییەكانە لە 
زانكۆكان( چونكە بابەتەكانی نەكراون بەزمانی كوردی و هێشتا دوای هەژدە 
ساڵ هەر بە زمانی عەرەبین ئەمەش هەڵوەستەیەكی دەوێ ، چونكە بەپالنێكی 
هەموو  دەتوانرا   2010 تاكو   1992 لە  هەر  درێژخایەن  بۆداڕێژراوی  تۆكمە 

بابەتەكان كرابان بەزمانی كوردی.
زانستە  كورداندنی  كوردستان  حكومەتی  كابینەی  شەش  لە  دەبوایە 
مرۆڤایەتییەكان لەوەزارەتی خوێندنی بااڵ  و توێژینەوەی زانستی ئەنجامبدرایە. 
گەرچی هەرێمی كوردستان ژمارەی ئەو خوێندنگا ئامادەییانەی كە خوێندن تیا 
ئامادەیییانەی بەزمانی عەرەبی  بەزمانی كوردییە )497( دەبن و ژمارەی ئەو 
دەخوێنن ژمارەیان )17( دەبێ  بۆ پێزانیان لە هەرێمی كوردستان مامۆستای 
بە بێ  دوودڵی،  قۆناغەكانی خوێندن  لە  پۆلێك  زانكۆی وا هەیە دەچێتە هەر 
بەڕاشكاوانە بەخوێندكاران دەڵێ : وەاڵمدانەوە بەزمانی كوردی قەدەغەیە؟!  و 
هەندێ  لەو مامۆستایانەش )مخابن( كوردن بەپێچەوانەی ئەوانەی لەدەرەوەی 
هەرێم هاتوون غەیرە كوردن ئەوا )چوونەتە خولی فێربوونی زمانی كوردی(، 
مامۆستاو  لەنێوان  بەرلین  دیواری  تا  بزانن  دەیانەوێ  زمانی كوردی  چونكە 
فێربوونی  هەرێمەكانیان  واڵتان و  لە  گەرچی  تەنگتربێ ،  نزمتر و  خوێندكار 
یا  نەیزانی  گەر  نیشتەجێبوون و  دامەزراندن و  بۆ  سەرەكییە  مەرجێكی  زمان 
یاسای  نەبوونی  لەبەر  دەبێ ( و  نەنیشتەجێ   )نەدادەمەزرێ  و  فێرببێ   نەیەوێ  
كە  هۆكارێك  بۆتە  ئەمە  لەعێراق،  یان  كوردستان  لە  چ  فەرمییەكان  زمانە 
زمانی حوكمڕان )مقدس( و بااڵ و بەرزو مەزنتربێ  لەزمانەكانی دیكە بە زمانی 
كوردیشەوە، گەرچی لەدەستووری كۆماری عێراق )2005( بەگوێرەی ماددەی 
)4( هەردوو زمانی عەرەبی و زمانی كوردی زمانی فەرمین لە سەرتاسەری 
عێراق و زمانەكانی دیكە زمانی حوكملێكراوان پلەی نزم و خوارترە و بەچاوێكی 
لەزمانی  ئەوەی  لەبەر  كەس  هەندێ   دەكرێ ،  لەگەڵ  مامەڵەی  كەمتریش 
حوكمڕانان ڕاهاتوون و هزر و بیر لە ئایندەش دەكەنەوە، بۆیە جگەرگۆشەكانیان 
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تاكو 2010 دەنێرنە خوێندنگای زمانی عەرەبی  و ڕێژەی بەرپرسانی كورد لەم 
هەزارو  دەتوانرێ   تێفكرینە،  سەرسوڕمان و  جێگای  بەرزە و  یەكجار  بوارەدا 
لەشوێنی  كوردی  زمانی  بە  خوێندن  )گەرچی  بكرێ !!!  لێ   پرسیاریان  یەك 

نیشتەجێبوونیان هەبووە و هەیە(.
گەر بڵێن بەڕێنمایی ڕێگەدراوە كە مامۆستایانی زانكۆ ڕێژەیەك لەبابەتەكان 
بەزمانی كوردی بڵێنەوە، ئەمەیان واتە زمانی كوردی له ڕووی یاسایییەوە پلەی 
سێیەمە، چونكە 1- یاسا 2- ڕێسا ئینجا 3- ڕێنماییەكان تاكو ساڵی )2008( 
ئەوسا  نەكرابوو،  زانستی  توێژینەوی  بااڵو  خوێندنی  لەیاسای  زمان  باسی 
توانرا ناوی بهێنرێ ، ئەویش لەماددەی )2( بڕگەی دوازدە ناوی زمانی كوردی 
هێنرا: )كاركردن لەپێناوی كردنی زمانی كوردی بەزمانی فێركردن و خوێندن 
هاندانی وەرگێڕان و  لەزانستە مرۆڤایەتییەكاندا و  بااڵو  لەقۆناغەكانی خوێندنی 

دانان و چاپەمەنییە زانستی و ڕۆشنبیری و ئەكادیمییەكان بۆ زمانی كوردی(.
سریانی  توركمانی  و  عەرەبی  و  كوردی  و  زمانی  سەرەڕای  گەرچی 
لەقۆناغەكانی  كوردستان  حكومەتی  پەروەردەی  وەزارەتی  لە  ئەرمەنی   و 
خوێندن دەخوێندرێ ، بەاڵم سیاسەتی زمان پێویستە، تاكو سااڵنە بەرنامەكانی 
خوێندن پێداچوونەوەیان بۆ بكرێ  و ئەو وشانەی بەگوێرەی پێداویستییەكانی 
گۆڕانی هەموو الیەنەكانی ژیان وشەی نوێ  هاتۆتە كایەوە، دەبێ  ئەو وشەیە 
لەالیەن ئەكادیمیای زمان بڕیاری لەسەر بدرێ  و سااڵنە فەرهەنگی میللی بۆ 
بەكارهێنانی ڕۆژانە چاپ و باڵوبكرێتەوە، نەك تاكەكەس فەرهەنگ دابنێ . بەڵكو 
ئەوانەش  هەر  زمانزانن  بەكورتی  شارەزان،  لێزان و  پسپۆڕ و  ئەوانەی  دەبێ  

فەرهەنگ دابنێن.
نەتەوەكەمانە  تاكێكی  هەر  دیرۆكی  ئەركی  زمانپارێزی  دەڵێم  لەكۆتاییدا 
دایكان  باوكان و  پێویستە  بەڵكو  بكەین،  پێ   قسەی  بئاخڤین و  پێ   نەك  )دەبێ  
ناوی  بكەن و  كوردی  بەزمانی  خوێندنەوە  نووسین و  فێری  منداڵەكانیان 
ئەمەیان  بن  دونیا  كوێیەكی  لەهەر  ناوبنێن و  كوردی  بەناوی  منداڵەكانیان 
ئاسانترە كە لە كوردستان ئەنجامبدرێ ، بەاڵم ئەوانەی هەندەران گەر زمانی 
دەبێ   ناچارن  ئەوەیە  لەبەر  بەكارنەهێنن   لەماڵەوە  بەردەوامی  بە  زگماكیان 

زمانی كارو مامەڵە و بازرگانی فێرببێ  و مناڵەكانیش هەر بە و زمانە دەخوێنن.
دەنا  بكرێ ،  )دایك(  زگماك  بەزمانی  هەر  قسە  لەماڵەوە  پێویستە  بۆیە 
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بەرەبەرە لەسەرخۆ لەنێو نەتەوەیەكی دیكە زمانەكەیان دەتوێتەوە و پێشنیاز 
دەكەین كە ناسنامە و بوونی زمانەكەیان بەزیندوویی و كاریگەر بمێنێتەوە ئەوا 

ڕەچاوی ئەم خااڵنەی بكرێ :-
هەرگیز  بكەن و  لەماڵەوە  زگماك  زمانی  تەنیا  بەكارهێنانی  لەسەر  جەخت   .1
فێربوون  دەورەی  كار و  لەخوێندن و  چونكە  نەكەن  قسە  دیكە  بەزمانی 
زمانی  بە  ئاسمانییەكانی  كەناڵە  باوكان،  دایك  و  هەروەها  دەبن و  فێری 
بۆ  )CD( )DVD(یان  ئاشنابن و  بەزمانەكەیان  تاكو  بكەنەوە،  بۆ  زگماكیان 
لێبدەن، چونكە خوێندن لەو واڵتانە هەر لەبەیانی تاكو ئێوارە بەردەوامە، 

بۆیە زمانی ئەوان باش فێر دەین.
ببینن و  كەس و شوێنەكان  خزم و  تاكو  بكەن  كوردستان  سااڵنە سەردانی   .2
گوێ بیستی خەڵكێكی زۆر بن كە بەزمانەكەیان دەدوێن یا سەردانی خزم و 

ناسیا و لە واڵتەكانی دیكە بكەن، بەمەرجێ  بەزمانی كوردی بدوێن.
3. ژن و ژنخوازی لەیەكتر بكەن، چونكە واڵتێكی سەربەخۆمان نییە، بۆیە بۆ 
زمانپارێزی ئەوا چاكترە هەر لەنێوان كوردان بەمەرجێ  لەماڵەوە بەزمانی 

كوردی قسە بكەن.
4. هەوڵ بدەن و كاتێكی گونجاو تەرخان بكەن كە مناڵەكانیان فێرە زمانەكەیان 
بەنووسین و خوێندنەوە چ بەبەشداری لە خولەكانی بنكەكانی ڕۆشنبیری 

یا خۆیان فێریان بكەن.
5. ناوی منداڵەكانیان بەناوی كوردی ناو بنێن، تاكو تایبەتمەندیی نەتەوەكەمان 

لە نەتەوەكانی دیكە جیابكرێتەوە.
6. كە لێیان دەپرسن بڵێن خەڵكی كوردستانین، ئەمەش وادەگەینێ  كە واڵتێكیان 
دەگەیەنێ  و  نەتەوە  تەنیا  كوردم  بڵێ   كە  بەاڵم  هەیە،  كوردستان  بەناوی 
نەتەوەش بێ خاك نابێ  و نموونەمان لەم بارەوە زۆرە كە ناوی نیشتمانیان 
بە  سەر  گەرچی  باكوور،  ئێرلەندای  سكۆتلەندا و  وێڵز و  وەكو  دەهێنن 

بریتانیان دەڵێن ئێرلەندین و وێڵزین و سكۆتلەندین.
بۆیە دەبێ  سیاسەتی زمانمان هەبێ  و چیتر ئەم الیەنە گرنگە بێ  سیاسەتی 
زمان نەمێنێتەوە و بێ  یاسای زمانیش ئەنجام نادرێ ، چونكە سیاسەتی زمان و 
لە  بە چەند وشەیەك  بڕم  یەكترن و منیش هەرگیز  تەواوكەری  یاسای زمان 
ناشكێ ،  كوردستان  حكومەتی  بەرنامەی  هەڵبژاردنەكان و  هەڵمەتی  كارنامەی 
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بەڵكو بەڕاست و دروستی سیاسەتێكی ڕێك وپێكی زمانمان هەبێ  و نابێ  ئەمە 
الیەنەكانی  هەموو  ناوخۆی  پڕۆگرامی  و  پەیڕەو  لە  بەڵكو  دوابخرێ ،  چیتر 
لە  بن و  گرنگەكانیان  خاڵە  لەهەرە  كوردستان  پارچەی  هەرچوار  سیاسی 
كۆنگرەكانیشیان ئەم الیەنە وەكو ئاوو هەوای لێ  بێ  و ئەوەی زمانی زگماكی 
سەرشانی  دیرۆكییەتی  بەئەركی  دەبێ   كە  دەكات  بەوە  هەست  ئەوا  نەزانێ  
كوردبوونی  لە  جیانەكراوە  بەبەشێكی  زمان  كورد  تاكێكی  هەر  تاكو  ڕابێ  و 

خۆی بزانێ  و فێری ببێ  و بەردەوامیش لە هزر و بیریدا بێ .
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كورداندنییاساو
زمانیفەرمیلەكوردستاندا

بۆ  بۆیە  سەرەكییەكانیەتی،  بنەما  لە  دەسەلمێنێ  و  نەتەوە  بوونی  زمان 
هەموو نەتەوەكان بایەخ و گرنگییەكی یەكجار زۆری هەیە، سەرەڕای ئەوەی 
ئەگەر ئەو مافە بۆ نەتەوەكان زامن بێت، ئەوا لە دەستوورەكانیدا جەختی لەسەر 
دەكرێت، سەرباری ئەوەی چەندین ماددە و بڕگەی دیكەی لە یاساكاندا ئاماژە 
بۆ ئەوە دەكەن و لەهەندێك واڵتیشدا یاسایەكی تایبەت بۆ زمانپارێزی هەیە )بۆ 
نموونە وەك ئەوەی لە هەرێمی كیوبیكی كەنەدا( دا هەیە. وەك ئاشكرایە گەلی 
كورد خاكەكەی بەهۆی داگیركردنەوەی بەسەر چەندین واڵتدا دابەش كراوە، 
ئەو واڵتانەش هەر چەند ملمالنێ  و ناكۆكی و ئاژاوەشیان لەنێوانیاندا هەبووبێ  
بەینیانەوە  بە  موو  بوونە!  كۆك  هەمیشە  كورد  گەلی  دژایەتیكردنی  لە  بەاڵم 
وەك  بكات  كوردی  لەزمانی  كەوا  بووە  سەرەكی  هۆكاری  ئەمەش  ناچێ ، 
زمانێكی ئاسایی گەشە نەكات، و ئەگەر ڕۆڵەكانی نەتەوەكەشمان دەرفەتیان 
بۆ هەڵكەوتبێ  كە زمانی كوردی بەكاربهێنن، ئەوا هەمیشە ئەو مافەیان لەالیەن 
هەندێ   مەسەلەكان  چەواشەكردنی  بۆ  تەنانەت  كراوە  زەوت  لێ   داگیركەران 
لەمانە  یەكێك  نموونە  بۆ  داوە  زمانەكەمان  لە خودی  توانجیشیان  تیرو  جار 
دەڵێت: )توركی هونەرە، فارسی شەكرە، كوردی...؟!()1(. و ئبنولحاج )1762( بەم 

جۆرە باسی زمانی كوردی دەكات:
ئەزمم بەولی سەحیح 

بەلەفزی )كوردی نافەسیح!!(
بۆ مونسیفان اللیلشە حیح

بۆ ئینتیفاعی عاممەتی
ئەم نووسراوە كوردییە! بەاڵم توانج دەگرێتە زمانە كوردییەكەی خۆی و 

نەتەوەكەی بە سووكی ڕادەگرێت)2(.
زۆربەی زۆری ڕۆشنبیرانی كورد، لەو سەردەمەدا وایان زانیوە كە زمانی 
كوردی زمانێكی كەمتر و نزمتر و خوارترە لەڕیزی زمانەكانی دیكە، بۆیە ئیبنو 
ئادەم لە ساڵی )1790( لەپێشەكی كتێبەكەی )مشكاە المنقول( بەزمانی كوردی 
نووسی، بۆیە توانجیان تێ  گرت و سەركۆنەیان كرد )بۆچ پێشەكی بەكوردی 
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لەو  بووە  ئەمە حاڵی زمانی كوردی  المنقول نووسیوە()3(.  بۆ كتێبی موشكاە 
بەكاربهێنن،  زمانەكەیان  نەوێران  ڕۆشنبیران  یا  نەتوانراوە  بۆیە  سەردەمەدا. 
دەركەوتنی  تاوەكو  بۆیە  نەبێ .  زارەكی  بەرتەسكی  چوارچێوەیەكی  لە  تەنیا 
ڕێچكەی شكێنانی ئەو بارودۆخە هەر لە ئەحمەدی خانی تاوەكو حاجی قادری 
ئەوەتا حاجی  بەكارهێناوە،  كوردییان  زمانی  نەتەوایەتی  هەستێكی  كە  كۆیی 

قادری كۆیی دەفەرمووێت:
)كاكە ئێمە موئمینین نە ڕووسین )4(
بنووسین(  زمانمان  كفرە  بۆچی 
)لەبەر بێ  دەفتەری و نوسینە قانپی(
كاغەز  تەئریخ و  دەفتەر و  كتێب و 
زمانی  بنوسرایە  گەر  بەكوردی 
پادشامان  میر و  شێخ و  مەال و 
نیشانی.  نام و  دەما  مەحشەر  هەتا 

كورد  ئیماراتانەی  واڵت و  لەو  كوردی  زمانی  ئایا  بزانین  ئەوەی  بۆ 
دایمەزراندوون تا چ ئاستێك زمانی كوردی بەكارهاتووە؟  و لە كامیاندا زمانی 
كوردی زمانی فەرمی بووە. بۆ ئەم مەبەستە لە سەرچاوەكانمان بە سەركردەو 
پرس و ڕای پسپۆڕانی ئەم بوارەشمان وەرگرت، بەاڵم )بەڵگەی یەكەمیان لەم 
بارەوە بەدەست نەكەوت( بۆیە ئێمەش هاوڕا دەبین لەگەڵ بۆچوونی مامۆستا 

كەمال ڕەئووف محەمەد كە دەڵێت: 
بەدڵنیایییەوە  نەبووە)5(  و  خوێندنەوە  سەرەكی  زمانی  )كوردی(  هەرگیز 
 1918/11/17( كوردستان  جنوبی  حكومەتی  یەكەمی  بڵێم سەردەمی  دەتوانم 
لە  كوردستان  جنوبی  حكومەتی  دووەمی  سەردەمی  1919/6/18(  و  تاكو 
)1921/10/9 تاكو 3 لەسەر 1922/3/4( ی كوردستان شێخ مەحمودی حەفيد 
زمانی  بەكارهێنانی  لە  دەستپێشخەرە  كە  ڕێچكەشكێنە  سەركاروان  و  بە 
ڕۆژ  یازدە  دوای  هەر   1918 ساڵی  لە  چونكە  كردووە.  بەفەرمی  كوردی 
لەدەستبەكاربوونی حكومەتەكەی بڕیاریدا كە زمانی فەرمی )زمانی كوردی( 
بێت و تیایدا سەركەوتوو بوون، لێرەدا دوو نموونەی سەردەمی شێح مەحمودی 

حەفيد دەهێنینەوە:
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ئیرادەی مەلەكی)6(
كرد  ناعەقێكی  یا  غەدر  كەسێ   هەر  من  مەئمورانی  خزمەتكار و  لەئەتباع و 
ئەمرمان  بكات،  حەرب  بەدیوانی  موڕاجەعەی  بێت،  بەسەربەستی  تەردود  بال 
بەدیوانی حەرب داوە، ئەگەر كەسێك بەناحەق غەدر لەمیللەت و ئەهالی بكات 

بەجزای موجازات بكرێ .
                                                  مەلیك كوردستان
                                                  شێخ محمود  

دەقەكەی  كە   )7(.335 ژ  مەلەكی  ئیرادەیەكی  دووەمیش  نموونەی 
باڵودەكەینەوە:-

ڕەئیس عەشیرەتی كۆرە جەناب مستەفا بەگ دام تەوفيقە هو نمرە 335.
بە حەساب نفوز و ئیقتدار، بەسەبەب حەسەن خیدمەت و سەداقەت تۆ لەنەزەر 
حكومەت جەلیلە دائمەن بەیان و مەعلوم بووە، تۆم بە ڕەئیس عەشیرەتی كۆر، 
ئینتخاب تەعین كرد، و مانگێ  سەد ڕوپی معاش بۆ تۆ تەخسیس كراوە، تۆش 
خۆت  ئەحوالی  ئەهالی و  ئەمنیە  ئاسایش و  تەئمینی  خۆت  بەموجودیەت  ئەبێ  

موحافەزەتی مەزلومان لەپەنجەی زالمان )... بۆمان نەخوێنرایەوە(.
عموم ئیش و كاری ئەو عەشیرەت موئەمەن بەشەرع و حەقانیەت و مەشاكیلی 
دارایی بۆ مافەوق خۆت حەسەن عافيەت، بۆ حاكمی شاری شەقاڵوەی بە نەس 
ئەحكام ئەم فەرمانە، ڕەفتار و مەرحەمەتە، موخالیف بەو ئەمرە، ڕەفتاركردن، 

باعیسی مەسئولین و فەالكەت.
                                   9 جومادی دووەم- 1337

                                   حوكمداری كوردستان
                                       محمود

                                     كە دەكاتە 6 حوزەیرانی- 1919

واتە گەلی كوردستان پێش دامەزراندنی واڵتی عێراق ساڵی )1921(، زمانی 
كوردی(  )زمانی  كوردستان  جنوبی  حكومەتی  لەهەردوو سەردەمی  ڕەسمی 
بەكارهاتووە، چونكە پێشتر سێ  ویالیەت )بەسراو بەغداو مووسڵ( هەبوو بە 
ویالیەتی )بەسرە و بەغدایان( دەگوت ویالیەتی عێراق، پاشتر بێ  ڕەزامەندی 
گەلی كوردستان )ویالیەتی مووسڵ( بەبڕیارێكی كۆمەڵەی نەتەوەكان )عصبة 
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االمم( خرایە سەر عێراق و پێوەی لكێنرا  و هەر لەگەڵ دامەزراندنی دەوڵەتی 
عێراقدا )لەچەندان بەیاننامەی ڕێككەوتن و بڕیار  و یاساكاندا( دان بەفەرمیبوونی 
زمانی كوردی نراوە، نەك لە كوردستانی عێراق، بەڵكو لە پەرلەمانی توركیاش 
گفتوگۆی  كوردستان(  )ئۆتۆنۆمی  خودموختاری  پڕۆژەی   1922 ساڵی  لە 
بوون  و  پەرلەمانتار   72 كوردەكانیش  پەرلەمانتارە  ژمارەی  كراو  لەسەر 
لەخاڵی پازدەهەمی ئەم پڕۆژەیەدا هاتووە )15 لە ئەنجومەنی نیشتمانی كورد 
توركی  زمانی  تەنیا  دەوڵەتی،  ئیدارەی  گشتی  و  فەرمانداری  ئیدارەكانی   و 
بەكاردەهێنرێ ، بەاڵم دەتوانرێ  لە خوێندنگاكاندا زمانی كوردیش بەكاربهێنرێ  و 
فەرمانداری گشتی دەتوانێ  بەكارهێنانێ  ئەو زمانە پەرەی پێبدا، بەمەرجێ  ئەو 
كارە نەبێتە پێگە  و بنچینەیەك بۆ هیچ جۆرە ئیدیعایەكی ئایندە كە زەمینەی 
ناسینی زمانی كوردی وەك زمانی ڕەسمی و دەوڵەت)8(  و لەم پڕۆژەیەدا لەتەك 
ئەمەش  ترە  نەتەوەیەكی  هی  كە  دەنێ   دیكە  زمانێكی  بە  دان  توركی  زمانی 
)زمانی كوردییە( به اڵم هه ر كه  په یماننامه ی سیڤه ر به  لۆزان ره تكرایه وه  ئه وا 
حوكمرانانی توركیا به  بڕیارێكی ره سمی له  ساڵی 1924 زمانی كوردی لە توركیا 
كوردی  زمانی  ئێرانیش   1928 ساڵی  واتە  ساڵیش،  چوار  پاش  و  قەدەغەكرا  
بیر تەسك و بااڵدەستی قەدەغە كرد بەوەندەش نەوەستان  بەهەمان ڕێچكە و 
كوردی،  زمانی  تەنیا  نەوەك  كرد  كورد  نەتەوەی  لەبوونی  نكۆڵیشیان  بەڵكو 
بەڵكو جلوبەرگ و فۆلكلۆر و داب ونەریتیشیان )یاساغ ممنوع است كرد(  و گەر 
بەهیچ جۆرێكیش  بەناوی خۆیان كردووە  ئەوا  پارێزراویش بن،  تۆماركراوو 
دنیای دیموكراتی لەم بارەوە دەنگی هەڵ نەبڕی؟! كە واڵتی عێراق دامەزرا، 
دەست كرا بە نووسینەوەی دەستووری هەمیشەیی 1925 لە پەرلەمانی عێراقدا 
بەڵكو  كوردستان  وشەی  نە  كورد و  وشەی  نە  بەاڵم  درا،  لەسەر  وەبڕیاری 
لەماددەی شازدەهەمینیدا بەشێوەیەكی گشتگیری و ڕەها بەم جۆرە داڕێژراوە 
))هەموو تایەفێك حەقی ئەوەی هەیە كە بۆ فێركردنی ئەفرادی خۆی بەزمانی 
ئەو  موافيق  كە  بەشەرتێ   بكات  زمانەكە  موحافەزەی  دانێ ،  مەكتەبی  خۆی 

پڕۆگرامە، عمومیە بێ  كە قانون دادەنێت((.)9(
لیژنەیەك بۆ لێبوردنەوەی دەستووری هەمیشەیی عێراقدا )قانونی ئەساسی 
عێراق( كە لە15 پەرلەمانتار پێكهات و هەر شارەی ئەندامێك جگە لە مووسڵ 
دوو ئەندامی هەبوو  و لەم لیژنەیەدا سێ  كەسیان كورد بوون )داود حەیدەری و 
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میرزا فەرەج و حەبیب تاڵەبانی(.)10(
بەم جۆرەش بوار ڕەخسا كە زمانی كوردی لەقۆناغی خوێندنی سەرەتایی و 
دادگاكانی كوردستان بەكاربهێنرێت و لە ساڵی 1931 یاسای ژ1 )یاسای زمانە 
پێنجەمدا  لەماددەی  پێكهاتووە و  ماددە  نۆ  لە  كە  دەرچوو،  ناوخۆیییەكان( 
)زمانی كوردی بەزمانی فەرمی دادەنرێت(، ئەم یاسایە لەهەردوو ئەنجومەنی 

نوێنەران و پیران دەرچوو.)11(
دووەمی  كانوونی   28 لە  عێراقی  پەرلەمانی  لە  ڕەسمی  ڕاگەیاندنێكی  لە 
1932 دەرچوو لە )5( مایسی هەمان ساڵ بڕیاری لەسەردرا لەبارەی بەڵێننامەی 
عێراق بۆ كۆمەڵەی نەتەوەكان كە لەماددەی نۆیەمی بڕگەی یەكەمیدا هاتووە 
كوردن  زۆرینەی  كە  قەزایانەی  لەو  عەرەبی  زمانی  لەتەك  كوردی  ))زمانی 

بەزمانی فەرمی دادەنرێ  و بەكاردەهێنرێت()12(.
لە ساڵی 1946 كە كۆماری كوردستان  دیكەی كوردستان و  بەشێكی  لە 
فەرمی  بەزمانی  كوردی  )زمانی  لەمێژوودا  جار  دووەمین  بۆ  ئەوا  دامەزرا 
ماددە و  حەوت  لە  كە  كوردی  بەزمانی  قانونێك  دانرا،  كوردستان(  كۆماری 
دوو تێبینی لەژێر ناونیشانی )قانونی موجازات( بەكوردیێكی پاراو و ڕەوان 

داڕێژراوە، ئەمەش دەقەكەیەتی:-

قانون موجازات
ماددە )1(: جاسوس كە بە یەقین گەیشت جەزای ئیعدامە، ئەمما ئەگەر دەلیلی 
تەخفيف لەكاردابن تەواوی )دارایی( ئەو كەسە دەبێتە هی دەوڵەت، یان 

زیندانی بەكار لەشەش مانگەوە تا مردن.
ماددەی )2(: مەستی و هەزرەیی لەدە ڕۆژ تا یەك مانگ زیندانی لەگەڵ كار و 

پەنجا تا دووسەد قەمچی، هەر نۆبەی لەپەنجا قەمچی زیاتر نەبێ .
ماددە )3(: دزیی لەنێوبردنی ماڵی دەوڵەت لەچاو ئەو گوناحەی كە كردوویەتی 
ئیعدام یا هەڵگرتنی دارایی ئەو كەسە بۆدەوڵەت یا زیندانی بەكار لەدوو 

مانگەوە تا مردن و لە هەموو حاڵدا دەركردن لەسەر خدمەت.
ماددە )4(: زۆر هێنان بۆ هاوسەر یا بۆ كەسانی دی، یەك ساڵ زیندانی بەكار و 

لێ  نەستاندنەوەی، ئەو كەسەندویە.
ماددە )5(: تریاك كێشان، بێ بەش بوون لە تەواوی حقوقی مەدەنی ئەوانەش 
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لەدوای یەك ساڵ  لەدواییدا فێری تریاك بێ   كە لەسەر خزمەتن، ئەگەر 
زیندانی بەكار لەسەر خزمەت دەردەكرێن.

ماددە )6(: هەاڵتن لەشەڕدا  و ئەسلەحە بەدوژمن دان ئیعدامە.
ماددە )7(: خیانەت بەمیللەت یان دەوڵەت یان نیشتمان ئیعدامە، ئەمما ئەگەر 
دەلیلی تەخفيف لەبەینیدا بێ  وەك لە ماددە )1( نووسراوە، ڕەفتار دەكرێت.
ماددە )8(: دەستدرێژی بەنامەسی خەڵك جەزای بەم جۆرە كە هەیئەی ڕەئیەی 

میللیدا گۆزراوە.
ماددە )9(: بەرتیل وەرگرتنیش هەروەها.

)تێبینی1( تەواوی گرتوان )دكتۆر، لیسانس، دیبلۆمە، ناقص نابێ ( لە ڕۆژگیرانە و 
الێ   كاریان  كینە  موم  هەیە،  صەالحەتیان  كە  مەقاماتەی  ئەو  بەئەمری 

بكرێت، ئەمما ڕۆژێ  لە 6 سەعات زیاتر نا، ڕۆژانی تەعطیلیش هەرنا.
جاسوسی  كوردستان و  دیموكراتی  هێزی  نەفەرانی  ئەفسەران و  )تێبینی2( 
لەدیوانی حەرب  لەو گوناحانەیان تێ ی ڕێدا، هەر  یەكێك  ئەگەر  خاریج، 
پێ ڕادەگەن، خەڵكی خارج لەهێزەوەش بەپێی فەرمانی ڕیاسەتی موعەظیمی 

جمهور ئەم دیوانە دەكات.
قانونە چوار جار  ئەو  تەواوی دیموكراتی كوردستان،  ئاگاداری  بۆ  ئەوا 
ئەم  كەسێك  هیچ  بكات،  خودا  باڵدەكرێتەوە.  چاپ و  لەرۆژنامە  یەك  لەدوو 
گوناحانەی لێ  ڕوونەدات حەتمەن بەو موجازاتەی كە نووسراوە گرفتار دەبێ .
                سەرۆكی دیوانی حەربی هێزی دیموكراتی كوردستان

                             ئیبراهیم سەالح

لەكۆتایی قانونەكەشدا )هۆكاری دەرچوونیشی( بۆ خەڵك ڕوون دەكەنەوە و 
بۆ ئاگاداری و زانینی خەڵكیش چوار جار لەدوای یەك باڵودەكرێتەوە، ئەمەش 

ڕێسایێكی قانونی پەیڕەوكراوە لە هەموو قانونەكانی دونیادا.
ڕژێمی  كایەی  هاتنە  و  لەعێراقدا  پاشایەتی  ڕژێمی  ڕووخاندنی  دوای 
كۆماری لە 14 گەاڵوێژی 1958 لەو دەستوورەی لەو سیستەمەدا نووسرایەوە، 
عێراق  هاوبەشكردنی  لە  كوردی  نەتەوەی  بە  مكوڕێردانی  سوورترو  ئەوا 
جۆرە  بەم  دەستووردا  سێیەمی  ماددەی  لە  ناوە،  عەرەبدا  نەتەوەی  لەگەڵ 
هاتووە )عەرەب و كورد لەم نیشتمانەدا هاوبەشن  و ئەم دەستوورە »مەبەست 
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دەستووری كاتی 1958« دان بەمافەكانی نەتەوایەتیمان لەچوارچێوەی عێراقدا 
دەنێ (.

لە ساڵی 1963 پڕۆژەی كارگێڕیی نامەركەزی عێراق دەرچوو، لە ماددەی 
نۆیەم  و بڕگەی دووەمدا  و لەژێر ناونیشانی )زمانی كوردی( هەردوو زمانی 

كوردی و عەرەبی بە زمانی فەرمی دادەنرێت.
كەوا  هاتووە  بەندی سێیه میدا  لە   1966 29ی حوزەیرانی  بەیاننامەی  لە 

حكومەت بەفەرمی دان بەزمانی كوردی لە تەك زمانی عەرەبیدا دادەنێت.
لە ڕێككەوتنامەی 11ی ئاداری 1970 لە بەندی یەكەمدا )زمانی كوردی( 
لەتەك زمانی عەرەبی لەو ناوچانەی كە زۆربەی دانیشتووانی كوردن )زمانی 

كوردی( فەرمییە.
دووەم  لەماددەی  دەرچووە،   1974/13 ژ  كوردستان  ئۆتۆنۆمی  یاسای 
بڕگەی یەكەمدا هاتووە )زمانی كوردی لەتەك زمانی عەرەبی »زمانی فەرمین« 

لە ناوچەكەدا( مەبەست ناوچەی كوردستانە.
گەرچی ئەو واڵتانەی كوردستانیان پێوە لكێنراوە بەڕۆژی ڕۆناك و بەئاشكرا 
نكۆڵی لە بوونی نەتەوەی كورد دەكەن، لەم بارەوە دەبێ  ئاماژە بەوە بكەین، 
بەشێكی كوردستان،  لەهەر  بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی گەلی كوردستان  كە 
دەردەچوون و  كوردی  زمانی  بە  )یاساكان  ئەوا  ئازادكراوە،  ناوچەیەكی  كە 

بەڵگەكەشمان دوو یاسایەكە دوو بەشی كوردستان دەرچوون)13(:
1. كۆمسیۆنی قەزایی )قانونی سزادانی گشتی 1981- 1982(.

ئەم یاسایە لەدوو بەش پێكهاتووە:
1. كۆمسیۆنی قەزایی.

2. قانونی سزادانی گشتی.
كۆمسیۆنی  ئەندامانی  سه الحیاتی  هەڵبژاردن و  چۆنیەتی  لە  باس  تیایدا 
قەزای كردووە هەروەها لەقانونی سزادانی گشتی جۆرەكانی تاوان و سزاكانی و 
زۆر شتی دیكەی تیایە  و لە )118( ماددە پێكهاتووە بە )2( قۆناغ پەسند كراوە و 

باڵو بووەتەوە و كاری پێكراوە )89( ماددە.
لە قۆناغی یەكەم و )29( ماددە لەقۆناغی دووەمدا لە ساڵی 1981- 1982ز 
بۆ  گرنگ  سەرچاوەیەكی  وەكو  وەربگیرێت  سوود  دەقە  لەم  دەتوانرێت 
كورداندنی یاسا لە كوردستانی باشوور، پاش ڕەزامەندی وەرگرتن لە حزبی 
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یاسایی  بەڵگەنامەیەكی  وەك  یاساكە  دەقی  وا  ئێران  كوردستانی  دیموكراتی 
بەزمانی كوردی باڵودەكەینەوە:

كورد  گەلی  دیموكراتێكی  نیشتمانی-  بزووتنەوەی  كە  بەهەلومەرجێكدا 
تێدەكۆشێ   خۆی  شۆڕشگێڕانەی  مێژوویی  بەئەركی  پێكردنی  بەهەست 
بەرەو  كوردەواری  كۆمەڵی  وه اڵبنرێ  و  كۆمەاڵیەتی  كۆسپەكانی  و  كەند  كە 
ژیانێكی پێشكەوتووانە بەرێتە پێش، بۆ بەرگری لەكردەوە دژی مرۆڤایەتی و 
پاراستنی  بۆ  قانونێك  دانانی  كە  بڕوایە  ئەو  سەر  هاتە  دواكەوتووەكان 
مافەكانی اشخاص حقیقی و حقوقی پێویستی هەیە بەم هۆیەوە سزای گشتی 
نیشتمانی-  بزووتنەوەی  تێكۆشانی  بەرهەمی  كە  قەزایی  كۆمسیۆنی  لەالیەن 
لەالیەن  قانونە  ئەم  دەچێ .  بەڕێوە  كراوە و  ئامادە  كوردە  گەلی  دیموكراتێكی 
حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێرانەوە پەسند و تەئید كراوە و هێزی پێشمەرگە 

ضامنی ئیجرائی ئەوە.
دیارە هەموو گومان لێكراوێك كە لە كوردستان بێ  بەگوێرەی ئەو قانونە 

دوای لێكۆڵینەوە ئەگەر بەتاوانبار بناسرێ  سزا دەدرێ .
 ڕاگەیشتن و لەناوبردنی ناكۆكی و دانی حەق بەخاوەن ماف لە كوردستاندا 

كۆمسیۆنی قەزایی بەچەشنی خوارەوە پێكدێ .

ناساندنی كۆمسیۆنی قەزایی:
ڕووداوی  بە  ڕاگەیشتن  بۆ  كە  خەڵكییە،  ئۆرگانێكی  قەزایی  كۆمسیۆنی 

سزایی مافی دانیشتوانی كوردستان پێكهاتووە.

چۆنیەتی پێكهێنانی كۆمسیۆنی قەزایی:
كۆمسیۆنی قەزایی لە )5( كەس بەچەشنی خوارەوە پێكدێت:-

1. لەزانستی حقوقی شارەزابێت.
2. لە بزووتنەوەی میللی دیموكراتێكی گەلی كورد بەشداری هەبێت.

3. پێشینەی كاری قەزایی هەبێت.

بەشەكانی كۆمسیۆنی قەزایی:
لەبەرچاوگرتنی قانونی پێكهێنانی شوراكان  لە شارستان و ناوچەكەدا بە 
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دیاری  ناوخۆ  نامەی  ئایین  بەرامبەری  ئەركیان  پێكدێت و  قەزایی  بەشێكی 
دەكرێ .  و بەڕێوە دەچێ  و دەسەاڵتیان دیاری دەكرێت.

بەشی یەكەم: چۆنیەتی هەڵبژاردنی ئەندامانی كۆمسیۆنی قەزایی:
 أ- ئەندامانی خاوەن دەسەاڵتی لەسەر پێشنیاری بەشی كۆمەاڵیەتی و پەسندنی 
دەكرێن  دیاری  ئێران  كوردستانی  دیموكراتی  حزبی  سیاسی  دەفتەری 
)بەرپرس و ئەندامانی كۆمسیۆن لەالیەن دەفتەری سیاسيیەوە هەڵدەبژێرێ (.
 ب- النی زۆری ئەندامانی سەرەكی كۆمسیۆنی قەزایی، )5( كەسن، كە یەكێك 

لەوان وەك بەرپرس و چوار كەسی دیكە وەك ئەندامانی سەرەكی دەبن.

سەالحییەتی كۆمسیۆنی قەزایی بەگشتی:
ئەركی دیاريكراوی كۆمسیۆنی قەزایی بەم جۆرەیە:

أ- ئەركی ئیداری. ب- ئەركی قەزایی.

ئەركی ئیداری كۆمسیۆنی قەزایی بەم چەشنەیە:
1. ئیعالمی نەزەر سەبارەت بە استعالم و پەیمانگاكان.

2. لێكۆڵینەوە و پێشنیاری قانونی بۆ پشتگیری لە زیادبوونی هەقی ئەشخاس.
3. چاودێری كردنی بەشە قەزاییەكان و زیندانەكان.

4. پێشنیاری دیاریكردنی بەرپرسی زیندانی ناوەندی.
دەفتەر  بە  خۆیەتی  مانگانەی  ڕاپۆرتەكانی  بەرپرسی  قەزایی  كۆمسیۆنی   .5

سیاسی، بە وەسیلەی بەشی كۆمەاڵیەتی.
6. كۆمسیۆنی قەزایی هەر دوو مانگ جارێك كۆبوونەوەی دەبێ  و كۆبوونەوه ی 

)فوق العادة( لەسەر داوای زۆری ئەندامان پێك دێ .
7. كۆمسیۆن دەبێ  جێگەیەك بۆ ڕاگرتنی، كەرەسە تاوان و شتومەكی بێ خاوەن 

تەرخان بكات، كە بەحوكمی مەحكەمە بڕیاری نیهائی بۆ دەدرێ .
8. بڕیارەكانی كۆمسیۆنی بەزۆرینەی دەنگ ئیعتباری هەیە و بەڕێوە دەچێ .

9. خەرجی كۆمسیۆنی قەزایی لەالیەن مەحكومینی دادگا و لەبەرامبەر بەڵگەی 
حزبی  سیاسییەكان و  سازمانە  خەڵك و  یارمەتی  هەروەها  تایبەتی، 

دیموكراتی كوردستانی ئێران دەدرێ .
10. دانانی كالسی قەزایی بۆ فێركردنی ئەندامانی بەشە قەزایییەكان.
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سەالحییەتی كۆمسیۆنی قەزایی لە كاروباری قەزاییدا بەچەشنی خوارەوەیە:-
1. نەزەردان لەسەر ئیدیعای ماڵی ئەشخاس.

2. لە پێڕاگەیشتن بەتاوانە جیناییەكان، تەنیا كۆمسیۆنی قەزایی دەتوانێ  ئیعدام 
بكات.

)9( و  بەندەكانی  بەلەبەرچاوگرتنی  دیاریكراوەكاندا  لە  قەزایی  كۆمسیۆنی   .3
تێبینی 2 لە بەندی 12... لەلێكۆڵینەوە و حوكمدان، سەربەخۆیە  و دەستووری 

بەڕێوەبردنی حوكمەكان دەدا  و ڕێكخراوەكانی تر دەخالەتیان نییە.
4. لە كاروباری ئایینیدا كۆمسیۆنی قەزایی دەتوانێ  لە هاوكاری مامۆستایانی 

پێشكەوتنخوازی ئاینی كەڵك وەربگرێ .
5. ئەندامانی كۆمسیۆنی لەكاروباری حقوقیدا بێ الیەن و لەكاروباری سزاییدا 

لەرێزی مافی كۆمەڵن.
6. راگەیشتن بێ پسانەوەیە بەكاروباری قەزایی لە كۆمسیۆندا.

7. كۆمسیۆنی قەزایی لە )امور حبسی(دا خاوەنی ئیختیار و سەالحیەتی تەواوە.
8. راگەیشتن و لێكۆڵینەوەی تاوان ئیختیار و سەالحیاتی بەشی قەزای شوێنی 

ڕووداوی تاوانبارانە.
پێكهێنانی  لێكۆڵینەوە  ڕاگەیشتن و  دوای  كۆمسیۆن  یاسایی  لەكاروباری   .9

پەروەندە، پەروەندەكە بەپێشنیارەوە تەسلیمی دەفتەری سیاسی دەكا.
10. دەفتەری سیاسی حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران دەتوانێ  ڕاگەیشتن 

بەو ڕووداوانەی كە مەسلەحەت بزانێ  چ بدا بە كۆمسیۆنی قەزایی.
ڕەسمی  نەدابێ ،  بڕیاری  تاوانێك  بۆ  گشتی  قانونی سزایی  كە  لەكاتێكدا   .11

ناوچە و داد و انصاف بۆ چارەسەری لەبەرچاو دەگیرێ .
12. راگەیشتن بەتاوانە جیناییەكان پێویستی بەسكااڵی خاوەن سكااڵ نییە  و 
نامۆسییەكان  لەتاوانە  بەاڵم  لیكۆڵینەوەیە،  ئیقدام و  بەرپرسی  كۆمسیۆن 

نیاز بەسكااڵی خاوەن سكااڵ هەیە.
لەئەندامانی خۆی خاوەن  دادگا  پێكهێنانی  بۆ  قەزایی  كۆمسیۆنی   :)1( تێبینی 

سكااڵ دەسەاڵتەكە بەئیبالغی دەفتەری سیاسی دیاری دەكرێت.
)هادی(  ئاسایی  جینایی.  تاوانی  ئیعدام  حوكمی  بەڕێوەبردنی   :)2( تێبینی 

بەپێشنیاری كۆمسیۆن و پەسندی دەفتەری سیاسی بەڕێوە دەچێ .
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بەشی دووەهەم: بەشە قەزایییەكانی شارستان
هەر شارستانێك خاوەنی بەشە قەزایییەكان دەبێ  كە ڕادەی سەالحیەت و 

دەسەاڵتیان دیاریكراوە.

سەالحیەتی بەشە قەزایییەكان:
حوكم  ئیجرائی  دەستووری  حوكمدان و  خیالفي و  تاوانی  بە  ڕاگەیشتن   .1
لەناوچەدا لەالیەن بەشی قەزایی ناوچە و ڕاگەیشتن بەتاوانی جونحەیی و 
حوكمدان و دەستووری ئیجرائی حوكم لەشارستاندا لەالیەن بەشی قەزایی 

شارستان.
جیناییەكانداو  تاوانی  لە  پەروەندە  پێكهێنانی  لێكۆڵینەوە و  بەدواداچوون و   .2
لەنێوچوونی  پشتگیری  گەلییەكان  دژی  تاوانبارانەی  كردەوەی  هەروەها 
قەزایی  كۆمسیۆنی  بۆ  گومانلێكراو  ڕەوەندە و  ناردنی  تاوان و  ئاسەواری 

لەالیەن بەشی قەزایی شارستانەوە.
3. دانی گوزارشی مانگانە لەالیەن بەشە قەزاییەكانی ناوچە بەبەشی قەزایی 

شارستان.
4. ناردنی ڕاپۆرتی مانگانە لەالیەن بەشی قەزایی شارستانەوە بۆ كۆمسیۆنی 

قەزایی.
5. بەڕێوەبردنی داخوازیەكانی كۆمسیۆنی قەزایی.

تێبینی )1(: حوكمەكانی بەشی قەزایی ناوچە لەكاروباری خیالفيدا قطعییە.
مانگ  سێ   تا  حونجەدا  لە  شارستان  قەزایی  بەشی  حوكمه كانی   :)2( تێبینی 
زیندان  و لەكاروباری حقوقیدا تا ڕادەی 30.000 تمەن قطعی. زیاتر لەو 
ڕادەیە شیاوی ڕاگەیەشتنەوەیە، كە لەسەالحییەتی كۆمسیۆنی قەزایی دایە و 
بەنوێنەرایەتی  شارستانێك  هەر  بەرپرسی  قەزایی  كۆمسیۆنی  ئەندامانی 

لەالیەن كۆمسیۆنی قەزاییەوە بەرپرسی بەڕێوەبردنی ئەو ئەركەیە.

ئەندامانی بەشه  قەزایيیەكان:
1. هەر بەشێكی قەزایی شارستان 1 یان 3 ئەندامی دەبێت كە لەدانی حوكمدا 

دەنگی یەكسانیان هەیە.
2. هەڵبژاردنی بەرپرسی بەشی قەزایی شارستان لەسەر پێشنیاری بەرپرسی 
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بەشی كۆمەاڵیەتی  و پەسندكردنی هەیئەتی ئیجرایی و تایبەتی كۆمسیۆنی 
قەزایی دەبێ .

قەزای  دیاریكراوی  ئەركی  بەڕێوەبردنی  بۆ  كەس  یەك  ناوچەیەك  هەر   .3
قەزای  بەوەی  پەسندكردنی  دوای  كە  دەناسێنێ .  شارستان.  بەبەشی 

شارستان بە ئیبالغی ئەو بەشە دەست بەكار دەكا.
تێبینی: مامۆستایانی ئایینی پێشكەوتنخواز  و ئەو كەسانەی كە پێشینەی كاری 

قەزایی و كۆمەاڵیەتيیان هەبێ  بۆ بەڕێوەبردنی كاری قەزایی لەپێشترن.

قانونی سزادانی گشتی
پێشمەرگە  هێزی  دەبرێ  و  بەڕێوە  ئێران  كوردستانی  لە  قانونە  ئەم 
بەڕێوەبردنی ئەم قانونە بەئەركی سەرشانی خۆی دەزانێ  و لەمە دێتە ڕێزی 
ئەم  تێدەكۆشێ .  ئینسانی  نیزامێكی  دامەزراندنی  بۆ  پیاوەتییەوە  شەرەف  و 
دیموكراتی  حزبی  سیاسی  دەفتەری  لەالیەن  كە  بەند   89 لە  بریتییە  قانونە 

ئێرانەوە پەسند كراوە بەڕێوە دەچێت.
قانون: دەستورێكە بۆ بەڕێوەبردنی نەزمە نێو كۆمەڵ دیاریكراوە.

سزا: تەمبێیە بۆ كەسێك كە لە ڕێوشوێنی دیاریكراو البدات.
گشتی: هەموو ئەندامانی كۆمەڵ بەرامبەر بەم قانونە وەك یەكن.

لە هەڵومەرجی ئێستادا، دەبێ  بەهەموو تواناوە بۆ نیشاندانی ڕێگای ژیانی 
نوێ  هەوڵ بدرێ  ئەوانەی لە ڕێوشوێنی دیاریكراو الدەدەن بەزووترین كات 

سزا بدرێت.
بەندی )1(: سزا یان تاوان دەبێ  دیاری بكرێ  و تاوانێك كە لەم قانونەدا 

ناوی نەبرابێ  بەپێی شەرع و عورفي ناوچە سزای بۆ دیاری دەكرێ .
بەندی )2(: تاوان سێ  جۆرە:

1- جینایەت. 2- جونحە. 3- خیالف.
بەدرێژایی  بەنجكردن  كوشتن،  كردەوە،  چۆنیەتی  بەپێی  جینایەت  سزای 
تەمەن و بەندكردن لە 3 تا 15 ساڵ و لە 2 تا 10 ساڵە. سزای جونحە بەپێی 
چۆنیەتی كردەوەكە، بەندكردن لە 61 ڕۆژ تا 3 ساڵ یان بژاردنەوەی نەغدی 
تا 1000 تمەن، سزای خیالف بەپێی چۆنیەتی كردەوەكە، بژاردنەوەی نەغدی 

لە 10 تمەن تا 100 تمەن.
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بەندی )3(: منداڵ )زارۆ( هەتا تەمەنی 12 ساڵی لەسەر كردەوەی ناحەز بەپێی 
ئەم قانونە سزا نادرێ  و بۆ كردنەوەی ناحەز منداڵێك كە تەمەنی لەنێوان 
12 تا 15 ساڵ دابێ ، بەگوێرەی بڕیاری كوڕی سێ  كەسی سزا دیاری 

دەكرێ .
بەندی )4(: كردەوەی ناحەز شێت و حۆڵ سزای نییە.

ئەگەر  نامێنێتەوە.  ناحەزی مرۆڤی سەرخۆش بێ  سزا  بەندی )5(: كردەوەی 
دەركەوێ  كە بۆ ئەنجامدانی كردەوەی چەوت خۆی سەرخۆش كردووە، 

سزاكەی دوو هێندەی سزای دیاریكراو لەم قانوونە دایە.
بەندی )6(: ئەگەر كەسێك ناچار كرابێت كردەوەیەكی ناحەز ئەنجام بدات، سزا 

نادرێ .
هێرش  لەگەڵ  دیفاع  دەبێ  چەشنی  بەاڵم  هەقە،  لەخۆكردن  دیفاع   :)7( بەندی 
هێرش  بەرامبەر  كە  دەناسرێت،  بەهەق  كاتێك  دیفاع  هەبێ ،  تەناسوبی 

بۆسەر گیان و ماڵ و نامووس و سەربەستی كرابێ .
بەندی )8(: بەر هەڵستكردنی پێشمەرگە دیفاع نییە، بەو مەرجە كە بۆ بەڕێوەبردنی 
قانون دەستووری پێدرابێ ، بەاڵم ئەگەر پێشمەرگە لەسنووری دیاریكراوی 

قانون البدا، دیفاع ڕەوایە.
بەندی )9(: ئەم شتانەی خوارەوە بەگشتی دەبێتە هۆی نەمان یان كەمبوونەوەی 

سزا:
1. لێبووردنی زۆرلێكراو.

2. داننانی تاوانبار بەتاوانەكەی خۆیدا.
3. بژاردنەوەی زەرەرو زیانی زۆرلێكراو.

بگاتە  ڕاپۆرت  ئەوەی  پێش  تاوانبارەوه   لەالیەن  پێشمەرگە  ئاگاداركردنی   .4
دەستی پێشمەرگە.

5. پیری و نەداریی تاوانبار.
بەندی )10(: بۆچی ڕاگەیشتنی جونحە نابێ  پتر لە شەش مانگ بۆ پێڕاگەیشتنی 

جینایەت نابێ  پتر لەپازدە ساڵ بەسەر تاوانەكەدا ڕابردبێ .
بەندی )11(: سزای ئیعدام بەپێی بڕیاری دادگای گەل دیاری دەكرێ .

بەندی )12(: جاسوس بۆ بێگانە بەو مەرجە كە بووبێتە هۆی زیادبوونی مافی 
هاوكاری  وەهەروه ها  بەدواوەیە.  ئیعدامی  سزای  كورد  گەلی  نیشتمانی 
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لەگەڵ جاسوس.
بەندی )13(: ئەگەر جاسوس یان هاوكارەكەی پێش ئەوەی بگیرێ  و كردەوەكەی 
تەواو بكا هێزی پێشمەرگەی ئاگادار بكا و پەژویا ببێتەوە، سزاكەی بۆ كەم 

كرێتەوە.
بەندی )14(: سزای شاردنەوەی جاسوس 2 تا 10 ساڵ بەند و )5( هەزار تا )10( 

هەزار تمەن بژاردنەوەی نەقدیە.
بەندی )15(: پێكهێنانی تاقمی چەكداری دژی پێشمەرگەی سزای ئیعدامه . 

دیموكراتی  نیشتمانی و  بزووتنەوەی  لەگەڵ  بەكردەوە  دژایەتی   :)16( بەندی 
كوردستان جینایەتە و دادگای گەل سزای دیاری دەكات.

تەقەمەنی  وەدەستخستنی چەك و  هەلی  ئەنقەست  بە  هەر كەس   :)17( بەندی 
پێشمەرگە بۆ دوژمن پێك بێنێ ، سزای ئیعدامە.

بەندی )18(: ڕاگرتنی مرۆڤی بێتاوان تاوانە  و ئەو كەسەی بێ  بەڵگەی تاوانباری 
گیرابێت، دەستبەجێ  ئازاد دەكرێت و تاوانبار سزا دەدرێ .

بەندی )19(: بەندەوانەكان مافی ئازادكردنی بەندییەكانیان نییە و بۆ ئازادكردنی 
بەلێپرسراوی  دەستوور  دادپرسیەوە  شورای  لەالیەن  پێویستی  بەندی 

بەندیخانە بدرێ .
بەندی )20(: هیچ كەس مافی ئەوەی نییە بەندی لەالی خۆی ڕابگرێ  و تاوانبار 

دەبێت لە بەندیخانەدا ڕابگرێ .
بەندی )21(: بەردانی بەندی بەبێ  دەستووری شورای دادپرسی لەدوو مانگەوە 

تا ساڵێك سزای بەندكردنی بەدواوەیە.
لێپرسینەوەی  بدرێ  و  گیراوێك  ئازادكردنی  دەستووری  ئەگەر   :)22( بەندی 
سزای  ساڵێك  تا  مانگەوە   2 لە  بكات  سەرپێچی  بەڵگە  بەبێ   بەندیخانە 

بەندی بۆ دادەنرێت.
تا 2 ساڵ  مانگەوە   6 لە  تاوانە و  ئەسكیناس  لێدان و چاپی  )23(: سكە  بەندی 

سزای بەندی بۆ دادەنرێ .
بەندی )24(: هەر كەس قەبز و بەڵگە و ڕەسید بەزۆری لە كەسێك بستێنێ  2 

مانگ تا 6 مانگ سزای به ندی بۆ دادەنرێت.
بەندی )25(: ئەگەر پزیشك بڕوانامەی ناڕاست بدات بەكەسێك لەمانگێكەوە تا 
شەش مانگ دەگیرێ ، ئەگەر بەرتیلیشی وەرگرتبێ  بەقازانجی بزووتنەوەی 
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نیشتمانی گەلی كورد دەستی بەسەر دادەگرێ ، ئەو كەسەی كە بەرتیلیشی 
داوە لەمانگێكەوە تا 6 مانگ سزا دەدرێ .

بەندی )26(: ئەگەر كەسێك دەرگا یان جێگایەك كە بەدەستووری شورای داد 
مانگ  تا شەش  لەمانگێكەوە  بەبێ  پرس بشكێنی  داخراوە،  ناوچە  پرسی 

دەگیرێ .
بەندی )27(: ئەگەر پارێزەری ئەو جۆرە جێگایانەی بەندی )26( لەگەڵ تاوانبار 
هاوكاری كردبێ  لە 6 مانگەوە تا ساڵێك سزای بەندی بۆ دیاری دەكرێ .

بەندی )28(: هەر بەندیەك لە بەندیخانە ڕابكات بۆ ڕاكردنەوەی 3 مانگ لەماوەی 
بەندییەكەی زیاد دەكرێ . ئەگەر بۆ ڕاكردنەوەی دەرگای شكاندبێت یان 

دیواری بڕیبی 6 مانگ بەندی بۆ زیاد دەكرێ .
پارێزەری  كە  دەركەوێ   ڕابكات و  بەندیخانە  لە  بەندی  ئەگەر   :)29( بەندی 
بەندیخانە ئەركی ئاگاداری بەباشی بەڕێوە نەبردووە لە 3 مانگەوە تا 6 

مانگ سزای بەندی بەسەر دەدرێ .
بەندی )30(: ئەگەر دەستووری گرتنی كەسێك بەپێشمەرگە بدرێ  و فەرمانەكە 

بەڕێوە نەبا لەمانگێكەوە تا شەش مانگ بەندی بۆ دادەنرێ .
بەندی )31(: ئەگەر كەسێك چەك بدا بەگیراوێك، بۆ ئەوەی لە بەندیخانە ڕابكا، 

لە شەش مانگەوە تا 2 ساڵ سزای بەندیی بەسەر دادەنرێ .
بەندی )32(: شاردنەوەی تاوانبار بە ئەنقەست لە 2 مانگ تا 6 مانگ سزای 

بەندی هەیە.
بەندی )33(: ئەگەر ژن و مێرد و دایك و باوك و خوشك و براو زاواو بووك و 

خەسوو خەزوور تاوانباریان شاردبێتەوە سزا نادرێن.
دز  بە  دەدۆزێتەوە  زەوی  ژێر  ئەنتیكەی  شتی  كەسەی  ئەو   :)34( بەندی 
ناژمێردرێ ، بەاڵم پێویستە بەنزیكترین شورایی دادپرسی ڕابگەینێ . ئەگەر 
سەربەخۆ بیفرۆشێ ، یان لە كوردستانی بەرێتە دەر یان بیشارێتەوە لە 3 

مانگەوە تا ساڵێك سزای بەندی بۆ دیاری دەكرێت.
بەندی )35(: ئەگەر كەسێك بەرتیل بدا بەپێشمەرگە، بۆ ئەوەی كارێكی چەوت 
ساڵێك  تا  مانگەوە   3 لە  هەردووكیان  بشارێتەوە  بۆ  تاوانەكەی  یا  بكا 
كورد  گەلی  دیموكراتی  بزووتنەوەی  بەقازانجی  بەرتیلەكەش  دەگیرێن و 

دەستی بەسەر دادەگیرێ .
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كەرستەی  شتومەك و  بەسەرداگرتنی  دەست  لەنێوبردن و   :)36( بەندی 
بزووتنەوەی دیموكراتی گەلی كورد بەقازانجی شەخصی تاوانە  و تاوانبار 

دوای لێستاندنەوەی شتومەك و كەرستەكە 3 مانگ تا 6 مانگ دەگیرێ .
ئەركی  بەڕێوەچوونی  لەكاتی  پێشمەرگە  سەر  بۆ  هێرشكردن   :)37( بەندی 

سەرشانی تاوانە و بەم چەشنەی خوارەوە سزای بۆ دادەنرێ :-
 أ- ئەگەر تاوانبار بۆ هێرشەكە كەلكی لە چەك وەرگرتبێ  لە 2 مانگەوە 

تا ساڵێك دەگیرێ .
 ب- ئەگەر چەكی پێ بووبێ  و بەكاری نەهێنابێ  لە 2 مانگەوە تا 6مانگ 

بەندی بۆ دادەنرێ .
 ج- ئەگەر بەبێ  چەك بەرهەڵستی پێشمەرگەی كردبێ  لە 15 ڕۆژەوە تا 

2 مانگ دەگیرێ .
 د-جنێودان بەپێشمەرگەی بەڕێوەبەرایەتی بزووتنەوە قەدەغەیە و كەسێك 
ئەم كارە بكا 10 ڕۆژ بەند و 100 تمەن بژاردنەوەی نەقدی بۆ دادەنرێ .

بەندی )38(: سزای كوشتنی مرۆڤ ئیعدامە.
بەندی )39(: كەسێك بەئەنقەست لەیەكێك بدا یا برینداری بكا و لەئەنجامدا لێدراو 
یان بریندارەكە بمرێ ، ئەو كەسە لە 3 ساڵەوە تا 6 ساڵ سزای بەندی بۆ 
دادەنرێ ، بەو مەرجە كە تەور، تەورداس، خەنجەر، چەقۆ، بۆكس و شتی 

لەو بابەتەوە هەروەها بەنیازی كوشتنی لێی نەدابێ .
بەندی )40(: شكاندنی ئەندامێكی لەشی مرۆڤ لە 6 مانگەوە تا 2 ساڵ سزای 
بەندی بۆ دیاری دەكرێ . ئەگەر لێدراو لە هەقی خۆی خۆش بێ  تاوانبار 

لەمانگێكەوە تا 3 مانگ بەندی بۆ دادەنرێ .
لەكاربوونی  هۆی  ببێتە  ئەندام  شكاندنی  برینداربوون و  ئەگەر   :)41( بەندی 
زەرەر و  ناوچە  ڕێوشوێنی  بەپێی  دەبێ   دادەنرێت و  بۆ  بەندی  سزایی 
لێدراوی ببژێرێ ، ئەگەر تاوانبار بە داس، قەڵغان، تەور  و شتی لەو بابەتە 

لێدراوی بریندار كردبێ  شەش مانگ تا ساڵێك بەندی بۆ دادەنرێ .
بەندی )42(: ئەگەر كەسێك به غەیرە عەمد، بەاڵم لەبەر بێ  موباالتی ئەندامی 
كەسێك بشكێنێ  یان برینداری بكا دەبێ  زەرەر و زیانەكه ی ببژێری، ئەگەر 
هێرش بۆكراو لێی نەبووردبێ  بۆ ئەندام شكاندن 3 تا 6 مانگ و بریندار 
كردن 11 ڕۆژ تا 3 مانگ تاوانبارەكە دەگیرێ . بەو مەرجەی كە پزیشك 
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بۆ چاكبوونەوەی یەكەمیان 3 مانگ و بۆ دووهەمیان هەتا 20 ڕۆژ ماوەی 
دیاری كردبێ .

بەندی )43(: شەڕی دوو دەستە لە خەڵك ئەگەر لێكنەبوورن و شكایەتەكەیان 
بۆ  سزایان  قانون  بەپێی  هەموویان و  گیرانی  هۆی  دەبێتە  وەرنەگرنەوە 

دیاری دەكرێ .
بەندی )44(: ئەگەر لە شەڕی دوو دەستەدا یەكێك بكوژرێ  و قاتل ناسراو بێ  
سزای قاتلی بەسەر دادەنرێ ، ئەگەر قاتیلی نەناسراوبێ ، هەردووال لە 6 
قاتلەكە  دەستەی  لە  كوژراوەكەش  خوێنی  دەگیرێن،  ساڵ   3 تا  مانگەوە 

وەردەگیرێ .
بشكێ  و  لەشی كەسێك  ئەندامی  دەسته دا  دوو  لە شەڕی  ئەگەر   :)45( بەندی 
شەڕەكەدا  لە  ئەوانەی  هەموو  ببوورن  لێك  ببنەوە و  ئاشت  هەردووال 

بەشدار بوون 15 ڕۆژ تا 2 مانگ دەگیرێن.
 2 هەتا   1 لەوانە  هەریەك  بدەن  لەیەكێك  كەس  بەچەند  ئەگەر   :)46( بەندی 
مانگ سزای بەندییان بەسەردا دەنرێت، بەاڵم لێدانەكە بووبێتە هۆی شكان 
یان برینداربوونی ئەندامێكی لەشی لێدراو، هەریەك لەوانە 3 تا 6 مانگ 

دەگیرێن. لێبووردنی لێدراو دەبێـتە هۆی ئازادكردنی تاوانبارەكان.
كەسێك  لەنێوچوونی  هۆی  ببێتە  ئەگەر  داوكردن  دەرمان   :)47( بەندی 
بەئەنقەست ئەو كارە كرابێت سزای ئیعدامی بەدواوەیە، ئەگەر بەئەنقەست 
نەبووبێ  تاوانبار لە 6 مانگ تا 3 ساڵ دەگیرێ  و خوێنیشی بۆ كوژراوەكە 

دیاریكراوە.
بەندی )48(: شاردنەوەی تەرمی كوژراو بەبێ  ئاگاداركردنی هێزی پێشمەرگە 
ئەو  ئەگەر  هەیە،  بەندی  مانگ   3 تا  مانگێكەوە  لە  كردەوەیە  ئەو  تاوانە 
یان  بووبێت  كوشتنەكەدا  لە  دەستی  شاردۆتەوە،  تەرمەكەی  كەسەی 

هاوكاری قاتلی كردبێت بەقاتل دەژمێردرێ .
بێگانە لەسەر ژنی خۆی بگرێ  و یەكیان  پیاوێكی  پیاوێك  بەندی )49(: ئەگەر 
یان هەردووكیان بكوژێ  ئەوا سزا نادرێ ، بەو مەرجە كە لەحاڵی ئەنجامی 
كاری جنسیدا چاو پێیان كەوتبێ ، بەاڵم ئەگەر لەپێشدا ئاگادار بووبێ  كە 
بیانكوژێ   دیتنیان  پێكەوە  دوای  یان  هەیە،  پێكەوە  ناڕەزاییان  پەیوەندی 

بەتاوانبار دەژمێردرێ  و بەپێی قانون سزای بۆ دیاری دەكرێت.
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بەندی )50(: هەڵگرتنی ژنی بە مێرد بۆ ژنەكە  و پیاوەكە 1 تا 3 ساڵ سزای 
لەو  دادگا  ببه خشێ   تاوانبارەكان  ئەگەر مێردی ژنەكە  بەدواوەیە،  بەندی 

كارە خۆش نابێ  و لە 6 مانگ تا ساڵێك سزای بەندیان بۆ دادەنرێ .
بەندی )51(: كەسێك دایك یان خوشك یان كچی خۆی لەگەڵ پیاوێكی بێگانە 
لەحاڵی ئەنجامی كاری جنسیدا ببینێ  و یەكێك لەوانە بكوژی، لە 6 مانگ تا 

3 ساڵ سزای بەندی بەسەر دادەنرێ .
بە  ئەگەر  تاوانە  دیكە  كەسانی  دایك و  بۆ  منداڵ  لەبەربردنی   :)52( بەندی 
ئەنقەست كرابێ  6 مانگ تا ساڵێك سزای بەندی بەسەر تاوانباردا دەدرێ ، 
تا 6 مانگ  دابێ  2  ئەو كارەیان  ئەنجامدانی  یارمەتی  ئەو كەسانەش كە 
سزا  بكەن،  كارە  ئەو  پێویستدا  لەكاتی  مانان  دكتۆر و  ئەگەر  دەگیرێن، 

نادرێن.
بەندی )53(: كەسێك بۆ دیفاع لە گیان و ماڵ و ناموسی خۆی یان كەسێكی دیكە 
بەرهەڵستی هێرشكەر بكا سزا نادرێ  بەو مەرجە كە كردەوەكەی بتوانێ  
كۆمەك  پێویستە  بكا  لەپێشمەرگە  یارمەتی  داوای  هێرشەكەدا  لەكاتی 

لەپێشمەرگە بخوازێ .
بەندی )54(: هەر كەسێك كچێك یان كوڕێكی كەمتر لە 18 ساڵ القە بكا سزای 

ئیعدامە.
بەندی )55(: هەر كەسێك ژنێك یا كچێك بەزۆری ماچ بكا یان كردەوەیەكی 
سووكی لەگەڵ بكا، لە 3 مانگەوە تا ساڵێك سزایی بەندی بەسەر دادەنرێت.
بەرێ   كەمترە  ساڵ   18 لە  تەمەنی  كە  كیژێك  كچێنی  كەسێك   :)56( بەندی 
بەاڵم  دادەنرێ ،  بۆ  بەندی  2 ساڵ سزایی  تا  مانگ   6 كردەوەیە  ئەو  بۆ 
بكا  مارە  كچەكەش  بكا و  كیژەكەدا  كاری  كەس و  لەگەڵ  مەسڵەت  ئەگەر 

سزا نادرێ .
نەگەیشتۆتە  زیاترە و  ساڵ   15 لە  تەمەنی  كە  كچێكی  كەسێك   :)57( بەندی 
18 بەڕەزامەندی كیژەكە القە بكا لە 2 تا 6 مانگ سزایی بەندی بەسەر 

دادەنرێ .
بەندی )58(: هەر كەسێك دایك و خوشك و كەسانی مەحرەمی خۆی القە بكا، 

سزایی ئیعدامە.
بەندی )59(: هەر كەس كیژێكی كەمتر لە 18 ساڵ بەزۆر بڕفێنێ  )ڕایبكێشێ (، 3 
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مانگ تا ساڵێك بەندی بۆ دیاری دەكرێ .
بەندی )60(: ئەو كەسەی كچێك كە تەمەنی لە 18 ساڵ زیاتر وەیان بێوەژنێك 
ئەگەر  دادەنرێ   و  بۆ  بەندی  تا ساڵێك سزایی  مانگ  بڕفێنێ  6  بەزۆری 
یەك  تا  سزاكەی  بدەن  ڕەزایەت  بكا و  كاری  كەس و  لەگەڵ  مەسڵەحەت 

مانگ بەند كەم دەكرێتەوە.
بەندی )61(: ئەو كەسەی كیژێكی تەمەن 15 تا 18 ساڵ بەڕەزامەندی خۆی 
هەڵبگرێ  15 ڕۆژ تا مانگێك دەگیرێ ، ئەگەر تەمەنی كیژەكە لە 15 ساڵ 

كەمتر بێ  6 مانگ تا ساڵێك بەندی بۆ دادەنرێ .
بەندی )62(: هەر كەس ئەندامێكی كە دەبێت بیشارێتەوە و نیشانی خەڵكی نەدا 
بۆ سووكایەتی نیشانی كچ و ژن و كەسانی دیكە بدا بە 10 ڕۆژ تا مانگێك 

بەند یان 50 تا 100 تمەن جەریمە مەحكوم دەكرێ .
بەندی )63(: سزای گەوادی 6 مانگ تا 2 ساڵ بەندە.

بەندی )64(: ئەو كەسانەی خوارەوە سزایان 6 مانگ تا 2 ساڵ بەندە:-
 أ- ژنی بەمێرد كە به ڕەزامەندیی خۆی لەگەڵ پیاوێك سەرجێیی بكا.

 ب- پیاوێكی خاوەن ژن كە لەگەڵ ژنێكی بەمێرد سەرجێیی بكا.
 ج- پیاوێك كە لەگەڵ ژنێكی بەمێرد سەرجێیی بكا.

 د- مەالیەك كە مارەیی ژنی بەمێرد یان عیددە هەڵنه هاتوو ببڕێ .
 هـ- پیاوێك كە ژنێكی بەمێرد مارە بكا.

وەرگرێتەوە،  شكایەتی  موددەعی  ئەگەر  سەرەوە  حاڵەتانەی  ئەو  بۆ 
لێكۆڵینەوە ڕادەوەستێ .

بەندی )65(: هەر كەس بەئەنقەست خانوو یان دار یا گیشەی كەسێك بسووتێنێ  
6 مانگ تا 2 ساڵ بەندی بۆ دادەنرێ ، ئەگەر زەرەر و زیانەكە ببژێرێ  و 

زیانلێكەوتو و ڕەزایەت بدا یەك تا 4 مانگ دەگیرێ .
بۆ  بەندی  سزایی  مانگ   6 تا  مانگ  لەدوو  كیژ  هەڵگرتنی   :)66( بەندی 
كیژەكە  باوكی  بەاڵم  كردبێ ،  كیژێكی  ئەگەر كوڕێك خوازبێنی  دادەنرێ ، 
دادپرسی  بەشوڕایی  كوڕەكە  پێویستە  نەبووبێ   ڕازی  هەقدارەكەی  یان 
ئەو  ئەنجامی  بۆ  دەكا و  وتووێژ  هەردووال  لەگەڵ  دیارە شوڕا  ڕابگەینێ  

كارە تێدەكۆشێ  ماوەی وتووێژ نابێ  لە 10 ڕۆژ تێپەڕێ .
بەندی )67(: مارەیی لەناو شارو دێ  نابێ  لە 20 مسقاڵ زێڕ زیاتر بێت.



31

كه سێك  ئه گه ر  ده ناسرێ،  ناحه ز  به كرده وه یه كی  ته اڵقدان  ژن   :)68( بەندی 
مانگ سزای   6 تا  مانگ   3 له   كردبێ  كاره ی  ئه و  دیكه   ژنێكی  بۆهێنانی 

به ندیی به سه ر داده نرێ .
شوڕایی  پێویستە  هەبێ   ژنی  دوو  مەجبوربێ   كەسێك  ئەگەر   :)69( بەندی 
دادپرسی بۆ ئەو كارە ئیزن بدا ئەگەر بەبێ  ئیزنی شوڕایی دادپرسی ژنی 

دووەمی مارە كردبێ ، لە 3 تا 6 مانگ سزای بەندی بەسەر دادەنرێ .
بەندی )70(: مارەكردنی كیژێك كە تەمەنی لە 15 ساڵ كەمتر بێ  سزای بەندی 

لە 3 مانگ تا 6 مانگ بۆ دادەنرێت.
بەندی )71(: ئەگەر كەسێك ژنەكەی تەاڵقدا و پووڵی پێوە ببەستێ ، لە 3 مانگ تا 
6 مانگ بەندی بۆ دیاری دەكرێ  و ئەگەر پووڵەكەی وەرگرتبێ  بەقازانجی 

بزووتنەوەی گەلی كورد دەستی بەسەردا دەگیرێ .
تا 6 مانگ  لە دوو مانگ  بۆ هەردووال  بەندی  بەژنە سزای  بەندی )72(: ژن 

بەدواوەیە.
باوكی  مارە كرابێ  مەال و  بەبێ  ڕەزامەندی خۆی  ئەگەر كیژێك  بەندی )73(: 
تا 6 مانگ سزای  لە 2 مانگ  لێی مارە كراوە  كیژەكە و ئەو كەسەی كە 
بەندییان بۆ دیاری دەكرێ  بەو مەرجەی كە كیژەكە دوای مارەكردن تا 

یەك مانگ بۆ لێكۆڵینەوە شوڕای دادپرسی ئاگادار بكرێ .

سووتمان:
بەندی )74(: سووتاندنی خەرمان یەك تا 2 ساڵ سزایی بەندی هەیە.

بەندی )75(: زیانی كردنی 15 ڕۆژ تا مانگێك سزایی بەندی بۆ دادەنرێت.
بەندی )76(: ئەگەر سووتمان ببێتە هۆی لەنێوچوونی كەسێك، تاوانكار سزای 

قاتلی بۆ دادەنرێت.
بەندی )77(: كەسێك بەئەنقەست ئامرازی كشتوكاڵی كەسێكی دیكە لەنێو بەرێ ، 

یەك مانگ سزایی بەندی بەسەر دادەنرێ .
بەندی )78(: كەسێك بەئەنقەست مااڵتی پێڕه و یان پەرەلوەری كەسێكی دیكە 

لەنێو بەرێ  15 ڕۆژ تا 2 مانگ سزایی بەندی بەسەردا دەنرێ .
بەندی )79(: كەسێك بەئەنقەست باغی كەسێكی دیكە بەهۆی ئاو لێبڕین وشك 
بكا یان بیبڕێ ، یان حاسڵەكەی بۆ خۆی بەرێ ، بێجگە لە بژاردنەوەی ماڵی 
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1 ڕۆژ تا 2 مانگ دەگیرێ .
بەندی )80(: داگیركردنی مڵكی خەڵك تاوانە  و بۆ ئەو كارە یەك تا 6 مانگ 

سزای بەندی بەسەردا دەنرێ .
بەندی )81(: داگیركردنی كەلوپەلی ماڵی خەڵك یەك تا 6 مانگ سزایی بەندی 

بەسەردا دەدرێ .
بزووتنەوەی  دژی  دروشم  دەلەسە و  درۆو  باڵوكردنەوەی   :)82( بەندی 
دیموكراتی گەلی كورد ئەگەر یەكەم جار بێ  10 ڕۆژ تا مانگێك سزایی 
بەندی بەدواوەیە، ئەگەر بۆ جاری دووهەم و سێهەم بكرێتەوە دادگا سزای 

زیاتری بۆ دادەنێ .
بەندی )83(: هەر كەسێك شاهیدی بەدرۆ بدا 15 ڕۆژ تا 3 مانگ سزای بەندی 
مەحكوم  هۆی  بووبێتە  شاهیدیەكەی  كە  مەرجە  بەو  دادەدرێ ،  به سەر 
بوونی كەسێك. لەكردەوەی جیناییدا سزایی شاهیدی بە درۆ 6 مانگ تا 

ساڵێك بەندە.
بەندی )84(: سزای دزی بەو مەرجانەی خوارەوە 2 تا 10 ساڵ بەند:

1. دزی بە شەو كرابێت.
2. دوو یان چەند كەسێك پێكەوە دزییان كردبێ .

3. دزی بەچەكەوە كرابێت.
4. دزەكان لە دیواری ماڵەوە سەركەوتبن یان دەرگایان شكاندبێ  یان لە 

ڕێسمە بردبێ .
5. لەكاتی دزییەكەدا كەسێكیان ئازارو ئەشكەنجە دابێ .

بەاڵم  دزەكان،  ئازادبوونی  هۆی  نابێتە  دزراو  ماڵی  لێبوردنی   :)85( بەندی 
سزاكەیان بۆ كەم دەكرێتەوە.

بەندی )86(: كەسێك بۆ دزی چووبێ ، بەاڵم دزییەكەی بۆ نەكرابێ ، یەك تا 3 
مانگ سزایی بەندی بەسەردا دادەنرێ .

بەندی )87(: كڕینی شتومەكی دزراو بەو مەرجە كڕیار زانیبیەتی دزراوە 2 تا 
6 مانگ سزای بەندی بەدواوەیە.

بەندی )88(: سزای جەردە و ڕێگر ئەگەر كەسێكیان كوشتبێ  ئیعدامە و ئەگەر 
نا، 2 تا 10 ساڵ بەندكردنە.

بەندی )89(: سزای دزی لەغەیری ئه و حاڵەتانەی سەرەوەدا مانگێك تا ساڵێك 
بەند.
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بەشی زیادكرداوی قانوونی سزادانی گشتی
 لەڕێكەوتی ڕەشەمێ  1361 )1981(

پێ   سیاسی  نیزامی و  شوێنی  بنكە و  چاودێری  كە  كەس  هەر   :)1( بەندی 
سپێردرابێ  و ئەنقەست تەسلیمی هێزی دوژمنی بكا و ڕەمز و ڕێ  و نیشانی 
هاتووچوون یان نهێنی عه مه لیاتی نیزامی سیاسی بدا بە دوژمن یا باڵوی 

بكاتەوە سزای نەمانە.
بەندی )2(: هەر كەس لەكاتی شەڕدا بۆ ڕاكردن بۆ ناو هێزی دوژمن هەوڵی 
دابێ  و خۆی بەده ستەوە بدا یان بەدژایەتی جوواڵنەوەی میللی دیموكراتێكی 

گەلی كورد بەرهەڵستی چەكدارانە بكا بە سزای نەمان مەحكوم دەكرێ .
بەندی )3(: ئەو كەسانەی خوارەوە بەسزای نەمان مەحكوم دەكرێن:-

شوێنەكانی  ئاگاداری  ناسین و  بۆ  دوژمن  بۆ  جاسوس  كەس  هەر   .1
نیزامی و سیاسی جوواڵنەوەی میللی دیموكراتێكی گەلی كورد بەنهێنی 

ڕابگرێ  و یارمەتی بدا.
2. هەر كەس نهێنی نیزامی یا سیاسی یا ڕەمزی نهێنی بەدژایەتی بەبێگانە 

ڕابگەیەنێ .
بەندی )4(: ده ست پێكردنی تاوان )مشروع جرم(.

هەر كەس قەسدی بەئەنجام گەیاندنی جینایەتێكی كردبێ  و دەستیشی پێبكا 
بەاڵم بەهۆی بەرگری دوور لە ئیختیاری ئەو كەسە قەستەكەی بەئاكام نەگاو 

جینایەتەكە پێك نەیە بەشێوەی خواره وە سزا دەدرێت:-
دەستپێكردنی  سزای  بێ   نەمان  تاوانەكە  بۆ  دیاریكراو  سزای  ئەگەر  أ. 

تاوان لە 6 مانگ یا یەك ساڵ زیندانە.
ب. ئەگەر سزایی تاوان حەبسی جینایی بێ  تاوانبار بە 61 ڕۆژ تا 6 مانگ 

زیندانە و دە هەزار تمەن بژاردنی نەغدی مه حكوم دەكرێ .
تێبینی1/ قەستی تاوان بێ  ئەنجامی كردەوە نییە ئەو كردەوەی كە پێشەكەی 
تاوان  پێكهێنانی  لەگەڵ  پەیوەندی ڕاستەوخۆی  بەاڵم  بێ   تاوان  ئه نجامی 

نەبێ  بەدەست پێكردنی تاوان ناژمێردرێت.
تێبینی2/ ئەگەر كەسێك بەكردەوە بۆ ئەنجامی جینایەتێك هەوڵی دابێ ، بەاڵم 
ئەو  بەاڵم  نادرێ   سزا  تاوانە  ئەو  بۆ  هەڵگرتبێ   دەستی  خۆی  بەمەیلی 

كردەوە ئەگەر تاوان بێ  بەسزای ئەو تاوانە مەحكوم دەكرێ .
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بەندی )5(: دووپات كردنەوەی تاوان )تكرار جرم(
یا جینایی مەحكوم  بەحەبسی جونحەیی  بەحوكمی مەحكەمە  هەر كەس 
كۆمەاڵیەتی  گەڕانەوەی شەڕەفی  ڕۆژی  تا  بوونی حوكمە  قەتعی  دوا  كرابێ  
لەو  لەجینایەت 5 ساڵە ئەگەر  لەتاوانی جونحەدا 2 ساڵ و  )اعادة حیثیت( كە 
ماوەیەدا كە تاوانبار تاوانێكی دیكە )جونحە، جینایەت( ڕووبدات النی زۆری 
سزای دیاريكراو بۆ تاوانەكە مەحكوم دەكرێ ، دادگا ناتوانێ  لەو سزایە كەم 

بكاتەوە.
بەندی )6(: یاریده دەری تاوانبار )معاون مجرم(

ئەو كەسانەی خوارەوە بەیاریدەدەری تاوانبار دەژمێردرێن:-
بۆ  كەسێك  فریودان  یا  هەڕەشە  یا  باییكردن  بەهاندان و  كەس  هەر   .1

ئەنجامی كردەوەیەكی تاوانبارانە ئامادە بكا یاریدەدەری تاوانبارە.
2. هەر كەس بەئاگادارییەوە كەرەسەی ئنجای كردەوەی تاوانبارانە ئامادە 
بكا یا شێوەی ئەنجامی ئەو كردەوەیە بەئاگاداری لەقەستی تاوانبار 

بەو كەسە نیشان بدا.
3. هەر كەس بەئەنقەست ئەنجامی كردەوەی تاوانباران ئاسان بكا.

ئه سڵییە، بەاڵم  تاوانكاری  لەجینایەتدا سزای  تاوانبار  یاریدەردەی  سزای 
دادگا دەتوانێ  بە لەبەرچاوگرتنی هەلومەرجی پێكهاتوو لەسزاكە كەم بكاتەوە.
تێبینی1/ بۆ پێكهێنانی یاریدەدەری لەتاوانكاریدا یەكێتی قست و پێشكەوتن یا 

هاوكاتی كردەوەی تاوانبار و یاریدەدەری مەرجی سەرەكییە.
قانونی  لەمەرجەكانی  بەمەرجێك  ئەسڵی  لێكراوی  گومان  ئەگەر  تێبینی2/ 

لەسزادان بپارێزێ  یاریدەدەری تاوانبار ناتوانێ  لەسزادان بێ  بەش بێ .
بەندی )7(: چەند تاوانی )تعدد جرم( 

ئەگەر كەسێك لەیەك كاتدا چەند كردەوەی تاوانبارانەی ئەنجامدا دادگا بۆ 
هەر كام لەم تاوانانە الیەنی زۆری سزای دیاریكراو دیاری دەكا لەپاشان 

زیاترین سزا بۆ تاوانبار بەڕێوە دەچێ .
تێبینی/ بۆ خالف بڕیاری چەند تاوانی دیاری دەكرێ .

بەندی )8(: جەعل )جعل(
یا  پێچەوانە  بۆ  دیكە  شتێكی  یا  سەنەد  و  نووسراو   دروستكردنی 
دروستكردنی مۆر  و ئیمزای بەرپرسانی جوواڵنەوەی میللی دیموكراتێكی 
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یا  یا تاشین  و قەڵەم تێوەردان  یا بەقه ستی كەڵك وەرگرتن  گەلی كورد 
یا  سەنەد  نووسراوی  ڕۆژی  گۆڕینی  یا  ڕەشكردنەوەی  یا  لەناوبردن 
زیادكردنی نووسراوەی دیكە یا كەڵك وەرگرتن لەمۆر بەبێ  ئیزنی خاوەن 
مۆر و وێنەی ئەو كردەوانە جەعلە و سزای تاوانبار لە 6 مانگ تا 2 ساڵ 

دیاری دەكرێ .
بەندی )9(: دزینی بەڵگەو سەنەدی جوواڵنەوەی نیشتمانی میللی دیموكراتێكی 
خەڵكی كورد، هەر كەس بەڵگەو سەنەدی نهێنی جوواڵنەوەی نیشتمانی 
دیموكراتێكی خەڵكی كوردستان بەئەنقەست بدزێ  یا لەناو بەرێ  بە شەش 

مانگ تا 3 ساڵ زیندان مەحكوم دەكرێ .
بەندی )10(: خۆ ناساندن بەپێچەوانە )غصب عنوان(

پێشمەرگەی  یا  بەلێپرسراو  خۆی  ڕاستی  بەپێچەوانەی  كەس  هەر 
كەڵك  بۆ  كوردستان  خەڵكی  دیموكراتێكی  میللی  نیشتمانی  بزووتنەوەی 
وەرگرتن بەخراپە بناسێنێ  بە 6 مانگ تا ساڵێك زیندان مەحكوم دەكرێ .

بەندی )11(: دەستبەسەرداگرتنی ماڵ و كەلوپەلی جوواڵنەوەی میللی دیموكراتێكی 
بە  جوواڵنەوە  ماڵی  كەرەسە و  بەرپرسێك  هەر  )اخالس(  كورد  خەڵكی 
قازانجی خۆی یا بەقازانجی غەیری خۆی داگیركا بە 6 مانگ تا ساڵێك 
زیندان مەحكوم دەكرێ  و كەرەسە و ماڵی داگیركراوی لێ دەسەندرێتەوە.

بەندی )12(: شایەدی و سوێندی درۆ )شهادات وقسم دروغ(
هەر كەس لەجینایەتدا بەدرۆ شایەدی بداو شایەدی ئەو كەسە لە حوكمی 
دەكرێ ،  مەحكوم  زیندان  ساڵێك  تا  مانگ   6 بە  بووبێ ،  ئەسەری  دادگا 
دادگادا  حوكمی  لە  شایه دییەكەی  لەجونحەدا  كەسێك  ئەگەر  هەروەها 
پێنج هەزار  تا  ئەسەری بووبێ  بە 2 مانگ زیندان و بژاردنەوەی نەغدی 

تمەن مەحكوم دەكرێ .
بەندی )13(: كاڵو لەسەرنان )كالهبرداری(

لێ   كەلوپەلی  پووڵ و  بكا و  مەغمون  كەسێك  تەڵەكە  بەفێڵ و  كەس  هەر 
تا  مانگ  بە 6  بنێ   لەسەر خەڵكی  بەنێو عنوانی درۆ كاڵو  یا  وەربگری، 

ساڵێك زیندان مەحكوم دەكرێ .
بەندی )14(: خیانەت لە ئەمانەتدا )خیانت در امانت(

كەڵك  شێت  مرۆڤی  یا  منداڵ  نەزانی  لە  یان  فەقیرحاڵی  لە  كەس  هەر 
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وەربگرێ   لێ   نووسراوەیەكەیان  یا  بەڵگە  ئەوانە  بەزەرەری  وەربگرێ  
پووڵی  ماڵ و  هەروەها  دەكرێ ،  مەحكوم  زیدان  ساڵێك  تا  مانگ   6 بە 
ئەمانەت دوای داواكردنەوە بەخاوەن ماڵ نەداتەوە یا بەپێچەوانەی ڕێ  و 
شوێنی دیاریكراو لەماڵی ئەمانەتیدا كەڵك وەرگرێ  یا لەناوی بەرێ  بە 6 
ئەمانەتی لێ   تا ساڵێك زیندان مەحكوم دەكرێ  و كەلوپەل  و ماڵی  مانگ 

وەردەگیرێتەوە.
بەندی )15(: لەناوبردنی حوڕمەتی ماڵ  و مەسكەن )هتد حرمت ماڵ و مسكن 
اشخاص( هەر كەس بەزۆر بچێتە ماڵ غەیر بە 61 ڕۆژ تا 6 مانگ زیندان 
مەحكوم دەكرێ . ئەگەر ئەو كردەوەیە لەشەڕدا بووبێ  سزای تاوانبار 6 

مانگە.
بەندی )16(: هەر كەس باڵوكراوە یان قسەكردن لەناو كۆمەڵدا بوختان بەیەك 
زیندان  مانگ  تا 6  بە 61 ڕۆژ  بكا  نەتوانێ  سابیتی  بكا و  نەفەر  یا چەند 

مەحكوم دەكرێ .
اجای  )تعلیق  مەحكوم  دیاریكراو  سزای  بەڕێوەبردنی  ڕاگرتنی   :)17( بەندی 
سزا  بەڕێوەبردنی  خوارەوە  مەرجانەی  بەو  دەتوانی  دادگا  مجازات( 

بۆماوەی 2 تا 5 ساڵ ڕابگرێ :-
1. تاوانبار مەحكومیەتی پێشووی نەبووبێ .

2. دادگا بەڕێوەبردنی سزا بەقازانجی كۆمەڵ نەزانێ .
ژیان  بەشەره فەوە  دیاریكراودا  لەماوەی  كە  عودەبی  بەر  تاوانبار   .3

ڕابوێرێ  بڕیاری دادگا بەڕێوەبەرێ .
4. بژاركردنەوەی دیاریكراوی دادگا بە زیان لێكەوتوو بداو ڕەزامەندی 

خاوەن سكااڵی وەرگرێ .
تێبینی/ لە حوكمی دیاریكراوی دادگادا پێویستە ڕاگرتنی بەڕێوەبردنی سزا و 

هۆبەكانی بنووسرێ .
بەندی )18(: ئازادی بەمەرج )ازادی مشروط(

ئەنجامدا.  جونحە  یا  جینایەت  كردەوەی  جار  هەوه ڵین  بۆ  كەسێ   هەر 
دوای  جینایەتدا  لە  دیاریكراو  سزای  نیوەی  تێپەڕبوونی  دوای  لەجونحە 
تێپەڕبوونی دوو بەشی ماوەی زیندانی دیاریكراو دادگا دەتوانێ  بەو مەرجانەی 

خوارەوە تاوانبار ئازاد بكا:-
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1. بەرپرسی زیندان ڕەفتاری زیندانی بە باش زانیبێ .
دژی  ناحەز  كردەوەی  ئازادبوون  دوای  زیندانی  كە  بكرێ   پێشبینی   .2

قانون نەكا.
3. زیانی زیان لێكەوتوو بژمێرێ .

بەئەنجام  قەرز  نەدانەوەی  بەهۆی  قەرزدار  لەڕاگرتنی  بەرگری   :)19( بەندی 
نەگەیاندنی قەرزدار.

زیندانی  داد  قەرار  بەڕێوەبردنی  قەرز و  نەدانەوەی  بەهۆی  كەس  هیچ 
لێ   قەرزەكەی  بەئەندازەی  هەبێ   كەلوپەلی  یا  ماڵ  ئەگەر  بەاڵم  ناكرێ ، 
وەردەگیرێ ، ئەگەر لە بەڕێوەنەبردنی قەرارداد زیانێك: بەتەرەفي قەرادا 

گەیشتبێ  دەبێ  بیبژمێرێ .
بەاڵم  بداتەوە،  قەرزەكەی  دەتوانێ   قەرزدار  كە  دەركەوێ   كات  هەر  تێبینی: 
دەكرێ   مەحكوم  زیندان  مانگ   6 تا  ڕۆژ   61 بە  بشارێتەوە  ماڵەكەی 
كەرەستەی ژیان و خواردەمەنی بەحه دی موتەعارف بۆ قەرزدار و خێزانی 

لەبەرچاو دەگیرێ .
بەندی )20(: ڕاو )گار(

ئەو كەسانەی خوارەوە كە بەبێ  لەبەرچاوگرتنی ئەم قانوونە دەست بە ڕاو 
ئەوانە   كەرەستەی  دەكرێن و  مەحكوم  زیندان.  مانگ   6 تا   2 بە  دەكەن 

دەستی بەسەردا دەگیرێ :-
1. راو لە بەشی قەدەغەكراوی ساڵدا بكرێ .

2. بۆ ڕاو لەسەر تەقەمەنی و دینامێت كەڵك وەرگیرابێت.
تێبینی: كاتی قەدەغەكراو وەختی زەویوزارو زیادبوونی جانەوەر و پەلەوەر.

بەندی )21(: مەوادی موخه ددیر )مواد مخدر(:
1. تریاك، سووتووی تریاك، شیرەی تریاك، موروفين، هیرۆڤین، كۆكاین، 

بەمەوادی موخدیر دەناسرێ .
بەهەر  قەدەغەیە و  كەسێكەوە  هەر  لەالیەن  ماددە  ئەو  بەكارهێنانی   .2
چەشنێك كەڵكیان لێ وەرگیرێ  بەهەوەڵ جار لە 6 مانگ تا ساڵێك 

دیاری دەكرێ .
تێبینی: بەكارهێنانی ئەو مەوادە بەئیجازه ی دكتۆر تاوان نییە.

3. سزای كەسێك كە جێگای بۆ كێشانی تریاك و هیرۆین و... دروست بكا 
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یەك تا 3 ساڵ دەنا سەد هەزار تمەن بژاردنەوەی نەغدی.
4. هەر كەس تریاك، هیرۆین، كۆكاین، مۆرفين دروست بكا یا لەدەرەوەی 
كوردستان بێنێ  یا بیفرۆشی ئەگەر لە 2 كیلۆگرام هیرۆین یا كۆكاین 
بێ   كەمتر  میزانە  لەو  ئەگەر  دەكرێ .  مەحكوم  نەمان  بەسزای  بێ  
سزای یەك ساڵ تا 2 ساڵ زیندانە شتومەك و كەلوپەلی قاچاخچی ئەو 
مەوادە كە بۆ كڕین و فرۆشتن و دروستكردنی كەڵكی لێ وەرگیرابێ  

زەوت و موسادەرە دەكرێ .
بەندی )22(: دەست تێوەردان لەكاروباری پزیشكی هەر كەس بەبێ  ئیجازەی 
خەڵكی  دیموكراتی  میللی  نیشتمانی  بزووتنەوەی  نەخۆشخانەی  ڕەسمی 
كوردستان كاروباری پزیشكی بەڕێوەبەریی بە 61 ڕۆژ تا 6 مانگ زیندان و 
بژاردنەوە نەغدی لە یەك تا 10 هەزار تمه ن مەحكوم دەكرێ . دروستكردنی 
حیزب  جێ بڕوای  پزیشكی  بەئیجازەی  پێویستی  پزیشكی  ددان  دەرمان، 

هەیە.
تێبینی: پزیشكی خۆ واڵتی و تەجروبی دەتوانن لەژێر چاودێری و مەشوورەتی 

بەرپرسانی بەشی دەرمانی درێژە بەكارەكانیان بدەن.
بەندی )23(: چەتەگەری و ڕێگری چەكدارانە )سرقت مسلحانە(:

1. هەر كەس لەڕێگاو بانەكان چەكدارانە ڕێگری بكا سزای نەمان مەحكوم 
دەكرێ  ئەگەر ڕێگر چەكی گەرمی پێ  نەبوون بەیەك ساڵ تا 3 ساڵ 

زیندان مەحكوم دەكرێ .
2. دزی كردن بەچەكەوە لەغەیری ڕێگاو بانەكان و لەشەودا بەو مەرجە 
ئازار و ئەشكەنجەی لەگەڵ بووبێ  سزای زیندان بۆ 3 تا 5 ساڵی و 

ئەگەر لەو ڕۆژەدا بووبێ  سزای زیندان لە 1 تا 3 ساڵ.
بەندی )24(: گرانفرۆشی پێویستی و خواردەمەنی گشتی لەدەرەوەی كوردستانەوە 
دێت نرخیان لەالیەن ڕێكخراوەكانی جوواڵنەوەی نیشتمانیی دیموكراتێكی 
خەڵكی كوردستان باڵودەكرێتەوە  و ئەگەر كەسێك زیاتر نرخی دیاریكراو 
نرخی  لەبەرچاوگرتنی  بە  نەغدی  بەبژاردنەوەی  بفرۆشێ   شتومەكەكەی 

شتومەك مەحكوم دەكرێن.
بەندی )25(: باڵوكردنەوەی نهێنیی جوواڵنەوەی نیشتمانی دیموكراتێكی خەڵكی 
كوردستان هەر كەس لەبەرپرسان كە ئەركی دیاریكراوی ڕاگرتنی سەنەدی 
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نهێنی جوواڵنەوەی بی، یا بەبێ  وەزیفە پێ ئەسپێردرابێ  باڵوبكاتەوە یان 
نهێنییەكان ئاشكرا بكا. یا بەهەر شێوەیەك بەئاگاداری خەڵكی ڕابگەیەنێ  

بەیەك تا 2 ساڵ زیندان مەحكوم دەكرێ .
تۆڵە  تا  وەرگرتن  پووڵ  قەستی  بە  كەس  هەر  مرۆڤ  ڕفاندنی   :)26( بەندی 
فێڵ،  یا  هەڕەشە  یا  بەزۆر  دیكە  خراپی  قەسدێكی  هەر  یا  ئەستاندنەوە 
كەسێك بڕفێنێ یا بشارێتەوە، بەیەك تا 3 ساڵ زیندان مەحكوم دەكرێ . 
ئەگەر تەمەنی ڕفاندراو لە پازدە )15( ساڵ كەمتر بێ  و بەهۆی ڕفاندن یا 
شاردنەوە تووشی نەخۆشی دایم یا زیانی جسمی و ڕەوانی بێ  یا بمرێ ، یا 
بەشێك لەئەندامی لەكار بكەوێ  تاوانبار بەسزای ئیعدام مەحكوم دەكرێ ، 
لەگەڵ  نزیكی  بێ  و  15 ساڵ  لە  كەمتر  ڕفاندراو  تەمەنی  ئەگەر  هەروەها 

كرابێ  )عمل لواط( تاوانبار بەسزای نەمان مەحكوم دەكرێ .
بەندی )27(: ئەسڵی بەرائەت ئەسڵ ئەوەیە كە هەموو كەس بێ  تاوانە مەگەر 

بەڵگە و دەلیلێك لەسەر تاوانی هەبێ .
بەندی )28( ئەسڵی شەخسی بوونی

تاوانبار  لەگەڵ  مەگەر  لەسزان،  دوور  تاوانبار  كەسی  خزم و  تاوان 
هاوبەشییان بووبێ .
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یاسایلەشكریشۆڕشگێڕیكوردستان
)ل.ش.ك(1985

بەشی یەكەم
بەندی یەكەم

دلێر و  پێشمەرگە  لەو  عێراق،  كوردستانی  دیموكراتی  پارتی  لەشكری 
نەبەزانە پێكهاتووە كە )ناوی خۆیان بەخۆیانەوەیه ( گیانیان هاویشتۆتە سەر 
پەلی دەستیان، لەپێناو بەدەستهێنانی مافی گەلی كورد و دیموكراتیەت بۆ عێراق 
بڕیارە سیاسییەكانی كۆنگرەی  پارتی و جێبەجێكردنی پڕۆگرام و  ئااڵی  لەژێر 

نۆیەمدا.
بەشی دووەم
بەندی دووەم

پێشمەرگە  و مەرجەكانی:-
ئامادەیە  كە  عێراقییەیه ،  یان  دلێرە كوردستانی  ئەو خەباتكەرە  پێشمەرگە   أ- 
شۆڕشگێڕی  لەشكری  لەڕێزی  باوەڕەوە  بیر  و  خۆی و  بەئارەزووی 
كوردستان لە سەرانسەری كوردستاندا لە )زاخۆ(وە تا )خانەقین( بجەنگێ ، 
لە كورد و عەرەبدا،  دژی ڕژێمی بەعسی فاشستی عێراقی و نۆكەرەكانی 
واتا بەبێ  جیاوازی لەنێوان ناوچەیەك و ناوچەیەكی تردا چونكە )پێشمەرگە 
سەركردایەتی شۆڕش و  فەرمانی  بۆ  ملكەچە  كوردستان(ە،  پێشمەرگەی 

ئەبێ  بەپێی یاسای لەشكری شۆڕشگێڕی كوردستان ڕەفتار بكات.
 ب- مەرجەكانی وەرگرتنی پێشمەرگە:-

باش  زۆر  هەبێت و  عێراقی  نیشتمانپەروەری  كوردایەتی  باشی  هەستێكی   .1
بزانێ  بۆچی چەكی هەڵگرتووە و لەپێناوی چیدا؟

2. دڵسۆز و دەستپاك و دامێن پاك بێت.
3. نەبەزو دلێر و ژیرو نەترس بێت لە دوژمن.

4. لەش ساغ و بەتوانا بێت بۆ خەباتی پارتیزانی و تەمەنی لە )16( ساڵ كەمتر 
نەبێت و پیرو پەككەوتە نەبێت.

لێپرسراوی  بەتایبەتی  بێت،  خۆی  لێپرسراوانی  فەرمانی  گوێڕایەڵی   .5
ڕاستەوخۆی درێغی نەكات لە جێبەجێكردنیان.
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ئەگەر  نەشارێتەوە  لێپرسراوانی خۆی و سەركردایەتی شۆڕش  لە  ڕاستی   .6
لەناوبردنی خۆی تێدابێت.

7. ئەبێ  لەالیەن ڕێكخراوی پارتییەوە پەسەندی وەرگرتنی كرابێت.
8. تازە هاتووەكان )ملتحق(:-

 أ- ئەو هاوواڵتییانەی كە لەبەر زەبروزەنگی دوژمن ڕادەكەن و دەگەنە ڕیزی 
شۆڕش:-

1. ئەگەر ئەندام و پاڵێوراوی پارتی بن بەپێشمەرگە وەردەگیرێن.
تێدا  پێشمەرگایەتییان  مەرجی  نەبن و  پارتی  پاڵێوراوی  ئەندام و  مەرجی   .2
هەبێت پاش لێكۆڵینەوەیەكی ورد لەگەڵیان وەكو )ملحق(ێك بەالی كەمەوە 

سێ  مانگ لەژێر چاودێری دەمێنن، پاشان وەردەگیرێن.

بەندی سێیه م
فەرمانەكانی پێشمەرگە )الواجبات(:-
1. لەڕیزی لەشكری شۆڕشگێڕی كوردستان ڕێكخرابێت.

2. بەهەموو توانایەكییەوە دژی دوژمن بجەنگێ  و بەپێی ئەو فەرمان و پالنانەی 
كە لێپرسراوی بۆی دائەنێن.

3. دژی گیانی بەڕەلاڵیی  و لەخۆباییبوون بێت.
4. پەیوەندی لەگەڵ برا پێشمەرگەكانی لەگەڵیان دەژین زۆر باش بێت.

بەپێشمەرگەی  بەتەواوەتی  بێت  باش  میللەت  لەگەڵ  په یوەندی  هەمیشە   .5
بناسێت،  گەل  كەرامەتی  سامان و  سەروەت و  مڵك و  پارێزگاری  میللەت و 

واتە جێگەی باوەڕیان بێت.
عەسكەری  و  لەڕووی  زانیاری  ئاستی  ئەوەی  بۆ  بدات  هەوڵ  هەردەم   .6

سیاسییەوە بەرزتربێت.
7. نهێنییەكانی شۆڕش و ئەموال و چەك و تەقەمەنی بەباشی بپارێزێت.

8. ئەبێ  ڕاست و سەربەرز بێت و ڕاستی نەشارێتەوە.
شیرازەی  دەرنەچێت و  كوردستان  شۆڕشگێڕی  لەشكری  لەیاسای  ئەبێ    .9
لەخەت  واتە  نەكات  مرجع(  )تخطی  واتە  بپارێزێت،  باش  بە  ڕێكخستن 

النەدات.
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بەندی چوارەم
ئەوانەی لەڕیزی )ل.ش.ك( وەرناگیرێن:-

1. نۆكەری بێگانە، یا جاسوس یا ئەندامی ڕێكخراوێكی تێكدەر بووبێت.
2. ڕابردووی لەگەڵ میللەت زۆر خراپ بووبێت.

3. ناسراو بێت بەدژایەتی بیروڕای كوردایەتی دیموكراسی  و ئینسانییەت.

بەندی پێنجەم
مافەكانی پێشمەرگە:

توانا و  بەپێی  لێپرسراوەتی  پلەیەكی  هەموو  بگاتە  كە  هەیە  ئەوەی  مافی   .1
كەفائەتی.

2. مەدالیە بدرێت بەوانەی زیاتر زیانیان لە دوژمن دەدەن و چااڵكی ئەنوێنن.
3. ئەبێ  لە چەك  و تەقەمەنیدا درێخی بۆ نەكرێت بەپێی توانا و چاالكی واتا 

)چەكی چاك بۆ پێشمەرگەی چاكە(.
نابێ   ئیمكان  بەپێی  منداڵی  ماڵ و  تەندروستی خۆی و  پارێزگاری  لەڕووی   .4

درێخی بۆ بكرێت.
5. لەكاتی شەهیدبوون یا پیری یا پەككەوته ییدا ئەبێ  ژیانی ماڵ و منداڵ و خۆی 

تەئمین بكرێت.
سەرف  منداڵی  ماڵ و  خۆی و  بۆ  یارمەتی  ئیمكان  بەپێی  پێویستدا  لەكاتی   .6

بكرێت.
بكرێتەوە  بەرز  سیاسی  عەسكەری و  زانیاریی  ئاستی  بدرێت  هەوڵ   .7

بەكردنەوەی دەوراتی عەسكەری و سیاسی بۆیان.
8. نیهائیا جنێودان و لێدانی پێشمەرگە لەالیەن لێپرسراوانیەوە قەدەغەیە، چونكە 

پاراستنی كەرامەتی پێشمەرگە فرمانێكی نیشتمانییە.

بەندی شەشەم
سزادانی پێشمەرگە

شەش جۆر سزا بۆ پێشمەرگە هەیە:-
1. سەرنج ڕاكێشانی.

2. گواستنەوە.
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3. چەككردن.

4. بەندكردن.
5. دوورخستنەوەی لە ڕیزی لەشكری شۆڕشگێڕی كوردستان بەیەكجاری.

1. چ كاتێك سەرنجی ڕائەكێشرێت:-
 أ- ئەگەر بەپێچەوانەی لێپرسراوی خۆی ڕەفتاری كرد بۆ جاری یەكەمی.

 ب- ئەگەر شیرازەی تەنزیمی تێكدا.
بگەیەنێت  زیان  كە  ڕووبدات،  لێ   وەهای  ناشیرینی  بچووكی  كردەوەی   ج- 

بەناوبانگی پێشمەرگەی كوردستان لە ناوچەیەكدا.
2. چ كاتێك دەگوێزرێتەوە:-

 أ- نەگونجانی لەگەڵ یەكێ  یان چەند برا پێشمەرگەیەك كە هۆی نەگونجانەكەی 
هەر خۆی بێت.

 ب- نەگونجاندنی لەگەڵ خەڵكی ناوچەكە لەبەر هەندێ  كردەوەی ناشیرینی كە 
لێی ڕوودەدات و دەبنە هۆی ناڕەزایی.

3. چ كاتێك چەك ئەكرێت:-
جێبه جێ  خۆی  یەكەمی  لێپرسراوی  فەرمانی  دووەم  جاری  بۆ  ئەگەر   أ- 

 نەكردبێت.
 ب- سستی و كەمتەرخەمی و ترسنۆكی نواندبێت لەجێبەجێكردنی فەرماندەكانیدا 

دژی دوژمن.
 ج- شیرازه ی تەنزیمی بۆ جاری دووەم تێكدابێت.

 د- بۆ جاری دووەم كردەوەی ناشیرینی بچووكی وەهای كردبێت، كە زیان بە 
سومعەی پێشمەرگە بگەینێ  لە ناوچەكەدا.

 ه- بەبێ  موافەقەت بە گۆڕینی چەكی شۆڕش هەڵسابێت.
4. چ كاتێك بەند ئەكرێت:-

 أ- ئەگەر جنێوی بەبرا پێشمەرگەیەك یان كەسێك لە خەڵكی ناوچەكەدا بێت.
 ب- ئەگەر شەڕی كردبێت لەگەڵ برا پێشمەرگەیەكی یان كەسێك لە خەڵكی 

ناوچەكە.
لەخەڵكی  بەكەسێك  بێت  بچووكیش  هەرچەند  ماددی(  )زیانێكی  ئەگەر   ج- 

ناوچەكە گەیاندبێت بەبێ  ئەوەی شكایەتی لێ  كردبێـت.
 د- ئەگەر بەپێچەوانەی عادات و تەقالیدی كۆمەاڵیەتی بجووڵێتەوە و ئیحترامی 
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شەعائیری دینی نەگرێت.
 هـ- ئەگەر بەنديیەك لەدەستی ڕابكات.

5. چ كاتێك دوور ئەخرێتەوە لە ریزی ل. ش.ك بۆ ماوەی )مانگێك تا ساڵێك(:-
 أ- دووپاتی كردەوەكانی سەرەوەی كردبێت بۆ جاری سێیەم.

 ب- ئیستغاللی مەركەز و لێپرسراوێتی خۆی بكات لەناو شۆڕشدا بۆ سوودی 
تایبەتی خۆی.

لەڕێزی  سووككردنی  بەنیازی  نەگرێت  خۆی  لێپرسراوی  ئیحترامی   ج- 
پێشمەرگەدا.

بەبێ   بەفرۆشتن  یا  بەبەخشین  دابێت  خۆی  فيشەكی  لەچەك و  دەستی   د- 
موافەقەتی كارگێڕی لق یان سەركردایەتی.

6. چ كاتێك لەڕیزی لەشكری كوردستان دەرئەكرێت:-
 أ- دزی لەچەك و فيشەك و مومتەلەكاتی شۆڕش كردبێت.

 ب- سەرپێچی بكات لە جێبەجێكردنی فەرمانەكانی شۆڕش.
شۆڕش و  خۆی و  سومعەی  بە  زیان  كە  بكات  بێ ئەخالقی  كردەوەیەكی   ج- 

پارتی بگەیەنێ  و جێگەی ناڕەزایی و بێزاری میللەت بێت.
بۆ  ڕێكخات  پالن  یان  بكوژێت  خۆی  شەخصی  ناحەزانی  یان  دوژمن   د- 
كوشتنیان بەهەر نیازێك بێت، لەپشت سەركردایەتی شۆڕش و لێپرسراوانی، 
كوردستان  شۆڕشگێڕی  لەشكری  لەڕيزی  دەركردنی  پاش  وەپێویستە 

بدرێتە دادگای شۆڕش بۆ سزادانی بەپێی پێویست.
 ه- چوونی بۆ ناو یەكێك لە حزبەكانی تر بەبێ  ئاگاداریی شۆڕش.

 و- چوونی بۆ ناو ڕیزەكانی دوژمن.

بەندی حەوتەم
گواستنەوەی پێشمەرگە:-

بۆ  شانەیەكەوە  لە  پێشمەرگەیەك  هەیە  سەرەكی  شانەی  لێپرسراوی  بۆ   .1
هۆی  دیاریكردنی  لەگەڵ  بوو،  پێویست  ئەگەر  بگوازێتەوە  تر  شانەیەكی 

گواستنەوەكە بۆ ڕێكخراو.
شانەیەكی  بۆ  سەرەكییەوە  شانەی  لە  پێشمەرگەیەك  هەیە  ڕێكخراو  بۆ   .2
هۆی  دیاریكردنی  لەگەڵ  بوو،  پێویست  ئەگەر  بگوازێتەوە  تر  سەرەكی 
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گواستنەوەكە بۆ كارگێڕی ناوچەكە.
3. بۆ لیژنەی ناوچە هەیە پێشمەرگەیەك یان چەند پێشمەرگەیەك كە ژمارەیان 
رێكخراوێكەوە  لە  بگوازێته وە  نەبێت  تێپەڕ  سەرەكی  شانەی  لەژمارەی 
هۆی  دیاریكردنی  لەگەڵ  ناوچەكەدا  لەسنووری  تر  ڕێكخراوێكی  بۆ 

گواستنەوەی بۆ كارگێڕی لق.
4. ئەگەر لقێك پێویستی بەهێزێكی زیاتر بوو لە هێزەكانی سنووری لقەكەی 
خۆی، داوا لە سەركردایەتی شۆڕش دەكات بۆیان تەئمین بكات بەزوویی 

لەگەڵ دیاریكردنی هۆیەكانی پێویست بۆ داواكەیان.
لقەكەی  سنووری  ناوچەكانی  لیژنە  لە  ئاڵوگۆڕی  هه یە  لق  كارگێڕی  بۆ   .5
خۆیان بكات بەپێی پێویست و دیاریكردنی هۆیەكانی ئەو ئاڵوگۆڕكردنە بۆ 

سەركردایەتی شۆڕش.
نابێت چەك  واتا  دەبێت،  بەچەكەوە  ئەكرێن،  ئەو گواستنەوانە، كە  6. هەموو 
نەدراوە.  پێ  چەككردنیان  چونكە سزای  وەربگیرێتەوە،  پێشمەرگانە  لەو 
كەرامەتی  و  سەربەرزی  لەگیان و  بەشێكە  چەك  كە  ئەوەش  سەرەڕای 

پێشمەرگەی كوردستان.
7. گواستنەوەی پێشمەرگە لە لقێكەوە بۆ لقێكی تر بە بڕیاری سەركردایەتی 

شۆڕش دەبێت.
 

بەندی هەشتەم
پشوودان )اجازە( بە پێشمەرگە

1. بۆ هەر پێشمەرگەیەك هەیە ساڵی )2( مانگ ئیجازە وەربگرێت بەجارێك یان 
چەند جارێك، بەمەرجێك زرووفی ناوچەكە ئاسایی بێت.

2. هەموو لێپرسراوانی پێشمەرگە ئەم هەقەیان هەیە بەكار بهێنن بەمەرجێك 
لەگەڵ سەركردایەتی سەرەوەی خۆیان ڕێك كەوتبن و موافەقه ت وەرگیرابێت 
لەسەری بەمەرجێك زرووفی ناوچەكەیان بەباشی هەڵسەنگاندبێ . تاوەكو 
لە  هێزی  بێ   الوازی و  هۆی  نەبێتە  پێشمەرگەكانیان  خۆیان و  پشوودانی 

ناوچەكانیاندا دژی دوژمن.
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بەشی سێیه م
بەندی نۆیەم

هەیكەلی تەنزیمی
 أ- دانان و البردنی لێپرسراوانی ڕێكخراو  و شانە سەرەكییەكان بەڕەزامەندی 

كارگێڕی لق بێت.
 ب- دانان و البردنی لێپرسراوانی شانەكانی دەسەاڵتی لیژنە ناوچە بێت.

تەنزیمی خوارەوە  بەگوێرەی هەیكەلی   ج- لەشكری شۆڕشگێڕی كوردستان 
ڕێكخراوە:-

1. شانەی لەشكری- بریتییە لە 7 پێشمەرگە بە لێپرسراوی شانەوە.
2. شانەی سەرەكی لەشكر- لە )3=5( شانە یاخود )22- 27( پێشمەرگە پێكدێت، 

لەگەڵ لێپرسراوی شانە سەرەكییەكە و یاریدەدەرەكەی.
3. رێكخراوی لەشكری لە )3( شانەی سەرەكی پێك دێت، واتە لە )65- 113( 

پێشمەرگە لەگەڵ لێپرسراو یاریدەدەرەكەی كە كادیری ڕێكخراو دەبێت.
4. لەشكری شۆڕشگێڕی كوردستان لەسنووری لیژنە ناوچەدا- لیژنەی ناوچە، 
كە سنووری چاالكی لەالیەن لقی پارتییە وە بۆ تەحدید دەكرێت و موافەقەتی 
چااڵكی و  هەموو  سەركردایەتی  وەردەگیرێت  لەسەر  ناوەندی  كۆمیتەی 
بۆی  كە  قەوارەی  لەو  دەكات  كۆمەاڵیەتی  دارایی و  سوپایی و  سیاسی و 
دیاریكراوە و بۆی هەیە بەپێی توانا و فراوانی ناوچەكە چەند ڕێكخراوێكی 

لەشكری دروست بكات.

د/ لق :-
 أ- كە سنووری چاالكی لەالیەن كۆمیتەی ناوەندی پارتیمانەوە بۆی دیاریكراوە، 
سەركردایەتی جەماوەر لەو سنوورەی دەكات لەڕووی سیاسی و عەسكەری 
كۆتایی  بڕیاری  عەسكەرییەوە  لەڕووی  كۆمەاڵیەتی و  مالی و  ئیداری و   و 
بەرامبەر  بەرپرسیارە  كە  دەبێت  لقەوە  یەكەمی  لێپرسراوی  بەدەستی 
سەركردایەتی پارتی و شۆڕش و ئەمەش لە سەركردایەتی بەكۆمەڵ نابێ  

كەم بكاتەوە.
حیراسەت و  بۆ  دابمەزرێنێت  ڕێكخراو   )3-1( هەیە  بۆی  لق  كارگێڕی   ب- 

ئیسناد و پێویستییەكانی تری بارەگای خۆی.
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 ج- كارگێڕی لق بۆی هەیە هێزێكی دەست وەشێن پێك بهێنێت كە لە هەموو 
ڕوویەكەوە سەربەخۆ بێت، بۆ ئەنجامدانی هەر ئیش و كارێكی شۆڕشگێڕی.
5. كۆمیتەی ناوەندی بەسەرۆكایەتی ڕەئیسی حزب كە سەركردەی لەشكری 
هەموو  لە  دەكات  شۆڕش  سەركردایەتی  كوردستانە  شۆڕشگێڕی 

ڕوویەكەوە.
لە  دەسەاڵتە  گەورەترین  كە  حزب  بەسەرۆكایەتی  سیاسی  مەكتەبی   .6
ناوەندی،  كۆمیتەی  كۆبوونەوەی  دوو  لەنێوان  شۆڕشدا،  سەركردایەتی 
تەنزیمی و  عەسكەری و  سیاسی و  ئامۆژگارییەكانی  فەرمانێك  هەیە  بۆی 
ئیداری و مالی ئەبێ  جێبەجێ  بكرێت بەبێ  دوودڵی )تردد( لەالیەن لەشكری 

شۆڕشگێڕی كوردستان بەگشتی و لەالیەن لێپرسراوان بەتایبەتی.
7. ئەنجومەنی نیشتمانی كوردستان بەشێكە لە سەركردایەتی شۆڕش بەشدار 
چارەنووسی  كە  شۆڕش  گرنگی  كارێكی  هەموو  لە  ڕەئیدان  لە  ئەبێت 
مالی و  لەڕووی سیاسی و عەسكەری و  بەستراوە  پێوە  میللەتی  شۆڕش و 

ئیدارییەوە.
كوردستان  شۆڕشگێڕی  لەشكری  لەپێشمەرگەكانی  پێشمەرگەیەك  ئەگەر   .8
پلەیەكی  لە  كەفائەتی  چاونەترسی و  ژیری و  و  دڵسۆزی  و  نەبوو  حزبی 
بەرز بوو كە لێهاتووی لێپرسراوەتی یەكەم بێت لەسەر شانەی لەشكریەوە 
لەهێزی دەست وەشێنیشدا،  تەنانەت  لێپرسراوی ڕێكخراوی لەشكری  تا 
لەڕووی  تایبەت  بەبڕیارێكی  ئەزانێ   بەپێویستی  شۆڕش  سەركردایەتی 
بسپێردرێت.  پێ   یەكەمی  لێپرسراوەتی  مالییەوە  ئیداری و  عەسكەری و 
ئەمەش لەبەرئەوەیە كە لەشكری كوردستان پێكهاتووە،   بۆ ئەوەی ماوە 
لەپێناوی  ئامادەبن  كە  شۆڕشگێڕی  نەبەزەكانی  ڕۆڵە  بەگشت  بدرێت 

ئامانجەكانیاندا خۆیان بەخت بكەن.
9. لەكاتی پێویست سەركردایەتی شۆڕش چەند هێزێكی دەست وەشێن دروست 

دەكات كە ڕاستەوخۆ سەر بەخۆیەوە ئەبێت.
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بەشی چوارەم
بەندی دەیەم:
پەیوەندی نێوان میللەت و پێشمەرگە: 

1. پێشمەرگە كە دەستی داوەتە چەك بەبیرو باوەڕێكی نەگۆڕی كوردایەتیی 
پێشكەوتنخوازەوە بۆ پارێزگاری مان و نەمانی میللەتەكەیەتی، بۆیە ئەبێ  
بگەیەنێ  و  بەمیللەت  خۆی  دەورەی  ئەو  نەبەزەكانی  بەكردەوە  هەمیشە 

جێگەی ڕێزو خۆشەویستی میللەتەكەی بێت.
2. دەبێ  هەمیشە بەدەست پاك و دامێن پاك ناسراو بێت لەالیەن میللەتەوە.

3. ئەبێ  بەڕاست و ئازاو دلێر و بەئەخالق ناسراو بێت.
خۆی  بەئارەزووی  ئەگەر  میللەت  و  نەبێت،  میللەت  لەماڵی  چاوی  ئەبێت   .4

نەبێت نابێ  داوای هیچی لێ بكرێت.
5. نابێ  ڕاو و ڕوووتكەر بێت نیهائیه ن بگرە دەبێ  دژی بوەستێت بەهەموو 

توانایەكیەوە.
6. تەنانەت )نان( بە پێشمەرگەدانیش لەكاتی پێویستدا ئەبێ  به ئارەزووی میللەت 

بێت و هەست بەئەرك نەكات كە پێشمەرگە بیخاتە سەری.
7. تەبەروعات نیهائیا لەمیللەت وەرناگیرێت ئەگەر بەموافەقەتی سەركردایەتی 

نەبێت.
8. سەرانە لە میللەت وەرناگیرێت، ئەشێ  زەكات بەنیسبەتێكی مەعقول لەهێندێ  
موافەقەتی  سەركردایەتی  بەمەرجێك  وەربگیرێت،  دەوڵەمەند  ناوچەی 
لەسەر بكات  و لێزانی تایبەتی بۆ كۆكردنەوەی نیسبەتی زەكات وەرگرتنەكە 
بدرێت  كۆبكرێتەوە و  پاك  وەبەدەستێكی  پێ  نەكرێت،  یاری  دابنێت و 
دینییەكانی  پیاوە  مەالو  هەژارەكان و  شەهیدان و  پێشمەرگە و  بەخێزانی 

ناوچەكە.
9. ئەبێ  هەمیشە پێشمەرگە پارێزگاری نامووس و شەڕەف و كەڕامەتی میللەت 

بێت.
ئایینی جەماوەر  10. ئەبێ  پێشمەرگە هەمیشە ڕێزی بیرو باوەڕی سیاسی و 

بگرێت.
11. ئەم یاسایە لەكۆبوونەوەی دووەمی كۆمیتەی ناوەندی پارتی دیموكراتی 
كوردستان- عێراق بڕیاری لەسەردرا و لە كۆبوونەوەی پێنجەمی كۆمیتەی 
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ناوەندی تەعدیالتی پێویستی لەسەر كراوە و بڕیاری لەسەر درا، كە لەشكری 
سەركردایەتی  بخرێت و  ڕێك  بەندەكانی  بەپێی  كوردستان  شۆڕشگێڕی 
بكرێت سەرچاوەی شەرعیەتی ئەم یاسایە پڕۆگرام و پەیڕەوی ناوخۆی 
پارتییە، كە لەكۆنگرەی نۆهەمدا بڕیاری لەسەر دراوە، هەروەها تەجاروبی 

بزووتنەوەی ئازادیخوازی میللەتانی جیهانی لە شەڕی پارتیزانیدا.
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ساڵی1922لەپەرلەمانیتوركیا
پڕۆژەیخودموختاری)ئۆتۆنۆمی(كوردستان

گفتوگۆیلەسەركرا

گەر مرۆڤایەتی لە دوو هەزارەوە بەرەو هەزارەی سێیه مین دەچێت، بەاڵم 
كە  ئازادكراوەی  ناوچە  لەو  )جگە  لكێنراوە  پێوە  كوردستانیان  واڵتانەی  لەو 
فيدراڵیەتی تیا ڕاگەیەنراوە(، هەروەها لەدەستووری عێراقیشدا دانی پێدانراوە، 
دەنا لە بەشەكانی دیكەی كوردستان، نكۆڵی لەبوونی نەتەوەیەكی چل ملیۆنی 
دەكەن كە ناچار بوون ئەودەم بەڕواڵەت دەست بەگفتوگۆ  و ئاخاوتن و بەڵێنی 
ئەرك  ماف و  لە  )هاونیشتمانی(  كورد  مرۆڤی  بۆماوەیەك  دەكەن  بریقەدار 
یەكسانین و هاوبەشین، بەاڵم كە هۆی ناچارییەكە نەهێڵرا، ئەوا دژ بەهەموو 
یاسا و ڕێسایەك هەوڵی تواندنەوەی نەتەوەكەمان دەدەن و ئێمەش نەمانتوانیوە 
بەشێوەیەكی هاوچەرخانە هەوڵمانداوە )تاوانباران جینۆسایدی كورد( بدرێنە 
بەڵگەنامەیە  لەم  بگەن.  بەپێستیان  پڕ  بەسزای  تاكو  دەوڵەتی  نێو  دادگایەكی 
بەداخێكی  نەبووە،  یاساغ  ئێستا  وەك  كورد  باسی  جارێ   كە  بەدەردەكەوێ  
بەاڵم  هەن  نزیك  دوور و  واڵتانی  لە  دیكەی  بەڵگەنامەی  زۆر  دەڵێم  زۆرەوە 
باڵونەكراونەتەوە، بۆیە پێویستە و ئەركی سەرشانی یاساناسان و ڕۆشنبیرانی 
بكەنەوە،  باڵویان  بدۆزنەوە و  بەڵگەنامانە  ئەو  بدەن كە  كوردستانە كە هەوڵ 
بەم جۆرەش زۆر الیەنی شاراوە و نەزانراو و نهێنی و لێڵی نەتەوەكەمان ڕوون و 

ئاشكرا دەبێت.
لە  كە  كوردستانە  خودموختاری  پڕۆژەی  پوختەی)14(  بەڵگەنامەش  ئەم 
پەرلەمانی توركیا ساڵی 1922 گفتوگۆی لەسەر كرا. بۆ مێژوو بۆ بەرچاوی 

خوێنەران باڵوی دەكەنەوە.
واپێ  دەچێ)15( لەشوباتی 1922دا ڕەشنووسی ئەم یاسایە بۆ لێكۆڵینەوە 
تێزە  نوێنەران دژی ئەم  لە  پێنج كەس  درابێتە ئەنجومەنی نیشتمانی گەورە، 
دەنگیان دا: سەرباری سێ  ئەندامی لیژنە قۆچگیری، ساڵح ئەفەندی نوێنەری 
ناوبراو  تێزی  باسكردنی  دژی  )مرسین(  نوێنەری  سەالحەدین  )ئەرزەروم( و 
دەنگیان دا، بەاڵم پێشنیازەكە بە زۆرینەی دەنگ قبوڵ كرا بڕیاردرا لە )10(ی 
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شوباتدا تێزەكە لەدانیشتنێكی تایبەتدا باسی لێوە بكرێ .
حزبی  جەمعیەتی( و  میللی  )مدافع  نیشتمانی  بەرگری  حزبی  ئەندامانی 
بەرگری ماف )مدافع حقوقی جمعیەتی( لەگەڵ ڕەشنووسی ئەم یاسایەدا بوون، 

بە 65 كەس لە نوێنەران دژ بوون.
ساڵح ئەفەندی باسەكەی دەست پێكرد  و گوتی: مەسەلەی كورد ناتوانرێت 
بكرێ ،  چارەسەر  هاتووە،  یاسایەدا  ئەم  لەپێشەكی  ڕووكەشانە  هەنگاوە  بەم 
قۆچگری)16(  لەناوچەی  كە  ئاژاوەیەی  ئەم  بمانەوێ   ئەگەر  گوتی:  هەروەها 
ئازاد  كوردانە  ئەو  دەبێ   بكەینەوە،  ئارام  ورووژاندوویەتی  پاشاوە  مستەفا 
بكەین كە لەیاخیبوونی بەهاری ساڵی 1921 قۆچگری دا گیراون، ساڵح ئەفەندی 
داوای كرد لەپێناوی بەرژەوەندییەكانی واڵت، ڕاسپاردەكانی لیژنەی لێكۆڵینەوە 
دەزانی  چەندە  هەر  گوتی  هەروەها  بداتەوە.  ڕەنگ  یاساكەدا  لەڕەشنووسی 
)لەبارێكدا  بەاڵم  ناوە،  هەنگاوی  هەندێ   لێپرسراو،  فەرماندەی  پاشا  جەواد 
واڵت دەستە ویەخەی شەڕی یۆنانییەكانە( )17(، ئەم جۆرە مامەڵەیە لەگەڵ ئه و 

مەسەلەیەدا كارێكی ئاسایی نابێ (.
ساڵح ئەفەندی درێژەی بە قسەكانی دا: )یاخیبوونەكانی قۆچگری ئەنجامی 
زوڵم و ستەمی دەزگای ئیداری و مامەڵەی حكومەتی ئەنقەرەیە لەگەڵ خەالفەتدا( 
ئەو لەو باوەڕەدا بوو كە )هێزی بەكارهێنان جگە لە خراپتركردنی بارودۆخ 
ئەنجامێكی دیكەی نابێ ، بێ  هوودەیە ئەگەر بووترێ  یاخیبوونێك لە كوردستاندا 

نییە، چونكە بینینی گوندەكان له  نزیكەوە خۆی دەربڕی هەموو شتێكە(.
ساڵح ئەفەندی لەكۆتایی قسەكانیدا گوتی- ئەمیر فەیصەل و ئینگلیزەكان)18( 
پشتیوانی لەیاخیبوون دەكەن )بەرژەوەندییەكانی واڵت پێویست دەكات بەبێ  
توندوتیژی مامەڵە لەگەڵ مەسەلەكەدا بكرێ ( ژمارەیەك لە نوێنەران بەتوندی 
بەاڵم  بوون،  یاساكە  ڕەشنووسی  دژی  كرد و  ئەفەندی  لەساڵح  پشتیوانییان 
زۆرینەی نوێنەران بە 373 دەنگ لەبەرامبەر 64 دەنگ، ڕەشنووسەكەیان بڕیار 

لێدا، ئەگەر ژمارەی نوێنەرانی كورد لەئەنجومەندا هێشتا 72 كەس بێ)19( .
دەبێ   مەسەلەكە  هەمان  بە  باوەڕ  دەربڕی  ئەفەندیش  ساڵح  قسەكانی 
بەشێوازی تر نەك بەهێز مامەڵە لەگەڵ كورداندا بكرێ ، هەروەها نیشانی دەدا 
كە نوێنەرانی كورد وێڕای ئەو پشتگیرییەی لەحكومەتی كەمالیستیان دەكرد 
سەرباری ئەوەش كە كەسێكیان لەدژی ئەو توندوتیژیەی یاخیبوونی قۆچگری 
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پێ  دامركاوە، قسەیەكی نەكرد، هەستیان دەكرد دەتوانن مافێكی زۆرتر لەوەی 
كە   دەدا  نیشانی  ئەمە خۆی  بخەن،  وەدەست  هاتوون،  یاساییدا  ڕەشنووسی 
هەتا نوێنەرانی كورد بەهیوا بوون یا خودموختارییەكی زۆرتر لەوەی لەتێزی 
ئیداری كوردستان(دا هاتبوو، وەدەست بخەن، لەالیەكی دیكەشەوە  )دەزگای 
نیشانی دەدا كە توركەكان بەالیەنی كەمەوە ئەوانەی لەئەنجومەنی نیشتمانی 
بوون،  گەورەدا  نیشتمانی  لەئەنجومەنی  كەمەوە  لەمامەڵەی  بوون،  گەورەدا 
لەمامەڵەی كورداندا لە گرتنه بەری سیاسەتێكی توند و بەكارهێنانی هێز، ڕازی 
نەبوون، بەاڵم هەر كە ئەم تێزە یاسایییە لەئەنجومەن هەیبووە  و توانیویەتی 
مەسەلەی كورد بەڕاشكاوی بخاتە بەرچاو، وا پوختەی دەقی پڕۆژە یاسای 
10 ی شوباتی  ڕۆژی  لەدانیشتنی  كە  كوردستان  )ئۆتۆنۆمی(  خودموختاری 

1922ی ئەنجومەنی نیشتمانی گەورەدا گفتوگۆی لەسەر كرا)20(.
پڕۆژە یاسای خودموختاری كوردستان لەدانیشتنێكی ڕۆژی 10ی شوباتی 
1922ی ئەنجومەنی نیشتمانی گەورەدا گفتوگۆی لەسەر كرا: )وەزارەتی دەرەوە 
7781/ 371 ڕۆژهەاڵتی )توركیا( 65/ 96- 3553/ ئەی، ژمارە 308: سیر ئیچ. 

ڕامبولد بۆ ماركویس ئۆفكدالستون )مێژووی وەرگرتن 13ی نیسان(.
ئەمەی خوارەوە پوختەی پڕۆژە یاسای سەرەوەیە:-

1. ئەنجومەنی نیشتمانیی گەورەی توركیا بەمەبەستی دابینكردنی پێشكەوتنی 
دەزگای  دەدا  پەیمان  مەدەنیەت،  پێداویستییەكانی  لەگەڵ  گونجاو  كورد و 
ڕێوڕەسمی  لەگەڵ  گونجاو  كورد  خەڵكی  بۆ  خودموختاری  ئیدارەی 

نەتەوایەتییان، دامەزرێنێ .
2. بۆ ناوچەكە كە دانیشتوانی بەزۆری كوردن، فەرماندارێكی گشتی لەالیەن 
پشكنەرێك  یاریدەدەر و  لەگەڵ  هەڵدەبژێررێ،  كەسایەتییەكانەوە  گەورە و 
كە بەپێی بڕیاری ئەنجومەنی نیشتمانی گەورە، دەكرێ  تورك یان كورد 

بن. 
3. ئەنجومەنی نیشتمانی گەورە فەرماندارێكی گشتی كە ئیدارەیەكی بەئەزموون و 

بەناوبانگ و باش و جێگای ڕێزی كوردان بێ ، هەڵدەبژێرێ .
4. ئەم فەرماندارە گشتییە بۆماوەی سێ  ساڵ كاندید دەبێ  و دوای تەواوبوونی 
ماوە دیاریكراوەكە، ئەنجومەنی نیشتمانی )كوردەكان( فەرماندارێكی گشتی 
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نوێ  دادەنێ ، مەگەر ئەوەی زۆربەی خەڵكی كورد حەز بكەن فەرماندارێكی 
كۆن درێژە بەكارەكانی بدا.

5. ئەگەر چی بڕیار لەبارەی ئەوەی كە یاریدەدەری فەرماندار كورد یان تورك 
هەڵبژاردنی  ئەودا  لەگەڵ  گەورەیە،  نیشتمانی  ئەنجومەنی  بەدەست  بێ ، 
گشتی و  فەرمانداری  دامەزراندنی  پێشنیاری  دەدرێ ،  ئەنجام  ڕاستەوخۆ 
دەوڵەتی  بدرێتە  لێدانی  بڕیار  بۆ  دەبێ   بەهەرحاڵ  پشكنەر  یاریدەدەر و 

ئەنقەرە.
بنچینەی  لە ویالیەتەكانی ڕۆژهەاڵت و لەسەر  6. ئەنجومەنی نیشتمانی كورد 
ڕای ئازاد و گشتی پێكدێ  و ماوەی خولی هەر یەك لەم ئەنجومەنانە سێ  
ساڵ دەبێ . ئەنجومەن لەیەكەمی ئاداری هەر ساڵێكدا كۆ دەبێتەوە و خولی 
دانیشتنەكانی چوار مانگ دەبێ . هەر كاتێ  ئەنجومەن نەیتوانی لەماوەی 
خولی ناوبراودا كاروبارەكانی جێبەجێ  بكا، خولی دانیشتنەكانی دەتوانرێ  

بەدوای زۆربەی نوێنەران و پشتگیری فەرمانداری گشتی، درێژبكرێتەوە.
7. ئەركی ئەنجومەنی نیشتمانی، لێكۆڵینەوە لە بودجەی ویالیەتەكانی ڕۆژهەاڵت و 
ئەم زوڵم و زۆرەیە كە كارمەندی ئیداری  و دەوڵەتی كردوویانە. ئەنجومەنی 
نیشتمانی دەتوانێ  بڕیاری دیار دەربارەی پێشكەوتن و خۆش گوزەرانی 
ناوچەكەدا بدا، بەاڵم هەموو ئەو بڕیارانە بۆ ئاگاداری ئەنجومەنی نیشتمانی 

گەورە دەبێ  بدرێتە دەوڵەتی ئەنقەرە.
گشتی و  فەرمانداری  جودایییەكانی  هەموو  گەورە  نیشتمانی  ئەنجومەنی   .8
ئەو  بۆچوونی  و  دید   بە  ال  هەردوو  دەكاتەوە و  یەكال  كورد  ئەنجومەنی 

ڕازی دەبن.
9. تا دیاریكردنی سنوورەكانی لەالیەن كۆمسیۆنێكی تێكەڵ، ناوچەی ئیداری 
دیاربه كر  و سنجاقی  بتلیس،  و  لە ویالیەتەكانی  دەبێ   بریتی  كوردستان 

دێرسیم، و هەندێ  لە قەزاو ناحیەكانی.
ناوچە  ڕێوڕەسمی  ئاكار و  لەگەڵ  گونجاو  كوردستان  قەزایی  دەزگای   .10
تایبەتییەكانی دروست دەكرێ . لەبارەی ئێستادا ئەم دەزگایە لەم كارمەندە 
نیوەكەی دیكەشیان تورك.  نیوەیان كورد دەبن  و  پێكدێ ، كە  شایستانە 
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لەكاتی خانەنشین بوونی توركەكان دەتوانرێ ، كوردیان لەجێگای دابنرێت.
11. لەمێژووی جێبەجێكردنی ئەم یاسایەوە، هیچ باجێك وەك باجی شەڕ یا 
تا  پارانەی  ئەو  هەموو  وەرناگیرێ .  هەبێ ،  دیكەی  ناوێكی  شێوە و  هەر 
ئێستا وەرگیران لەمەودوا بەپێی بڕیاری دانانی دەزگای ئیداری دەستی 
بەسەر دادەگیرێ  و دانی باج لەساڵێكدا تەنیا یەك جار دەبێ ، ئه و داهاتانەی 
دەبێ  بدرێتە دەوڵەتی ئەنقەرە، لەالیەن كۆمیسیۆنێكی تێكەڵ لەنوێنەرانی 
دیاری  نیشتمانی،  ئەنجومەنی  ئەنقەرە و  گەورەی  نیشتمانی  ئەنجومەنی 

دەكرێ .
12. بۆ پاراستی ئاسایش لە ویالیەتەكانی ڕۆژهەاڵت، هێزێكی جەندرمە پێكدێ ، 
ئەنجومەنی نیشتمانی كورد پێڕەوی نێوخۆی ئەم هێزە ڕێك دەخا، بەاڵم 
پەیمانی  بەستنی  تا  سەرەكی  بەشێوەیەكی  هێزە  ئەم  بەڕێوەبەرایەتی 
ئاشتی، بەئەستۆی لێپرسراوانی توركەوە دەبێ  و لەگەڵ بەستنی پەیمانی 
بگەڕێنەوە  دەتوانن  بیانەوێ ،  هێزە،  ئەو  لەئەندامانی  ئەوانەی  ئاشتیدا، 

مەڵبەندی خۆیان.
بەسترانی  تا  توركیا  چەكداری  هێزی  نێو  كوردی  سەربازانی  ئەفسەر و   .13
پەیمانی ئاشتی لەخزمەتی هێزی چەكداریدا دەبن و دوای ئەوەی ئەوانەی 

حەزیان لێبێ  دەتوانن بگەڕێنەوە شوێنی خۆیان.
14. دوای بەسترانی پەیمانی ئاشتی، دانی نرخی ئەو مەڕ و مااڵت و كەلو پەالنەی 
لەمیانەی شەڕی گشتی و دوای ئەوەی دەستیان بەسەر داگیراوە، یەكەمین 
كاری دەوڵەت دەبێ  و بەالیەنی زۆرەوە لەماوەی ساڵێكدا جێبەجێ  دەكرێ .
15. لە ئەنجومەنی نیشتمانی كورد و ئیدارەكانی فەرمانداری گشتی و ئیدارەی 
دەوڵەتیدا تەنیا زمانی توركی بەكاردەهێنرێ  و فەرمانداری گشتی دەتوانێ  
پێگەو  نەبێتە  كارە  ئەم  بەمەرجێ   پێبدا،  پەرە  زمانە  ئەم  بەكارهێنانی 
ڕەسمی و  زمانی  وەك  كوردی  زمانی  ناسینی  لەزەمینەی  بنچینەیەك 

دەوڵەتی.
16. ئەركی سەرەتای ئەنجومەنی نیشتمانی كورد دامەزراندنی زانكۆیەك دەبێ  

كە كۆلیژی ماف و پزیشكی تێدابێ .
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17. ئەنجومەنی نیشتمانی كورد بەبێ  ڕەزامەندی فەرمانداری گشتی و ئاگاداری 
ئەنقەرە، هیچ جۆرە باجێك  پێش وەختی ئەنجومەنی نیشتمانی گەورەی 

دانانێ .
18. بەبێ  ڕاوێژی پێش وەخت لەگەڵ ئەنجومەنی نیشتمانی ئەنقەرە و دابینكردنی 

ڕەزامەندیەكەی، هیچ جۆرە ئیمتیازێك نادرێ .

 )لەم كورتەیەدا ئاشكرا بوو كە بۆچی نوێنەرانی كورد بەو جۆش و خرۆشەوە 
لەدژی ئەم پڕۆژەیە ڕاوەستان(

                                                  دڵسۆزتان
                                                 هوراس ڕامبولد
                                                 كۆمیسەری بااڵ

نەكرا  ئیمزا  كە   1991 ساڵی  كوردستان  ئۆتۆنۆمی  یاسای  لەپڕۆژەی 
لەنێوان سەرانی ڕژێمی پێشوو  و بەرەی كوردستانیدا لە ماددەی دووەمدا  و 
لە  لەتەك زمانی عەرەبی، زمانی ڕەسمییە  )زمانی كوردی  یەكەمدا  لەبڕگەی 
ناوچەكەدا  و بەكاردەهێنرێت(، لێرەدا تەنیا باسی زمانی فەرمی دەكەین لەسەر 
كاغەز دەنا ڕژێمی پێشوو لە 1968 تاوەكو ڕووخاندنی 2003 بەهەموو جۆر و 
شێوەیەك هەوڵی لەناوبردنی زمانی كوردی داوە. نووسراوێكی سەركردایەتی 
ناوچەی باكووری حزبی بەعسی عەرەبی ئیشتراكی بە ژ17/ لە ساڵی 1989 
دەرچووە بەمەبەستی نەهێشتنی خوێندن بەزمانی كوردی لەگشت قۆناغەكانی 
خوێندن لیژنەیەكی پێكهێناوە كە هەر هەموویان كوردن و لەم نووسراوە ئاماژە 
بەسەركەوتنی هەنگاوی یەكەمینی ئەم لیژنەیە دەكات كە توانییان لەپارێزگای 
نەهێشتنی  دووەمیان  هەنگاوی  نەمێنێت( و  كوردی  بەزمانی  )خوێندن  دهۆك 
پالنیان  سلێمانی و  هەولێر و  پارێزگای  لەهەردوو  كوردی  بەزمانی  خوێندن 
بەزمانی كوردی  نابێ  خوێندن   1992 بۆ ساڵی خوێندنی 1991-  داناوە و كە 
بمێنێت، بەاڵم خۆڕاگری گەلی كوردستان و ڕاپەڕینی بەهاری 1991 ئەم پالنە 
گاڵوەی لەڕەگ و ڕیشەوە دەرهێناو لەو بەشەی كوردستان كە ئازاد كرابوو 
هەڵبژاردن ئەنجامدرا حكومەت دامەزرا و تاكە قەوارەی هەڵبژێردراو بوو تاكو 
ڕووخانی سەدام و لەیاسای بەڕێوەبردنی واڵتی عێراق بۆ ماوەی گواستنەوەی 
كە لە 2003/3/15 دەرچوو لەماددەی نۆیەمیدا )زمانی عەرەبی و زمانی كوردی 
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هەردووكیان زمانی فەرمین لەعێراق و ڕەچاوی مافی نەتەوەكانی دیكەش دەكرێ ( 
بەداخێكی زۆر و بەڕاشكاوی ده یڵێم خەمخۆرانە بەپالنێكی تۆكمە داڕێژراوی 
درێژخایەن ئەو بایەخ و گرنگییەی دەبوایە بەزمانمان بدەین نەدرا بەڵكو یەكجار 
كەمتەرخەم و دەتوانم بڵێم خەم ساردین بۆیە گەرچی 1992 تاكو ئەو نووسینە 
)زمانی  بەڕەسمی  كوردستان و  سەرتاسەری  لە  كوردی  زمانی  بەڕێكوپێكی 
كوردی( بەكارنەهاتووە و نایەت و نموونەی هەره  زەقمان )پەرلەمانی كوردستانە( 
كە دەورەی یەكەمی كە سێزدە ساڵی خایاند هەر هەموو یاسا و بڕیارەكانی 
هەمووی بەزمانی عەرەبی دەخوێنرایەوە و باڵو دەكرایەوە )گەرچی بەناو زمانی 
)وێنەیەكی  دەنووسرا  یاساكان  بڕیار و  لەسەرەوەی  بەاڵم  كوردی ڕەسمییە(، 
تەرجومەكراوی دەقە عەرەبیەكەیە(، واتە زمانی كوردی بەناو ڕەسمی بووە 
دەنا لە راستیدا زمانی عەرەبی ڕەسمییە؟ بۆیە گفتوگۆكانی ناو هۆڵی پەرلەمان 
كوردستان(  )وەقائع  لە  بڕیارەكان  یاسا و  كە  بەاڵم  بوون  كوردی  بەزمانی 
باڵودەكرانەوە)21(. ئەوا )ئەساس و مرجع بۆ دڵنیابوون  و یەكالكردنەوەی هەر 
لە  بڕیارەكان  یاساكان و  كە  چونكە  بوو((  عەرەبی  )زمانی  بڕگەیەك  ماددە و 
پەرلەمان بڕیاریان لەسەر دەدا ئینجا دەقە عەرەبییەكەی دەدرایە )فەرمانبەرێك( 
كوردی،  زمانی  بیكاتە  خۆی  بیری  بەهزرو  تاكو  نەبوو  یاسا  دەرچووی  كە 
ئەمیش تاكو توانج و گلەیی و گازاندەكان نەیەتە سەر، بەاڵم كە دەورەی دووەم 
دەستی پێكرد )لە لیژنەی یاسایی جەختمان كرد( بەهەردوو زمانی )كوردی و 
عەرەبی بخوێنرێتەوە( ئەمیش دەستپێشخەرێكی مێژوویی لیژنەی یاسایی بوو 
هەر بەخۆشیان )لیژنەی یاسایی( یاسا و بڕیارەكانیان لەزمانی عەرەبی دەكردە 
زمانی كوردی و پێشتریش هەڵەیەكی مێژووی یاسایییان ئەنجامدا، كە یاساكە 
)یاسای بەڕێوەبردن هەر بەزمانی عەرەبی دەرچوو، بەڵكو دەبوایە بە هەردوو 
دوو  دوای  نەك  العراقية)22((.  )وقائع  لە  باڵوبكرابوایەوە  پێكەوە، چاپ و  زمان 
ساڵ ئینجا بكرێتە )زمانی كوردی( خۆشبەختانە لیژنەی پشتیوانی لە پەرلەمانی 
توانییان  عێراقی  پەرلەمانی  لە  كوردستان  هاوپەیمانی  لەلیستی  كوردستان 
ملیۆنێكی   un لەالیەن  كە  كوردی  زمانی  بكەنە  عێراق  دەستووری  پڕۆژەی 

بەچاپ گەیەنرا، ئەم بەڕێزانە ئەم هەڵوێستە كوردستانییەیان نواند:-
1. پارێزەر تاریق جامباز )پەرلەمانتاری كوردستان(.

2. پارێزەر كەریم بەحری برادۆستی )پەرلەمانتاری كوردستان(.
3. قادر سەعید )زانا ڕۆستایی( )پەرلەمانتاری كوردستان(.

4. كەرخی نەجمەددین ئاڵتی بەرماخ )پەرلەمانتاری كوردستان(.
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پەڕاوێزەكان
1. ئەدەبی نامە نووسینی كوردی ل 36.

2. هەمان سەرچاوەی پێشوو ل36.

3. هەمان سەرچاوەی پێشوو ل36.

4. هەمان سەرچاوەی پێشوو ل32.

5. هەمان سەرچاوەی پێشوو ل30.
6. گۆڤاری یاساپارێزی ژ1- 1996 ل117.

7. ئەم بەڵگەیە لە ئەرشیفدا هەیە.
8. گۆڤاری یاساپارێزی ژ5- 2000 ل 158.

9. گۆڤاری یاساپارێزی ژ3- 2003 ل 112- 113.
10. هەمان سەرچاوەی پێشوو.

11. المسألة الكردیة بعد قانون ادارة الدولة العراقية ص 119.
12. گۆڤاری یاساپارێزی ژ1- 1996 ل 120.

دیاری  دووەمیشیان  هەیە،  ئەرشیفمدا  لە  یەكەمینیان  بەڵگەنامە  هەردوو   .13
برادەرانی حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران بوو.

14. پوختەی یاساكە لە كتێبی ڕاپەڕینی شێخ سەعیدی پیران لە ل 267- 268- 
كارتێكردنی  لەژێر  یاسایە  ئەم  پڕۆژەی  وابزانین.  باڵوكراوەتەوە،   ،269

كۆنگرەی سیڤەر گفتوگۆی لەسەر كراوە.
15. هەمان سەرچاوەی پێشوو ل70- 71- 72.

16. یاخیبوون و ناوو ناتۆرەی تریش لەالیەن داگیركەرانی كوردستان دراوەتە 
پاڵ شۆڕشەكانی گەلی كوردستان.

17. هەندێ  كوردیان دژی یۆنانییەكان فریودا بەوەی زۆر بەڵێنی بریقەداریان 
پێدابوون، بەاڵم كە سەركەوتن بەسەر یۆنانییەكان ئەوان لە )بەڵێنەكانیان( 

پەشیمان بوونەوە و كەوتنە تواندنەوەی گەلی كوردستانی باكوور.
لەم  ئەوا  بووبێ ،  بەرپا  كورد  شۆڕشێكی  هەر  بۆ  ئامادەكراو  تۆمەتێكی   .18

جۆرە تۆمەتەیان دراونەتە پاڵ.
19. لە )72( نوێنەرە كوردەكان )تاك  و تەرایان( نەبێ  دەنا وشیاری نەتەوایەتییان 

كزو الواز بووە.
20. دەقی بەڵگەنامەكە لە رۆژنامەی تەعریب باڵوكراوەتەوە.

كوردستان  وەقائعی  ژمارەكانی  بۆ  بگەڕێنەوە  دڵنیابوون  بۆ  دەتوانن   .21
بەتایبەت ژ2و ژ3...هتد.
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22. بەم دوایییە )وقائع العراقية( كرا بەزمانی كورد ی و خۆزیا یاسا ناسەكان 
پێداچووبانەوە پێش چاپكردنی چونكە هەندێ  وشە  و دەستەواژەی %100 

مەبەستی یاسایی ناگەیەنێـت.

سەرچاوە
1. گەشەكردنی خوێندنی فەرمی لە لیواكانی كوردستانی عێراقدا )1921- 1953( 
لێكۆڵینەوەیەكی مێژووییە د. محه مه د عەبدوڵاڵ كاكە سوور- هەولێر 2001.
اسسرد/ سليمانیة/  فرید  العراقية.  الدولة  ادارة  قانون  بعد  الكردية  المسألة   .2

.2004
3. المجلس التأسیسي العراقي د.محمد مظفر االدهمي، الجزء الثاني 1989/ بغداد..
4. ئەدەبی نامە نووسینی كوردی جزئی )1( كەمال ڕەئووف محەمەد هەولێر- 

.2004
5. گۆڤاری یاساپارێزی ژ1- 1996. سەرە قەڵەمانەی بوونی یاسا لەنێو گەلی 

كوردستاندا )تاريق جامباز(.
6. گۆڤاری یاساپارێزی ژ3- 1998كۆمسیۆنی قەزايی )قانوونی گشتی 1981- 

.)1992
كوردستان،  شۆڕشگێڕی  لەشكری  یاسای   .1991 ژ2-  تەرازوو  گۆڤاری   .7

)تاریق جامباز(.
8. گۆڤاری یاساپارێزی ژ3- 2003. یەكەم دەستووری عێراقی بەزمانی كوردی 

پێش 77 ساڵ. پارێزەر/ تاريق جامباز.
كەنەداو  دەستووری  لە  فەرميیەكان  زمانە   2003 ژ6-  پارێزەر  گۆڤاری   .9

سویسرا و بەلجیكا، پارێزەر تاريق جامباز.
10. گۆڤاری پارێزەر ژ7- 2004 زمانە ڕەسمیيەكان لەدەستووری باشووری 
تاريق  پارێزەر  2004دا  ئەفغانستان  دەستووری  1997 و  ساڵی  ئەفریقی 

جامباز.
11. راپەڕینی شێخ سەعیدی پیران )كوردستان 1880- 1925( ڕۆبەرت ئۆلسن 

وەرگێڕانی، ئەبوبەكر خۆشناو 1999.
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زمانناسنامەوبوونینەتەوەدەسەلمێنێت *

ئەوا  نەهێنێ ،  بەكار  نووسین  بەخوێندنەوە  و  خۆی  زمانی  نەتەوەیەك  هەر 
یا  ئارەزوومەندی  بە  دیكە  نەتەوەیەكی  گیانی  لەنێو  دووردا  نزیك  و  ئایندەیەكی  لە 

بەناچاری دەتوێتەوە.
دەستپێك

لەم نووسینەدا تەنیا باسی ئەو الیەنە گرینگەی زمان دەكەین، كە لەهەندێ  
لە  دایانڕشتووە  و  تایبەتمەند  یاسای  لەچوارچێوەی  هەرێمەكانیان  واڵتان و 
دەستووریاندا جەختی لەسەر كراوەتەوە، ئەز الیەنی زمانەوانی  و ڕێزمان بۆ 

پسپۆڕ و لێزان و شارەزایانی ئەم بوارە بەجێ  دەهێڵینەوە.
لە بەراییدا پێناسەی یاسای زمان  و زمانی یاسا دەكەین، چونكە جیاوازییان 

لەنێواندا هەیە.
ناسنامەی  زمان  ئەوا  بێ ،  )دایك(  خاك  نیشتمان،  واڵت،  گەر  زمان:  یاسای 
نەتەوەكەیە )زمان گیانیەتی(، بۆیە پێویستی هەمیشەیی بە یاسای تایبەتی 
بەتایبەتی  حكومەت،  دام ودەزگای  ئاست و  هەموو  لە  بەمەرجێ   هەیە، 

لەگشت قۆناغەكانی خوێندن بەكاربهێنرێ .
زمانی یاسا: لە چوارچێوەیەكی یاسایی ئامێز دەبن، كە وشە، دەستەواژە  و 
زاراوەكانی داڕشتنی تایبەتی دەوێ   و زۆر بابەتی هەمەجۆر لەخۆ دەگرێ ، 

بەاڵم شێوە و ناوەڕۆكی یاسايییە..
دەبا بزانین ژمارەی زمانەكان لەجیهاندا چەندن و نەتەوەكان چۆن بایەخ 
بەزمانەكانیان دەدەن، چونكە زمانیش گەر خەمخۆرێكی یەكجاری پێ  نەدرێ ، 
جیهانگیری  لەسەردەمی  بەتایبەتی  بچێ ،  لەناو  الواز  و  دەشێ  سست و  ئەوا 
)ئەنتەرنێت و سەتەالیت(، كە هەندێ  زمان بۆتە سەرپشكی زمانەكانی دیكەی 
جیهان  سەرتاپای  زمانێكی  بۆتە  كە  ئینگلیزی  زمانی  نموونە  بۆ  هەر  دونیا، 
بەاڵم  فراوانترە،  پتر و  دانیشتوانی  ژمارەی  كە  هەیە،  دیكە  زمانی  گەرچی 
هۆكاری ئابووری و بازرگانی و ئاسانی فێربوونی زمانی ئینگلیزی، بۆتە زمانی 

پلە یەكەمین لە دنیادا.
هەزار  چەندین  بڵێین  دەتوانین  لەجیهاندا،  زمانەكان  ژمارەی  لەبارەی 
تەنیا  نییە و  نووسینیان  پیتی  لەبەرئەوەی زۆربەی زۆریان  بەاڵم  زمان هەن، 
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قسەی پێ دەكەن، بۆیە هێدی هێدی بەرەو لەناوچوون دەچن و بەمردنی دوایین 
لەپرۆسەی  لەناودەچێ  و  زمانەكەش  ئەوا  دەكات،  زمانەكە  بە  قسە  كە  كەس 
گۆڕانكاری كە هەموو الیەنەكانی ژیان دەگرێتەوە و ئامێری نوێ  دێتە كایەوە  و 
ئامێرە كۆنەكان باویان نامێنێ  و دەخرێنە مۆزەخانەكان، بۆ نموونە كشتوكاڵ و 
مەڕ ومااڵت و ژیانی الدێ  و زۆر پیشەو كاری دەستی و...هتد. بۆیە زۆر وشە 
نەتەوەكان  دەگرێتەوە،  شوێنیان  دیكە  هی  دەكەوێ  و  لەكار  دەستەواژە   و 
سااڵنە  فەرهەنگی  كە  هەیە  زمانیان(  )ئەكادیمیای  زمانەكانیان  پاراستنی  بۆ 
دەردەچوێنن و ئەو وشانە لەژیانی ڕۆژانەدا باویان نامێنێ  و دەخرێنە كۆتایی 
لە  بەكاربهێنرێن  دەزانی  بەپێویستیان  ژیان  گۆڕانكاری  ئەوانەی  فەرهەنگی 
فەرهەنگەكە شوێنی خۆیان دەكەنەوە و بۆ داڕشتنیان سوود لەتێكڕاو پێكڕای 
شێوەزاری زمانەكان وەردەگیرێ  و ئەو زمانانەی پیتی نووسینیان هەیە، ئەوانە 
تەمەنیان درێژتر و مانەوەیان پتر دەبێ ، و جیاوازی لەنێوان ئەوانەی قەوارەی 
سەرتاپای  لە  و  واڵتاندا  بەسەر  لكێنراون  ئەوانەی  هەیە  و  خۆیان  تایبەتی 
جیهاندا )10( زمانە و هەریەكەیان سەد )100( ملیۆن كەس پتر بەكاریان دەهێنن 
كە ئەمانەن: چینی )مانداریی(، عەرەبی، ئیسپانی، ئینگلیزی، بەنگالی، پوڕتگالی، 
هەیە  ڕەسمی  زمانی  شەش   )un( لە  فەرەنسی(  ئەڵمانی،  یابانی،  ڕووسی، 
)ئیسپانی، ئینگلیزی، ڕووسی، چینی، فەره نسی، عەرەبی(،  و زمانەكانی دیكەش 
لەم ژمارانە كەمتر بەكاردەهێنرێن، لەبارەی زمانی كوردیشەوە، بە ڕای دكتۆر 
ئیسماعیل بێشكچی )چلەمین( زمانە لەجیهاندا، بەاڵم لە رێكەوتی )2008/2/26( 
لە ئەنتەرنێـت بۆ ساغكردنەوەی ئەم ڕێژەیە گەڕام، بۆم دەركەوت كە زمانی 

كوردی )26(ەمین زمانە لە دونیادا.
بازرگانی،  )داگــیــركــردن،  زۆرن:  زمانەكانیش  بــاڵوبــوونــەوەی  هۆكاری 
كارتێكی  وەكــو  زمــان  واڵت  هەندێ  جا  هتد(  ئــابــووری....  ئایین،  كۆچكردن، 
ســەرۆك  كە  شیراك(  )جــاك  نموونە  بۆ  بەكاردەهێنن ،  ئــابــووری  گوشاری 
كۆماری فەرەنسا بوو، پێشنیازێكی پێشكێش بە واڵتانی فرانكفۆنی كرد، ئەوانە 
زمانی فەره نسییان بۆتە زمانی سەرەكییان  و ژمارەی واڵتەكان 36 واڵتە كە 
فەرەنسا لە قەرزەكانیان خۆش دەبێ ، بەمەرجێ  )زمانی فەرەنسی( بەرفراوانتر 
لەزمانی ئینگلیزی بەكاربهێنن، دەبێ  ئەوه یش بزانین كە زۆرینەی واڵتانی دونیا 
لە هەرێم  و كانتۆن  و  یاسای زمانیان هەیە، سەرەڕای ئەوەی یاسای زمان 
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ویالیەت  و ناوچەكانیشیاندا هەیە، لەبەر بایەخ و یەكسانی زمانەكانی دونیاش 
لە بەرشلۆنەی ئیسپانیا لە ساڵی 1996 جاڕی گەردوونی مافەكانی زمانەوانی 

دەرچووە، )االعالن العالمي للحقوق اللغویة(، كە لە 52 ماددە پێكدێت..

لەبارەی یاسای زمانەوە، واڵتان چوار بەشن:
1. گەرچی لە دەستووریاندا باسی زمانی ڕەسمی نەكراوە، وەكو ئەمریكا كە 
دەستوورەكەی كۆنترین  و كورتترین دەستوورە لەدونیا، كە لە 7 ماددە 
پێكدێت و 27 جاریش هەمواركراوە، بەاڵم لەچوار ویالیەتدا كە ژمارەیەكی 
زۆر ئیسپانی زمانی تیایە، كە ئەمانەن )كالیفۆرنیا، فلۆریدا، نیومه كسیكۆ، 
ئەریزۆنا( لەدەستووری ویالیەتەكانیش باسی زمان نەكراوە، بەاڵم تابلۆی 
زمانە  بەدوو  حكومەت  دەزگاكانی  لەدام و  هاواڵتیان  مامەڵەی  نووسین و 
)ئینگلیزی و ئیسپانی( نووسراوەكانیش )نیوەی بەئینگلزی و نیوەی دیكەی 

بەئیسپانی( دەنووسرێن.
زمانی  بە  ئاماژەش  هەیە و  نەتەوە  یەك  زمان و  یەك  دەستووریاندا  لە   .2
نموونە  بۆ  دەكەن  بوونیشیان  لە  نكۆڵی  بەڵكو  ناكەن،  دیكە  نەتەوەكانی 

)توركیا، سووریا(.
دیكە  زمانەكانی  یەكە  و  ڕەسمی  سەرەكی و  زمانی  دەستووریاندا  لە   .3
الوەكین، بۆ نموونە )لەدەستووری كۆماری ئیسالمی ئێران( )زمان و خەتی 
و  نووسراو  دیكۆمێنت و  فارسییە،  ئێران  هاوبەشی  ڕەسمی و  نووسینی 
دەقە ڕەسمییەكان، دەبێ  بەم زمانە و نووسینە بێت، بەاڵم سوود وەرگرتن 
میدیاكان و  ماس  چاپەمەنی و  لە  نەتەوەیییەكانیش  لۆكاڵی و  لەزمانی 

باسكردنی ئەدەبیاتیاندا لە خوێندنگەكاندا لەتەك زمانی فارسی ئازادە(..
بۆ تەرخان كراوە، كە هەر هەموویان  لە دەستووری زمانەكان ماددەیان   .4
یەكسانن، بۆ نموونە لە سەرتاسەری هیندستان دوو زمانی ڕەسمی هەیە 
)هیندی و ئینگلیزی(، بەاڵم لە ویالیەتەكانیدا 22 زمانی ڕەسمی لەدەستووری 
هیندی دانی پیانراوە. لەباشووری ئەفریقیاش 11 زمانی ڕەسمی هەیە، نەك 
نەتەوەكان ئازادن، كە بە زمانی خۆیان لە هەموو ئاستەكان بەكاربهێنن، 
لە  هەیە.  بەكارهێنانیان  بواری  هەبێ   زمانێ   چ  بە  ئایینەكانیش  بەڵكو 
فەرەنسی و  ئیتاڵی و  )ئەڵمانی و  هەیە  ڕەسمی  زمانی  چوار  سویسراش 
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ڕیتۆرۆمانیش( گەرچی زمانی ڕیتۆرۆمانیش لە 1%ی دانیشتوان كەمترە، 
بەاڵم زمانەكەیان ڕەسمییە و لەسەر بەڵگەنامەكان و تەنانەت لەسەر پارەش 
هەرزەگۆڤینا و  كۆمیرۆس  پاكستان و  بەلژیك و  هەروەها  دەنووسرێ ، 
قوبرس و مالیزیا و كیتس و نیفس و بۆرندی و جیبۆتی و... هتد، جگە لەوەی لە 
دەستووریاندا چەندین مادەیان بۆ زمانەكان تەرخان كردووە، بەهێندەوە 
بۆ  دەرچوواندووە،  فەرمییەكانیشیان  زمانە  یاسای  بەڵكو  نەوەستان، 
نموونە لە هەرێمی كیبیكی واڵتی كەنەدا چوار یاسای زمانی فەرمی تیا 
دەرچووە، هەروەها لە هەرێمی باسك  و كەتەلۆنیا لە ئیسپانیا كە یاسای 
زمانی فەرمییان هەیە، هەروەها لە سكۆتلەندا  و وێڵز لە بریتانیا یاسای 
زمانی فەرمییان هەیە، دەبا بپرسین و بزانین ڕێژەی زمانەكان لەهەندێ  

واڵت چەندە، تاكو زمانەكانیان فەرمی بن؟
لە واڵتانی فرەزمان دوو نموونە دەهێنمەوە:

یەك: بەلژیك، یاسای زمانی ساڵی 1993
أ- زمانی هۆڵەندی %59

ب- زمانی فەرەنسی %40
ج- زمانی ئەڵمانی %1

دوو: سویسرا، یاسای زمانی ساڵی 1998
أ- زمانی ئەڵمانی %71

ب- زمانی فەرەنسی %19
ج- زمانی ئیتاڵی %9

د- زمانی ڕیتورۆمانیش كەمترە لە %1.
نموونەی  سویسرا  نەتەوەكانی  لەنێوان  یەكسانی  بۆ  دیار  نموونەیەكی 

ساڵی 2007 دەهێنینەوە:-
بە وەزیری داد هەڵبژێردرا، گەرچی سەر بە نەتەوەیەكە، ڕێژەیان لە 

سویسرا لە 1% كەمترە
یەكێكە  سویسرا  بەرقەرارە،  تیادا  تەوافقیان  دیموكراتیی  واڵتانەی  ئەو 
ڕەنگی  دەنگ  و  تەواو  دیموكراتیی  مافی مرۆڤ  و  بەتەواوی  كە  لەو واڵتانە 
 %9 فەرەنسین و   %19 )ئەڵمانین( و  جەرمانین   %71 پێكهاتەكانی  داوەتەوە و 
پەلەمانتارەكان  وەزیر و  هەموو  پێویستە  ڕیتورۆمانیشن،  كەمتر   %1 ئیتاڵین و 
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سێ  زمان )ئەڵمانی و فەرەنسی و ئیتاڵی( بە نووسین  و خوێندنەوە بزانن، دەنا 
ئەم دوو پۆستە وەرناگرن، سویسرا حەوت وەزیری هەیە، كە بەنۆرە دەبنە 
سەرۆكی سویسرا  و تەنیا بڕیارەكانی ئەنجومەنی وەزیران جێبەجێ  دەكات و 
ساڵی )2007( وەزیری پێشووی وەزارەتی داد )بروخا( كە سەر بە نەتەوەی 
چەندەها  سویسرا و  لە  نەتەوەیە  گەورەترین  واتە   ،%71 ڕێژەیان  ئەڵمانە  و 
شێوەزاریان هەیە )زیورخ و بیرن و... هتد( دەتوانرێت لە هەموو بوارەكاندا قسەی 
پێ  بكرێت، تاكو پەرلەمانەكانیشیان مەبەستم پەرلەمانی فيدڕال و كانتۆنەكانە 
بەكاری دەهێنن، بەاڵم لە هەڵبژاردنەكاندا )ئەفلین ستۆن( كە سەر بە نەتەوەی 
)ریتۆ ڕۆمانیش(ە، بردییەوە و بووە بە وەزیری داد، كە لە حزبی گەلی سویسرا 
كار دەكات. ئەمە دیموكراتیی تەوافوقییە، )زۆرینە و كەمینە( لەئارادا نییە، بەڵكو 
زمانە  باسی  نزم  كەم و  بەچاوێكی  ئەوەی  یەكسانن،  هاوبەشن  و  هەموویان 
فەرمییەكانی سویسرا بكات، ئەوا دەدرێتە دادگا و بەتۆمەتی )ڕەگەزپەرستی( 

تاوانبار دەكرێ   و سزا دەدرێ .
لە هیندستانیش دەستوورەكە پێی دەوترێ  دەستووری زمانەكان، چونكە 
بە زمان داوە دوای داڕشتنی دەستووری هیندستان  بایەخ و گرنگییان  هێندە 
1949، یەكەمین سستەم كە دانرا بۆ )زمانەكان بوو( و سنووری ویالیەتەكانی 
باڵوبوونەوە و  پەرەپێدان و  بەگوێرەی  دەكرێنەوە  گەورەتر  یا  بچووكتر 
بەرتەسكبوونەوەیان، بۆیە ژمارەی زمانەكان لە 14 كرا بە 18 و دواتریش بە 

22 زمانی فەرمی.
پێوە  كوردستانیان  كە  واڵتانەی  لەو  بكەین  كوردی  زمانی  باسی  گەر   
)كۆماری  موسڵمانن  دانیشتوانیان  زۆرینەی  چواریان  هەر  ئەوا  لكێنراوە، 
ئیسالمی ئێران  و كۆماری توركیا، كۆماری عێراق  و سووریا(، لێرەدا دەپرسین 
جگە لە بەشێكی عێراق، كە لە دەستووری كۆماری عێراق لە ماددەی چوارەمیدا 
لەبەر  بەاڵم  هاتووە،  فەرمی  زمانی  دوو  بە  كوردی(  )عەرەبی و  زمانی  ناوی 
نەبوونی یاسای زمان  و ڕاهاتنی زۆرینە لەیەك زمان و یەك نەتەوە، زەحمەتە 
هەردوو زمانەكان بە یەكسانی بەكاربهێنرێ   و گەر باسی واڵتانی دیكە بكەین، 
بڵێین موسڵمانین، دەڵێم گەرچی ژمارەی موسڵمانانی جیهان )ملیارێك و  گەر 
نیوە(  و ژمارەی عەرەب 300 ملیۆنە، واتە ڕێژەیان لەتێكڕاو پێكڕای موسڵمانان 
عەرەب  توندڕەوانی  گەرچی  عەرەبن،  غەیرە  دیكەیان  ی   %80 بەاڵم  ە،   %20
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بەهەڵەداچوون، كە وا دەزانن یان تێگەیشتوون كە ئەوەی بووە موسڵمان دەبێتە 
عەرەب، چونكە ئەمە پێچەوانەی ئایەتەكانی قورئانی پیرۆز  و فەرموودەكانی 

پێغەمبەرە )دروودی خوای لەسەر بێ (:
 

1- ئایەتەكان
َمَواِت َواْلْرِض َوْاْختاِلَُف أَْلِسنَتُِكْم َوأَْلَونُِكم إِنَّ في َذلَِك آلَياٍت للَّعالَِمن(.  1.)َوِمْن آيَاتِِه َخْلُق السَّ

سوره تى )الروم( ئايه تى )22(.
2.)َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن َڕُسوٍل إاِلَ بِلَِساٍن قَْوِمِه لِيُبَيَِّن لَهُْم(. سوره تى )ابراهيم( ئايه تى )4(.

ْيِن َوَجَد ِمْن ُدنِِهَما قَوماً ال يَكاُدوَن يَْفقَهُوَن قَْوالً(. سوره تى )الكهف(  دَّ 3.)حتًّى إَِذا بَلََغ بَْيَن السَّ
ئايه تى )93(.

4.)يَا أيّها النَّاُس إِنَا َخلَقنَاُكْم ِمْن َذَكِر ِوأنثى وَجَعْلنَاُكْم ُشعُوبَاً وقَبَائَِل لِتََعاَرفوا إن أْكَرَمُكْم عند 
هللاِ أتقاكم(. سوره تى )الحجرات( ئايه تى )13(.

فەرموودەكە
)ما منكم من أحد يوم القيامة إال ويكلمه ربه بلغته من غير ترجمان(

 نازانین بە چ پێوەرێك لە ڕێكخراوەی كۆنگرەی ئیسالمی كە لە )57( واڵت 
بەجێگەیاندنی  بۆ  دەتوانرێ   عەرەبییە  و  زمانی  ڕەسمی  زمانی  تاقە  پێكدێت، 
بەكاربهێنرێ ،  فەرەنسی  ئینگلیزی  و  زمانی  ڕێكخراوەكە  پێویستی  كاروباری 

دەپرسین بۆچ زمانەكانی دیكەی موسڵمانان نكۆڵی یا فەرامۆش دەكرێ ؟.

د. محەمەد گەزنەیی لەم بارەوە دەفەرموێ :-
یەكترن،  وەكو  زمانەكان  هەموو  ئاییندا  لە  زمان  پیرۆزیی  )لەبارەی 
نەك  قیامەتدا  لەدنیا و  گشتی  سوودی  هاتووە و  خواوە  لەالیەن  ئایین  چونكە 
هەموو  چونكە  نەتەوەیەك،  سووككردنی  یا  نەتەوەیەك  بەرزكردنەوەی  بۆ 
خوان.  بەندەی  هەمووان  ئەندامەكانی  كردوون،  و  دروستی  خوا  نەتەوەكان، 
هەروەها  عەرەبی،  زمانی  پیرۆزی  لەسەر  نییە  قورئاندا  لە  ئاماژەیەك  هیچ 
فەرموودەی  هەندێ   بەڵكو  بارەیەوە،  لەم  نییە  پێغەمبەر  فەرموودەیەكی  هیچ 
هەڵبەستراو هەنە  و ئەم فەرموودانە هەڵبەستراون، بۆ ئەوەی هانی خەڵك بدەن 
بۆ فێربوونی زمان  و ڕێزمانی عەرەبی، یانی مەبەستمان سووكایەتی نەبووە بە 
زمانەكانی تری نەتەوەكانی تر، بەاڵم بەم دوایییە هەندێ  كەسی ڕەگەزپەرست 
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ئیستغاللی ئەو فەرموودە هەڵبەستراوەیان كردووە بۆ مەبەستێكی سیاسی(.
پیاوێكی ئایینی لە هەرێمی كیبێك لە كەنەدا دەڵێت: زمان لە ئیماندایە  و 

ئەوەی زمانی خۆش نەوێ  ئیمانی نییە.
لە یەكێتی ئەوروپی تا نووكە )27( ئەندامی هەیە، بەاڵم )23( زمانی فەرمی 
دەتوانن  ویالیەتەكانیشیان  كانتۆن و  هەرێم و  هەروەها  بەكاردەهێنرێ ،  تیا 
داوای بەكارهێنانی زمانەكانیان بكەن. لە سەرتاپای جیهان لە 130 سەدو سی 
واڵت یاسای زمانیان هەیە بەاڵم بەگوێرەی سیستمی واڵتەوە لەتاكە زمان بۆ 

فرەزمان جیاوازی لە جێبەجێكردنیاندا هەیە.

توركیا و زمانی كوردی:-
ئەو واڵتانەی هەر تاكە زمانی حوكمڕانی پەیڕەو دەكەن  و زمانی نەتەوەكانی 
دیكە یاساغ  و قەدەغە دەكەن، چونكە بەبڤەی دەزانن، تا ئەو ڕادەیەی ئەوانەی 
كەناڵی  گەرچی  نموونەش  باشترین  دەدرێن،  یاسایی  دەكەن، سزای  داواشی 
ئاسمانی TRT6 لە توركیا بەزمانی كوردی پەخش دەكرێ ، بەاڵم كە سەرۆكی 
شارەوانی دیاربەكر بە بۆنەی جەژنی نەورۆز برووسكەیەكی پیرۆزبایی بەزمانی 
توركی  و بە زمانی كوردی نووسی  و بۆ كەسایەتییەكانی دەسەاڵتداری نارد  و 
وا دانرا كە )تاوانی( كرد، بۆیە درا بە دادگا و سێ  ساڵ حوكمدرا، بەاڵم لەبەر 
زمانی  توركیا  لە  هەڵوەشاندەوە،  حوكمەكەیان  ئەوروپا  یەكێـتی  پاڵەپەستۆی 
توركی بە زمانی ڕۆژ دادەنێن، دیارە زمانەكانی دیكەش زمانی شەون )سومبلی 
ئەو بوارەش دكتۆری توركزمان ئیسماعیل بێشكچی(، ئەو كەڵەمێردە، بوێرانە 
چەندین ساڵە كە ئەوسا )1962( كەس نەدەوێرا باسی زمانی كوردی بكات، 
ئەو نەك باسی دەكرد، بەڵكو داكۆكێكی هەمیشەیی لێ  كردووە، بۆیە چەندین 
سەپێنرا وه ،  بەسەردا  غەرامەی  زیندانی  و  سزای  و  كراوە  دادگایی  جاریش 
كتێبەكانی سەرجەمیان هێندە زۆرن، كە لە پێنج بەرگی گەورەدا چاپ كراون، 
خۆزیا دەكرانە زمانی كوردی، تاكو هەڵوێستی ئەم كەڵە مرۆڤە بۆ ڕۆشنبیری 

نەتەوەكانی دیكە بەدەركەوێ ، كە نكۆڵی لە زمانەكانی تر دەكەن. 

2- یاسای زمانە فەرمییەكان
المحلیة(  اللغات  )قانون   74 ژ  یاسای   1931 ساڵی  عێراق  لە  گەرچی 
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دەرچواندنی  چونكە  نەكرا،  جێبەجێ   ڕێكوپێكی  بەتەواوی  و  بەاڵم  دەرچوو، 
لە هەموو  ئەوا  هەیە،  تیا  یاساكەیان  لەو واڵتانەی  فەرمییەكان  زمانە  یاسای 
ئاستێكدا بەیەكسانی گشت زمانەكان لەتێكڕاو پێكڕای بوارەكان بەكاردەهێنرێن، 
بۆ نموونە گەرچی زمانی ڕیتۆرۆمانیش ژمارەیان لە )50( هەزار كەس تێپەڕ 
ناكات، بەاڵم لەتەك زمانی ئەڵمانی و ئیتاڵی و فەرەنسی لە دەستووری سویسرا 
یەكسان و  تەوافقییە، كە هەمووان  ئەمەش ڕەنگدانەوەی دیموكراتییەتی  هەیە، 

هاوبەشن.
لە كۆنگرەی دەیەمی یاسای زمانیش كە لە ئیرلەندا ساڵی 2006 بەسترا، 
سێ  زمان لە كۆنگرەكەدا زمانی ڕەسمی بوون )ئینگلیزی و فەرەنسی و ئایرش(، 

كە ئەوەی دوایی ناوی زمانی ئیرلەندییەكانە.
لێرەدا پرسیارێك دێتە ئاراوە، چۆن چۆنی زمانە فەرمییەكان بەیەكسانی 
جێبەجێ  دەكرێن؟ لە سەرەتادا دەبێ  ئەوە بزانین كە هەندێ  زمان لە سەرتاسەری 
واڵت بەكاردەهێنرێن، وەكو زمانی هیندی  و ئینگلیزی، لە هیندستان كە دوو 
 22 هیندستان  ویالیەتەكانی  بەاڵم  واڵتەكەن،  ڕەسمی  پەیوەندییەكان و  زمانی 
هەیە،  دیكە  ویالیەتێكی  بۆ  ویالیەتێك  لە  جیاوازیش  فەرمییە و  تیا  زمانیان 
هیندستان  دەستووری  تێدایە،  فەرمی  زمانی  یا سێ   زمان  دوو  لەهەندێكیان 
درێژترین دەستوورە لە دونیادا كە لە 395 ماددەو 15 پاشكۆ پێكدێت و چەندین 

ماددە بۆ زمانە فەرمییەكان تەرخان كراوە.
 

كەنەدا و هەرێمی كیبێك
لەبارەی زمانەوە، ئەوا دانیشتوانی كەنەدا 60% بە زمانی ئینگلیزی  و %24 
بە زمانی فەره نسی  و 16% بەزمانەكانی دیكە دەدوێن، بەاڵم لە هەرێمی كیبێك 
 %14 فەره نسی  و  زمانی  بە   83 چونكە  هەیە،  كەنەدا  لە  خۆی  تایبەتمەندی 
 1867 ساڵی  لە  كەنەدا  دەئاخڤن  و  دیكە  بەزمانی   %3 ئینگلیزی  و  زمانی  بە 
لە  )الفرین(  یاسای  بەناوی  زمانی  یاسای  یەكەمین  فيدڕاڵی و  واڵتێكی  بۆتە 
ساڵی 1910 لە كیبێك دەرچواندووە، كە دەبێ  بلیتی شەمەندەفەر  و پاس بە 
هەردوو زمانی )فەرەنسی و ئینگلیزی( بێت، چونكە پێشتر لە ساڵی 1945 هەر 
بەزمانی ئینگلیزی بوو  و ساڵی 1937 یاسایێكی دیكەی زمان، هەروەها ساڵی 
1977 یاسای زمانی فەرەنسی كە لە یاساكەدا هاتووە زمانی فەڕەنسی زمانی 
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حكومەت و یاسا  و كار و خوێندن  و پەیوەندییەكان و بازرگانی  و كاری ڕۆژانە 
دەبێ   و یاسای زمانی فەرەنسی 1993 دەرچوو، كە پێویستە نووسینی سەر 
فەرمانگە و شوێنەكانی دیكە بە زمانی فەرەنسی دوو بەقەد زمانی ئینگلیزی بێ ، 
بۆ ئەم مەبەستەش پۆلیسی زمان هەیە تاكو بزانرێ  نووسینەكان بەگوێرەی 
یاسای زمان جێبەجێ  دەكرێن، بەاڵم ئینگلیزەكان ناڕازی بوون، بۆیە داوایەكیان 
لەم بارەوە بۆ دادگای فيدڕالی بەرز كردەوە، لەوەاڵمدا دادگای فيدرالی بەمافێكی 

ڕەوای فەرەنسییەكانی زانی و هۆكارەكەشی لەم خااڵنەدا چڕكردەوە:-
1- لەبەرئەوەی ڕێژەی منداڵبوونی فەرەنسییەكان لە كیبێك لەچاو هەرێمەكانی 

دیكە كەمترە، ئەمەش دەبێتە هۆی ئەوەی ژمارەیان زۆر زیاد نەكات.
2- لەبەرئەوەی لەدەرەوەی كیبێك لە كەنەدا ژمارەی فەرەنسییەكان كەمە  و 

لەنێو زۆرینەدا دەتوێنەوە.
ئابووری  لەكەرتی  بەكاردەهێنن  ئینگلیزی  زمانی  ئەوانەی  لەبەرئەوەی   -3

زۆرتر و بااڵدەستترن.
سەرتاسەری  لە  بەڵكو  كیبێك،  هەرێمی  لە  تەنیا  فەرەنسی  زمانی  نەك 
زمانە  یاسای  ئەوا  كەنەدا  دەستووری  سەرەڕای  بەكاردەهێنرێ،  كەنەدا 
فەرمییەكانی ساڵی  1988 لە كەنەدا بەهەردوو زمانی فەرمی الپەڕەیەك كراوە 
فەرەنسییە،  بەزمانی  تری  نیوەی  ئینگلیزی و  بەزمانی  نیوەی  بەش  بەدوو 
یاسایەكە لە 110 ماددە پێك دێت  و لە هەموو ئاست  و بوارێكدا، هەردوو زمان 
یەكسانن  و زۆربە وردی  و قووڵی چۆنیەتی جێبەجێكردنی دەستنیشان كراوە و 
)ئینگلیزی و فەرەنسی(  لەماددەی 57 هەردوو زمان  لە دەستووری كەنه داش 
زمانی فەرمین لە واڵتەكەدا و ئەو واڵتانەی فيدڕالی فرەزمانن، ئەوا كۆمیسیۆنی 
زمانە فەرمییەكانیان هەیە بۆ چاودێری  و بەدواداچوونی جێبەجێكردنی یاسای 
لە  نموونە  بۆ  هەر  دەدرێن،  سزا  بەیاسا  بكەن  سەرپێچی  ئەوانەی  زمان  و 
هەرێمی كیبێك لەنێوان سااڵنی 1982- 1984 ئەوا ئەو كۆمیسیۆنە )702( داوای 
دژی كۆمپانیا و چێشتخانەكان بەرزكردۆتەوە، لەبەر ئەوەی زمانی فەرەنسییان 

لەتەك زمانی ئینگلیزی بەكارنەهێناوە، بۆیە سزای یاسایی دراون.
ئەو واڵتانەی فرەزمانن بڕە پارەیەكی باشیش لە بودجە بۆ جێبەجێكردنی 
لێكۆڵینەوە  بەردەوامی  هەمیشە و  دەكەن،  تەرخان  فەرمییەكان  زمانە  یاسای 
لەكاتی  گونجاو  و  چارەسەری  دەستنیشانی  دەكرێت  و  زمانەكان  لەبارەی 
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خۆیدا دەبێ  هەبێ .
دەبا بزانین زمانی كوردی چ وەختێ  بۆتە زمانی ڕەسمی لە كوردستان و 

عێراقدا:
ئەوەی بۆم ساغ بۆتەوە زمانی ڕەسمی لە بەشێكی كوردستان لەسەردەمی 
حوكمڕانی شێخ مەحمودی حەفيد بووە، جاری یەكەم كە لە 1918/11/15 تاكو 
1919/6/19 هەر دوای دوازدە ڕۆژ لەحوكمڕانیدا، بڕیاردرا زمانی حكومەتەكەی 

زمانی كوردی بێت )بڕوانە پاشكۆی ژمارە 1(.
لەنێو پەرلەمانی توركیا )1922( پڕۆژەی ئۆتۆنۆمی كوردستان كە له  )19( 
 72 هاتووە و  تیا  كوردی  زمانی  باسی  كراو  لەسەر  قسەی  پێكهاتووە،  خاڵ 

پەرلەمانتاری كورد بوون، بەاڵم دواتر له  1924 زمانی كوردی قەدەغە كرا.
لە كۆماری كوردستان زمانی كوردی زمانی ڕەسمی كۆمارەكە بوو، بەاڵم 

دوای لەناوبردنی كۆمارەكە زمانی كوردیش لە ئێران قەدەغە كرا.
گەرچی لە دەستوورەكانی كاتی عێراق دوای شەستەكان زمانی كوردی 
لەتەك زمانی عەرەبی لەو شوێنانەی كورد زۆرینەن زمانی ڕەسمی بوو بەاڵم 

هەر لەسەر كاغەز مایەوە و ئەویش جێبەجێ  نەكرا.
ئۆتۆنۆمی  یاسای  دواتر  ئادار  و   11 ڕێككەوتنامەی   1970 ساڵی  لە 
زمانی  لەتەك  كوردی  زمانی  گەرچی  ڕاگەیانران   1974 كوردستان  ناوچەی 
عەرەبی بەڕەسمی لە ناوچەی كوردستان دانرا و بڕیاردرا كە زمانی كوردی 
لە سەرتاسەری عێراق بخوێندرێ  و خوێندنیش بەزمانی كوردی تاكو قۆناغی 
ئامادەیی درێژەی پێدرا ئەمەش بەردەوام بوو تاكو پیالنی شوومی 6ی ئاداری 
جەزائیر 1975، دواتر ڕژێم لەو شوێنانەی جگە لە ناوچەی كوردستانی ئۆتۆنۆمی 
نەبێ ، ئەوا خوێندنی بەزمانی كوردی تیا نەهێشت و لەپالنیدا بوو، تاكو 1990- 
1991 زمانی كوردی لەهیچ قۆناغێكی خوێندن نەهێڵێ  بەاڵم ڕاپەڕینی بەهاری 

1991 ئەم پالنە و هەموو پالنەكانی دیكەی لەگۆڕنان بەئەنفالی زمانیشەوە.
لە ساڵی 2000 سەرنووسەر و دەستەی نووسەرانی گۆڤاری یاساپارێزی 
كرد  دادیان  وەزیری  سەردانی   2000/3/16 هەڵەبجەوە  كیمیابارانی  بەبۆنەی 
دادوەری جێبەجێ  بكات   لەدەسەاڵتی  پێنجەم  لێ  كرد، كە ماددەی  داوایان   و 
)زمان لە دادگاكاندا كوردی دەبێ ، بەاڵم دادگا بۆی هەیە بەهۆی وەرگێڕەوە 
بگرێ (.  شایەتەكانی  و  »الخصوم«  دژكاران  لەقسەی  گوێ   سوێنددان  دوای 
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دواتر فەرمانی وەزاری دەرچوو بۆ بەجێگەیاندنی، ئەم ماددەیە بەاڵم كەسانێك 
نەیاندەهێشت جێبەجێ  بكرێ   دەدا  و  یاسایان  نە هەوڵی كورداندنی  هەبوون 
دادوەر  بەڕێز  بەاڵم  عەرەبی،  زمانی  بەكارهێنانی  لەسەر  ڕاهاتبوون  چونكە 
)رەشید عه بدولقادر سەلیم( سەرۆكی دادگای تەمیزی كوردستان لەم بارەوە 

ئەم پێشنیازانەی بۆ جێبەجێكردنی كورداندنی یاسا پێشكێش كردووە:-

مقترحات
1- االيعاز الى المجمع العلمي لتشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين في مجاالت 
ترجمة  باعداد  القيام  مهام  لغرض  العربية  واللغة  الكوردية  واللغة  القانون 

موحدة للمصطلحات القانونية عامة الى اللغة الكوردية.
الرسمية  الجهات  التطبيق وملزمة لجميع  المصطلحات واجبة  2- ان تكون هذا 
وغيرها وذلك لوحدة المصدر والجهة المختصة تحاشيها من تعدد المصادر 

وقيام كل جهة بوضع المصطلحات حسب اهوائها.
3- ترجمة القوانين العربية السائدة في محاكم االقليم من قبل المجمع اللغوي 
لتسهيل تطبيقها وتوحيد تفسيرها مع االخذ بنظر االعتبار المنهجين السورانية 

والبادينية.
المصطلحات  وضع  بعد  الكوردية  باللغة  القانون  كلية  في  الدراسة  جعل   -4
الكوادر  لتهيئة  مستقبلية  خطوة  كأول  اللغوي  المجمع  قبل  من  الكوردية 
المصطلحات  ان  العرض  مع  الحقوقيين  والموظفين  الحكام  لتعيين  الالزمة 
بعثة عربية مصرية  السنين ومنذ أول  نتاج مئات  الموجودة هي  القانونية 
ارسله  محمد علي باشا الكبير الى فرنسا لدراسة القانون وان لعامل الزمن 

واالستمرارية لهما دور اساسي لترسيخ والتعامل بالمصطلحات القانونية.
5- تأجيل تنفيذ االمر الوزاري لحين تطبيق المقترحات المذكورة اعاله بصورة 

كاملة.

                                  رشید عبدالقادر سلیم
                                       سەرۆكی دادگای تەمیزی كوردستان
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پەرلەمانتار  )دە(  لە  كە  پەرلەمان  پەرلەمانتارانی  لە ساڵی 2005 شاندی 
بۆ پشتیوانی لیستی هاوپەیمانی كوردستان لەكۆمەڵەی نیشتمانی عێراق پێك 
پڕۆژەی  نووسینەوەی  داڕشتن و  ساتەكانی  دوا  تاكو  ئەوانەی  بەاڵم  هات، 
دەستووری كۆماری عێراق 2005 بەشدارییان كرد و لەم بەڕێزانە پێكهاتبوو 
)دكتۆر فوئاد مەعسووم، دكتۆر بەرهەم سالح، دكتۆر ڕۆژ نووری شاوەیس، 
تەواوبوونی  دوای  جامباز(  و  تاریق  پارێزەر  ئه حمه د،  فرسەت  پارێزەر 
پڕۆژەی دەستووری كۆماری عێراق پێشنیازی )سەرۆكی كوردستانم( كرد كە 
دەستوورەكە لەتەك زمانی عەرەبی بەزمانی كوردیش چاپ و باڵوبكرێتەوە و 
ئەز و پارێزەر كەریم بەحری و پارێزەر زانا ڕۆستایی و مامۆستا كەرخی ئالتی 
بەرماخ بەچوار قۆڵی كردوومانە بەزمانی كوردی و مامۆستا مەجید ئاسنگەر 
پارێزەر  بالیسانی و  حسێن  دكتۆر  بەیاوەری  مەبەستەش  ئەم  بۆ  پێداچۆوە. 
كوردییەكەمان  وەرگێڕاوە  باسی  كە  كرد  و  UNمان  بەحری سەردانی  كەریم 
كرد، ئامادەیییان دەربڕی كە چاپ و باڵوی بكەنەوە، بەاڵم دەبێ  بەنووسراوی 
حسێن  دكتۆر  خۆشبەختانە  بنێردرێت و  بۆیان  عێراقی  نیشتمانی  كۆمەڵەی 
بالیسانی ئەندامی كۆمەڵەی نیشتمانی عێراق و بڕیاردەری پڕۆژەی دەستووری 
نیشتمانیی  كۆمەڵەی  ئەندامانی  دیكەی  ئیمزای  بەهەشت  بوو  عێراق  كۆماری 
بەزمانی  دانەی  پەنجا هەزار  ئەوسا 950 نۆسەدو  كراو   un عێراق ڕەوانەی 
عێراق  دەستووری  جارە  یەكەمین  ئەمەشیان  باڵوكرایەوە  و  چاپ و  كوردی 
لەیەك كاتدا بەهەردوو زمانی عەرەبی و كوردی چاپ و باڵوبكرێتەوە، چونكە 
تەنیا  )2004( هەر  قۆناغی گواستنەوە  بۆ  یاسا هەڵسووڕانی دەوڵەتی عێراق 
بە زمانی عەرەبی دەرچوو دواتر كرا بەزمانی كوردی، هەروەها دەستوورەكە 
دەستووری كۆماری عێراق )2005( بەزمانی توركمانی و سریانیش هەریەكەیان 
)150( سەدوپەنجا هەزار دانەیان لێ  چاپ و باڵوكرایەوە و بە زمانی عەرەبیش 
زمان  چوار  بەهەر  واتە  دانە،  هەزار  پەنجا  حەوتسەدو  ملیۆن و  سێ    3.750
)عەرەبی و كوردی و توركمانی و سریانی( پێنج ملیۆن دانەی چاپ و باڵوكرایەوە 
لێرەدا دەقی ماددەی چوارەم لەدەستووری كۆماری عێراق 2005 باڵودەكەینەوە: 
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ماددەی )4(
یەكەم: زمانی عەرەبی و كوردی دوو زمانی فەرمین لەعێراقدا، مافی سەرجەم 
وەك  دایكیان  زمانی  بە  ڕۆڵەكانیان  لەفێركردنی  پارێزراوە  عێراقییەكان 
دەوڵەتدا  فێركردنی  لەدەزگاكانی  ج(  )ط.  ئەرمەنی  سریانی و  توركمانی و 
لەدەزگاكانی  دیكە  زمانێكی  بەهەر  یان  پەروەردەیییەكان،  یاسا  بەپێی 

فێركردنی تایبەتدا.
چۆنیەتی  دەكرێت،  دیاری  فەرمی  زمانی  دەستەواژەی  سنووری  دووەم: 

جێبەجێكردنی حوكمی ئەم ماددەیەش بەیاسا ئەم خااڵنە دەگرێتەوە:
أ- دەركردنی ڕۆژنامەی فەرمی بەهەردوو زمان.

بەهەریەك  فەرمییەكاندا  بوارە  لە  دەربڕین  وتووێژو  قسەكردن و  ب- 
وەزیران و  ئەنجومەنی  نوێنەران و  ئەنجومەنی  وەك  زمانەكە  لەدوو 

دادگاكان و كۆنگرە فەرمییەكان.
دەركردنی  نامە و  ئاڵوگۆڕكردنی  فەرمییەكان و  بەبەڵگەنامە  داننان  ج- 

بەڵگەنامە فەرمییەكان بەهەردوو زمان.
د- كردنەوەی قوتابخانە بەهەردوو زمانەكە بەپێی یاسا پەروەردەیییەكان.
پارە و  وەك  بیگرێتەوە،  یەكسانی  بنەمای  كە  دیكە  بوارێكی  هەر  هـ- 

پەساپۆرت و پوول.
هەردوو  كوردستان  هەرێمی  لە  فەرمیيەكان  فيدرالیيه  دەزگا  و  دام  سێیەم: 

زمانەكە بەكاردەهێنن.
چوارەم: زمانی توركمانی و سریانی دوو زمانی فەرمی ترن لەو یەكە ئیداریانەدا 

كە تیایدا زۆرینەی دانیشتوان پێكدەهێنن.
پێنجەم: هەر هەرێم و پارێزگایەك مافی ئەوەی هەیە زمانێكی ناوخۆیی دیكە 
بكاتە زمانی فەرمی ئەگەر زۆرینەی دانیشتوانەكەی لە راپرسيیەكی گشتیدا 

بڕیاریان لەسەردا.
لێرەدا دەپرسین بۆچ ماددەی چوارەم لەدەستووری كۆماری عێراق لەبارەی 

زمانە فەرمییەكان جێبەجێ  ناكرێ  و تا چەند ئۆباڵی لەئەستۆی خۆماندایە؟
پێناسەی  ناسنامە و  نەتەوەیە چونكە  دووپاتی دەكەمەوە كە زمان گیانی 
بەزمانەكانیان  یەكجار  گرنگیيەكی  بایەخ و  نەتەوەكان  بۆیە  كەسایەتیيەتی، 
ئەو  لەئاستی  یەكەمان  هەر  كەمتەرخەمین و  هەموومان  بوارەدا  لەم  دەدەن، 
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مەزن و  دیرۆكيی  ئەركێكی  چونكە  ئەستۆمان،  دەكەوێتە  بەرپرسیاریەتیيەی 
بەرزە، بۆیە دەپرسین بۆچ هەر لە 1992- 2010 یاسای زمانە فەرمییەكان لە 
پەرلەمانی كوردستان دەرنەچووە، بەندە لەم بارەوە پێشنیازێكی بۆ سەرۆكایەتی 
منیش  یاسایی و  كاروباری  لیژنەی  ناردوویانە  ئەوانیش  نووسی،  پەرلەمان 
پڕۆژەیاسايێك  كە  ڕاسپارد،  منیان  ئەوانیش  ناوبراو  لیژنەی  لە  بووم  ئەندام 

گەاڵڵە بكەم و ئامادەم كرد  و نوكە لەئەرشیفی لیژنەی كاروباری یاساییدایە.
لە  فيدراڵی  سیستمی  لەبارەی  نێودەوڵەتی  كۆنگرەیەكی   2007 ساڵی   لە 
هەولێر بەسترا، منیش باسێكم بەناونیشانی )چۆنیەتی جێبەجێكردنی ماددەی 
باسەكەدا  لەنێو  كرد  و  پێشكێش  عێراقدا(  كۆماری  لەدەستووری  چوارەم 
هەر  كرابوو  و  ئامادە  عێراق  لەكۆماری  فەرمییەكان  زمانە  یاسای  پڕۆژە 
لەوێ  دانەیەكم بەزمانی كوردی و عەرەبی دا بەجێگری سەرۆكی ئەنجومەنی 
نوێنەرانی عێراق بەڕێز )خالید عەتیە( و هەروەها چەندین ئەندامی فراكسیۆنی 
هاوپەیمانی كوردستان لەئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقدا، تاكو ئیمڕۆش بەداخەوە 
نەخراوەتە بەرنامەی كاری ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق كە دەبێ  فراكسیۆنە 

كوردستانییەكان ئەنجامی بدەن. )بڕوانە پاشكۆی ژمارە 2(.
كوردی  زمانی  تاكو  بكەین  ئامادەكاری   1992 لە ساڵی  هەر  دەمانتوانی 
هەموو  دەبوایە  ئەوا  بهێنرێ   بەكار  بەڕێكوپێكی  بوارەكان  ئاست و  هەموو  لە 
وشە و دەستەواژە و شێوەزارەكانی زمانی كوردیمان كۆكرابایەوە و ئەكادیمیای 
زمانی كوردی كە لە دەرچووانی زانستی زمان پێك هاتبایە وێڕای زمانزان و 
یاساناسەكان تاكو الیەنی زمانەوانی وەكو نەتەوەكانی دیكە بەپالن كاری بۆ 
دەبێ   بێ   نیشتەجێ   لەئیسپانیا  )باسك(  هەرێمی  لە  ئەوەی  بدرێ   و  ئەنجام 
زمانەكەیان بۆ نووسین و خوێندن بزانێ  و لە ئایسلندا ئەوەی هەرسێ  زمانی 
ئەوێ  نەزانێ  كاری پێ نادرێ ، واتە دانامەزرێ  و لە واڵتان واڵتنامە )جنسیة( 
پێچەوانەی  ئێمە  الی  دەرنەچێ  و  زمان  لەتاقیكردنەوەی  تاكو  كەس،  نادرێتە 
چ  لەهەر  ئەوا  بێت،  كوردستان  هەرێمی  دەرەوەی  لە  ئەوەی  جیهان  هەموو 
قۆناغێكی خوێندندا بێ  سێ  ساڵ لەتاقیكردنەوەی زمانی كوردی دەبووردرێ . 
وەكو نەتەوەكانی دیكە پێویستیمان بەقاموسی سااڵنەی میللی هەیە كە لەالیەن 
ئەكادیمیای زمانی كوردی دابنرێ  و ئەم كارەش دە ساڵی گەرەكە و دەمانتوانی 

لە 1992 دەست پێبكەین كە تا ئێستا ئەنجام درابوو. 
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دەبوایە لە 1992 ئەو شاندانەی دەچنە دەرەوە یا ئەوانەی دێنە كوردستان بۆ 
وەرگێڕان لەو زمان بۆ كوردی و لەكوردی بۆ ئەو زمان )وەرگێڕی ڕاستەوخۆ( 
ئامادە بكرایە و لە دەسەاڵتەكاندا )پەرلەمان و جێبەجێكردن و دادوەری( شوێنی 
تایبەتمەند بۆ وەرگێڕان بە نوێترین ئامێری سەردەم تەرخان بكرێ  و بە مایك 

گوێ  بیستی ئەو زمانەبێ  كە دەیزانی و تێدەگات.
كۆنگرەیەكی نێودەوڵەتی لە سیراكۆزای ئیتاڵی بۆ پراكتیزەكردنی فيدڕاڵی 
لەعێراقدا )2005( سازكرد و زمان لەكۆنگرەكە لە عەرەبی بۆ ئیتاڵی لەئیتاڵی بۆ 
عەرەبی بوو، بۆیە داواكاريێكم بە نووسین پێشكێش بەرێكخەر و سەرپەرشتی 
كۆنگرەكەم كرد كە بۆچ زمانی كوردی لەتەك زمانی عەرەبی كە ماددەیەكی 
دەستووری عێراقە لەكاروباری كۆنگرە ئەنجام نادرێ  و لەبەر نەبوونی وەرگێڕ 

بەزمانی كوردی نەتوانرا داواكاريیەكەم جێبەجێ  بكرێ .
بەاڵم لە گەڕانەوەماندا لە عەممانی پایتەختی ئوردن چاوم بە شاندێكی ژنانی 
كوردستان كەوت كە بەشدارییان لەكۆنگرەی ژنانی عەرەبی دەكرد و شاندەكە 
عەرەبی  زمانی  لەتەك  كوردی  زمانی  كە  كردبوو،  داوایان  كۆنگرەكە  لەنێو 
بەكاربهێنرێ ، چونكە مافێكی دەستووریيە و لەعێراق دوو زمانی ڕەسمی هەیە. 
سەرۆكایەتی كۆنگرە لەسەرەتا قایل نەبوون، بۆیە شاندەكەی ژنانی كوردستان 
هۆڵەكەیان بەجێ هێشتبوو، بەاڵم هێندەی پێ نەچوو سەرۆكایەتی كۆنگرە قایل 

بوون كە هەردوو زمان عەرەبی و كوردی لەنێو كۆنگرەكە بەكاربهێنرێ .
بەفەرمی  كوردستان  پەرلەمانی  شاندێكی  بەشداری   2007 ساڵی  لە 
حەسانەوە  شوێنی  بەرەو  فڕۆكەخانە  لەڕێگەی  كرد و  ئەڵمانیامان  سەردانی 
باسی ئەوەم كرد كە بۆچ زمانی كوردی فەرامۆش كراوە گەرچی لەعێراق دوو 
زمانی ڕەسمی عەرەبی و كوردی هەن و نازانین بۆچ تەنیا وەرگێڕان لەزمانی 
عەرەبی بۆ زمانی ئەڵمانی، بەاڵم ئەوان پاساوی نەبوونی وەرگێڕیان هێنایەوە 
خۆشبەختانە لەوانەی لەپێشوازی شاندەكەدا بوون كاك جەنگیز پارێزەرێكی 
وەرگێڕی سوێندراو بوو گوتم: ئەمە وەرگێڕە و لەكۆنگرە ڕۆژنامەنووسییەكە 
لەشوێنی تایبەت وتەكانی لەكوردی دەكردە ئەڵمانی و بەپێچەوانەشەوە ئەوسا 

گوتم ئێستا زمانم یەكسانە لەگەڵ زمانی عەرەبی.
پەرلەمانی  لە  زمان  یاسای  دەرفەت  بەزووترین  پێویستە  داواكارم  و 

كوردستان و عێراق دەربچێ  و جێبەجێ  بكرێ .
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پاشكۆی ژمارە )1(
ئەو فەرمانە پێش 91 ساڵ بەزمانی كوردی دەرچووە

رەئیس عەشیرەتی كۆڕێ  جەنابی مستەفا بەگ دامە توفيقە

                                                                     نمرە 335
بەحسب نفوز و ئیقتدار، بەسەربەیە حوسن و خزمەت و سەداقەت، تۆ لەنەزەر 
حكومەت جەلیلە دائیمەن بەیان و مەعلوم بووە، تۆم بەرەئیس عەشیرەتی كۆری 
ئینتخاب تەعین كرد، مانگێ  سەر ڕۆپیە معاش بۆ تۆ تەخسیس كراوە، تۆش 
ئەبێ  بەموجودیەت خۆت تەئمین و ئاسایشی و ئەمنیەت ئەهالی و ئەحوالی خۆت 

معافەزەت مەزلومان لەپەنجەی زالمان.
عموم ئیش و كاری ئەو عەشیرتە موئتە مینە بەشەرع و حەقانیەت و مەشاكلی 
دارایی بۆ مانەوەی خۆت حەسەن عافيەت، ئیبرازكردن لەتۆ مەتلوبە مەرجەع و 
مەركەز موخابەرات و موراجەعاتی تۆ حاكمی شاری شەقاڵوەی، بەئەحكام ئەم 
فەرمانە ڕەفتار و حەرەكەت كردن موجیب موكافەئەت و مەرحەمەت موخالیف 

بەو ئەمرە ڕەفتار كردن باعیس مەسئولیەت و هەالكەتە.

9 جەمادی دووەمی 1327                             
                                          حوكمداری كوردستان
                                           6 حوزەیرانی 1919

                                          ئیمزای
                                         شێخ مەحمود
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)پاشكۆی ژمارە )2(
پڕۆژەی یاسای زمانە فەرمییەكان لە كۆماری عێراقدا)1(

لەالیەن پارێزەر )تاریق جامباز(ەوە، لە )2007/1/21(دا پێشنیازكراوە
م1: ئەم یاسایە ناوده برێت بە یاسای زمانە فەرمییەكان لە كۆماری عێراقدا بۆ 

ساڵی)  (.
م2: هەردوو زمانی عەرەبی و زمانی كوردی لە كۆماری عێراقدا، دوو زمانی 

فەرمیی دەبن.
بە  بەنووسین و  زمانەكە  هەردوو  بااڵكان،  وەزیفە  بەرپرسانی  پێویستە  م3: 

خوێندنەوەشەوە بەڕەوانی بزانن.
فەرمییەكان  زمانە  بە  ئاماژە  پێویستە  یاسایەكدا  هەر  دەرچوواندنی  لە  م4: 

بدرێت.
م5: لە دامەزراندنی فه رمانبەران لە هەرێمی كوردستاندا، مەرجە زمانی كوردی 

بەچاكی بزانن.
م6: زمانی حكومەت لە هەموو فەرمانگەی فەرمی و غەیرە فەرمیدا پێڕۆ بكرێت و 

زمانی كوردی و عەرەبی لە بڕیار و موخابەراتدا بەكاربهێنرێن.
م7: عەرەبی و كوردی دوو زمانی فەرمین لە عێراقدا  و، لە بەكارهێنانیشدا، چ لە 
دامودەزگاكانی پەرلەمان و چ لە دامودەزگاكانی حكومەتی عێراقدا هەمان 

پلە و ماف و ئیمتیازاتیان هەیە.
بۆ  بكرێتەوە  فەرمییەكان(  زمانە  )مفەوەزییەی  بەناوی  مفەوەزییەتێك  م8: 
بەكارخستنی ئەم یاسایە  و، كردنەوەی دەعوا و هەموو ڕێكارێكی پێویستیش 

بۆ جێبەجێكردنی حوكمەكانی ئەم یاسایە بگردرێتەبەر.
یەكە  لەو  دیكەن  فەرمیی  زمانی  دوو  زمانی سریانی  توركمانی و  زمانی  م9: 

ئیدارییانەدا كە بەچڕی تێیدا نیشتەجێن.
تری  زمانێكی  هەر  هەیە،  بۆیان  پارێزگایەك  هەر  یان  هەرێمێ   هەر  م10: 
خۆجێیی بكەن بە زێدە زمانێكی فەرمی ئەگەر زۆرینەی دانیشتووانەكەی 

بە ڕیفراندۆرمی گشتی بڕیاری لەسەر بدەن.
دانانی  سەرچاوەی  دەبنە  كوردی  ئەكادیمیای  عێراق و  زانیاری  كۆڕی  م11: 
زاراوە پێویستەكان و، دەبێت هەموو دامودەزگا پێوەندیدارەكانیش ڕەچاوی 
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بكەن و پێیانەوە پابەندبن.
م12: ئەوەی سەرپێچی لە حوكمەكانی ئەم یاسایە بكات، بەر ئەم سزایانەی 

خوارەوە دەكەوێت:-
یەكەم: ئەگەر سەرپێچیكار فه رمانبەر بێت و لەكاتی ئەرك و فه رمانی وەزیفەكەیدا 
ئەو سەرپێچییەی كردبێ ، ئەوە، بەنووسین لێی ئاگادار دەكرێتەوە. بەاڵم 
لەم  ئەوە،  كردەوە،  دووبارەی  ئاگاداركردنەوەكەش  سەرەڕای  ئەگەر 
بارەدا حوكمەكانی كە دەقەكانیان لە یاسا بەركارەكاندا هاتووە، بەسەریدا 

دەخرێتەكار.
دووەم: ئەگەر سەرپێچیكار فەرمانبەر نەبوو، كەسێكی سروشتی یان كەسێكی 
مەعنەوی بوو، ئەوە، ئینزار دەكرێت كە لە ماوەی )  ( ڕۆژدا لە ڕۆژی پێ  
ڕاگەیاندنیەوە، سەرپێچییەكە ڕاست بكاتەوە، بەاڵم نابێ ، ئەگەر ملی نەدا 
)امتنع( ئەوە، لەو بارەدا بە غەرامەیەك سزا دەدرێت لە ) ( دینار زیاتر 
نەبێت و ئەگەر لەماوەی ) ( ڕۆژیشدا لەڕۆژی پێ  ڕاگەیاندنی غەرامەكەوە 
زمانە  )كۆمیسیۆنی  لەالیەن  ئەوا  نەكردەوە،  ڕاست  سەرپێچییەكەی 

فەرمییەكانەوە( داوای لەسەر تۆمار دەكرێت.
م14: هەر دەقێك، چ بە ڕاشكاوانە و چ بە مانا لەگەڵ حوكمەكانی ئەم یاسایەدا 

نەگونجێ ، ناخرێتەكار.
م15: پێویستە ئەنجومەنی وەزیران حوكمەكانی ئەم یاسایە جێبەجێ  بكات.

فەرمیدا،  ڕۆژنامەی  لە  باڵوكردنەوەی  لە  مانگ   )   ( دوای  یاسایە  ئەم  م16: 
دەخرێتەكار.

هۆیەكانی دانانی ئەم یاسایە 
لەبەر ڕۆشنایی ماددەی چوارەمی دەستووری ساڵی )2005(ی كۆماری 
عێراقی فيدراڵ كە دانی بە ڕەسمی بوونی زمانی كوردی شانبەشانی زمانی 
نەتەوەكانی  بە زمانی  دانی  ناوە، هەروەها  عێراقدا  لە سەرانسەری  عەرەبیدا 
دیكەشدا ناوە، لەبەر ئەوەش كە یاسایەكی تایبەتیمان وەك یاساگەلی دەوڵەتە 
فرەزمانەكان نییە، لەپێناوی ئەوەشدا كە یاسایەكی وەها، ڕێكبخرێت و جێگای 

خۆی بگرێت و بخرێتەكار. لەبەر ئەوانە، ئەم یاسایە تەشریع كرا.
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پەراوێز
* )ئەم باسە لەزانكۆی كۆیە ساڵی 2008 لە كۆلیژی زمان پێشكێش كرا دواتر 
ئامادەبووان بەپرسیار و تێبینی و ڕا و بۆچوونیان دەوڵەمەندتریان كرد. لەبەر 
ئەوەی ئەوسا تەنیا سەردێری باسەكەمان نووسیبوو بۆیە بەپێویستمان 
زانی بەسەرچاوەی نوێ  سەرلەنوێ  دایبڕێژینەوە و باڵوی بكەینەوە تاكو 
پتر و چاكتر سوودی لێ  وەربگیرێ ، چونكە ئەم بوارە بەڕێكوپێكی خاڵ 
لەسەر پیتەكان دانەنراوە و هەروەها چاپكراو  و نووسین لەم بارەوە زۆر 
كەمن گەرچی ئەم بوارە زۆر گرنگە بۆیە لەواڵتان هەرێمەكانیان بایەخ و 
بەهایێكی تایبەتی پێ دەدەن و ئومێدەوارین دەرچووانی زمانناسان وردتر و 

قووڵتر و فراوانتر خەمخۆری ئەم الیەنە بن(.
1. بەسوود وەرگرتن لەیاسای زمانە فەرمییەكان لەواڵتانی فيدڕاڵی و هەرێم و 
كانتۆن و ویالیەت و ناوچەكانیان كە 25 واڵتی فيدراڵین كە 40%ی سەرتاپای 

دونیا دەگرێتەوە.
بەسترا و  هەولێر  لــە  عـــەرەب  سێزدەهەمی  پەرلەمانتارانی  كــۆنــگــرەی   .2

بەڵگەنامەكانی بەزمانی كوردی و عەرەبی دابەش كرا.
3. یاسا لەناوچە ئازادكراوەكانی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی گەلی كوردستان 

بەزمانی كوردی دەرچوێندراون:-
1- یاسای سوپای لەشكری شۆڕشگێڕی كوردستان 1985.

2- سزای گشتی 1981/ 1982.
پووكانەوەی  بووژاندنەوە  و  لەسەر  كاریگەری  نوێ و  بوارێكی  ئەنتەرنێت   .4
تەنیا  لەدونیادا  زمان  هەزار  هەشت   )8000( لە  ئێستا  هەیە و  زمانەكان 

لەنێوان )200- 500( كاران.
كوردستان  لە  بنووسێ  كوردی  بەزمانی  دكتۆرا  ماستەرنامە و  ئەوەی   .5
عەبدواڵ  محه مه د  د.   )2004( نموونە  بۆ  پێش  دەخەنە  كۆسپی  تەگەرە و 
كاكەسور لەبارەی )گەشەكردنی خوێندنی فەرمی لەلیواكانی كوردستان- 
عێراق 1921- 1953( كە ویستوویەتی بە زمانی كوردی بنووسێ ، ئەوا 
كۆسپێكی  داخە  جێگای  ئەوەی  )بەاڵم  دەنووسێ ،  دكتۆراكەی  لەپێشەكی 
نووسینی  زمانی  ئەوەی  لەبەر  لێكۆڵەر  بەردەم  خراوەتە  زۆر  یەكجار 

نامەكەی زمانی كوردی بوو؟!(.



78

)وەسیەتنامەی  باشوور  كوردستانی  پایتەختی  هەولێری  لەدادگایەكی   .6
 1996 كوردی  بەزمانی  ئەوەی  لەبەر  كورد(  ناوداری  نووسەرێكی 
نووسرابوو، بەداخەوە دادگایەكە داوای كرد بكرێتە زمانی عەرەبی و سەد 

دیناریشی دا بەوەرگێڕەكە.
7. نووسینی قاموسی سااڵنە پێویستی بە 68 كەس هەیە لەدەرچووانی زانستی 
زمان هەیە )پرۆفيسۆرێك+ 3- 5 دكتۆر+ 22 ماستەر+ 60 به كالۆریۆس= 

)68
ڕێكخراوێكی  لەالیەن   2005 عێراق  كۆماری  دەستووری  وەرگێڕانی  لە   .8
نێودەوڵەتی سێ  ئایین و نەتەوەیەك لەبیركرابوو، هەڵەكانم بە نووسینیش 
بارەوە  لەم  بابەتێكم  بۆیە  نەبوو،  لەبەرئەوەی وەاڵمیان  ناردن، بەاڵم  بۆ 

باڵوكردەوە.
9. پێویستە كە لە كۆلیژی زمان یاسای زمان بخوێندرێ  تاكو بزانرێ  یاسای 
زمان چییە، لەشوێنان چۆن چۆنی چەندین زمان لەیەك كاتدا لە هەموو 

ئاست و بوارەكان بەكاردەهێنرێن. 
بۆیە  لەناو دەچێ ،  وا خەریكە  دا كە زمانی چەركەسی  بڕیاری  یونسكۆ   .10
چونكە  ببووژێتەوە،  تاكو  كردوونەتەوە  بۆ  زمانەكەیان  فێركردنی  خولی 
چەركەسەكانیش  لە  هەندێك  مرۆڤایەتی و  كەلەپووری  لە  بەشێكە  زمان 

پێش 130 ساڵ هاتوونەتە ئوردن و لەوێ  دەژین.

سەرچاوەكان
1. ئەو دەستوورانەی ناویان لە باسەكەدا هاتووە.

تاریق  پارێزەر/  فيدڕالییەكاندا،  واڵتە  دەستووری  لە  فەرمییەكان  زمانە   .2
جامباز، 2005.

مەجید  وەرگێڕانی  فرەزماندا،  واڵتێكی  لەچەند  فەرمییەكان  زمانە  یاسای   .3
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هەموونەتەوەیەكپێویستی
بەسیاسەتیزمانهەیە

نەتەوەیەكی  ئەوا  هەبێت،  )سەربەخۆ(  جیاواز  زمانی  كوێیەك  لەهەر 
جیاوازیش هەیە.

                                           وتاری فيختە بۆ گەلی ئەڵمانیا 1808

ئەم نووسینە الیەنی ڕێزمان و زانستی زمان ناگرێتەوە، بەڵكو بەكارهێنانی 
پێشتریش  زمان و  بەیاسای  پێویستی  كە  ژیان  بوارەكانی  هەموو  لە  زمان 
لەدەستوور ناوی بهێنرێ  و دواتر پراكتیزە بكرێ  و لەم نەتەوانەی كە نەك ئەو 
مافەیان پێشێل دەكرێ ، بەڵكو نكۆڵیشیان لێ  دەكرێ  ئەوا پێویستە ئەم بوارە 
بایەخ و گرنگی و بەهای تایبەتی پێ  بدرێ  چونكە نووسین لەم بارەوە بەدەگمەن 
ئاوڕێك،  نەك  فەرامۆشكراوە  الیەنە  ئەو  دەبێ   بۆیە  هەیە،  لەكتێبخانەكانمان 
بەڵكو خەمخۆرانە بەوردی و قووڵی سوود لەئەزموونی واڵتان و هەرێمەكانیان 
وەربگرین و ئەو كتێب و باس و خواسانە لەم بوارەدا هەن و دەنووسرێ  بكرێتە 

كوردی تاكو زانیاریمان لەسەر زمانەكان هەبێ .
پالندانان و  بۆ  بۆیە  گرتۆتەوە  ژیانی  بنەوانی  بنج و  هەموو  سیاسەت 
بوارەكەدا  لەبەردەم  )سیاسەت(  ئەوا وشەی  بەخۆداچوونەوە   بەدواداچوون و 
بەدوای  كتێبخانەكاندا  لە  كرد و  بەریتانیام  سەفەرێكی  دوایەدا  لەم  دادەنرێ  و 
سەرچاوە لەبارەی زمانی )گالیك(  و )ئەمازیغ( دەگەڕام بەاڵم هیچ سەرچاوەیەكم 
بەهاوڕێیەكی  پەیوەندیم  مەبەستەش  ئەم  بۆ  نەكەوت،  بەدەست  لەبارەیانەوە 
خەمخۆری ئەم بوارە كاك هەردی جاسم محه مه د كە تێزی دكتۆرای لەبارەی 
پەرلەمانی كوردستان لەپاریس دەنووسێتەوە و ئەمەكدارە و وەفاداره  بەپۆسته  
لەماڵپەڕی  هەروەها  ڕەوانەكردم  و  بۆ  فەرەنسی  بەزمانی  سەرچاوەی  سێ  
چەندین  توانیم  دەگەڕام و  سەرچاوە  بەدوای  قووڵی  بەوردی و  )ئەمازۆن( 
بابەت لەبارەی زمانی گالیكم بەدەست بكەوێ  وەكو )یاسای زمانی گالیكی لە 
سكۆتلەندە و یاسای زمان لە وێڵز و یاسای زمان لە ئێرلەندە(، دواتر بەدوای 
چاپەمەنیێكم  بگرێتەوە، خۆشبەخاتە  بوارە  ئەم  كە  گەڕام  چاپەمەنی  نوێترین 
ئێرلەندە  لە  زمان  )سیاسەتی  بەناونیشانی  كەوت  بەرچاو  ئینگلیزی  بەزمانی 
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1366- 1922( و دواتر )سیاسەتی زمان لە ئێرلەندە 1537- 2004( هەردووكیان 
لەنووسینی دكتۆر تۆنی كراولی یەكەمینیان )556( ساڵ و دووەمینیان )467( 
ساڵ دەگرێتەوە و كە ئەمەیان دەرگایەكی نوێمان لەم بوارە بۆ دەكاتەوە تاكو 
بەوردی و قووڵی تیا بنووسینەوە و گەر واڵت )نیشتمان( دایك بێت، ئەوا زمان 
گیانی نەتەوەكەیەتی بۆیە نەتەوەكان یەكجار بایەخ و گرنگی و بەهایێكی بەرز و 
مەزنی پێ دەدەن، بۆ ئەوەی بزانین )سیاسەتی زمان( لەدەستووری كۆماری 
 )2009( عێراق  كوردستان-  هەرێمی  دەستووری  پڕۆژەی  )2005( و  عێراق 
چۆن باسی لێ  كراوە و لە دەستووری عێراق لەم ماددانە باسی سیاسەت لەم 

بوارانەدا دەكات:-
ماددەی )80(: پالندانان و جێبەجێكردنی سیاسەتی گشتی دەوڵەت و...

ماددەی )110(: 
یەكەم: ڕەنگڕێژكردنی سیاسەتی دەرەوە.

دووەم: جێبەجێكردنی سیاسەتی ئاسایشی نیشتمانی.
)دراو( و  دەركردنی  گومرگی،  دارایی،  سیاسەتی  ڕەنگڕێژكردنی  سێیه م: 

ڕێكخستنی سیاسەتی بازرگانی.
شەشەم: ڕێكخستنی سیاسەتی لەرەلەرەكانی پەخشكردن و پۆستە.
هەشتەم: پالندانانی تایبەت بەسیاسەتی ئەو سەرچاوە ئاوییانەی...

ماددەی )114(
سێیه م: ڕەنگڕێژكردنی سیاسەتی ژینگە.

چوارەم: ڕەنگڕێژكردنی سیاسەتەكانی گەشەپێدان و پالندانانی گشتی.
پێنجەم: ڕەنگڕێژكردنی سیاسەتی تەندروستی گشتی.

شەشەم: ڕەنگڕێژی سیاسەتی فێركردن و پەروەردەی گشتی.
بەاڵم لەپڕۆژەی دەستووری هەرێمی كوردستان- عێراقیش 2009.

ماددەی )74(: نەخشەكێشانی سیاسەتی گشتی هەرێم گەر بڵێین ئەی ماددەی 
چوارەمی دەستووری كۆماری عێراق تایبەت نییە بە زمان، منیش دەڵێم 
كوردستانیش  لە  نە  لەعێراق  و  نە  فەرمییەكان  زمانە  یاسای  جارێ  
دەرنەچوێندراون، لەم بارەوە داوایەكم پێشكێش بەپەرلەمانی كوردستان 
كرد كە ئەمەش دەقەكەیەتی و سەرنجتان بۆ وەاڵمەكە ڕادەكێشم، چونكە 
ئامادەكرد و  یاسای زمانمان  بەم نووسینە و دواتر پڕۆژەی  پەیوەندیدارە 
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كوردستاندا  پەرلەمانی  لە  یاسایی  كاروباری  لیژنەی  ئەرشیفي  لە  ئێستا 
هەیە:

 

لەسەر پێشنیازی بەندە و لە لیژنەی پێداچوونەوەی پڕۆژەی دەستووری 
هەرێمی كوردستان بڕگەیەك لەماددەی )107( زیاد كرا، بەناوی كۆمیسیۆنی 
زمانەكان، بەاڵم دواتر بەدەنگدانی ئەندامانی لیژنە البرا، تاكو ئێستا لەخودی 
دەكرێنە  ئینجا  عەرەبین،  بەزمانی  یاساكان  زۆرینەی  كوردستان  پەرلەمانی 
كوردی و الی چەپی سەرجەم یاسا و بڕیارەكانی پەرلەمانی كوردستان لەنێو 
الكێشەیەك الی سەرەوەیان ئەم دێرە نووسراوە )وێنەیەكی تەرجەمەكراوی 
زمانی  بەكارهێنانی  لەسەر  جەخت  جار  دەیان  گەرچی  عەرەبییەكەیە(،  دەقە 
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زمانی  باكگراوندی  ئەوانەی  بەاڵم  كراوە،  عەرەبی  زمانی  لەتەك  كوردی 
یەكەم و  ئاسانتر و چاكترە كە زمانی عەرەبی زمانی  بەالیان  عەرەبییان هەیە 
زمانی كوردی زمانی دووەم بێ ، گەرچی دوو نووسراو بۆ حكومەتی هەرێمی 
كوردستان لەم بارەوە ڕەوانە كراوە، بەاڵم الی ئەوانیش وا ڕاهاتوون كە یاسا و 
بڕیارەكان بەزمانی عەرەبی ڕەوانەی پەرلەمان بكەن و تاك و تەرایان نەبێ  دەنا 

بە زمانی كوردییان لەتەك نییە.
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تاوەكو تەواوبوونی خولی دووەمیش، ئەنجومەنی وەزیران وەاڵمی دوو 
نووسراوەكەی پەرلەمانی كوردستانی نەدایەوە.

لەبارەی قۆناغەكانی خوێندنیش بە زمانی كوردی، ئەوا ئەوانەی قۆناغی 
لە  بەرلین  دیواری  بەتووشی  تووشیان  دەكەن  تەواو  بەكالۆریا  ئامادەیی 
دەنا  كوردییە(  زمانی  بە  كە  كوردی  لەبەشی  )جگە  دەبێتەوە  كوردستان 
پڕۆگرامی خوێندنی زانكۆكانی كوردستان )مەبەستم زانستە مرۆڤایەتییەكانە( 
هەر هەموویان بەزمانی عەرەبین، لەبەر ئەوەی دوای ڕاپەڕین هەوڵ نەدراوە 
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بەم  كوردی  زمانی  بكرێتە  لێ   سەرچاوەیان  چەندین  سااڵنە  دەتوانرا  كە 
سەرچاوەمان  زۆر  ژمارەیەكی  ئێستا  تاكو   1992 ساڵی  لە  هەر  جۆرەش 
دەبوو سەرەنجامیش دەتوانرا لە هەموو زانكۆكانمان زانستە مرۆڤایەتییەكان 
بەزمانی كوردی بخوێندرێ . گەر بپرسین بۆچ زانكۆش تەواو دەكەن زمانی 
عەرەبی نازانن؟ دەڵێم لە سیستەمەكە بپرسن، كە دەبێ  لەبنەڕەتدا بگۆڕدرێ  و 
پێداویستییەكانی فێركردنی هەر زمانێك دابین بكرێ . بۆ ئەم مەبەستە ساڵی 
2008 كە تاوتۆی پڕۆژەی یاسای خوێندنی بااڵو توێژینەوەی زانستی لە لیژنەی 
لەگەڵ  كۆبوونەوەمان  بووم  لیژنەیە  ئەم  ئەندامی  منیش  ئەنجامدرا و  یاسایی 
)پرسیارێكم  ئەنجامدا  كوردستان  ئامۆژگاكانی  زانكۆكان و  سەرۆكی  وەزیر و 
ئاراستەكردن، ئەوانەی خوێندنی قۆناغی ئامادەیی بە زمانی شیرینی كوردی 
تەواو دەكەن، لە زانكۆكان تووشیان بەتووشی دیواری بەرلین دەبێتەوە، كە 
زانستە  »مەبەستم  دەخوێندرێ   عەرەبی  زمانی  نامێنی و  تیا  كوردی  زمانی 
دژوارە  زەحمەت و  بۆیان  سروشتییەكان«  و  زانستە  نەك  مرۆڤایەتییەكانە 
لەمافێكی سروشتی ناچار بكرێن كە بەزمانێكی دیكە بخوێنن گەرچی دوانزدە 
ساڵ بەزمانی كوردی خوێندوویانە و چوار ساڵی زانكۆ و دوو ساڵی ئامۆژگا 
تا  بەڕێنمایی  بوارە  ئەم  گوتیان  لەوەاڵمدا  نەخوێنن(  زگماكیان  بەزمانی 
ڕادەیەك ڕێگەی پێ دراوە منیش لەوەاڵمدا گوتم )رێنمایی( دوای یاسا و ڕێسا 
پلەیە و ناكرێ  بەم جۆرە بەردەوام بێ  دواتر  له  ڕووی یاسایییەوە سێیه مین 
لە  هاوبەش  لیژنەیەكی  بۆیە  كێشا  درێژەی  یاسایەكە  پەرلەمان  هۆڵی  لەنێو 
لیژنەی كاروباری یاسایی و خوێندنی بااڵو توێژینەوەی زانستی و پەروەردە و 
بەئامادەبوونی وەزیری خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستی بۆ ئەوەی دواجار 
بەپڕۆژەی یاسایەكە دابچینەوە، لەویش جەختم لەسەر پێشنیازەكە كرده وە و 
دەربڕی و  لەسەر  ڕەزامەندی  وەزیریش  لیژنە و  هەردوو  لەكۆبوونەوەكە 
یەكەمین جار  بۆ  دوازدەم  لەبڕگەی  بەم جۆرە  یاسایەكە  لەماددەی دووەمی 
لەیاسای خوێندنی بااڵو توێژینەوەی زانستی ژ10/ 2008 ناوی )زمانی كوردی( 

تیا بەكاربهێنرێ .
بەزمانی  كوردی  زمانی  كردنی  لەپێناو  )كاركردن  دوازدەم:  بڕگەی 
مرۆیییەكاندا و  لەزانستە  بااڵ  خوێندنی  لەقۆناغەكانی  بااڵ  خوێندنی  فێركردن و 
ئەكادیمییەكان  ڕۆشنبیری و  زانستی و  چاپەمەنییە  دانان و  وەرگێڕان و  هاندانی 
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بەزمانی كوردی(.
بەاڵم تا چ ڕادەیەك جێبەجی كراوە یا دەكرێ  وابزانم ئەو مامۆستایانەی 
جاریش  هەندێ   بكرێ  و  جێبەجێ  ئەمە  ناگەڕێن  لێ   نازانن  كوردیش  زمانی 

هەوڵی قەدەغەكردنی وەاڵمدانەوە بەزمانی كوردی دەدەن.
بەزمانی  خوێندنیان  ئەوانەی  ساڵە  چەندین  پەروەردەش  لەوەزارەتی 
ئەوا  ساڵ(،  )سێ   بەكەمی  تەواوكردووە  هەندەران  لەعێراق و  كوردی  غەیرە 
لەتاقیكردنەوەی بەكالۆریای سێیه می ناوەندی و شەشەمی ئامادەیی لەم وانەی 
ئایا گەر یەكێك بەزمانی كوردی بخوێنێ  هەر  )زمانی كوردی( دەبووردرێن 
نییە  تیا  كوردی  بەزمانی  خوێندنی  شوێنانەی  ئەو  بۆ  بگوازرێتەوە  لەعێراق 

دەپرسم ئایا لەزمانی عەرەبی دەبووردرێن؟.
بەرەنگاربوونەوەی  یاسای  نموونە  بۆ  كوردیش  زمانی  لەبارەی  هەر 
هەمواركردنی  لە  ژ2007/13  عێراق  كوردستان-  هەرێمی  لە  جگەرەكێشان 
ئەمەش  دوابخرێ   پێنجەم  لەماددەی  دوو  بڕگەی  داواكرا  یاسایەكە  یەكەمی 
عەرەبی  كوردی و  بەزمانی  تەندروستی  )ئاگاداریكردنەوەیەكی  دەقەكەیه تی: 
ئەوەی  بۆ  پەرلەمانیش  لە  جیهانی(  تەندروستی  ڕێكخراوی  بەرزەفيتیانەكانی 
هەیە  لەكۆگاكانیاندا  ئەو جگەرەی  تاكو  بدرێ   بوارە  ئەم  بەبازرگانانی  مەودا 

بیفرۆشن ئەوا لەهەمواركردنی یەكەمیدا بەم جۆرە هاتووە:-
ماددەی یەكەم: جێبەجێكردنی بڕگەی /2/ یەكەم لەماددەی )پێنجەم(ی یاسای 

ژمارە )31( ی ساڵی 2007 تاكو 2008/12/31 دوادەخرێ .
بەاڵم دوای ماوەیەكی كەم هەمواركردنی دووەمی یاسایەكە لەحكومەتەوە 
یاسایی  لیژنەی  ئەندامانی  تێكڕا وپێكڕا  كوردستان و  پەرلەمانی  بۆ  ناردرا، 
هەمواركردنەكەیان ڕەت كردەوە و نووسراویان بۆ سەرۆكایەتی پەرلەمانیان 
نارد  و هەموومان دەزانین پاكەتەكانی جگەرە بەزمانی ئینگلیزی و عەرەبییان 
ماددەی  دووەمی  بڕگەی  هەموو  لەالبردنی  )مەبەستیان(  نووسراوە  لەسەر 

پێنجەمی یاسایەكە واتە بەكارنەهێنانی زمانی كوردییە.
بۆ  كوردستان  پەرلەمانی  پشتیوانی  پەرلەمانتارانی  شاندی  ئەندامی  لە 
كۆماری  دەستووری  نووسینەوەی  بۆ  كوردستان  هاوپەیمانی  فراكسیۆنی 
لەبارەی  كوردستاندا  سیاسیی  الیەنەكانی  لەگەڵ  ئەوسا  بووم،   2005 عێراق 
عێراق  حكومەتی  سەرتاسەری  لەدامودەزگاكانی  كوردی  زمانی  بەكارهێنانی 
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قسەم كرد لەوەاڵمدا وتیان دەبێ  پێداویستییەكانی بۆ ئامادە بكرێ  منیش وتم چ 
كات و وەختی دەست بەكار دەبینم، چونكە لە 1992- 2005 ئەنجام نەدراوە ئەی 
چ وەختێ  كار بۆ ئەم الیەنە گرنگە ئەنجام دەدرێ  و هەر لەبەغداش شاندەكە 
بەپێشنیازی بەندە و لەگەڵ سێ  پەرلەمانتار پارێزەر )كەریم بەحری و پارێزەر 
زانا ڕۆستایی و كاك كەرخی ئاڵتی بەرماخ دەرچووی بەشی كوردی( دەستووری 
كۆماری عێراقمان كردە زمانی كوردی و بەڕێز شێخ حسێنی بالیسانیش ئیمزای 
نۆ ئەندامی ئەنجومەنی نیشتمانی عێراقی كۆكردەوە و لە )un( توانرا كە )950( 

نۆسەد و پەنجا هەزار دانە بەزمانی كوردی چاپ و باڵوبكرێتەوە.
بۆ جێبەجێكردنی  داد دەرچوو  لەوەزارەتی  فەرمانێكی وەزاری  كاتێ  كە 
)لیژنەی  كوردییە  دادگاكان  زمانی  كە  دادوەری  لەدەسەاڵتی   )5( ماددەی 
بەكوردی كردن( بەداخەوە هەندێ  كەس هەوڵیان دا كە پڕۆسەكە ڕابگرن یا 
هەڵبوەشێنرێتەوە، بەاڵم پالنەكەیان سەری نەگرت چونكە جگە لە زاراوەكان 
ئەوا پتر لەدووسەد فۆرم بۆ فەرمانگەكانی حكومەتی كوردستان ئامادەكرد و 
سەرەڕای جۆرەكانی بریكارنامە... هتد. لیژنەكە بەدوو ساڵی ڕەبەق كارەكەیان 
لە  یاساپارێزی  ئەمەش دوای سەردانێكی سەرنووسەری گۆڤاری  دا  ئەنجام 
2000/3/16 لەگەڵ دەستەی نووسەرانی گۆڤارەكە كە ماددەی پێنجەم لەیاسای 
دەسەاڵتی دادوەری ژ1992/14 جێبەجێ  بكرێ  كە ئەمه ش دەقەكەیەتی )زمان 
لە دادگاكاندا كوردی دەبێ ، بەاڵم دادگا بۆی هەیە بەهۆی وەرگێڕەوە دوای 

سوێنددانی گوێ  لەقسەی دژكاران »الخصوم«و شایەتەكان بگرێ (.
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نەگرتەوە، بەاڵم  )دەڤەری سلێمانی(  ئیدارەیی  لەبەر دوو  گەرچی ئەوسا 
كاك قوبادی جەلی زادە ئەم نامەی بۆ ناردم كە ئەمە دەقەكەیەتی:-

بەڕێز/ كاك تاریق
ساڵوێكی گەرم...

بەكوردی  بۆ  پێكهێناوە  لیژنەیەكی  سلێمانی-  ئیدارەی  داد-  وەزارەتی 
كردنی زاراوە یاسایییەكان، ئێمە سەرۆكی ئەو لیژنەیەین.. تا هەنووكە ئیشێكی 
زۆرمان كردووە  و بە پیتی ئەبجەدی پێداهاتووین. دیارە كارەكەمان زۆر فراوانە 
ڕەنگە وا زوو تەواو نەبێت. دوای تەواو بوونی، دەبێ  كۆپی گەاڵڵەمان كردووە 
بیدەین بە لیژنەیەكی زمان ناسی لەزانكۆی سلێمانی، تا ئەوانیش پێیدا بچنەوە. 
ئێمە وەك لیژنە هەوڵمان داوە كە زاراوەكانی ئێرە ئەو زاراوانەی كە ئێوەی 
زاراوەكانی  لە  بكەنەوە... زۆر سوودمان  تێك  بەڕێز دەستنیشانتان كردوون 
ئێوە دیوە هەروەها لەفەرهەنگی خەرمانەی یاسا. نیازیش وایە ئەو كارەی ئێمە 
سەرەنجام وەك فەرهەنگێكی كوردی- عەرەبی چاپ بكرێ . خۆزگە لەكاتێكی 
دروست  ناسان  زمان  یاساناسان و  لە  تایبەت  بااڵی  لیژنەیەكی  نزیكدا  زۆر 
دەبوو تا بەهەموو پڕۆژەكانی ئێرە و ئەوێدا دەچووە وه  پڕۆژەیەكی هاوبەشی 
لێ  دروست دەبوو بەسەرتاپای دادگاكانی كوردستاندا باڵو دەبۆوە.. خۆزگە 
لەحكومەتی داهاتووی- یەكگرتووی كوردستاندا بڕیارێكی ڕەسمی دەردەچوو 
بۆ بەدادگایی كردنی –ببوورە- بۆ بەكوردی كردنی زمانی دادگاكانی كوردستان.

وێڕای خۆشەویستی...

                                                              براتان
                                                      قوبادی جەلی زادە

                                                      سلێمانی، 2001/1/20

دواتر بۆ ئەم مەبەستە سەردانی دهۆكیشیان كرد، بەداخەوە تاكو نووكەش 
سەرجەم بڕیارەكانی دادگاكانی كوردستان هەر بەزمانی عەرەبی دەردەچن. 
چونكە كورداندنی یاسا سەرتاپای كوردستانی نەگرتۆتەوە، گەرچی پێش 84 
ساڵ بڕیارێكی دادگا لەكۆیە بەزمانی كوردی دەرچووە و دادوەرەكەش عەرەب 
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بوو ئەمەش دەقەكەیەتی:-

 

دەبوایە دوای ڕاگەیاندنی جاڕنامەی فيدڕاڵی لە 1992/10/4 دوو ئەركی 
چارەنووسساز لە پەرلەمانی كوردستان دەرچواندرابانە یەكەمیان دەستووری 
كوردستان كە دوای پڕۆسەی ئازادكردنی عێراق 2003 دەبووە بەڵگەیەكی تەواو 
بۆ ئەوەی مافەكانی تیا دیاركراوە بەسنووری كوردستانیشەوە و دووەمیشیان 
یاسای زمانە كە لەواڵتانی فرەزمان نەك لە واڵتەكان، بەڵكو لە هەرێم و كانتۆن و 
ویاڵیەت و ناوچەكانیشیان لەمێژە هەن و كاریان پێ دەكرێ  و ئەم دوو هەنگاوە 
بڕیار  یاسا و   )579( گەرچی  نەقۆستۆتەوە  خۆیدا  لەئان وساتی  دیرۆكییەمان 
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لەهیچ  بەاڵم  دەرچوێندراون  كوردستان  پەرلەمانی  دووەمی  یەكەم و  لەخولی 
كامیان ناوی زمانی فەرمی نەهێنراوە. 

لێهاتووە ئەوەی تەنیا زمانی كوردی   ئێستا لە كوردستان- عێراق وای 
بچووككردنەوە و  پەتای  كەس  هەندێ   ئەوا  نەزانێ   عەرەبی  زمانی  بزانێ  و 
دەسەاڵتدا  زمانی  لەبەرامبەر  كوردی  زمانی  نزمكردنەوەی  زانین و  بەكەم 
لە  بەڵكو  نادا  نەداوە و  لەهیچ سووچێكی دونیا ڕووی  ئەمەش  باڵودەكەنەوە، 
واڵتان و هەرێمەكان نەك یاسای زمانیان هەیە، بەڵكو كۆمیسیۆنی زمانیشیان 
پێشنیاز  زمان(م  )كۆمیسیۆنی  كۆمیسیۆنە  ئەم  گەرچی  هەیە،  دادەنرێ  و  تیا 
ڕەت  كوردستان  هەرێمی  دەستووری  پێداچوونەوەی  لەلیژنەی  بەاڵم  كرد، 
دادگایان  دەسەاڵتی  هەرێمەكانیان  واڵتان  لە  كۆمیسیۆنانەش  ئەم  كرایەوە، 
هەیە كە ئەوانەی تابلۆكانی یا مینۆی چێشتخانەكان یا پسوولە و پلیتی هەموو 
شوێنەكانی گەشت و گوزار و سۆپەڕ ماركێتەكان و هێمای هاتوچۆ و هۆیەكانی 
پیشەسازی  بازرگانی و  نووسینی  دەریایی و  زەمینی و  ئاسمانی و  هاتوچۆی 
بەكاردەهێنن و ئەوانەی بەزمانی فەرمی نەنووسن ئەوا سزای یاسایی دەدرێن.
 لە دەستووری هەرێمی كاتالۆنیا لە ئیسپانیا )2006( لەمادەی شەشەم و 
لەو  پشتیوانی  گشتی  ئەنجومەنی  پێویستە  هاتووە:  چوارەمدا  لەبڕگەی 
كولتووری  كە  هەرێمانە  كۆمەڵگا و  ئەو  لەگەڵ  بكات  هاوكارییانە  پەیوەندی و 
لەم بارەوە، ئەنجومەنی گشتی و  زمانەوانی هاوبەشیان لەگەڵ كاتالۆنیا هەیە 
دی  میكانزمەكانی  پەیماننامە و  ڕێكەوتنامە  و  پسپۆڕییان،  بەگوێرەی  دەوڵەت 

ساز دەدەن بۆ هاندان و باڵوبوونەوەی زمانی كاتاالن لەدەرەوە.
ماددەی شەشەم/  ئیسپانیا  لە   1979 باسك  هەرێمی  بنەڕەتی   ولەیاسای 

بڕگەی چوارەم:
دامەزراوی  هیندیا  ئیوكالتازا  باسك و  زمانی  پاشایەتی  ئەكادیمیای 

ڕاوێژكاری فەرمی ئێوسكرایە.
خۆزیا ئەكادیمیای زمانی كوردیمان هەبوایە تاكو جێ پەنجەی لەم بواره دا 

دەبوو هەروەكو نەتەوەكانی دیكە.
وەرگێڕانی  بۆ  شووشەبەند  تایبەتیی  شوێنی  پەرلەمانیش  هۆڵی  لەنێو   
ڕاستەوخۆ دابین نەكراوە كە لەكاتی هاتنی میوان ئەوا بە)مایك( گوێبیستی ئەو 
زمانە دەبێ  كە دەیزانن، پێویستە وانەی )یاسای زمان( لەزانكۆكان بخوێندرێ  
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دەبێ ،  كاتدا  لەیەك  زمان  چەندین  بەكارهێنانی  لە  شارەزابوون  زانین و  بۆ 
پێویستە ئەو شاندانەی بۆ دەرەوە دەچن، جەخت لەسەر بەكارهێنانی زمانی 
كوردی بكەن، بۆیە پێویستە بەخۆماندا بچینەوە و سیاسەتێكی زمانیی ڕێكوپێك 
نووسینەوەدا  لەم  هەرێمەكانیان  واڵتان و  لە  وەرگرتن  سوود  بە  دابڕێژین 
مەبەستمان )خولی یەكەم و دووەمی پەرلەمانی كوردستانە( و ئەوەی پەیوەندی 
باسە  ئەم  چونكە  پێ  ناكەم  ئاماژەی  نەبێ   نووسینەكانمان  بە  ڕاستەوخۆی 
كردووە  تیا  بەشداریم  ئاگادارم و  من  ئەوەی  دەبێتەوە و  لێ   پۆپی  لق و  زۆر 
بەنموونە هێناومەتەوە تا نەزانرێ  هەوڵی بۆ نەدراوە و ئەمەی مەبەستیشمانە 
گەر بەدەزگاكردن نەبێ  هەرگیز سەرناكەوێ  و دەپرسم بۆچی ئەنجامی نادەین 
هیچ پاساوێك لەدواخستنی لەئارادا نییە و بارودۆخی بابەتی و خودی گونجاوە و 

تەنیا كاتی دەست بەكاربوونی دەوێت بەپالنێكی تۆكمەی درێژ خایەن.

 

لەبەر ئەوەی ئەم دوو كتێبەی كە لەسەرەتادا ئاماژەم بۆ كردن لەبارەی 
دەبێ   یاساش  بەگوێرەی  كراون و  ئینگلیزی چاپ  بەزمانی  زمانن و  سیاسەتی 
بوارە  ئەم  خەمخۆرانی  خوازیارم  وەربگیرێ ،  وەرگێڕانیان  بۆ  ڕەزامەندی 
ئێمەش  تاكو  بنووسن،  لەسەری  قووڵی  بەوردی و  فەرامۆشكراوە  الیەنە  ئەم 
لەسەر  مەترسی  ئەوا  وانەكەین  گەر  چونكە  هەبێ   زمانمان  سیاسەتێكی 

زمانەكەمان لەدواڕۆژدا لە هەموو الیەكەوە پتر و زیاتر دەبێ .
دەبێ  ئەوەش بزانین كە ڕژێمی لەناوچوو، پێش ڕاپەڕین بەهەموو جۆرێ  
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هەوڵی لەناوبردنی الیەنی زمانی بەپالنێكی تۆكمە بۆ داڕێژراوی ئەنجام دەدا 
هەندێ  جار بالۆنی هەڵدەدا بۆ زانینی بەرپەرچدانەوە بۆ نموونە ساڵی 1977 
وانەكانی كۆمەاڵیەتی )مێژوو، جوگرافیا، پەروەردەی نیشتمانی( لەو شوێنانەی 
خوێندن بەزمانی كوردی بوو هەرسێكیانی كرد بەزمانی عەرەبی، بەاڵم خەڵكەكە 
كۆ  كتێبەكانیان  پێشمەرگەكانیش  بوون و  ناڕازی  نیگەران و  پێكڕایان  تێكڕا و 
دەكردەوە و دەیانسووتاندن. بۆیە دوای ماوەیەكی كەم وەكو جاران وانەكانی 
كۆمەاڵیەتی بەزمانی كوردی خوێندرایەوە، بەاڵم پالنەكە بەجۆرێكی كە بەردەوام 
نووسینگەی  سەركردایەتی   1989/8/13 لە   71 ژ  نهێنی  )نووسراوەی  بوو 
ڕێكخستنی باكووری حزبی بەعسی عەرەبی سۆشیالیست( ئاماژە بەنەهێشتنی 
خوێندن بەزمانی كودری لەدهۆك دەكات و بەنیازیشن كە لە هەولێر و سلێمانیش 
بۆ ساڵی 1990/ 1991 خوێندنیان بەزمانی كوردی تیا نەمێنێ  ئەمەش ڕاست و 
دروست )ئەنفالی زمانە( كە زمان نەما ئەوا گیانی نەتەوە كە لەنێو نەتەوەیەكی 

دیكەوە دەتوێتەوە، بەاڵم ڕاپەڕینی 1991 پالنەكەی لەگۆڕنا.

كاك سەالم ناوخۆش دەڵێ :
هەر  نەكردووە،  زمان  سیاسەتی  بۆ  كاریان  كوردی  حكومەتی  )حیزب و 

بۆیەش زمانی ستاندەرو فەرمی نییە(.

د. ڕەفيق سابیر دەبێژێ:
)زمانی كوردی بوون و پێناسەی نەتەوەی كورد بەرجەستە دەكات كەچی 
هەموویانەوە  لەپێش  كورد،  سیاسەتمەدارانی  ڕۆناكبیران و  ئەوەشدا  لەگەڵ 
سەركردایەتی سیاسی كورد، هێندە لەئاست زمانەكەیاندا كەمتەرخەم و بێخەمن 

كە لەهیچ واڵتێكی دونیادا نموونەی نییە(.
سیاسەتێكی  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  كە  ئەوەیە  كاتی  من  )بەڕای 

زمان، وەك بەشێكی گرنگی سیاسەتی كولتووری دابڕێژێت(.
منیش دەڵێم: زمان نەك بوونی نەتەوە دەسەلمێنێ و پێناسەكەیەتی بەڵكو 
بۆ  پێویستێكی دیرۆكیی مەزنە  بۆیە سیاسەتی زمان  نەتەوەیەكە  گیانی هەر 

بەرز ڕاگرتنی زمانی هەر نەتەوەیەك.
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)2(
)ئێمە پێویستە ئامادەبین بۆ گۆڕان لە )نەتەوە پەرستییەكی سیاسی پاڤژ 
تاڕادەیەك  پەرستییەكی  نەتەوە  بۆ  دامەزراوە  خاك  بنەمای  لەسەر  تەنیا  كە 

عەلمانی و مێژوویی دامەزراو لەسەر بنەمای زمانەوە(.
W.B. yeats نامە بۆ سەركردە 1900.

دەنووسمەوە  دێرە  چەند  ئەم  چڕ وپڕی  بەكورتی و  ئێرلەندەش  لەبارەی 
تاكو لەئایندەیەكی نزیكدا بەتێروتەسەلی لەبارەیانەوە بنووسمەوە:-

دووبەش  بۆ  كراوە  دابەش  واڵتەكەیان  نەتەوەیەكن  )ئایریش(  ئێرلەندە 
ئەوروپی و  یەكێتی  لە  ئەندامە  سەربەخۆیە و  واڵتێكی  كە  ئێرلەندە  كۆماری 
لەچەندین  كە  گالێكی  زمانیان  بریتانیا و  لە  هەرێمێكە  كە  باكوور  ئێرلەندەی 
بەڵگە  كۆنترین  دەنووسنەوە و  خۆیان  بەزمانی  لەمێژە  پێكهاتووە و  شێوەزار 
ئۆگامیە و كە بەئەلف و بێ  التینیان دەنووسینەوە و قەشەكانیان زۆر هەقایەت و 
ئەفسانەیان لەفەوتان پاراستووە لەبەر بارودۆخی واڵتەكەیان، بۆیە زۆربەی 
ئایریشییەكان )ئێرلەندییەكان( لەدەرەوە دەژین و ڕەوەندێكی زۆریان لە ئەمریكا و 
هەتا  نەكردووە،  لەبیر  زگماكیان  زمانی  تاڕادەیەك  ئۆسترالیادان و  كەنەدا و 
ئێستاش نامەكانی داپیرا كە بەزمانی ئایریش لە 1735 لەالیەن جۆرج فۆلكنەر 
بۆ یەكەم جار بەچاپ گەیێنراون بەپیرۆز و خۆشی و بەباوكی ڕوحی ئایینی و 
ئایریشییەكان  بیستەمدا  سەدەی  لەسەرەتای  دەكەن و  پێناسەی  نەتەوایەتی 
كە  تاكێك  دەكردەوە  ئایریش  تاكی  لەسەر شوناسی  سەرسەختانە جەختیان 
ئایریش  نەتەوەی  نیشتمان و  فەرهەنگ و  كەلچەر و  زمان و  بۆ  هەبێت  سۆزی 
هەبێ  بۆ پێزانین لەهەردوو ئێرلەندەش یاسای زمان لە پەرلەمان دەرچووە و 
لەدەستووری ساڵی 1937 یش لەبارەی زمانی نەتەوەیی ئێرلەندە، بەم جۆرە 

 و لەو دوو ماددەیەدا هاتووە:-

ماددەی )8(:
1. زمانی ئێرلەندی وەك زمانی نەتەوەیی بەزمانی فەرمی یەكەم دەژمێردرێت.

2. زمانی ئینگلیزی بەدووهەم زمانی فەرمی )رەسمی( دادەنرێت.
دابنرێن بۆ هەر مەبەستێكی  بەیاسا  3. وێڕای ئەمەش، دەكرێ  ماددە و بڕگە 

فەرمی یا زیاتر لە سەرتاسەری ویالیەتەكاندا، یاخود لەهەر ناوچەیەكدا.
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ماددەی )25(
بەم  سەبارەت  دەستووردا  دەقێكی  هەر  لە  ناكۆكییەك  هەر  لەحاڵەتی 

مەسەلەیەوە، ئەوا كار بەدەقەكی زمانی نەتەوەیی دەكرێت.
دیڤالێرا(  )بەپێداگیركردنی  سیاسی  هۆیەكی  چەند  لەبەر  ئەگەرچی 
یاسایەك  چەند  نووسرابۆوە،  گالتی  پیتی  كۆنەكەی  بەشێوە  دەستوورەكە 
بەمەبەستی بەستاندەركردنی زمانەكەوە لەكۆتایی ساڵەكانی 1930دا لە پەرلەمان 
ڕاستەوخۆ  نووسینی  هەمواركراوی  سیستمێكی   1947 ساڵی  پەسندكران، 
 Gramada( )Litrv na Galeiligc( ساڵی 1958رێزمانە ڕەسمییەكە  دروست بەناوی 
 An ( چاپ و باڵوكرایەوە )ئەمانە لەئێستا وەك ستاندەری فەرمیchna Gaeilige

caighdean oifigiuall بەیەكەوە دەردەچوێنرێن، ساڵەكانی 1959و 1978 حكومەت 

ئینگلیزی  ئێرلەندیی-  یەكێكی  ئێرلەندی  و  ئینگلیزیی-  فەرهەنگێكی  لەچاپدانی 
بە  1970دا نووسین  لەنێوان 1964-  )پەروەردە(  لە  لەئەستۆ گرت، هەروەها 
بەكار  چیتر  كرد،  چۆڵ  )رۆمانی(  ڕێنووسی  بە  جێگەی  )گالیكی(  ڕێنووسی 
دونیا  سەرتاپای  لە  )ئێرلەندییەكان(  ئایریشییەكان  لە  ناودار  زۆر  و  نەهات.  
ڕۆماننووسی  نموونە  بۆ  هەر  دەكەن  بەنەتەوەكەیان  شانازی  هەڵكەوتوون و 
ناودار جێمس جوێس و شۆن كۆنری ئەكتەری جیهانی كە رۆڵی جێمس بۆند 

007 بینی و لە ئینگلیزی لەجیاتی شۆنی ئیرلەندی ئەوا جۆن بەكاردێت.

لەبارەی كتێبی سیاسەتی زمان )جەنگی وشەكان( لە ئێرلەندە ئەم چەند 
دێرە دەخەینە بەرچاو:-

لە  زمان  سیاسەتی  بۆ  گشتگیرە  خستنەڕووی  یەكەم  وشەكان  جەنگی 
 Tony( ئیرلەندای نێوان سەردەمی ئیمپریالیزم و دوای ئیمپریالیزمدا. تۆنی كراولی
Crowley( بۆ ئەوەی ئەو بیروبۆچوونانەی پێی گەیشتووە ڕەت بكاتەوە، پەردە 

لەسەر ئەو مێژووە ئاڵۆزو دڵگیر و هەندێ  جار سەرسوڕهێنەرە هەڵدەداتەوە 
كە لە ڕابردوودا لە زێدە ساكاركردندا زۆری چەشتووە. 

دەكەوێت،  ئیرلەندا  پچڕپچڕی  و  بەردەوام  مێژووی  بەدوای  كتێبە  ئەم 
هەشتەمەوە هێنری  )یاسای  لە  هەر  ڕابردوودا،  ساڵی  سەد  پێنج  لەماوەی 
Henry VIII، یاسای ڕێككاری و نەریت و زمان كە لە ساڵی 1537دەرچووە(، 

تا دەگاتە )یاسای ساڵی 2003، یاسای زمانەكانی فەرمی كۆماری ئیرلەندا( و 
هێنانەكایەوەی مافەكانی زمان بەپێی یاسای ساڵی2004 كە لەالیەن كۆمیساری 
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مافی مرۆڤی ئیرلەندای باكوور پێشنیازكرا.
ئەم بەدواداچوونە باس لەو كێشە گرنگانە دەكات كە ئیرلەندایان لەڕووی، 
ڕۆشنبیری،  ناسنامەی  ڕەگەز،  كە  كردووە،  دابەش  یان  یەكخستووە،  زمان 
ئایین، سەروەری، گونجان، بێگەردی، هاتنەوەیاد و باوەڕپێكراویش دەگرێتەوە، 
بەاڵم لەم پەڕتووكە بەباش زاندراوە كە لەجیاتی بە ساكارییەوە ئەو زانیارییانە 
جارێكی  كراون،  پەسەند  زمانەوانی  گفتوگۆكانی  چەندین  لە  كە  بخرێتەڕوو، 
تر بە بابەتەكەدا بچێتەوەو لەو بەڵگەیە بڕوانێ  كە پێشتر كەمی لێ زاندراوە، 
بۆچوونە  بەربەرەكانی  و  بكات  پێشكێش  تازە  تێگەیشتنی  هەندێ   ئەوەی  بۆ 
كۆنەكان بكات. بەڵگەنامەكان جیاوازن لە نێوان پەڕاوە فەرمییەكان، تا نووسینە 
تا  ئیرلەندییەكان،  نێوان كارەكانی قەشە مێژوو نووسە  لە  شۆڕشگێڕییەكان، 
سیاسەتوانە الیەنگیرەكانی سەردەم و لەنێوان فەرهەنگەكانی گیل، تا هۆنراوە 

ئەلستەرـ سكۆتییەكان.
زمان  كە  گرنگەی  ڕۆڵە  ئەو  بۆ  خوێندنەوەیێكە  وشەكان  جەنگەكانی 
بەڵگە دەیسەلمێنێ   بە  ئەنجامدا  لە  ئیرلەندای سیاسیدا.  لە مێژووی  بینیویەتی 
سامانی  لە  بەشێكن  زمانەكان  كە  بەوەی  بێلفاست  ڕێكەوتنی  داننانی  كە 
پێشخستنی  بەرەو  سەرەكی  سەنتەری  دەبێتە  ئیرلەندا  دوڕگەی  ڕۆشنبیریی 
كۆماری ئیرلەندای باكوور. بەشی كۆتایی كتێبەكە ئەو شێوازە شی دەكاتەوە 
كە هۆزانوانانی سەردەم زمانی گیل و ئیرلەندیـ  ئینگلیزی و ئەلستەرـ ئینگلیزی 
نوێكانی  كۆمەڵگا  لە  كردووە  داوایان  كە  دەنگانەی  ئەو  بەكارهێناوە  پێ   یان 

هەردوو الی سنوور گوێیان لێ بگیرێت.
بۆ  ئینگلیزەكان  قەدەغەكردنی  لە  هەر  گرنگە  و  بەرین  كارەكە  پانتایی 
هەینیی  ڕێكەوتنی  تا  ناوەندەوە  چاخەكانی  لە  ئیرلەندی  زمانی  بەكارهێنانی 
كارەكانی  گشت  لە  هەروەها  یەكگرتوو.  ئەوروپای  سیاسەتەكانی  و  بەخێر 
شێوازێكی ڕووناك و سانای گرتۆتەبەرو دەكرێ  بە ئاسانی بەدوای سەرەداوی 
هەڵوێستەكان بەرامبەر زمان و پەیوەندی لەگەڵ ڕەگەز و دان پێدانانی ئایینی 

بكەوێت. بەرهەمێكی بەسوودە. 
لەمێژە )جەنگی وشەكان( لەئارادایە ئەوجا بەهۆی داگیركردن یا كۆچكردن 
یا ڕاگواستن یا بازرگانی یا سەپاندنی زمانی دەسەاڵتدار و نكۆڵیكردن لەزمانی 
هەیە و  زمان  هەزاران  دونیا  سەرتاپای  لە  نووكە  و  بێ ،  دیكە  نەتەوەكانی 
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لەناوچوون  بەرەو  جەنگە  لەم  كە  دەكرێ   زۆرینەیان  لەناوچوونی  مەترسی 
بە  بەرپەچدانەوە  بەرخودان و  بەرەنگاربوونەوە  و  كەرەستەكانی  بۆیە  بچن، 
بخوێندرێ  و  میری  خوێندنی  قۆناغەكانی  لەگشت  ئەمەش  زمانە  كاراكردنی 
لە  بوارە  ئەم  پسپۆڕانی  دەبێ   بەكاربهێنرێ  و  بەڕێكوپێكی  فەرمانگەكانیش  لە 
درێژخایەن  تۆكمەی  بەپالنێكی  دیرۆكییە  ئەركە  بەم  زمانزانان  زمانناسان و 
ڕابن و لە بەراییدا وەكو واڵتان و هەرێمەكانیشیان )یاسای زمان( لە پەرلەمانی 
عێراق و لە پەرلەمانی كوردستان دەربچێ ، تاكو نەك یاسایەكە جێبەجێ  بكرێ ، 
بەڵكو ئەوەی كەمتەرخەمی و دژی دەوەستێ  یەكسەر سزای یاسایی بدرێ  و 
بۆ ئەوەی زمان ببێتە بەشێكی دانەبڕاو لە ژیان و گیانی هەر تاكێك وەكو ئاو 
 و هەوای وابێ ، چونكە هیچ زمانێك لە جیهاندا لە زمانێكی دیكە پیرۆزتر نییە و 
هەموویان لەیاساكانی نێودەوڵەتی یەكسانن )ژمارەیان هەرچەند بێ ( و جەخت 
لەسەر دانانی سیاسەتی زمان دەكەینەوە، بۆئەوەی زمان بەڕاست و دروستی 
بەكاربهێنرێ  و تاكە سەرچاوە و بەرپرس دەزگای )كۆڕی زمانی كوردی( دەبێ  
چاوەڕوانی  چیتر  بین و  دەستبەكار  تاكو  دابمەزرێ ،  دەرفەت  بەزووترین  كە 

گۆدۆ نەبین.
پەراوێز

1. لە عێراقیش )قانون اللغات المحلیة رقم 74 لسنة 1931( واتە پێش 82 ساڵ 
دەرچووە.

2. گەرچی دەیان میرنیشینمان هەبووە، بەاڵم نەمزانیوە لەهیچ كامیان زمانی 
فەرمی زمانی كوردی بێت و تاكو حكومەتی خوار و وی كوردستان )مەلیكی 
كوردستان شێخ مەحمود( كە لە 1918 زمانی كوردی كردووە بەزمانی 

فەرمی حكومەتەكەی.
3. پێنج سەدو حەفتاو نۆ یاسا و بڕیار لە پەرلەمانی كوردستان دەرچوێندراون، 

بەاڵم ناوی زمانی كوردی تاك و تەرا هێنراوە.
 أ- یاسای كۆڕی زانیاری كوردستان ژ 1997/12 لەماددەی دووهەمی لەبڕگەی 
یەكەم و دووەم ناوی زمانی كوردی هێناوە، لەهەمواركردنی یاسای كۆڕی 
ژمارە  یاسای  كوردی  ئەكادیمیای  بۆ  ناوگۆڕینی  كوردستان و  زانیاری 
چوارەم و  دووەم و  یەكەم و  بڕگەكانی  لە  سێیه میدا  ماددەی  لە   2007/29

شەشەم و حەوتەم ناوی زمانی كوردی هاتووە.
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 ب- لەیاسای وەزارەتی ڕۆشنبیری ژ1997/12 لەماددەی دووەم باسی زمانی 
كوردی كراوە.

ماددەی  ژ2007/23  عێراق  كوردستان-  هەرێمی  دادوەریی  یاسای  لەدوا   ج- 
شەشەم زمانی كوردی زمانی دادگاكانەو دەشێ  لەكاتی پێویستدا زمانی 

عەرەبی بەكاربهێنرێ .
حكومەتی  دامەزراندنی  پەرلەمان و  هەڵبژاردنی  1991 و  ڕاپەڕینی  دوای   د- 
نووسەرێكی  وەسیەتنامەی  هەولێر  دادگاكانی  لە  یەكێ  لە  كوردستان 
ناوداری كورد لەبەر ئەوەی بەزمانی كوردی نووسرابوو ئەوا دادگا بڕیاری 
وەرگێڕەكەی  پارێزەرە  بۆ  پارەیەكیشی  بڕە  عەرەبی و  زمانی  بكرێتە  دا 

سەرف كرد.
4. لەبارەی مافی زمانەكانی توركمان و سریانی و ئەرمەنی گەرچی لەچەندین 
تێروتەسەل  بابەتێكی  لەئایندەدا  بەاڵم  پێ كردووە  ئاماژەم  نووسین 

دەنووسمەوە.
5. كە فەرمانی وەزارەتی داد دەرچوو، بۆ ئەوەی زمانی كوردی ببێتە زمانی 
دادگاكانی كوردستان. هەندێ  پارێزەر دەیانگوت: قانون و زمانی كوردی 
قۆڵی  بەشەش  توانییان  كە  هەبوو  وا  پارێزەری  بەاڵم  مەرحەبا؟!  كوجا 
خدر و سەردار  عەبدوڵاڵ  ئەحمەد  و  بەحری   كەریم  بەندە  و  )پارێزەران: 
ڕۆژ  چەندین  بە  عەبدولقادر(  ئەحمەد  و  عوسمان   بورهان  كاوانی  و 
جۆرەكانی  نووسینی  چۆنیەتی  یاسایی و  زاراوەی  سەد  حەوت  توانیمان 

داوا  و بریكارنامەكان بەسوود وەرگرتن لە سەرچاوەكان ئامادە بكەن.
لەمێژە بۆ داڕشتنی یاسا و بڕیارەكانی  لە واڵتان و هەرێمەكانیاندا  6. گەرچی 
یاسایی و  الیەنی  پسپۆڕی  تایبەتمەندیی  لیژنەیەكی  پەرلەمانەكانیان 
لیژنەی  پەرلەمان  هەمیشەیییەكانی  لیژنە  لە  هەندێكیشیان  لە  زمانەوانی 
زمان هەیە لەدانیشتنێكی پەرلەمان ئەمە جەختی لەسەر كراوە، بەاڵم نە 
لیژنەكە پێكهات و نە لیژنەی زمانیش هەیە تاكو چیتر لەنێو هۆڵی پەرلەمان، 
الیەنی )زمانەوانی( هێندە قسەی لەسەر نەكرێ  و هۆڵی پەرلەمانیش نەبێتە 

كۆڕی زمانی كوردی و عەرەبی. 
7. دەقی ماددەكانی دەستووری ئیرلەندە مامۆستا مەجید ئاسنگەر  و بەرگی 
دواوەی كتێبی )جەنگی وشەكان( سیاسەتی زمان مامۆستا عه بدوالكەریم 
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هەمه وەند لە ئینگلیزییەوە كردوویانە بەكوردی. بۆیە سوپاسیان دەكەین.
8. تونی كراولی سەرۆكی بەشی تیوری زمان و ئەدەب و ڕۆشنبیرییە لە زانكۆی 

مانچستەر.
 سەرچاوەكان

سابیر،  ڕەفيق  د.  كوردی،  ئەلفوبێی  كوردی و  زمانی  بەستانداردكردنی   .1
دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم- سلێمانی، 2008.

2. ستاندەر بوونی زمانی كوردی لەنێوان زمانی سیاسەت و سیاسەتی زمان، 
سەالم ناوخۆش، چاپی یەكەم 2010 هەولێر، لەباڵوكراوەكانی ڕیكخراوی 

زمانناسی ژمارە )1(.
چەند   101 100و  ژ  لەندەن  لە  كوردی  ڕۆشنبیری  مەڵبەندی  گۆڤاری   .3
الپەڕەیەك دەربارەی ئایریش ناشنەیڵزم، بەشی یەكەم و دووەم/ سلێمان 

عەبدوڵاڵ یونس.
االولی 1999،  الطبعة  المال،  والمیتة، ترجمة واعداد زیاد  الحیة  العالم  لغات   .4

دمشق.
5. اثنوغرافيا الشعوب، الدكتور مجید حمید عارف 1990- بغداد.

مەجید  دەدوێت،  بۆخۆی  بەڵگەنامەیەك   2004/9 ژ  یاساپارێزی  گۆڤاری   .6
ئاسنگەر.

7. حرب اللغات والسیاسات اللغویة لویس جان كالفي، ترجمة د. حسن حمزة، 
المنظمة العربیة للترجمة، الطبعة االولی بیروت 2008.

8. كورد و كوردستان لە یەكەم ئەنسیكلۆپیدیای توركی لە مێژوودا، قامووس 
لئەعالمی شەمسەدین سامی، ئەحمەد تاقانە كردوویەتی بەكوردی دەزگای 

چاپ و باڵوكردنەوەی ئاراس، هەولێر- 2008.
لە  فەرمی  زمانی  یاسا و  كورداندنی  ژ2005/10  یاساپارێزی  گۆڤاری   .9

كوردستاندا، پارێزەر/ تاریق جامباز.
10. من ابادة اللغات الی قانون اللغات الرسمیة في العراق االتحادي، المحامي 

طارق جامباز، دار سپیریز للطباعة والنشر، دهوك، 2008.
 )2009  -2005( كوردستان  پەرلەمانی  دووەمی  خولی  پەرلەمانتارانی   .11
جامباز،  تاريق  پارێزەر/  دەكەن.  كوردستان  حكومەتی  بارانی  پرسیار 

هەولێر 2009، چاپخانەی شەهاب.
12. دەقی ئەو نامەیەی بەڕێز قوبادی جەلی زادە بۆ نووسەری ئەم بابەتەی 

ناردووە.
13. دەقی نووسراوەكان.
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خوێندنبەزمانیدایك
سەرچاوەیناسنامەینەتەوەیە

)هەرێمی كوردستان بەنموونە(

پێشكێشە بەوانەی زمانی زگماكیان لەبیرناكەن و لەهەر كوێیەك بن، فێری 
منداڵەكانیانی دەكەن نەك بۆ قسەپێكردن، بەڵكو بۆ بەكارهێنان لە نووسین و 

خوێندنەوەشدا.
    ط. ج )1986(
دایك، دەگەڕێتەوە بۆ سەپاندنی  دەستنیشانكردنی ڕۆژی جیهانی زمانی 
زمانی نەتەوەیەك بەسەر زمانی نەتەوەیەكی دیكەدا، بەاڵم ئەم ستەمە بەردەوام 

نەبوو، ئەمەش سەرهەڵدانی ئەم ڕۆژەیە.
دانیشتووانی  بەسەر  ئۆردووی  زمانی   )1948/3/21( لە  پاكستان  واڵتی 
 %98 دانیشتووانی  پاكستان،  لە  بوو  بەشێك  ئەوسا  كە  سەپاند،  بەنگالدیشی 
لێكردن و قەدەغەكردنی  زمانی بەنگالدیشیان بەكاردەهێنا و ئەم بڕیارە نكۆڵی 
قوتابیانی  ڕۆشنبیران و  بەتایبەتی  بەنگالدیش  گەلی  بۆیە  بوو،  زمانەكەیان 
زانكۆ، ناڕەزايییان دەربڕی، بۆ ئەم مەبەستە خۆپیشاندانی یەك لەدوای یەك 
بەردەوام بوو، تاكو لە )1952/2/21( تەقە لەقوتابیانی زانكۆ كرا و چەندێكیان 
لێ  شەهید و بریندار بوون، ئەم بزاڤە ناونرا بزووتنەوەی زمانی بەنگالدیش و 
ببێتە  ڕۆژە  ئەم  هەوڵدرا   ،)1971( لە  بەنگالدیش  بوونی  سەربەخۆیی  دوای 
ئەستێرەیەكی درەوشاوە لە مێژووی مرۆڤایەتی، لەسەر پێشنیازی بەنگالدیش و 
ڕەزامەندی 28 واڵتی دیكە و لە یونسكۆ لە 17/تشرینی یەكەمی 1999 بڕیاردرا 
)2/21( ببێتە ڕۆژی جیهانی زمانی دایك، سااڵنە لەم ڕۆژەدا لەزۆر واڵتان یادەكە 
دەكرێتەوە  و پاداشت  و خەاڵت بەسەر چاالكوانانی ئەم بوارە دابەش دەكرێت، 
چونكە لەوساوە زمان بۆتە یەكێ  لە بنچینەكانی ئامانجی ڕێكخراوی یونسكۆ، 
پاداشت بەسەر )30( كەسایەتی و  لەم بۆنەیەدا خەاڵت  و  تاكو ئەمڕۆ سااڵنە 
)رامسین   )2010/2/21( لە  سوید  لە  نموونە  بۆ  دەكرێن،  دابەش  واڵتدا   )11(
عمائونیل خۆشابا( لەبەر ئەوەی گرنگی بە زمانی دایكی )سریانی( داوە، بۆیە 
بە باشترین قوتابی لەرۆژی جیهانی دایك لەم واڵتەدا هەڵبژێردرا و خەاڵت كرا، 
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چاالكوانی  مۆسیقاژەن و  مامۆستاو  دەزانێ  و  زمان  شەش  ناوبراو  هەروەها 
كۆمەڵگەی مەدەنی و مافی مرۆڤە، خۆبەخشانە لە بواری فێركردنی مۆسیقا و 
فێركردنی  بواری  سوید  لە  كردووە و  كاری  وەرزش  كۆمپیوتەر و  پرۆگرامی 
ئەوە  دایك  زمانی  فێركردنی  دوای  و  حكومەتدایە   ئەستۆی  لە  دایك  زمانی 
دەرچووان )بڕوانامەی زمانی دایك وەردەگرن(. لەبڕیاری ژ)A/RES/61/266(كە 
لە 16 مایۆی 2007 كۆمەڵەی گشتی لە )un( دەرچووە و داوای لەواڵتانی ئەندام 
جیهان  گەالنی  زمانانەی  ئەو  هەموو  لە  زمانپارێزی  داكۆكی و  كە  كردووە، 

بەكاری دەهێنن بكەن.
لێرەدا  ئێمە  بۆیە  كراوە،  دایك  زمانی  بۆ  پێناسە  چەندین  ئێستا  تاكو 

چەندێكیان بەنموونە دەهێنینەوە:
- زمانی دایك گرنگترین سامانی هەر نەتەوەیەكە)1(.

- زمانی دایك زمانی یەكەمە یا لەدایكبوونە، زمان دایكە و خاك باوكە، واتە 
زمان میراتی دایك بۆ منداڵەكانی و خاكیش میراتی باوكە بۆ منداڵەكان)2(.

- زمانی دایك زمانی سروشتیيە كە دەبێ  مندااڵن فێری ببن)3(.
- مافی منداڵە كە بەزمانی خۆی بخوێنێ)4( .

دایكیان  بەزمانی  ئەو مندااڵنەی  لێكۆڵینەوە زانستییەكانیش سەلماندوویانە،   -
دەخوێنن، ڕادە و ئاستی فێربوون و داهێنانیان زۆر زیاترە لەو مندااڵنەی 

بەناچاری بە زمانی دیكە دەخوێنن)5(.
لە  جار  یەكەم  منداڵ  زمانەی  ئەو  بەواتای  منداڵییە-  زمانی  دایك،  زمانی   -

منداڵییەوە فێری دەبێت)6(.
- مرۆڤ سەرەتا دەبێ  زمانی زگماكی خۆی فێر بێ  و پێی بخوێنێ ، دواتر فێری 

زمانەكانی دیكە بێ )7(.
بكات  دایك  زمانی  بەكارهێنانی  لەسەر  جەخت  هەمیشە  كوردیش  دەبێ    -

1- الحقوق اللغویة، ل14. 
2-حرب اللغات، ل154. 

3- امبراطوریة الكلمة، ص 753. 
4- اللغة والثقافة، ل214.
5- زمانی زگماك، ل17. 

6- زمانی دایك هەڵگری زمانی نەتەوەیە، ل 82 
7- ڕۆژی زمانی زگماكی، ل189.
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خاوەنی بڕیاری خۆی بێت لەبارەی زمانەكەیەوە)1(.
- زمانی دایك ناسنامەی كەسایەتی مرۆڤەكەیە)2(.

- زمانی یەكەم زمانی دایكە و هی دووەمیش هی زڕدایكە)3(.
- گەر یەكێ  زمانی دایك فێربێ  تەنیا زمانەكە فێر نابێ ، بەڵكو ڕابردوو وشیاری 

كۆمەاڵیەتی و مێژووی كۆمەڵگاكەش فێر دەبێ)4( .
- ئەوەی زمانی دایك بەباشی بزانێ  ئەوا زمانەكانی دیكە بە ئاسانی و پاراوی 

فێر دەبێ)5( .
- كوشتنی زمانێك واتە كوشتنی ئەو كەسەی قسەی پێدەكات، یاخود وایان لێ  

دەكات زمانی دایكیان بگۆڕن)6(.
تاكو پێش چل ساڵ گەرچی لە جاڕدانی مافی مرۆڤ  و بەڵێننامە  و بەڵگەكانی 
ڕێكخراوەكانی نێودەوڵەتی هاتووە ئەوسا زمانی دایك بە كاروباری ناوخۆی 
واڵتان دادەنرا، بۆیە نكۆڵی لێكردن و قەدەغەكردنی چاوپۆشی لێ  دەكرا، بەاڵم 
بە شكستی بلۆكی سۆشیالست، ئەوا وەرچەرخانێكی مەزن و بەرز هاتە ئاراوە، 
بواری بێدەنگی و كەمتەرخەمی باوی نەما، چونكە الیەنی پەیوەنددار ناچارن 
دەبێ  لەو سەردەمەدا بەدەنگ بێن و هەڵوێست وەربگرن و چیتر خەمساردی و 
زمانی  نەكێشێ، چونكە  ڕەوایە  مافە  ئەو  بەسەر  باڵی  كەمتەرخەمی  بێباكی و 
دایك لەتەك خاكدا بوون و ناسنامەی نەتەوە دەسەلمێنن، بۆیە ئێستا گرنگی و 

بایەخ و بەهایەكی زۆری لە ئاستی جیهانی پێ  دەدرێ .
بەڕای من خاك/ نیشتمان/ واڵت پیرۆزە، بۆیە هەموو نەتەوەكان لەپێناویدا 
خەبات )سەرهەڵدان و بەرخودان( دەكەن تاكو بە مافە ڕەواكانیان بگەن، بەاڵم 
دایك  زمانی  لێنراوە  ناوی  بۆیە  زمانەكەیەتی،  واڵت/  نیشتمان/  خاك/  گیانی 
ناسنامەی  بوون و  سەرەكی  كۆڵەكەی  دوو  خاكدا  لەتەك  و  زگماك(  )زمانی 
هەر نەتەوەیەكە. بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی گەلی كوردستان بەهەموو جۆر 

1- د. ئیسماعیل پێشكچی 2011/6/30. 
2- عباس احمد- الحافظ علی لغة االم. 

3- د. عبدالسالم فزازي مغربي. 
4- لقمان محمود- اللغة شیفرة الفرد. 

5- سمیر ناصر دبیس. 
6- جەنگی شاراوە، ل68. 
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نەتەوەكانی  ناسنامەی  لە  پشتیوانی  پشتگیری و  داكۆكی  و  نەك  شێوازێك  و 
كوردستان كردووە، بەڵكو لە كاكڵەی داواكاریيەكانیاندا بوو، كە دانوستاندن و 
لەنێو  كردووە و  عێراق  یەكەكانی  لەدوای  یەك  حكومەتە  لەگەڵ  دیالۆگیان 
بیانخوێنینەوە،  بەسەربكەینەوە و  دەقەكانیان  دەتوانن  هەن،  بەڵگەنامەكاندا 
لە  گەلی كوردستان هەر  بەڵكو جوواڵنەوەی ڕزگاریخوازی  ئەوسا،  نەك  كە 
زمانی  لە  جگە  بەاڵم  هەبوو،  سەعاتی  یەك  ڕادیۆیی  ئیزگەیەكی  تەنیا   1961
بە زمانی توركمانی و سریانیش پەخش دەكرا، گەر  ئەوا  كوردی  و عەرەبی، 
حكومەتی عێراق )بڕیاری ژ 89 لە 1970/1/24 بۆ زمانی توركمانی و سریانی 
بە ژ251 لە 1972/2/20 هەردوو بڕیار لەسەرۆكی ئەنجومەنی سەركردایەتی 
سریانی  توركمان و  ڕۆشنبیريی  بەمافی  دانی  دەرچووە(  لەعێراق  شۆڕش 
ناوە، بەاڵم بۆ مەبەستی جوانكاری ڕژێمەكەی بوو، چونكە دواتر بەرە بەرە 
ناوی شوێن  و  ئەو ڕادەیەی  تاكو  نەیهێشت  دابووی كەمی كردەوە و  ئەوەی 
جێگاكانیشی كردە زمانی عەرەبی و چەندین بەڵگەنامە لەم بارەوە هەن، هەر 
بۆ نموونە چەندین دۆكیۆمێنت لە كتێبی)التطهیر العرقي »تغییر القومیة« للكورد 
والتركمان في كركوك( باڵوكراونەتەوە، لە یەكێكیاندا ڕژێمی بەعسیزم فۆرمی 
گۆڕینی ناسنامەی نەتەوەی كورد و توركمانی بۆ نەتەوەی عەرەب لەكەركووك 
دابەش دەكرد و ناچاری دەكردن كە ناسنامەكانیان بگۆڕن، بەاڵم ژمارەیەكی 
بوو  بەردەوام  ئەمە  بینی،  ئازارێكی زۆریان  ئێش و  بۆیە  نەیانگۆڕی،  زۆریان 
قادارشلق  توركمان  بارەگای  هەروەها  پێشوو،  ڕژێمی  لەناوچوونی  تاكو 
لە  بەاڵم  )بەغدا 1961 – مووسڵ 1968- هەولێر 1974( هەبوو،  لە  اوچاغی 
كەركووك قەدەغە بوو، تاكو ڕاپەڕینی بەهاری 1991 كە دیسان بزووتنەوەی 
ڕزگاریخوازی گەلی كوردستان دەسەاڵتی دیفاكتۆی هەبوو، دواتر هەڵبژاردنی 
پەرلەمان و دامەزراندنی حكومەت هەر لە 1992 )زمانی دایك( وەكو ناسنامەی 
نەتەوەكانی كوردستان، بۆ ئەم مەبەستەش هەموو پێداویستییەكانی بۆ دابین 
كرا، هەر لە خوێندنی وەزارەتی پەروەردەی حكومەتی كوردستان، تاكو مافی 
لە  دەقەكانیان  یاسا و  هەردووكیان  كە  ڕۆشنبیری،  وەزارەتی  لە  كولتووری 
توركمان و  بۆ  گشتیان  بەڕێوەبەرایەتی  دەرچوو  بۆ  كوردستان  پەرلەمانی 
ئەو  ئەرمەنییەكانیش  كراوە و  لێ   )زمانپارێزی(  دایكیان  زمانی  كە  سریان 
لە 2003/4/9  و  عێراق  ئازادكردنی  پرۆسەی  دوای  بووە و  پارێزراو  مافەیان 
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لەیاسای تاڵ )یاسای هەڵسووڕاندنی دەوڵەتی عێراق بۆ قۆناغی گواستنەوە كە 
لە 8ی ئاداری 2004 دەرچوو(، ئەوا سەركردایەتی سیاسی گەلی كوردستان 
لەسەرووی هەموویانەوە بەڕێزان: مام جەالل تاڵەبانی و كاك مەسعوود بارزانی 
جەختیان لەسەر زمانی دایك )ناسنامەی نەتەوەكانی توركمان و سریان كلدان 
پرۆژەی  كە  دواتر  جێگیركرا،  یاسایەكە  لەنێو  دەكرد(  ئەرمەنی  ئاشووری و 
دایكی  زمانی  فراوانتر  پتر و  نووسراوە،   )2005( عێراق  كۆماری  دەستووری 
نەتەوەكان دووپات كرایەوە  و لە دەستووری هەمیشەیی عێراق كە ڕیفراندۆمی 
كوردستان  لە  ڕێژەكە  و  دا  بۆ  دەنگی  عێراق  دانیشتووانی  و%80  كراو  بۆ 
پتر بوو، ئەم نەتەوانە بنكەی ڕۆشنبیری  و گۆڤار و ڕۆژنامە بە زمانی دایك 
دەردەكەن، كە بە بڕیارێك لیژنەیەك لە پەرلەمانی كوردستان بۆ نووسینەوەی 
پرۆژەی دەستووری كۆماری عێراق شاندی )دە( پەرلەمانتاری لە پەرلەمانی 
لە پەرلەمانی  لە فراكسیۆنی هاوپەیمانی كوردستان  كوردستان بۆ پشتیوانی 
توركمان و  نوێنەری  ئەوە  پێكهێنرا،  ئاینییەكان  نەتەوەیی و  پێكهاتە  لە  عێراقدا 
كۆماری  دەستووری  لە  بۆیە  كرد،  تیا  بەشدارییان  ئاشووری  كلدان  سریان 
عێراق وردتر و قووڵتر مافی ناسنامەی نەتەوایەتییان چەندین ماددەی تایبەتی 
بۆ تەرخان كرا، هەروەها لە هەمواركردنی یاسای هەڵبژاردنی پەرلەمان، )كۆتا( 
بۆ توركمان و سریان كلدان ئاشووری  و ئەرمەنی دانرا، كە لیستەكانی خۆیان 
 )11( ئێستا ژمارەیان  پەرلەمانتار،  دەبێتە  ئەوا  هێنا،  دەنگی  كامیان زۆرینەی 
پەرلەمانتارێكیش  ئاشووری و  كلدان  سریان   )5( توركمان و   )5( پەرلەمانتارە 
پەرلەمانی  لە   2005/9/8 لە   5 ژ  بڕیاری  بە  لیژنەیەك  هەروەها  ئەرمەنییە، 
كوردستان لە 19 پەرلەمانتار و پسپۆڕانی بواری یاسا  و ئەندامی نەتەوەكانی 

گەلی كوردستانی تیا بوو پێك هاتبوو.
تەلەفزیۆنی  ڕادیۆ  و  ئێزگەی  چەندین  كوردستان  هەرێمی  لە  هەروەها 

لۆكاڵی بە زمانی توركمانی و سریانی و ئەرمەنی هەیە.
ژمارەی ئەو قوتابخانانەی كە خوێندنی تیا بە زمانی توركمانی دەخوێندرێ  
بە  سەر  كە  )4(ە،  ئەرمەنی  زمانی  بە  )58(ە  و  سریانی  زمانی  بە  و  )20(ە 
بەڕێوەبەرایەتی  بەڕێوەبەری  كوردستانن.  حكومەتی  پەروەردەی  وەزارەتی 

گشتی پەروەردەی پارێزگای دهۆك )ئەرمەنییە(.
لە  بەڵكو  واڵتەكانیان،  لە  هەر  نەك  فيدرالییە،  سیستەمیان  واڵتانەی  ئەو 
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هەرێمەكانیشیان جەخت لە دەستوور  و یاساكانیان لەبارەی خوێندن بە زمانی 
دایك لە وەزارەتی پەروەردە دەخوێندرێ، ماددەی تایبەتی بۆ تەرخان كراوە، 
بەڵكو یاسای زمانیان تیا جێبەجێ  دەكرێ ، تاكو زمانی دایك بپارێزێ ، كە ئەمەش 
پێویستە زمانی خوێندن كە  ببووژێتەوە، بۆیە  دەبیتەهۆی ئەوەی زمانەكەش 
دەستووری  نەك  بۆیە  بێت.  دایك  زمانی  نەتەوەكانە  هەموو  ڕەوای  مافێكی 
بەزمانی  كوردستانیش  هەرێمی  دەستووری  پرۆژەی  بەڵكو  عێراق،  كۆماری 
كاتێ   كراونەتەوەو  باڵو  چاپ  و  سریانی  توركمانی  و  كوردی  و  عەرەبی  و 
سەرژمێریی سەرتاپای عێراق، ئەنجامدرا، ئەوسا دەبێ  مافەكانیان بەگوێرەی 

ژمارەیان، نەك لە عێراق، بەڵكو لە كوردستانیش پتر بكرێ .
لە زۆربەی واڵتانی ئەوروپی زمانی دایك مافێكی ڕەوایە باوك  و دایكی 
ئەو مندااڵنەی زمانی زگماكی تایبەتییان هەیە، دەتوانن داخوازی بدەنە الیەنی 
پەروەردەیی تاكو زمانی زگماكیان بخوێنن  و واڵتەكەش هەموو پێداویستییەكانیان 
بۆ ئامادە دەكات  و تێچوونەكانی ئەم پرۆسەیەش لە ئەستۆ دەگرێ ، ئەمەش 
لەبەر ڕێزگرتن لە مەزنی و بەرزیی زمانی دایك، بۆیە لە زۆر واڵتان ئاهەنگ و 
یادكردنەوە لە رۆژی جیهانی زمانی زگماك ڕێكدەخرێ   و خەاڵت بەم بۆنەیەوە 
دابەش دەكرێ ، لەبەرئەوەی زمانپارێزی ناسنامەی نەتەوەكانە، چونكە زمانی 
بە  ڕادەبێ   چاالكییە  بەم  یۆنسكۆ  دەپارێزێ و  مرۆڤایەتی  كەلەپووری  دایك 
مەترسی  زمانێ   هەر  گەر  دەكەنەوە،  یادە  ئەم  پەیوەندیدار  الیەنی  بەشداری 
مەزن و  مرۆڤایەتی  گەنجینەیەكی  ئەوەی  لەبەر  ئەوا  بكرێ ،  لێ   لەناوچو ونی 
بەرزی لەدەست دەدا، بۆیە بەهەموو جۆرێ هەوڵی پارێزگاری  و گەشەپێدانی 
لەالیەن پسپۆڕانی بوارەكە  و بەئەنجامدانی لێكۆڵینەوە و توێژینەوە لە هەموو 
ڕوویەكەوە كاری بۆ دەكرێ  تاكو ببووژێتەوە و لە فەوتان بپارێزرێن. هەر بۆ 
نموونە لە ئوردن نەتەوەی )چەركەز( زمانی دایكیان نەدەخوێند، ئەمەش وای 
بەهاوكاری  یونسكۆ  بۆیە  بێتەوە،  نزیك  لەناوچوون  بەرەو  زمانەكەیان  كرد 
وەزارەتی پەروەردەی ئوردن بڕیاریان دا سەرلەنوێ  ڕۆڵەكانی ئەم نەتەوەیە 
زمانەكەیان بخوێنن، تاكو لەفەوتان ڕزگار بكرێ  و بپارێزرێ . ساڵی 1992 لە 
دەكرێ   و  لێ   نكۆڵی  كوردی  زمانی  بینیم  سووریا،  واڵتی  بۆ  سەردانێكمدا 
قەدەغەیە، بۆیە كوردانی ئەوێ  نەك تەنها لەماڵەوە قسەیان پێ دەكەن، بەڵكو 
منداڵەكانیان فێری نووسین و خوێندنەوە بەزمانی دایك دەكەن، تاكو ناسنامەی 

نەتەوایەتییان پارێزراوبێ .
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پرۆگرام و پەیڕەوی ناوخۆی پارتی دیموكراتی كوردستان)1(
ئیدارییەكانی  كولتووری  و  نەتەوه یی  و  مافە  مسۆگەركردنی   :)14( ماددەی 

توركمان  و كلدان  و سریان ئاشووری و ئەرمەنی.

كولتوورەكانی  بەزمان و  بایەخدان  بەردەوامیی  پشتگیریكردنی   :)71( ماددەی 
پرۆگرامە  لە  ئەرمەنی  ئاشووری و  سریان  كلدان  عەرەب،  توركمان، 

پەروەردەیییە تایبەتییەكانی خۆیدا.

پرۆگرام و پەیڕەوی ناوخۆی یەكێتیی نیشتیمانیی كوردستان)2( 

ئامانجە گشتییەكان:
پێكهاتە  دەستوورییەكانی سەرجەم  مافە  لە  پشتیوانیكردن  پابەندبوون  و   -7
نەتەوەیییەكانی وەك )توركمان، عەرەب، ئەرمەنی، كلدو ئاشووری( و ئایینی 
كاكەیی و  مەندائی،  سائیبەی  مەسیحی،  )ئێزیدی،  وەك  مەزهەبییەكانی   و 

شەبەك( لە كوردستان و عێراقدا.

هەشتەم بواری كولتووری:
گرنگیدان و ڕێزگرتن لە كولتوور  و دابونەریتی كۆمەاڵیەتی سەرجەم ئەو 
)مەسیحی،  مەزهەبانەی  ئایینی  ئاشووری(،  كلدو  عەرەب،  )توركمان،  نەتەوە 

ئێزیدی، سابیئەی مەندائی، شەبەك، كاكەیی( كە لە كوردستان دەژین.

پرۆژەی دەستووری هەرێمی كوردستان- عێراق
ماددەی )5( 

كلدان  عەرەب،  توركمان،  كورد،  لە  پێكهاتووە  كوردستان  هەرێمی  گەلی 
سریان ئاشووری، ئەرمەن، هاوواڵتیانی دیكە لە هەرێمی كوردستان.

ماددەی )14(
ئەم  كوردستانن و  هەرێمی  فەرمیی  زمانی  دوو  عەرەبی  كوردی و  یەكەم: 
دەكات  دەستەبەر  كوردستان  هەرێمی  هاوواڵتیانی  مافی  دەستوورە 

1 -كۆنگرەی سێزدەیەم 11- 2010/12/18، هەولێر. 
2 -پەسەندكراوی سێیەمین كۆنگرەی )ی. ن. ك( سلێمانی 11- 2010/6/14. 
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بەپێی  حكومەتدا  فێركارییەكانی  دامودەزگا  لە  منداڵەكانیان  لەفێركردنی 
ئەمەش  خۆیان.  زگماكیی  بەزمانی  پەروەردەیی  ڕێككارییەكانی  مەرج و 

زمانەكانی توركمانی و سریانی و ئەرمەنیش دەگرێتەوە.
دووەم: زمانی توركمانی و سریانی دوو زمانی ڕەسمین لە تەك زمانی كوردی 
و عەرەبییەوە، لەو یەكە كارگێڕییانەدا كە ئەوانەی بەو زمانانە دەدوێن، 

زۆرینەی دانیشتووان پێك دێنن. ئەمەش بە یاسایەك ڕێكدەخرێ .
سێیەم: لە هەرێمی كوردستان كار بە حوكمەكانی ماددەی )4( ی دەستووری 
فيدراڵی دەكرێت لە بارەی زمانی فەرمییەوە لە هەر جێیەك بواری یاسایی 

هەبێت بۆ جێبەجێكردنی.
ماددەی )20(

دووەم: هەموو چەشنە جیاكارییەك لەسەر بناغەی ڕەگەز، ڕەنگ، زمان، پێگەی 
ئابووری،  باری  تەمەن،  بیروباوەڕ،  ئایین،  بنەچە،  واڵتنامە،  كۆمەاڵیەتی، 
كۆمەاڵیەتی، سیاسی، یان كەمئەندامی قەدەغەیە. بنەمای یەكسانیش كۆسپ 
لە  ستەمەی  ئەو  دەرهاوێشتەكانی  شوێنەوارو  سڕینەوەی  پێش  ناخاتە 
ڕابردوودا لەالیەن ڕژێمە فەرمانڕەواكانی پێشووەوە دەرهەقی هاواڵتیانی 
كوردستان-عیراق و پێكهاتە نەتەوەیی و ئایینی و زمانەوانییەكان كراوە. 
دەرچوێنرابایە،   )2005 زمان  )یاسای  كوردستان  باشووری  لە  دەتوانرا 

بەاڵم ئەم هەلە دیرۆكییە لەدەست چوێنرا.
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بەشی سێیەم
مافە نەتەوەیی و ئایینییەكانی پێكهاتە 

جۆراوجۆرەكانی هەرێمی كوردستان-عیراق)1( 

ماددەی )29(: ئەو كەسانەی سەر بە یەكێك لە پێكهاتە نەتەوەیی و ئایینییەكانن 
لە هەرێمدا مافی ئەوەیان هەیە بە ناوی خۆیانەوە بە فەرمی بناسرێن و 
زمانی  بە  نەریتییەكانیان  خۆجییە  شوێنە  ناوی  هەیە،،  ئەوەشیان  مافی 
خۆیان بەكار بێنن، لەگەڵ پابەندبوونیان بە حوكمەكانی یاسای زمانەكانی 

كارپێكراو لە هەرێمی كوردستان. 
ماددەی )31(: پابەند بوونی كاربەدەستان بە دەستەبەركردنی یەكسانییەوە

كارا  یەكسانییەكی  بنەمای  دەبێ   كوردستان  هەرێمی  كاربەدەستانی 
دەستەبەر بكەن و كاربكەن بۆ بەدیهێنانیان لەنێو خەڵكانی سەر بە پێكهاتە 
نەتەوەیی و ئایینییەكانداو كەشێكی دابینكەر ئامادە بكەن كە ناسنامەیان 

بپارێزرێ  و ڕێكاری پێویست بۆ پتەوكردنیشی بگرنەبەر.
ماددەی )32(: پابەند بوونی كاربەدەستان بە دووركەوتنەوە لە دوورخستنەوەی 

بەزۆرەملێ 
و  نەتەوەیی  پێكهاتە  بە  سەر  كەسانی  دەبێ   هەرێم  دەسەاڵتەكانی  یەكەم: 
دوور  مەبەستی  بە  ڕێكارێك  هەر  گرتنەبەری  لە  بپارێزن  ئایینییەكان 
خستنەوەیان بە زۆرەملێ  دەبێ  پشتیوانییان لێ  بكەن و هانیان بدەن بۆ 

دامەزراندنی ڕابیتە و كۆمەڵەی تایبەت بەخۆیانەوەو بەردەوامبوونیان.
دووەم: حكومەتی هەرێمی كوردستان پابەندە بە نەهێشتنی گۆڕینی بە ئەنقەست 
لە ڕێژەی دانیشتووان لەو ناوچانەی كە پێكهاتەیەكی نەتەوەیی، یان ئایینی 
لێ  دەژیت، بێ  ئەوەی كاربكاتە سەر پرۆسەی سڕینەوەی شوێنەواری بە 
عەرەبكردن و ڕاگوێزانە زۆرەملێیەی كە ڕژێمی بەعس لە كەركووك و 

ناوچەكانی دیكەی كوردستان-عیراق ئەنجامی داون.
پتەو  ڕێزلێكگرتن  بنەمای  كوردستان  هەرێمی  دەسەاڵتەكانی   :)33( ماددەی 
دەكەن لە نێوان هەموو ئەو كەسانەدا كە لە هەرێم نیشتەجێن، بە تایبەتی 

1 - پەرلەمانی كوردستان- عێراق لە 2009/6/24 پەسەندی كردووە.
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لە بوارەكانی خوێندن و ڕاگەیاندن و ڕووناكبیریی گشتیدا و هەلومەرجی 
و  نەتەوەیی  پێكهاتە  بە  سەر  كەسانی  ئەوەی  بۆ  دەڕەخسێنن  پێویست 

ئایینییەكان بەشدارییەكی كارایان لەگشت بوارەكانی ژیاندا هەبێ .
ماددەی )35(: ئەم دەستوورە مافی نەتەوەیی و ڕۆشنبیری و كارگێڕی دەستەبەر 
دەكات بۆ توركمان، عەرەب، كلدان وسریان و ئاشووری، ئەرمەن بە مافی 
ئۆتۆنۆمیشەوە بۆ هەر پێكهاتەیەك زۆرینەی هەبێت. ئەمەش بە یاسایەك 

ڕێكدەخرێ. 
ماددەی )36(: ئەو حوكمانەی لەو بەشەدا هاتوون سەرباری ئەو مافانەن كە لەم 

دەستوورەدا بۆ پێكهاتە نەتەوەیی و ئایینییەكان هاتوون.
ماددەی )106(:

یەكەم: لە پێكهێنانی ئەنجومەنی خۆجێیەكان و شارەوانییەكاندا نوێنەرایەتییەكی 
دادپەروەرانەی پێكهاتەكانی ئەو یەكە كارگێڕییە، یا شارەوانییە لەبەرچاو 

دەگیرێ ، ئەمەش بەیاسا ڕێكدەخری.

لە یاسای هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردستان- عێراق ژ1992/1 
هەمواركراو ئەوا دەقی ماددەكانی پەیوەندیدار دەهێنینەوە:

ماددەی پازدە:
بڕگەی )3( لە ماددەی سی و شەش هەموار دەكرێ ، بەم شێوەی خوارەوە 

دەخوێندرێتەوە:
نەتەوە  یەك  بەناوی  هەموویان  كە  حزبێكدا  كۆمەڵە  لەناو  حزبێ   ئەگەر   -3
ڕكابەری دەكەن )توركمان، كلدان، ئاشووری، ئەرمەنی، عەرەب(. ناوەندی 
)معدل( هەڵبژاردنی بەدەست نەهێنا، ئەوا لەو بارەدا كام حزب لەحزبەكانی 

ئەو نەتەوەیە زۆرترین دەنگی هێنابێ ، كورسییەكی دەدرێتێ (.
ماددەی هەشتەم: ئەم ماددەیە بۆ یاساكە زێدە دەكرێ   و بۆی دەبێتە ماددەی 

)سی و شەش/ دووبارە(:
ماددەی سی و شەشەم: )دووبارە(

كە  ئاشووری(،  سریان  )كلدان  بۆ  دەكرێ   تەرخان  كورسی  پێنج  یەكەم: 
پاڵێوراوانی ئەم پێكهاتانە كێبركێی لەسەر دەكەن.

دووەم: پێنج كورسی تەرخان دەكرێ  بۆ توركمان، كە پاڵێوراوانی ئەم پێكهاتەیە 
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كێبڕكێی لەسەر دەكەن.
سێیەم: یەك كورسی تەرخان دەكرێ  بۆ ئەرمەن، كە پاڵێوراوانی ئەم پێكهاتەیە 

كێبڕكێی لەسەر دەكەن.
پێكهاتەكە  پاڵێوراوی  كران  باس  پێكهاتانەی  ئەو  دەنگدەرانی  چوارەم: 

هەڵیدەبژێرن.

لەیاسای ژ2006/15 یاسای دووەم هەمواركردن بۆ یاسای وەزارەتی 
پەروەردەی هەرێمی كوردستان- عێراق ژ 4 ی/1992ی هەمواركراودا هاتووە:

بڕگەیەكی  دەكرێ  و  هەموار  چوارەم  لەماددەی   )4( بڕگەی  چوارەم:  ماددەی 
شێوەیەی  بەم  )5( و  بڕگەی  دەبێتە  دەكرێ  و  زیاد  ماددەكە  بۆ  دیكەش 

خوارەوە دەخوێندرێتەوە:
4- زمانەكانی توركمانی و سریانی و ئەرمەنی دەكرێت بەزمانی فێركردن لەو 
ناوچانەدا كە ئەوانەی بەم زمانانە دەدوێن چڕییەكی نیشتەجێ  پێكدەهێنن، 
بەپێی بەند و بەستی )ضوابط( پەروەردەیی، بەمەرجێ  فێركردنی زمانی 

كوردی و عەرەبی ئیلزامی بێت.
بەپێی  خوێندن  قۆناغەكانی  سەرجەم  بۆ  خوێندن،  بەرنامەكانی  گۆڕینی   -5
پەروەردەیی و  سیاسەتی  لەگەڵ  بەجۆرێك  سەردەم،  داخوازییەكانی 

پەرەپێدان، لە هەرێمی كوردستان گونجاو بێت.
لە ماددەی حەوتەمدا هاتووە:

- بەڕێوەبەرایەتی گشتی فێركردنی توركمانی.
- بەڕێوەبەرایەتی گشتی فێركردنی سریانی.

لە یاسای ژ2007/14 یاسای وەزارەتی ڕۆشنبیری لە هەرێمی كوردستان- 
عێراق لە ماددەی سێیەمدا لە بڕگەی دوازدەهەم و سێزدەهەم بەم جۆرە هاتووە:
دوازدەم: بەڕێوەبەرایەتی گشتی ڕۆشنبیری و هونەری توركمانی: بەڕێوەبەرێكی 
گشتی بەڕێوەی دەبات كە بڕوانامەی پسپۆڕی زانكۆی هەبێت و خاوەن 

شارەزایی و كارامەیی بێت.
سێزدەم: بەڕێوەبەرایەتی گشتی ڕۆشنبیری و هونەری سریانی: بەڕێوەبەرێكی 
گشتی بەڕێوەی دەبات كە بڕوانامەی پسپۆڕی زانكۆی هەبێت و خاوەن 

شارەزایی و كارامەیی بێت.
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ئەوا  جیهانی،  ڕۆژێكی  ببێتە  كردەوە  بەكردارو  دایك  زمانی  بۆئەوەی 
پێویستە ڕەچاوی ئەم خااڵنە بكرێ  بە مەرجی جێبەجێكردنیان:

1( منداڵ بەو شێوەزارەی زمانی كوردی قسەی لەگەڵ دەكرێ  كە لە ماڵەوە 
بە  خوێندنی  گەر  ئەوسا  خوێندن  قۆناغی  دەگاتە  تاكو  دەهێنن  بەكاری 
زمانی كوردی هەبی، ئەوا پێێ  دەخوێنێ ، بەاڵم لەبەر دەرنەچوونی یاسای 
بوارێك و  لە هەموو  لەتەك زمانی عەرەبی  زمان دەبینین زمانی كوردی 

ئاستێكدا بەڕێكوپێكی بەكارناهێنرێ .
2( گەرچی ئەوانەی دایك و باوكیان كوردن، بەاڵم بەزمانی غەیرە كوردی لەبەر 
هۆكاری ڕاهاتن قسەی پێی دەكەن، ئەمەش كاریگەرییەكی مەزنی لەسەر 
یا زمانەكەی دووكەڵ بكات، گەر  منداڵ دەبێ ، كە زمانی زگماك نەزانێ  
لە كوردستاندا بن لەسەر ئەوە دەوەستێ  چ زمان لە ماڵەوە بەكاردەهێنن 
 و نموونەیەك لەم بارەوە دەهێنمەوە، كە سەرژمێری 1977 ئەنجامدرا و 
گەنجێك لەبەر ئەوەی لەماڵەوە كوردن، بەاڵم بەغەیرە كوردی قسە دەكەن، 
لە فۆرمەكە خێزانەكەیان بەغەیرە كورد نووسی، بەاڵم كە باوكی هاتەوە و 
زانی، زۆر بەتوندی ئاگاداری كوڕی كردەوە كە ئەوان لە مەخموورەوە 
هاتوون و )كوردن(، بۆیە هەڵەكەی پێ  ڕاست كردەوە كە ئەوان كوردن، 

گەرچی بەغەیرە كوریش دەدوێن، چونكە لەزمانەكە ڕاهاتوون.
3( ئەوانەی لە هەندەران گەر هاوسەریان كورد بێ   و گەر لە ماڵەوە بە زمانی 
كوردی قسە بكەن، ئەوە منداڵەكانیان زمانی كوردی دەزانن، بەاڵم خێزانی 
منداڵەكانیان  بۆیە  دەكەن،  قسە  كوردی  غەیرە  بە  ماڵەوەش  لە  هەیە  وا 
واش  خێزانی  كوردن.  باوكیشیان  دایك و  گەرچی  نازانن  كوردی  زمانی 
هەیە كە لەخوێندن هاتنەوە، ئەوا دەبێ  لە ماڵەوە بە زمانی كوردی قسە 
زمانی  كوردە  و  كە  هەیە،  نەتەوەيییان  ناسنامەیەكی  بزانن  تاكو  بكەن 

تایبەتیيان هەیە.
4( ئەركێكی نەتەوایەتییە كە بە پالنێكی تۆكمە بۆ داڕێژراو الیەنەكانی سیاسی 
كوردی  بەزمانی  كە  بدەن  هان  كوردیان  هەوادارانی  الیەنگیر و  ئەندام و 
لەماڵەوە قسە بكەن و هەرگیز زمانەكەیان لەبیر نەكەن و بەپلەی دووەمی 
نەزانن و لەبەر ئەوەی زۆرجار كۆبوونەوە دەكرێ  سێ ، چوار كەسی غەیرە 
بەرپرسی   )2011( لە  ئەوان قسە دەكرێ  و  بەزمانی  ئەوا  تیایە،  كوردی 
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دەزگایەكی بواری زمانی كوردی لەپایتەختی باشووری كوردستان دانی 
بەوە نا، گەرچی لە دەزگایەكی زمانی كوردیشە، بەاڵم لەبەر چەندین كەس 
كە ژمارەیان لەپەنجەی دەستێك تێنەدەپەڕی بەزمانی )برا گەورە( قسه ی 

كرد  و ئامادەبووان زۆرینەیان كورد بوون و زمانی كوردیشیان دەزانی.
5( لەبەر ئەوەی قەوارەیەكی سەربەخۆمان نییە بۆیە وا باشترە و چاكترە تاكو 
كچی  كوڕ و  لەنێو  هەر  هاوسەرگیری  بپارێزین  نەتەوەكەمان  ناسنامەی 
كورددابێ  )ببەسترێ (، چونكە ئەوانەی ژن لەغەیرە كورد دەهێنن ئەوا گەر 
لە كوردستان بن لەبەر پەیوەندی كۆمەاڵیەتی زمانی كوردی فێر دەبن، 
نەمانی  دوای  بێ   كورد  غەیرە  ژنەكە  گەر  هەندەرانن  لە  ئەوانەی  بەاڵم 
دابڕانێك  بەڵكو  نازانن،  زگماك  زمانی  منداڵەكانیان  نەك  ئەوا  باوكەكە 

)لێكترازانێك(ی یەكجارەكی بەنەتەوەی باوكی دروست دەبێ .
6( الیەنە سیاسیيەكانی باشووری كوردستان كوردەكانی دەرەوەی كوردستانیان 
تا ڕادەیەكی زۆر لەم بارەوە فەرامۆش كردووە، چونكە لەدوو سەردانمدا 
بۆ لوبنان و ئوردون بۆم دەركەوت ئەگەر حكومەتی كوردستان )وەزارەتی 
بدا،  هانیان  بكاتەوە  و  بۆ  كوردیيان  زمانی  فێركردنی  خولی  پەروەردە( 
لەزانكۆكانی  بنێن و  ناو  كوردی  بەناوی  منداڵەكانیان  ناوی  ببن و  فێری 

كوردستان وەربگیرێن. ئەوا زمانی دایكیان لەبیر ناچێت.
7( سااڵنە لە )2/21( یادی ڕۆژی جیهانی زمانی دایك بۆ هەموو زمانەكانی 
خەاڵت  پاداشت  و  بكرێتەوە  و  كوردستان  سەرتاسەری  لە  بەكارهاتوو 
زگماك  زمانی  بە  بایەخ  كە  بكرێت  دابەش  الیەنانە  كەس و  ئەو  بەسەر 
پێ   بەرزی  مەزن و  بەهایەكی  گرنگی و  بایەخ و  میدیاكانیش  لە  دەدەن و 
پەروەردە،  )وەزارەتی  پەیوەندیدار  الیەنەكانی  لەالیەن  بەتایبەتی  بدرێ ، 
ئەكادیمیای كوردی، یەكێتی نووسەرانی كورد، سەندیكای ڕۆژنامەنووسانی 
كوردستان، ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی، وەزارەتی خوێندنی بااڵ و 

توێژینەوەی زانستی، وەزارەتی ڕۆشنبیری(
8( كورداندنی زانستە مرۆڤایەتییەكان لە زانكۆكانی كوردستان بەسەرپەرشتی 
وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستی بە وەرگێڕان و ئامادەكردن و 
نابێ  و  پتر  بابەت  دە  لە  بابەتەكانیان  بەشێك  كام  لەهیچ  كە  نووسینەوە 
گریمان هەردوو ساڵێكیش بابەتێكیان بكردبایە زمانی كوردی ئەمڕۆ هەموو 
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بابەتەكان بەڕێكوپێكی دەوترانەوە و گەر هەر بەشێ  بەپالنێكی تۆكمەی بۆ 
داڕێژراو، سااڵنە هەر دوو مامۆستا كتێبێكیان بەوەرگێڕان یا ئامادەكردن یا 
نووسین بە زمانی كوردی چاپ و باڵوبكردایە، ئەوا كتێبخانەی بەشەكانیان 
دەوڵەمەندتر دەبوو بە دابینكردنی سەرچاوە بەزمانی كوردی، بۆ زانین و 

ناسینی ئەزموونی واڵتان پێویستە یاسای زمان لە زانكۆكان بخوێندرێ .
9( بۆ یادكردنەوەی ئەم ڕۆژە، ڕۆژی جیهانی زمانی دایك، پێشنیازێكم پێشكێش 
بە ئەكادیمیای كوردی لە 2011/10/12 كرد، ئەوانیش نەك بڕیاریان لەسەر 
دا، بەڵكو بەپێویستیان زانی كە ئەمساڵ و سااڵنە لەبەر مەزنی  و بەرزی 

یادەكە بكرێتەوە.
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پاشكۆی ژمارە )1(

ئەمە دەقی بڕیارێكی بەناو ئەنجومەنی سەركردایەتی شۆڕشی عێراقە كە 
بە ژ89 لە 1970/1/24 لەبارەی مافی خوێندن بەزمانی توركمانی دەرچووە، 
بەاڵم دوو ساڵی بەسەردانەچوو كە باوكەكان ناچاركران كە ئیمزای بكەن كە 

منداڵەكانیان ببەنە خوێندن بەزمانی عەرەبی.
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 پاشكۆی ژمارە )2(

 

ژ  بە  عێراقە،  ئەنجومەنی سەركردایەتی شۆڕشی  بەناو  بڕیارێكی  ئەمە   
251 لە 1972/3/30 لەبارەی مافی خوێندن بە زمانی سریانی دەرچووە، بەاڵم 

یەك وانە بوو، ئەویش هەر ناوی بێ  ناوەرۆك بوو، چونكە جێبەجێ  نەكرا
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پاشكۆی ژمارە )3(/ أ
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پاشكۆی ژمارە )3(/ ب

ئەم دوو بڕیارە بە ژ 71 لە 1989/3/18 و 633 لە 1989/10/7 دەرچوێنراون، 
لەبارەی  یەكەمیان  كوردی،  زمانی  ئەنفالی  بۆ  بەدەردەخات  بەعسیزم  پالنی 
نەهێشتنی خوێندن بە زمانی كوردی، كە بە ئیمزای عەلی كیمیاوییە و دووەمیشیان 
دانراوە،  لە وانەكانی خوێندن  بەئیمزای سەدام حوسێنە، واتە زمانی كوردی 
بەاڵم هەر بەناو بوو، ئەگەر یەكێ  پلەی سەركەوتنیشی بەدەست نەهێنا، ئەوا 

بە كەوتوو دانانرێ ، واتە زمانی كوردی حیسابی بۆ ناكرێ .
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پاشكۆی ژمارە )4(

في  والتركمان  للكورد  القومیة«  »تغییر  العرقي  )التطهیر  كتێبی  بەرگی 
كركوك( كە نۆ جار چاپ كراوە، شەشیان بە زمانی عەرەبی  و دووانیان بە 
زمانی توركی لە كوردستان  و توركیا  و جارێكیشیان بە زمانی ئینگلیزی چاپ 

كراوە.
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پاشكۆی ژمارە )5(

بەرگی كتێبی خوێندن بە زمانی توركمانی  و سریانی  و ئەرمەنی، كە بە 
باڵوكرایەوە و  چاپ  و  لێ   دانەی  هەزاران   )2011( توركیا  لە  توركی  زمانی 
كوردی  زمانی  بە  پێشتریش  باڵوكرایەوە و  عەرەبی  بەزمانی   2013 لە ساڵی 

باڵوكرابۆوە.
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پەراوێز
1( دەستووری كۆماری عێراق )2005()1( 

یەكەم: زمانی عەرەبی  و كوردی دوو زمانی فەرمین لە عێراقدا، مافی سەرجەم 
وەك  دایكیان  بەزمانی  ڕۆڵەكانیان  لەفێركردنی  پارێزراوە  عێراقییەكان 
بەپێی  دەوڵەتدا  فێركردنی  لەدەزگاكانی  ئەرمەنی  سریانی،  توركمانی، 
ڕێكارە پەروەردەیییەكان، یان بەهەر زمانێكی دیكە لەدەزگاكانی فێركردنی 

تایبەتدا.
چوارەم: زمانی توركمانی و سریانی دوو زمانی فەرمی ترن لەو یەكە ئیدارییانەدا 

كە تیایدا زۆرینەی دانیشتووان پێكدەهێنن.
پێنجەم: هەر هەرێم و پارێزگایەك مافی ئەوەی هەیە زمانێكی ناوخۆیی دیكە 
راپرسییەكی  لە  دانیشتووانەكەی  زۆرینەی  ئەگەر  فەرمی،  زمانی  بكاتە 

گشتییدا بڕیاریان لەسەردا.
ماددەی )15(

نەتەوە  فێركردنی  ڕۆشنبیری و  سیاسی و  ئیداری و  مافی  دەستوورە  ئەم 
تر  پێكهاتەكانی  ئاشووری و  كلدان و  توركمان و  وەك  جیاوازەكانی 

دەپارێزێت و ئەم كارەش بەیاسا ڕێكدەخرێت.
ماددەی )18(

پێنجەم: ڕەگەزنامەی عێراقی نادرێت، بەمەبەستی سیاسەتی نیشتەجێكردن، كە 
ببێتە هۆی تێكدانی پێكهاتەی دانیشتووانی عێراق.

2( ماددەی )117(
یەكەم: ئەم دەستوورە لە مێژووی پیادەكردنیەوە دان بەهەرێمی كوردستان و 

ئەو دەسەاڵتەی ئێستایدا دەهێنێت وەك هەرێمێكی فيدراڵی.
3( ماددەی )141(

وە   1992 ساڵی  لە  كوردستان  هەرێمی  لە  كە  یاسایانەی  بەو  كاركردن 
دەركراوە بەردەوام دەبێت، بەهەمان شێوە ئەم بڕیارانەش كارپێكراون كە 
لە حكومەتی كوردستان دراون- لەوانەش بڕیارەكانی دادگا و گرێبەستەكان، 
هەرێمی  بڕیارەكانی  بەپێی  هەڵنەوەشابنەوە  یان  هەموارنەكرابن  ئەگەر 
كوردستان لەالیەنی پەیوەندارەوە، بەمەرجێك پێچەوانەی دەستوور نەبێت.

1- ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق- فەرمانگەی ڕاگەیاندن.



125

 سەرچاوەكان
1( حرب اللغات والسیاسات اللغویة، لویس جان كالفي ترجمة د. حسن حمزة- 

بیروت، 2008.
2( گۆڤاری زمانناسی ژ2010/9، زمانی دایك هەڵگری زمانی نەتەوەیە؟! سەالم 

ناوخۆش.
3( رۆژنامەی هەولێر ژ989،  لە 2011/3/9، زمانی زگماك لەئێرلەندا، ئامادەكردن: 

ڕەسووڵ سوڵتانی.
4( مافی خوێندن بەزمانی دایك، هاشم ڕەزایی 2008/2/17.

جاڕنامەی   :2010 شوباتی  ژ8/21  هەولێر  ڕۆژنامەی  پاشكۆی  فەرهەنگ،   )5
جیهانی مافی زمان، وەرگێڕانی: حەسەن قازی.

محەمەد  پارێزەر  وەرگێڕانی  ئیسپانیا،   )2006( كاتالۆنیا  بنەڕەتی  یاسای   )6
كاكەیی، پێشەكی و ئامادەكردنی پارێزەر تاریق جامباز، هەولێر 2007.

7( التطهیر العرقي )تغییر القومیة( للكورد والتركمان في كركوك، المحامي طارق 
جامباز 2004 كراوەتە توركی و ئینگلیزی.

8( من إبادة اللغات الی قانون اللغات الرسمي في جمهوریة العراق االتحادي، 
المحامي/ طارق جامباز 2008.

9( الحقوق اللغوي وحق اللغوي في الوجود، والبقا ء، والتصور واالنما ء، والوحدة، 
د. عبدالهادی ابوطالب.

العالم- نیقوالس اوستلر، ترجمة د.  للغات في  تاریخ  الكلمة  امبراطوریات   )10
محمد توفيق البجیرمي، بیروت 2011.

11( وەزارەتی پەروەردە و داڕشتنی دیدو ستراتیژی پەروەردەی نوێ  و چەمكی 
پێداچوونەوەی  ئامادەكردن و   )2009  -2006( پێنجەم  لەكابینەی  چاالكی 

تریفە عەبدوڵاڵ ئیبراهیم  و وشیار حەمەد حاجی، هەولێر- 2009.
12( اللغة والثقافة، تألیف كلیر كرامش، ترجمة د. احمد الشیمی، قطر 2010.

قطر  كنانە.  ناصر  علی  د.  وتقدیم  اعداد  باحثین،  مجموعة  والهویة،  اللغة   )13
.2009

14( تێكستی هەشت چیرۆكی ئەفسانەی كوردی، طارق جامباز 1986- بەغدا.
15( مراسیم وقرارات مجلس قیادة الثورة )1968- 2003( المتعلقة بكوردستان- 

العراق، المحامي طارق جامباز، الطبعة الثانية 2004 اربیل.



126

16( گۆڤاری k21 ژ 2010/9 ڕۆژی زمانی زگماكی و ئەركی الوان، عەبدوڵاڵ 
عەبدوڵاڵ پوور، سەرنووسەری گۆڤاری الوان.

17( أودیسا، التعددیة الثقافية سیر السیاسات الدولیة الجدیدة في التنوع، تألیف 
ویل كیملیكا، ترجمة امام عبدالفتاح إمام، الجزء الثاني 2011.

18( چاوپێكەوتنێكی كەناڵی ئاسمانی گەلی كوردستان لە رێكەوتی )2011/6/30( 
لەگەڵ د. ئیسماعیل بێشكچی سازی كرد.

بەبۆنەی  ژ2011/2  و  ژ2010/1  ڤەژەن  گۆڤاری  پاشكۆی  دایك،  زمانی   )19
ساڵیادی ڕۆژی جیهانی زمانی دایك، لە دهۆك دەردەچێت.

سومر/  مطبعة  شریف،  طاهر  عبدالستار  د.  الكردي  للطفل  اللغوي  النمو   )20
بغداد/ 1987.

21( جەنگی شاراوە لەباكووری كوردستان، كرستینا كۆیڤوفەن، وەرگێڕانی د. 
یاسین سەردەشتی، خانەی وەرگێڕان- سلێمانی 2011.

22( لەبارەی خوێندن بەزمانی توركمانی )1970( ڕای مامۆستا ئەسعەد ئەربیلی 
ئەندامی خولی دووەمی پەرلەمانی كوردستان و لەبارەی خوێندن بەزمانی 
ئەندامی خولی سێیەمی  كاكۆ  تۆما  مامۆستا سالم  )1972( ڕای  سریانی 

پەرلەمانی كوردستانمان وەرگرت.
23( لە 6و 2011/10/7 سەیری ئەم ماڵپەرە ئەلیكترۆنیيانەش كراوە.
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مافیپێكهاتەنەتەوەییوئایینييەكانی
هەرێمیكوردستان)1)

خوێندنبەزمانیتوركمانیوسریانیوئەرمەنی
لەوەزارەتیپەروەردەیحكومەتیكوردستاندا

نەتەوەی دەسەاڵتدار )حوكمڕان( گەر مافی نەتەوەكانی دیكەی كە پێكەوە 
دەژین بەڕێكوپێكی و تەواوی جێبەجێ  نەكرد ئەوا پێشێلكردنی مافی مرۆڤ و 
الدانێكی مەزنە لە دیموكراسی و بەڵیننامە نێودەوڵەتییەكان، چونكە نكۆڵیكردنە 
پایەیەكی  پلە و  ئاست و  هەموو  لە  بەشداریكردن  هاوبەشی و  لەیەكسانی و 
لكێنراوە.  پێوە  كوردستانیان  واڵتانەی  ئەو  واڵتدا و  لە  دەسەاڵتەكە  هەرسێ  
درێژخایەن  داڕێژراوی  بۆ  تۆكمەی  ستراتیژی  بەپالنێكی  هەوڵدان  لە  لەمێژە 
بااڵدەست  نەتەوەی  لەنێو  بەقۆناغ  قۆناغ  دیكە  نەتەوەكانی  نیازەی  بەو 
بتوێنێتەوە و لەژێر دروشمی سواوەی بەسەرچوو )یەك زمان.. یەك نەتەوە..( و 
دەوڵەتێك  نەتەوەیەك..دەبێ   هەر  كە  دەكەین  خاڵە  ئەم  لەسەر  جەخت  ئێمە 
پەروەردەی خوێندنی لە هەموو قۆناغەكانی خوێندن بۆیان دابین نەكرێ  ئەوا 
گەر زمانەكانیان هەر تەنیا لە قسەپێكردن و پێ ئاخاوتن و پێ پەیڤین بەكاربهێنن 
ئەوا لە دواڕۆژێكی دوور یا نزیكدا هێدی هێدی بواری بەكارهێنانی بەرتەسك 
دەبێتەوە و دەرئەنجام ئەوانەی پێی دەدوێن ژمارەیان كەمتر دەبێتەوە، چونكە 
پێداویستی ڕۆژانەی ژیان هەر لە )خوێندن و كار و وەرگرتنی پلەوپایە بەزمانی 
دەسەاڵتدار( نەتەوەكان ناچار دەبن گەر داكۆكیشی لێ  بكەن )رۆژ لەدوای ڕۆژ 
زمانەكەیان بەرەو كزی و سستی و الوازی دەچێ ( لەئەنجامدا بەمردنی دوایین 
كەس كە قسە بەو زمانە دەكات ئەوا زمانەكەش بەزمانێكی لەناوچوو )فەوتاو( 
لەشاخ و  چ  كوردستان  گەلی  ڕزگاریخوازی  جوواڵنەوەی  بەاڵم  دەژمێردرێ ، 
پێكهاتە  هەموو  لەمافی  هەمیشەیی  داكۆكی  ئاشتی  شەڕ و  لەكاتی  لەشار و  چ 
ئاواتی  هیوا و  ئامانج و  كردووە و  كوردستان  گەلی  ئایینییەكانی  نەتەوەیی و 
پێكەوە ژیان و لێبوردەیی و تەبایی ستراتیژی پراكتیزه كردنی ئەو مافانە بووە و 

1- ئه م باسه  یه  زمانی توركی له  ساڵی )2013( له  توركیا چاپ كرا، دواتر كراوه  به زمانی عه ره بی 
له  گۆڤاری په روه رده و فێركردن ژ9ی ساڵی 2013 باڵوكراوه ته وه .
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كە لەشاخ تەنیا ئێزگەی ڕادیۆیێكی هەبووبێ  ئەوا ماوەی پەخشەكەی هەر چەند 
هەر  كردووە( و  تەرخان  دیكە  نەتەوەكانی  زمانی  بۆ  )ماوەیەكی  ئەوا  بووبێ  
112 ساڵ  پێش  )كوردستان(  كوردی  ڕۆژنامەی  یەكەمین  دەرچوونی  لەگەڵ 
داكۆكی لە مافەكانیان كراوە، هەر بۆ نموونە لە ژ27 لە الپەڕە 1 )ئەز دزانم 
كو برێ  چەند سااڵ والی مەجلیسی تەرتیب بیدا ئەرمینا لە كوردا بدەن قەتل 
كرن وی مەجلیسی دە شێخ عوبیدڵال مرحوم حازر بێ ، شێخ مەرحوم مروەك 
گەلەك عالیم و موتەقی بی، ئیعتراز ڤێ  ئەمری خنكاركر، جەواب دا كو هەر كە 
ئیرۆ ئەم ئەرمینا بیال سەبەب بكوژن ڕۆژەكی بیت، كو میلەتەك دی وی یی 

مە بكوژە(.
كوشتاری  دژی  بەڕاشكاوانە  كوردانەیه ،  جوامێرە  هەڵوێستە  ئەم 
لە  داكۆكی  كورد  مەزنی  سەركردەیەكی  جۆرە  بەم  ئەوسا  ئەرمەنییەكانە  و 

نەتەوەیەكی دیكە دەكات.
لە باشووری كوردستان چ لە شاخ و چ لە شار هەموو نەتەوە و ئایینەكان 
پەیڕەو  لە  كردووە و  سەرهەڵدان  بەرخودان و  لەخەبات و  بەشدارییان  پێكەوە 
بڕگەی  سێیەم  لەخاڵی   )1988( كوردستانی  بەرەی  ناوخۆی  پڕۆگرامی  و 
ئەنجومەنێكی  كوردستانی  بەرەی  كوردستان،  نیشتمانیی  )ئەنجومەنی  )بێ (: 
جەماوەرییەكان و  پیشەیی و  سیاسی و  ڕێكخراوە  لەنوێنەرانی  نیشتمانی، 
نیشتمانپەروەری  كەسانی  ئایینییەكان و  نەتەوەیی و  كەمایەتی  لەنوێنەرانی 
ناسراوی كوردستان، پێكدەهێنێ ، بەپێی یاسایەك كە بۆ ئەم مەبەستە دادەنرێ ، 

دەسەاڵتەكانی ئەم ئەنجومەنە دیاری دەكات(.
عەرەبی  غەیرە  بەزمانی  خوێندنیان  ئەوا   1975 ساڵی  نسكۆی  دوای 
ڕۆڵەكانیان  كە  دایكانەی  باوك و  ئەو  ڕادەیەی  ئەو  تا  دەكردەوە،  بەرتەسك 
خستنەسەر  گوشار  گوڕەشە و  بەهەڕەشە و  دەیانخوێند  زگماكیان  زمانی  بە 
تاكو داخوازی خوێندن بەزمانی عەرەبی بكەن و تەنیا دیكۆمێنتێك لەم بارەوە 
كە  بەپەلەیە  نهێنی و  زۆر   1989/3/18 لە  ژ71  نووسراوی  كە  دەهێنمەوە 
عەرەبی  بەعسی  حزبی  باكووری  ڕێكخستنی  نووسینگەی  لەسەركردایەتی 
ئیشتراكی بۆ سەركردایەتی هۆبەی هەمان حزب لە هەولێر و سلێمانی ڕەوان 
كراوە و بابەتەكەش )خوێندنی كوردی(یه  كە باسی پرۆسەكانی ئەنفالە بەدناوەكان 
دەكات و لەنووسراوەكە باسی نەهێشتنی خوێندن بە زمانی كوردی كراوە، كە 
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تاكو ساڵی 1990/ 1991 لە كوردستان نەمێنێ ، واتە ئەنفالی زمانی كوردیش 
بەاڵم  نەهێشتبوو،  خوێندن  لەبواری  دیكەیان  زمانەكانی  پێشتریش  بكەن، 
ڕاپەڕینی بەهاری 1991 هەموو پالنە شوڤێنییەكانیان لەڕەگ و ڕیشە هەڵكێشا و 
دەستبەكاربوونی  1992/5/19 و  لە  كوردستان  پەرلەمانی  هەڵبژاردنی  دوای 
كابینەی یەكەمی حكومەتی كوردستان لەهەمان ساڵدا، ئەوا نەتەوەكانی دیكە 
لەهەرسێ  دەسەاڵت )یاسادانان و جێیەجێكردن و دادوەری( بەشدارییان كرد و 
لەسەر  جەختی  پەیوەندیدارەكان  یاسا  كوردستان و  دەستووری  لەپڕۆژەی 
كراوە، ئەمەش مافێكی ڕەوای نەتەوەكانە وا دەقی چەندین ماددە لەپڕۆژەی 
دەستووری هەرێمی كوردستان- عێراق كە پەرلەمانی كوردستان- عێراق لە 

2009/6/24 پەسەندی كردووە دەهێنینەوە:
ماددەی )14(

ئەم  و  كوردستانن  هەرێمی  فەرمیی  زمانی  دوو  عەرەبی  و  كوردی  یەكەم: 
لە  دەكات  دەستەبەر  كوردستان  هەرێمی  هاوواڵتیانی  مافی  دەستوورە 
پێی  بە  فێركارییەكانی حكومەتدا  دام و دەزگا  لە  منداڵەكانیان  فێركردنی 
مەرج و ڕێككارییەكانی پەروەردەیی بە زمانی زگماكیی خۆیان. ئەمەش 

زمانەكانی توركمانی و سریانی و ئەرمەنیش دەگرێتەوە.
دووەم: زمانی توركمانی و سریانی دوو زمانی ڕەسمین لە تەك زمانی كوردی 
و عەرەبییەوە، لەو یەكە كارگێڕییانەدا كە ئەوانەی بەو زمانانە دەدوێن، 

زۆرینەی دانیشتووان پێك دێنن. ئەمەش بە یاسایەك ڕێكدەخرێ .
سێیەم: لە هەرێمی كوردستان كار بە حوكمەكانی ماددەی )4( ی دەستووری 
فيدراڵی دەكرێت لە بارەی زمانی فەرمییەوە لە هەر جێیەك بواری یاسایی 

هەبێت بۆ جێبەجێكردنی.
بەشی سێیەم

مافە نەتەوەیی و ئایینییەكانی پێكهاتە جۆراوجۆرەكانی هەرێمی كوردستان-
عیراق

ماددەی )29(: ئەو كەسانەی سەر بە یەكێك لە پێكهاتە نەتەوەیی و ئایینییەكانن 
بناسرێن  فەرمی  بە  خۆیانەوە  ناوی  بە  هەیە  ئەوەیان  مافی  هەرێمدا  لە 
نەریتییەكانیان بە زمانی  و مافی ئەوەشیان هەیە، ناوی شوێنە خۆجێیە 
خۆیان بەكار بێنن، لەگەڵ پابەندبوونیان بە حوكمەكانی یاسای زمانەكانی 
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كارپێكراو لە هەرێمی كوردستاندا. 
ماددەی )35(: ئەم دەستوورە مافی نەتەوەیی و ڕۆشنبیری و كارگێڕی دەستەبەر 

دەكات بۆ توركمان، عەرەب، كلدان و سریان و ئاشووری، ئەرمەن بە مافی 
ئۆتۆنۆمیشەوە بۆ هەر پێكهاتەیەك زۆرینەی هەبێت. ئەمەش بە یاسایەك 

ڕێكدەخرێ.
لە پڕۆژەی دەستووری كوردستان جەخت لەسەر مافی نەتەوەكان كراوە 

بەمافی ئۆتۆنۆمیشەوە لەو شوێنانەی زۆرینە پێك دەهێنن.
لەیاسای ئەنجومەنی نیشتمانیی كوردستان- عێراق ژ1992/1 كە بەرەی 
بەرەی  سەركردایەتی  تایبەتیی  لەبڕیارێكی  دەریچواندووە  و  كوردستانی 

كوردستانی كە ئەمەش دەقەكەیەتی:
1- بڕیارێكی سەركردایەتی سیاسی بەرەی كوردستانی: بەرەی كوردستانی 
بارە  بەم  سەبارەت  )1992/4/8(دا  ڕێكەوتی  چوارشەممەی  لەرۆژی 
نائاسایی و سەختە، كۆبوونەوەیەكی بەپەلەی سازدا و بڕیارێكی لەبارەی 
كورسی   )5( بەتەرخانكردنی  دەركرد،  هەڵبژاردنە  خولەی  ئەم  تەنیا 
ئاشووری  نەتەوایەتی  كەمە  بۆ  كوردستان  نیشتمانیی  لەئەنجومەنی 
ڕۆژهەاڵتی  كڵێسای  كاسۆلیك و  )كلدانی  بە  تایەفەكانییەوە  بەهەموو 
ئاشووری )نەستووری(  و سریانی و ئەوانی دیكەوە( هەڵبژاردنیان لەالیەن 
ڕۆڵەكانی گەلی ئاشووری و لەدایەرەی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نیشتمانیی 
دەرچووە  دا   )1992/4/8( لەرۆژی  كە   )1( ژمارە  عێراق  كوردستانی 
بگونجێت، دەبوایە هەر ئەوسا چەندین كورسی بۆ توركمان و كورسییەك 

بۆ ئەرمەن تەرخان كرابایە.

لە یاسای هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردستان- عێراق دەقی ماددەكانی 
پەیوەندیدار دەهێنینەوە:

ماددەی پازدە:
بڕگەی )3( لەماددەی سی و شەش هەموار دەكرێ  و، بەم شێوەی خوارەوە 

ئەخوێندرێتەوە:
نەتەوە  یەك  بەناوی  هەموویان  كە  حزبێكدا  كۆمەڵە  لەناو  حزبێ   ئەگەر   -3
مام  عەرەب(  ئەرمەنی،  ئاشووری،  كلدان،  )توركمان،  دەكەن  ڕكابەری 
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ناوەندی )معدل( هەڵبژاردنی بەدەست نەهێنا، ئەوا لەو بارەدا كام حزب 
لەحزبەكانی ئەو نەتەوەیە زۆرترین دەنگی هێنابێ ، كورسیەكی دەدرێتێ (.

ماددەی هەشتەم:
ئەم ماددەیە بۆ یاساكە زێدە دەكرێ  و بۆی دەبێتە ماددەی )سی و شەش/ 

دووبارە(:
ماددەی سی و شەشەم: )دووبارە(:

یەكەم: پێنج كورسی تەرخان دەكرێ  بۆ )كلدان سریان ئاشووری( كە پاڵێوراوانی 
ئەم پێكهاتانە كێبركێی لەسەر دەكەن.

دووەم: پێنج كورسی تەرخان دەكرێ  بۆ توركمان كە پاڵێوراوانی ئەم پێكهاتەیە 
كێبڕكیی لەسەر دەكەن.

سێیەم: یەك كورسی تەرخان دەكرێ  بۆ ئەرمەن كە پاڵێوراوانی ئەم پێكهاتەیە 
كێبڕكیی لەسەر دەكەن.

پێكهاتەكە  پاڵێوراوی  كران  باس  پێكهاتانەی  ئەو  دەنگدەرانی  چوارەم: 
هەڵیدەبژێرن.

لە یاسای ژ2006/15 یاسای دووەم هەمواركردن بۆ یاسای وەزارەتی پەروەردەی 
هەرێمی كوردستان- عێراق ژ 4 ی/1992ی هەمواركراودا هاتووە:

ماددەی چوارەم
بۆ  دیكەش  بڕگەیەكی  دەكرێ  و،  هەموار  چوارەم  لەماددەی   )4( بڕگەی 
خوارەوە  شێوەیەی  بەم  )5( و،  بڕگەی  دەبێتە  دەكرێ  و  زیاد  ماددەكە 

دەخوێندرێتەوە:
4- زمانەكانی توركمانی و سریانی و ئەرمەنی دەكرێت بەزمانی فێركردن لەو 
ناوچانەدا كە ئەوانەی بەم زمانانە دەدوێن چڕییەكی نیشتەجێ  پێكدەهێنن، 
فێركردنی زمانی  بەمەرجێ   پەروەردەیی،  بەند و بەستی )ضواط(  بەپێی 

كوردی و عەرەبی ئیلزامی بێت.
بەپێی  خوێندن  قۆناغەكانی  سەرجەم  بۆ  خوێندن،  بەرنامەكانی  گۆڕینی   -5
پەروەردەیی و  سیاسەتی  لەگەڵ  بەجۆرێك  سەردەم،  داخوازییەكانی 

پەرەپێدان، لە هەرێمی كوردستان گونجاو بێت.
لە ماددەی حەوتەمدا هاتووە:-

- بەڕێوەبەرایەتی گشتی فێركردنی توركمانی.
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- بەڕێوەبەرایەتی گشتی فێركردنی سریانی.
یاسای ژمارە )11( ی ساڵی/ 2007

یاسای وەزارەتی ئەوقاف و كاروباری ئایینی 
لە هەرێمی كوردستان- عێراق

ماددەی سێیەم
لە دوو بڕگەی ئەم ماددەیە دوو بەڕێوەبەرایەتی گشتی ئایینەكانی دیكە 

هەیە:-
نۆیەم: بەڕێوەبەرایەتی گشتی ئایینی مەسیحی: بەڕێوەبەرێكی گشتی بەڕێوەی 
دەبات كە بڕوانامەی بەرایی زانكۆی هەبێت و خاوەن شارەزایی و پسپۆڕی 

بێت.
بەڕێوەی  بەڕێوەبەرێكی گشتی  ئێزدی:  ئایینی  بەڕێوەبەرایەتی گشتی  دەیەم: 
دەبات كە بڕوانامەی بەرایی زانكۆی هەبێت و خاوەن شارەزایی و پسپۆڕی 

بێت.
لە یاسای ژ2007/14 یاسای وەزارەتی ڕۆشنبیری لە هەرێمی كوردستان- 
بەم جۆرە  لەبڕگەی دوازدەهەم و سێزدەهەم  لە ماددەی سێیەمدا  عێراق 

هاتووە:-
دوازدەم: بەڕێوەبەرایەتی گشتی ڕۆشنبیری و هونەری توركمانی: بەڕێوەبەرێكی 
گشتی بەڕێوەی دەبات كە بڕوانامەی پسپۆڕی زانكۆی هەبێت و خاوەن 

شارەزایی و كارامەیی بێت.
سێزدەم: بەڕێوەبەرایەتی گشتی ڕۆشنبیری و هونەری سریانی: بەڕێوەبەرێكی 
گشتی بەڕێوەی دەبات كە بڕوانامەی پسپۆڕی زانكۆی هەبێت و خاوەن 

شارەزایی و كارامەیی بێت.
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پوختەی ئاماری خوێندنی توركمانی

شاندی وەزارەتی پەروەردەی حكومەتی كوردستان سەردانی قوتابخانە 
حكومی و ئەهلیيەكانی توركیای لە ساڵی 2007 كرد. و لە 2007/4/16 و لەكاتی 
سەردانەكان ئەو شتانەیان ڕوون كردەوە كەوا بەهەموو شێوازێك حكومەتی 
خوێندنگە  قوتابخانە و  هاوكاری  پەروەردە  وەزارەتی  كوردستان و  هەرێمی 
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توركمانیيەكانی كردووە لە هەموو ڕوویەكەوە.
هەروەها چاوپێكەوتن لەچەند میدیایەكی تەلەفزیۆن و گۆڤار و ڕۆژنامەكان 
سەبارەت بەو هاریكارییەی حكومەتی هەرێمی كوردستان و بەتایبەتی وەزارەتی 

پەروەردە بۆ بەرەو پێشخستنی ڕەوشی قوتابخانە توركمانییەكان.

ناوی قوتابخانەكانی توركمان لە هەولێر

یەكەم: باخچەی ساوایان:
1- ایبك )1997/11/27(.
2- انجی )2005/11/25(.

دووەم: قوتابخانەكانی بنەڕەتی:
1- دوغوش )1993/9/1(.

2- اق قویونلو )1995/12/7(.
3- یونس پێغه مبەر )1995/12/7(.

4- فضولی )1995/12/7(.
5- باریش )1995/12/7(.

6- توركمن ایلی )1995/12/7(.
7- قەرە قۆیونلو )1995/12/7(.

8- سولتان موزەفەر )1994/12/26(
9- سلجوق )1994/10/26(.

سێیەم: قوتابخانەكانی ناوەندی و ئامادەیی:
1- ئامادەیی عمادالدین زه نگی كوڕان )1995/9/25(.

2- ناوەندی اوغوزخانی كوڕان )1995/9/25(.
3- ناوەندی اتابكی كچان )1995/9/25(.

4- ئامادەیی غه ریبی كچان )1995/9/25(.

ناوی قوتابخانەكانی توركمانی لە سلێمانی:
1- باریش.
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2- باخچەی ساوایانی قۆنجە گول. لە قەزای كفری.
3- قوتابخانەی قرە اوغالنی بنەڕەتی. لە قەزای كفری.

4- ئامادەیی دوغان. لە قەزای كفری.
لە دهۆكیش قوتابخانەی فضولی لە 1994/10/26 كرایەوە و دواتر نەما.

پیتەكانی زمانی توركی
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پرۆگرامی خوێندن بەزمانی توركمانی

خوێندنەوەی كوردی بۆ قوتابخانەكانی سریان و توركمانیيەكان



137

فەرمانی وەزاری پەروەردە لە حكومەتی كوردستان بەژمارە )1557( لە 
)2007/2/11( سەبارەت بەدانانی دوولیژنەی زمانی كوردی تایبەت بەقوتابخانە 
توركمانی و سریانییەكان كەوا وانەكان ئاسانتر بێت لەگەڵ ئەوەی لەقوتابخانەی 

پوختەی ئاماری خوێندنی سریانی
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تر كە بەكوردی دەخوێنن.
ناوی قوتابخانە بنەڕەتیيەكان بەزمانی سریانی لە پارێزگای هەولێر:

1. اربائیلو/ عەنكاوە.
2. ئاشوربان/ سۆران.

3. عنكاوا/ عەنكاوە.
4. یەزدان/ عەنكاوە.

5. حەدیاب/ عەنكاوە.
6. حمورابی/ عەنكاوە.

7. شالما/ عەنكاوە.
8. ئەدی شیر/شەقاڵوە.

9. زیوەر/ شەقاڵوە.
10. هەرموشا/ كۆیە.

11. ئامادەیی عەنكاوەی كوڕان.
12. ئامادەیی عەنكاوەی كچان.

ناوی قوتابخانە دواناوەندیيەكان بەزمانی سریانی لە پارێزگای هەولێر 
دوو قوتابخانە نەبێ  بەزمانی عەرەبین:-

1. دواناوەندی شمیرامی سریانی
2. دواناوەندی عەنكاوەی نموونەیی.

3. نەهرێنی كچان/ عه ره بی.
4. ئەكیتوی كۆڕان/ عه ره بی.
5. دواناوەندی بابلی كوڕان.

6. دواناوەندی نەورۆزی كچان.
7. دواناوەندی سەفينی بنەڕەتی.

8. دواناوەندی شەقاڵوەی نموونەیی.
9. دواناوەندی نوری سریانی.

10. دواناوەندی كاوێزی بنەڕەتی.
ناوی قوتابخانە ئامادەیییەكان بەزمانی سریانی لە پارێزگای هەولێر:

1. ئامادەیی عەنكاوەی كوڕان.
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2. ئامادەیی عەنكاوەی كچان.
ناوی قوتابخانە بنەڕەتییەكان بەزمانی سریانی لە پارێزگای دهۆك:-

1. نۆهەدرا/ قەزای دهۆك.
2. ئەكەد/ قەزای دهۆك.

3. ئۆرهی سریانی/ قەزای دهۆك.
4. شۆڕەش/ قەزای دهۆك.

5. گوندی كوسە / قەزای دهۆك.
6. مانگیش/ قەزای دهۆك.
7. بەهرا بنەڕەتی/ سمێڵ.

8. شیزی/ سمێڵ.
9. باختمێ / سمێڵ.

10. شكەمزل/ سمێڵ.
11. ئاڤزوریك ژووری/ سمێڵ.

12. بەخلەجا/ سمێڵ.
13. شیالما بنەڕەتی/ زاخۆ.

14. پێشخابیر/ زاخۆ.
15. شوحا/ زاخۆ.

16. ئاڤكنداڵ/ زاخۆ.
17. شرتا سوری/ زاخۆ.
18. لیڤو بنەڕەتی/ زاخۆ.

19. رزگاری بنەڕەتی/ زاخۆ.
20. زین/ زاخۆ.

21. اورهای سرسنگ/ ئامێدی.
22. ئنیشكی/ ئامێدی.

23. ئاردان سریانی/ ئامێدی.
24. داودیە/ ئامێدی.

25. دهێ / ئامێدی.
26. دورێ / ئامێدی.
27. كوانی/ ئامێدی.
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28. زاب بنەڕەتی/ ئامێدی.
29. سەروەری/ ئاكرێ .

30. هیزانكی بنەڕەتی/ ئاكرێ .
31. چەم ڕەبەنكێ / ئاكرێ .

32. هەرماشێ / شێخان
ناوی قوتابخانە ئامادەیییەكان بەزمانی سریانی لە پارێزگای دهۆك:

1. ئامادەیی نصیب/ دهۆك.
2. ئامادەیی شمئیل/ سمێڵ.

3. ئامادەیی اورهی/ ئامێدی.
4. ئامادەیی زهویر/ ئامێدی.

5. ئامادەیی زاخۆ/ زاخۆ.
6. ئامادەیی صوكا/ ئاكرێ 

پیتەكانی زمانی سریانی
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پڕۆگرامی خوێندن بەزمانی سریانی
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پوختەی ئاماری خوێندن بە ئەرمەنی
پارێزگای دهۆك/ قەزای زاخۆ

 

پیتەكانی زمانی ئەرمەنی
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گشتی  بەڕێوەبەری  سەركیسیان  موسێس  وارتكێس  بەڕێز  پێزانین:  بۆ 
پەروەردەی دهۆك لە نەتەوەی ئەرمەنی بوو.

خاتوو مانوش سمباگ: ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای دهۆكە.

خوێندن بەزمانی ئەرمەنی



144

پەرلەمانتارە توركمانەكانی خولی دووەمی پەرلەمانی كوردستان
)2009 -2005( 

1. كرخی نجم الدین نورالدین ئالتی برماق.
2. طلعت محمد صالح خەفاف.

3. سهام انور ولی.
4. اسعد شاكر اربیلی.

پەرلەمانتارە توركمانەكانی خولی سێیەمی پەرلەمانی كوردستان 
 )2013 -2009(

1. یشار نجم الدین نورالدین ئالتی برماق.
2. یاووز خورشید عثمان.
3. شێردڵ تحسین محمد.
4. حمدیە معروف احمد.

5. عبدالقادر بازرگان.

وەزیرە توركمانەكان
1. عبداللطیف بندر ئۆغلو/ وەزیری هەرێم.

2. وداد خورشید عثمان/ وەزیری پیشەسازی.
3. سینان عبدالخالق چەلەبی/ وەزیری بازرگانی و پیشەسازی.

4. جودت جرجیس نەجار- وەزیری هەرێم.

1- پەرلەمانتارەكانی خولی یەكەمی پەرلەمانی كوردستان )1992- 2005(/ 
)كلدان سریان ئاشووری(

1. سەركیس ئاغا جان مامەندۆ.
2. شمائیل نەنۆ بنیامین.
3. یونادم یوسف كەنا.

4. ئەكرەم عاشور عودیش.
5. بطرس اسخریا هرمز.

6. فەرنسۆ هەریری.
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2- پەرلەمانتارەكانی خولی دووەمی پەرلەمانی كوردستان 
)2005- 2009()كلدان سریان ئاشووری(

1. رومیو حزیران نیسان هەكاری.
2. جمال شمعون ایلیا.

3. اندریوس یوحنا گورگیس.
4. گالوێژ شابا ججی.

5. بایزار ملكو اوهان. )ئەرمەنی(

پەرلەمانتارانی خولی سێیەمی پەرلەمانی كوردستان 
)2009- 2013( )كلدان- سریان- ئاشووری(

1. سالم تۆما كاكۆ.
2. سۆزان یوسف خوشابە.

3. د. ثائر عبدالرحمن اوغسطین.
4. امیر گوگە یوسف.

5. د. جهان اسماعیل بنیامین.
6. ئارام شاهین داود باكۆیان )ئەرمەنی(.

وەزیرەكانی حكومەتی كوردستان 
)1992- 2010( )كلدان سریان ئاشووری(
1. سەركیس ئاغاجان مامەندۆ/ وەزیری دارایی و ئابووری.

2. یونادم یوسف كنا/ وەزیری هەرێم.
3. نمر ود بیتو یوحنا/ وەزیری گەشت و گوزار.

4. جورج یوسف منصور/ وەزیری هەرێم.
5. ئەنوەر جەبەلی شابو/ وەزیری گواستنەوه و گەیاندن.

6. یونان مرقس حنا/ وەزیری پیشەسازی و وزە.
7. فەرەنسۆ هەریری. وەزیری هەرێم.

8. یوسف حنا یوسف )ابو حكمت( وەزیری هەرێم.
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یەكەم/ پەرلەمانی كوردستان
خولی یەكەم/ فراكسیۆنی بنەوشەیی

1. یونادم یوسف كنا
2. شمائیل ننو بنیامین

3. فرنسیس یوسف شابو/ لە ساڵی 1993 شەهید كرا.
4. اكرم عاشور عودیش.

5. بطرس اسخریا.
ب- كوتلەی یەكگرتووی مەسیحی كوردستان/ 

1. سركیس ئاغاجان مامندو.

دووەم: خولی دووەم:
أ- بزووتنەوەی دیموكراتی ئاشووری

1. اندریوس یوحنا.
2. گالوێژ شابا ججی.

ب- بەرەی ڕۆشنبیری كلدانی/ جمال شمعون عوید
ج- پارتی بیت نەهرینی دیموكراتی/ ڕومیو حزیران هەكاری.

د – یەكێتی دیموكراتی كلدانی/ بایزار ملكو اوهان.

خولی سێیەم
أ- بزووتنەوەی دیموكراتی ئاشووری )لیستی ڕافيدین(:

1. سالم تۆما كاكۆ.
2. جیهان اسماعیل بنیامین.

ب- لیستی ئەنجومەنی میللی كلدانی سریانی ئاشووری:
1. امیر گوگە.

2. ثائر یوسف عبداالحد.
3. سوزان یوسف یوحنا.

دووەم/ حكومەتی هەرێمی كوردستان
كابینەی یەكەم

یونادم یوسف كنا/ وەزیری ئاوەدانكردنەوە و نیشتەجێكردن.
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كابینەی دووەم
أ- بزووتنەوەی دیموكراتی ئاشووری

یونادم یوسف كنا/ وەزیری ئاوەدانكردنەوە و نیشتەجێكردن.
حكمت( )ابو  یوسف  حنا  یوسف  كوردستان/  سەربەخۆی  كاری  پارتی  ب- 

وەزیری هەرێم.
كابینەی سێیەم

أ- بزووتنەوەی دیموكراتی ئاشووری.
یونادم یوسف كنا/ وەزیری پیشەسازی و وزە.

ب- پارتی كاری سەربەخۆی كوردستان
یوسف حنا یوسف )ابو حكمت( وەزیری هەرێم.

ج- سركیس اغاجان مامندو/ پارتی دیموكراتی كوردستان/ وەزیری دارایی
د- فرەنسو هەریری/ وەزیری هەرێم

كابینەی سێیەم
 فرەنسۆ هەریری/ پارێزگاری هەولێر/ پارتی دیموكراتی كوردستان.

كابینەی چوارەم
دیموكراتی  پارتی  دهۆك/  پارێزگای  جێگری  گورگیس/  شلیمون  گورگیس 

كوردستان
كابینەی چوارەم

أ- بزووتنەوەی دیموكراتی ئاشووری
یونان مرقس حنا/ وەزیری پیشەسازی و وزە.

ب- پارتی دیموكراتی كوردستان
سركیس ئاغاجان ماندو/ وەزیری دارایی.

كابینەی پێنجەم
أ- سركیس ئاغاجان/ پارتی دیموكراتی كوردستان/ وەزیری دارایی.

كۆمەڵگەی  كاروباری  بۆ  هەرێم  وەزیری  )سەربەخۆ(  منصور  جورج  ب- 
مەدەنی.

ج- نمرود بثیو یوحنا/ حزبی نیشتمانیی ئاشووری/ وەزری گەشت و گوزار.
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كابینەی شەشەم
انور جبلی شابۆ/ وەزیری گواستنەوه  و گەیاندن.

مەجلیسی حوكم
بزووتنەوەی دیموكراتی ئاشووری

یونادم یوسف كنا.
ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق
ئەنجومەنی كاتی )100( ئەندام

1. یونادم یوسف كنا / بزووتنەوەی دیموكراتی ئاشووری.
2. جاكلین قوسین.

خولی یەكەم
1. یونادم یوسف كنا/ بزووتنەوەی دیموكراتی ئاشووری.

هاوپەیمانی  لیستی  لەنێو  كلدان  دیموكراتی  حزبی  ساوا/  افرام  عبداالحد   .2
كوردستان.

حكومەتی عێراقی فيدراڵ
كابینەی یەكەم 

1. بهنام بولص ألبازی/ وەزیری گواستنەوە/ بزووتنەوەی دیموكراتی ئاشووری.
دیموكراتی  بزووتنەوەی  كەركووك/  پارێزگای  جێگری  الزار/  سرگون   .2

ئاشووری.
كابینەی دووەم

باسكال ایشو/ وەزیری كۆچ و كۆچبەران/ بزووتنەوەی دیموكراتی ئاشووری
سركون الزار/ جێگری پارێزگای كەركووك/ بزووتنەوەی دیموكراتی ئاشووری.

كابینەی سێیەم
باسمە یوسف بطرس/ وەزیری زانست و تەكنەلۆجیا/ بزووتنەوەی دیموكراتی 

ئاشووری.
كابینەی چوارەم

لە  كوردستان/  دیموكراتی  پارتی  پیشەسازی/  وەزیری  هەریری/  فەوزی   .1
لیستی هاوپەیمانی كوردستانی.

2. وجدان میخائیل/ وەزیری مافی مرۆڤ/ لیستی عێراقیە.
دیموكراتی  بزووتنەوەی  كەركووك/  پارێزگای  جێگری  اوراها/  ادوار   .3

ئاشووری.
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پۆستە گشتییەكان لە هەرێمی كوردستان
1. نزار حنا بطرس/ بەڕێوەبەری گشتی فێركردنی سریانی/ وەزارەتی پەروەردە.

2. امیر صلیوە مروگی/ بەڕێوەبەری گشتی لە وەزارەتی تەندروستی.
3. انیس عبداالحد/ بەڕێوەبەری گشتی ژینگە لە وەزارەتی ژینگە.

ئایینی  كاروباری  ئەوقاف و  لەوەزارەتی  گشتی  بەڕێوەبەری  البیر/  خالید   .4
مەسیحی.

پەرلەمانتارە ئێزیدییەكان لە پەرلەمانی كوردستان
1. عیدۆ بابەشێخ. )خولی یەكەم(

2. خەیری سەعید عەلی بەگ. )خولی یەكەم(
3. مریم حسن ابراهیم. )خولی دووەم(.
4. عزالدین باقەسرێ . )خولی دووەم(.
5. پیر خدر سلیمان. )خولی دووەم(.

6. حازم تەحسین سەعید )خولی سێیەم(.

وەزیرەكانی ئێزیدییەكان لە حكومەتی كوردستان
1. تمر كچو هسام/ وەزیری هەرێم.

2. د. دخیل سهام قاسم/ وەزیری هەرێم.
3. محمود مجید/ وەزیری هەرێم.

4. جمیل خدر عبدال/ وەزیری هەرێم.
5. جمیل سلێمان حیدر/ وەزیری كشتوكاڵ و سەرچاوەكانی ئاو.

 
توركمانی و  بەزمانی  خوێندن  كوردستان  لەحكومەتی  ڕەوایە  مافێكی 
فەرمین  زمانی  دوو  كە  عەرەبی  كوردی و  سەرەڕای  ئەرمەنی  سریانی و 
لەعێراقدا بەڕێكوپێكی جێبەجێ  دەكرێن بەاڵم لە سەردەمی حكومەتی بەعسیزم 
نەك قۆناغێكی خوێندن بەزمانی توركمانی و سریانی و ئەرمەنی نەبوو بەڵكو 
بكەن  داوا  بەناچاری  خەڵك  دەبوایە  دەكرا و  دابەش  گۆڕین(  )نەتەوە  فۆڕمی 
تۆمار  خۆیان  ناوی  دیكە  بەنەتەوەی  شاشی  بەهەڵە و  لەبەرئەوەی  بنووسن 
پڕ  فۆڕمەكەی  ئەوەی  )عەرەبن( و  بەنەتەوەی  سەر  ڕاستییەكەی  كردووە و 
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نەكردبایەوە ئەوا یا بۆ هەرێمی كوردستان یا بۆ ناوەڕاست و باشووری عێراق 
ڕەوانە دەكرا، بەاڵم ئەوانەی ڕەوانەی كوردستان دەكران قەدەغە بوو ئامێری 
كارەبایی لەگەڵ خۆیان ببەن تا ئەو ڕادەیەی قسەكردن لەقۆناغەكانی خوێندن 
جگە لەزمانی عەرەبی هەر )ممنوع( بوو  و زۆر دۆكۆمێنت لەم بارەوە هەیە 
ئەتوانین پتر و فراوانتر لە سەرچاوەكان بیانخوێنینەوە، ناوی شوێنە گشتییەكان 

مەكتەب )قوتابخانە/ زۆر شوێنی دیكەیان بۆ زمانی عەرەبی دەگۆڕی(. 
پەروەردە  وەزارەتی   )1992( لە  هەر  دكتاتۆری  ڕژێمی  بەپێچەوانەی 
لەحكومەتی كوردستان هەموو پێداویستییەكانی خوێندنی بەزمانی توركمانی و 
كەرەستەكانی  كتێبەكان و  مامۆستا و  بینایە و  لە  هەر  ئەرمەنی  سریانی و 
توركمانی و  بەناوی  هەر  خوێندنیش  قوتابخانەكانی  ناوی  كرد و  دابین  دیكە 
بپارێزن و  بەتەواوی  تایبەتمەندی خۆیان  تاكو  نراون،  ناو  ئەرمەنی  سریانی و 
ئەوە  بەزمانی كوردی و  لەقۆناغەكانی خوێندن  ئاسانترە  تیا  وانەی كوردییان 
كراوە و دەكرێ  مافێكی سروشتی و ڕەوای ئەو نەتەوانەیە و پشووی فەرمییان 
پێزانین  بۆ  بەكاردەهێنرێ ،  نەتەوانە  ئەو  بەجل وبەرگی  تایبەت  پوولی  هەیە و 
بەشداربوان لەشاندی كوردستان بۆ نووسینەوەی دەستووری كۆماری عێراق 
جەختیان لەسەر ناوهێنانی زمانی توركمان و سریانی و ئەرمەنی دەكرد و دواتر 
لەدەستووری كۆماری عێراق )2005( لەماددەی چوارەمیدا جێگیر بوو، بەاڵم 
پێویستە ئەم الیەنە بەچاكی لە كوردستان و عێراق و هەندەران باس و خواسی 
لەسەر بكرێت، چونكە دەتوانم بڵێم كەمتەرخەمی لە بەدەرخستنی زوڵم و زۆرداری 
سەر ئەو نەتەوانە بەدونیای دەرەوە نەناسراوە و دەتوانین بەوەرگێڕانی بابەت و 
سەردانی شاندەكان بۆ ئەو شوێنانە تاكو بەزیندوویی و گەرما وگەرم لەهزر و 
لەكرۆكی  هاوبەشی  بەشداری و  یەكسانی و  كە  بزانن  بێ  و  نەوەكاندا  بیری 
هەرچەندەبێ ،  ژمارەیان  نەتەوەكان  هەموو  پێكەوەژیانی  دیموكراسییەتدایە  و 
دەبێ  مافەكانیان دابین و جێبەجێ  بكرێ  و هەر كەموكوڕییەك لەكاتی پیادەكردن 
هەستی پێ  كرا بەزووترین كات الببرێ  و پێداچوونەوەی بۆ بكرێ . هەروەها 
كۆڕ و كۆبوونەوە و سمینار و كۆنگرە لەبارەی سیاسەتی زمان ببەسترێ ، چونكە 
ئەم سیاسەتە نەك لەواڵتان بەڵكو حزب و الیەنەكانیش لەبەرنامەی هەڵبژاردن 
تاكو  زمانەكان هەبێ   ئەكادیمیای  هیوادارم  هەیانە و  داواكارییەكاندا  لەكرۆكی 
بەپالنی تۆكمە بۆداڕێژراوی درێژخایەن خەمخۆری زمانەكان بەڕێوە ببات و 
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پێویستە یاسای زمانەكان لە پەرلەمانی عێراق و كوردستان دەربچێ ، هەروەكو 
لە واڵتان و هەرێمەكانیان دەریانچوواندووە و بەرێكوپێكیش جێبەجێ  دەكرێت و 
ژمارەی  دروستیی  ڕاست و  تاكو  بدرێ  ئەنجام  گشتی  سەرژمێری  پێویستە 
نەتەوەكان و ڕێژەیان بزانرێ ، تاكو واڵت و الیەنەكان بزانن ئەو مافانەی هەیانە، 
مافێكی ڕەوایە و ئەوەی هەیە و دابین كراوە، گەر بەدەركەوت ڕێژەكەیان كەمتر 

بوو ئەوا مافەكانیش پتر دەكرێ .
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پاشكۆی ژمارە )1(

بسم الله الرحمن الرحیم

حزب البعث العربي االشتراكي                            امة عربية واحدة ذات رسالة خالدة
        القطر العراقي

قيادة مكتب تنظيم الشمال                                               العدد/ 71
                                                                 التاريخ / 11/شعبان/1409هـ

                                                                    المصادف 1989/3/18

                                  
سري للغاية ومستعجل جدا        

وتفتح من قبل الرفيق امين سر قيادة الفرع          

الى / قيادة فرع اربيل لحزب البعث االشتراكي
م/ الدراسة الكردية

تحية رفاقية
القطرية صدام  القيادة  امين سر  الرفيق  واوامر  الينا  المبلغة  واالوامر  التوجيهات  الى  اشارة 

حسين حفظه الله اثناء اجتماعات القيادة القطرية تقرر مايلي:
في  وطبقت  اعدت  التي  الدراسة  مشروع  في  النظر  باعادة  ادناه  اسماؤهم  المدرجة  قيام   -1
تعقد  ان  وعلى  العربية  الدراسة  الى  الكردية  الدراسة  لتغيير  السبعينات  في  دهوك  محافظة 
االجتماعات في مقر مكتبنا وبرئاسة الرفيق امين سر قيادة مكتب تنظيم الشمال بحيث تتالئم 
الدراسة مع الوضع النفسي لسكان محافظتي اربيل والسليمانية على ان تطبق بنسبة )%70( 
للسنة الدراسية 1990/89 وبنسبة )100%( للسنة الدراسية 1991/90 لغرض القضاء على التيار 
العنصري الشوفيني في المنطقة الكوردية وعدم ظهورها مستقبال حيث انهى عمليات االنفال 
الدراسة  المشاركين في  القطر وتبليغ  الى خارج حدود  الرجعية وابعدوا  الحركات االنفصالية 

بالكتمان الشديد حول الموضوع وعلى ان تنجز خالل شهر واحد.
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پاشكۆی ژمارە )2(
گۆڕینی ناوی شوێنەكان(

بیان
بناء على ما جاء بقرار مجلس محافظة نينوى العام المتخذ في 1974/10/1، 

قررنا تبديل اسماء البلديات المدرجة ادناه الى االسماء المبينة ازاء كل منها:-
وزیر البلدیات

الوقائع العراقية عدد 2425 )1974/12/16(
بيان رقم )11944(

بناء على ما جاء بقرار مجلس محافظة التأميم المرقم )55( في 2-3-1976، قررنا تبديل 
اسماء القرى المدرجة ادناه التابعة لناحية قره حسن بمحافظة التأميم، باالسماء المبينة 

ازاء كل منها.
االسم الجديد االسم القديم       

اليرموك 1- شرنجة بوالق    
النصر 2- زندانة    

جده 3- يارمجة    
المقداد 4- قره لو    
الرزاى 5- صارى تبه كبير   
سيناء 6 – صارى تبه صغير   
الوليد 7- صارى تبه يونس   

المتنبي 8- رجيبات عليا    
الكندي 9- رجيبات سفلى    

الخنساء 10- طوقما قلو    
القادسية 11- ترجيل    

ابو محجن الثقفي 12- پنجة على    

الوقائع العراقية عدد 2532 ص 24  1976/6/7.
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پاشكۆی ژمارە )3(
كۆتای ئەرمەنییەكان )2009/2/12( لە پەرلەمانی كوردستان

نەتەوە  لەبارەی  سەرچاوە  بەدوای  بەچڕ وپڕی  ساڵێكە  چەند 
ئەفریقیا  باكووری  ئەمازیغییەكانی  لەبارەی  دەگەڕێم و  هەڕەشەلێكراوەكان 
لەنێوان  زۆر  وێكچوونێكی  ئەوەی  لەبەر  لەبەردەستدایە،  كتێبێكم  پڕۆژەی 
كە  موسڵمان  سەركردەی  هەردوو  چونكە  هەیە،  ئەمازیغ  كورد و  نەتەوەی 
ڕۆڵیكی یەكجار مەزنیان لەباڵوكردنەوەی موسڵمانیەتی هەبووە )سەالحەددینی 
نەتەوەش  هەردوو  ئەمازیغییە(.  زیادیش  كوڕی  تاریق  كوردە و  ئەیوبی- 
لەزۆرینەی ئەو واڵتانەی پێوەی لكێنراون نكۆڵی لەبوونیان دەكەن و ناوەكانی 
ناونانی  تاكو  حوكمڕان،  نەتەوەی  بۆناوی  گۆڕیوە  ئەمازیغی(یان  )كوردی  و 
لەبەرامبەریان،  لەدڵن  داخ  هێندە  قەدەغەیە.  نەتەوەكەیان  بەناوی  منااڵنیشیان 
بۆیە چەكی كیماویشیان دژیان بەكارهێناوە، بەاڵم لەبارەی ئەرمەنییەكان چەند 
هۆكارێك پاڵی پێوەنام كە زۆرتر و بەپەرۆشتر لەم بوارەدا بایەخیان پێ بدەم 
چونكە ئەم نەتەوەیە لە هەرشوێنێكی دونیادا ژمارەیان هەرچەندبێ  ئەوا زمانی 
بەناوی  مناڵەكانیشیان  ناوی  پێ دەكەن و  قسەی  ناكەن و  لەبیر  نەتەوایەتییان 
هەبێ ،  واڵتێكدا  لەهەر  ڕەوەندیان  ئەرمینیا  لەواڵتی  دەنێن و جگە  ناو  ئەرمەن 
جێ پەنجەی هەڵوێست و تایبەتمەندیی ناسنامەیان پاراستووە و عەوداڵی كێشەی 
نەتەوەكەیانن و توانیویانە تاكو ئەم نووسینە لە )20( بیست واڵت و ڕێكخراوەی 
نێودەوڵەتیدا جینۆسایدی ئەرمەنییەكان )1915-1918( لەیاسا و بڕیاری واڵتان و 
ڕێكخراوە نێودەوڵەتییەكاندا دەربچوێنن و لە كوردستانیش هەر دوای ڕاپەڕینی 
چەندان  كراوە و  دابین  زگماكیان  بەزمانی  نەتەوەكان  بۆ  خوێندن  1991ەوە 

پۆست و پلەو پایەیان لە دەزگاكانی حكومەتی كوردستاندا هەیە.
مافی  ئەوا  پەروەردەشدا  ڕۆشنبیری و  وەزارەتی  لەیاسای  پێشتریش 
ڕۆشنبیری و پەروەردە و فێركردن دابین كراوە  كە لیژنەی پشتیوانی پەرلەمانی 
لە  بەشدارییان   )2005 كوردستان-  هاوپەیمانی  فراكسیۆنی  بۆ  كوردستان 
داكۆكی  كوردستان  شاندی  لەوێش  كرد  عێراق  دەستووری  نووسینەوەی 
لەمافی نەتەوەكانی كوردستان دەكرد و توانی ناوی هەموویان لەدەستووری 
كۆماری عێراقدا جێگیر و تۆمار بكات و ئەمساڵ كە باس لەپرۆژەی هەمواركردنی 
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چوارەمی یاسای هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردستان كراو كۆتاشی بۆ نەتەوەكانی 
دیكە توركان و كلدان سریان ئاشووری دانرا و ناوی ئەرمەنییەكان نەهات، بۆیە 
بەندە لە راپۆرتی لیژنەی یاسایی لەتەك ناوی خۆم نووسیم )الریمان هەیە( 
كە پرسیاریان كرد بۆچ گوتم لەبەر ئەوەی كۆتا نەدراوە بە ئەرمەنییەكان لە 
گفتوگۆی دوو قۆڵی و سێ  قۆڵی دووپاتم دەكردەوە و لەدانیشتنی تایبەتمەند بۆ 
هەمواركردنی چوارەمی یاسای هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردستان كە ماددەی 
نۆرەم  كە  بكەم و  قسە  ئەوەی  بۆ  كردەوە  بەرز  دەستم  خوێنرایەوە،  دەیەم 
هات گوتم: )ئەو بڕگەیەی كە خوێندرایەوە. ناوی ئەرمەن لەبیركراوە، ئەرمەن 
نەتەوەیەكی تایبەتە و زمانی تایبەتی خۆی هەیە، سەقافە و شتەكانی جیاوازە، 
لەگەڵ ئەوانی تر، زۆر پێویستە لێرەدا ناویان بێت، من پشت ئەستوورم بەوەی 
لە  بڕیارێكمان  ئێمە  ئەكەم،  باس  یاسایی  الیەنی  و  دەستووری  الیەنی  كەوا 
لەوێ    )2002/11/17( لە   )26( بەژمارە  دەركردووە،  كوردستان  پەرلەمانی 
سێیەمی  هەمواركردنی  لە  یەكەم:  خاڵی  ئەوە  تێدایە،  ئەرمەنیشی  پێكهاتەكان 
ئەو  لەحزبەكانی  حزب  كام  كە  هەیە،  یەكمان  بڕگە  كوردستان  پەرلەمانی 
كورسییەكی  ئەرمەن  ئەدرێتێ ،  كورسییەكی  هێنا  دەنگی  زۆرترین  نەتەوەیە، 
دراوەتێ ، بەاڵم ئێستا ئێمە پەشیمان ببینەوە و كورسی نەدەینێ  و ناوی نەهێنین 
لە قانونی تاڵ لە ماددەی نۆ كاك فرسەت لە هەموومان باشتر  نابێت،  ئەوە 
ئەزانێ  كە ئێمە دواتر لەدەستووری عێراقی بەشداریمان كرد، ناوی ئەرمەن 
لەدەستووری عێراقیدا هەیە، لەماددەی چوارەم بەسەراحەت دێت، لێرەدا البراوە، 
لەدەستووری عێراقی دان بەهەموویدا دەنێت، من كە باسی ئەوە ئەكەم لە 1992 و 
2004 دان بەهەموو بڕیار و قانونەكانی پەرلەمانی كوردستان دەندرێت، ئێمە 
كە بڕیارمانداوە ئێستا پەشیمان ببینەوە، ئەوە ناكرێت، لەپرۆژەی دەستووری 
ئێستاشمان ناوی ئەرمەن هاتووە، بۆیە مافێكی دەستووری و یاسایییە، دەبێ  
ناوی ئەرمەن بێت، ئەگەر هاتو لەبیركرا، واتە مافەكانی دەستووری و یاسایییان 

پێشێل دەكرێت، زۆر سوپاس(.
نظام(  )نقطة  لە  بكەمەوە  لەسەر  جەختی  دەبێ   كە  كرد  هەستم  دواتر 
هەمدیسان دەبێ  ناویان تۆماربكرێ  و كۆتایان بدرێتێ، چونكە باس لەوە دەكرا 
ڕەوایە  مافێكی  بەڵكو  نییە،  پێویست  ژمارەی  كۆتا  چونكە  چەندە،  ژمارەیان 
كە دەبێ  كۆتایان هەبێ  و، هەروەها نابێ  هەڵوێستی چەندین پەرلەمانتار لەیاد 
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پێشنیازەكە  دواجاریش  بۆ  كردو  ڕێكوپێكیان  داكۆكێكی  ئەوانیش  كە  بكرێ ، 
بۆ  كوردستان  پەرلەمانی  لە  كۆتا  لە  كورسییەك  كە  بڕیاردرا  دەنگ  بەكۆی 
دابین  ئەرمەنییەكان  بۆ  كوردستان  پەرلەمانی  هەڵبژاردنی  سێیه می  خولی 
لەیاساكە دەنگی بۆ درا: )سێیەم:  لە )2009/2/12( بڕگەكە بەم جۆرە  بكرێت 
یەك كورسی تەرخان دەكرێ  بۆ ئەرمەن كە پاڵێوراوانی ئەم پێكهاتە كێبركێی 
لەسەر دەكەن(. ئەمەش ڕاست و دروستیی پێكەوەژیان و لێبوردەیی نەتەوەكان 
لە كوردستان دەگەیەنێ  و لەتەك توركان و كلدان سریان ئاشووریدا واتە یازدە 
كورسی بۆ نەتەوەكان بەكۆتا تەرخان كرا، كە ئەمەش مافێكی دەستووری و 

یاسایی پێكهاتەكانی گەلی كوردستانە.
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بۆ/ سەرۆكایەتی ئەنجومەنی نیشتمانیی كوردستان- عێراق
بابەت/ ڕاپۆرتی لیژنەی یاسایی

ڕێبەندانی  19ی  بەرامبەر   )2009/2/8( ڕۆژی  بەیانی  یاسایی  لیژنەی 
هەمواركردنی  یاسای  پڕۆژە  لەسەر  گفتوگۆ  بۆ  كۆبۆوە  كوردی  2708ی 
چوارەمی یاسای هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نیشتمانیی كوردستان- عێراق ژمارە 
لەئەندامانی  یاسایی  ژمارەی  لەالیەن  كە  هەمواركراو  1992ی  ساڵی  )1(ی 
پەرلەمان پێشكێش كراوە، دوای خوێندنەوەی یەكەمی لەدانیشتنی ژمارە )12(
لیژنەكەمان  ڕاگۆڕینەوە،  تاوتوێكردن و  دوای   )2008/11/4( لە  پەرلەمان  ی 
ڕاپۆرت و ڕاسپاردەكانی سەبارەت بەپڕۆژەكە بەم جۆرەی خوارەوە پێشكێش 
دەكات بەمەبەستی پەلەكردن لەئەنجامدانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردستان 

پێش كۆتایی خولی ئێستای:-
دەكات  پێشنیاز  دەكات و  بەشێوەیەكی گشتی  لەپڕۆژەكە  پشتگیری  لیژنە 

تەنها هەندێ  گۆڕانكاری لەهەندێ  لەم بڕگەو ماددانەی خوارەوە بكرێت:-
بڕگەی 2 لەماددەی 21.
بڕگەی 1 لەماددەی 22.
ماددەكانی 46، 49، 50.

هەردوو بڕگەی )1، 5( لەماددەی 56.
زێدەكردنی دوو بڕگە بۆ ماددە 18 لەسێیەم هەمواركردنی یاساكە.

زێدەكردنی دوو ماددە بۆ سەر پڕۆژەكە.
چونكە هەمواركردنەكانی تری پڕۆژەكە جگە لە داڕشتنەوە، چ گۆڕانكارییەكی 

جەوهەری نەدەپێكا بەدەر لە:-
1- كەمكردنەوەی تەمەنی ئەندامی پەرلەمان لە 30 ساڵ بۆ 25 ساڵ.
2- زێدەكردنی كۆتای نوێنەرایەتی ژنان لە پەرلەمان لە 25% بۆ%30.

پاشكۆی ژمارە )4(
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3- تەرخانكردنی پێنج كورسی بۆ كلدان و ئاشووری و سریان.
4- تەرخانكردنی پێنج كورسی بۆ توركمان.

تكایە بفەرموون بۆ ئەو گۆڕانكارییەی لە پڕۆژەكەمان كردووە هاوپێچی 
ڕاپۆرتەكەمانە بكرێتە ئەساسی گفتوگۆ و ڕادەربڕین لەبارەیەوە.

لەگەڵ ڕێزماندا...

عبدالكریم هەمەوەند                      دادوەر/ عەونی بەزاز                  شێروان حەیدەری
بڕیاردەری لیژنەی یاسایی    جێگری سەرۆكی لیژنەی یاسایی             سەرۆكی لیژنەی یاسایی

خلیل ابراهیم محمد                             طارق جامباز                       كریم بحری برادۆست
      ئەندام                                         ئەندام                                    ئەندام

                        

   

  محمد صالح اسماعیل                      دلیر محمد شریف                      قادر سعید )زانا( 
             ئەندام                                  ئەندام                                  ئەندام

       سەردار هەركی                                                                    د. ڕۆژان دزەیی

             ئەندام                                                                              ئەندام  
 

الریمان هه یه 
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پاشكۆی ژمارە )5(/أ
ئەو گۆڤار و ڕۆژنامانەی بەزمانی سریانی دەردەچن

یەكەم: كە لەدەزگای كەنیسەوە دەردەچن.
1- مجلة الفكر المسيحي/ األدباء الدومنیكان في العراق.

2- مجلة نجم المشرق/ بطريركية الكنيسة الكلدانية.
3- مجلة بین النهرین / بطریركیة الكنیسة الكلدانية.

4- مجلة االفق/ الكنیسة الشرقیة القدیمة.
5- مجلة الزنبقة/ مطرانية السریان االرثوذكس بغداد.

في بعض  االنتشار  الی صحف ومجالت بشكل نشرات غیر واسعة  باالضافة 
الرعیات والخورنات.

دووەم: كە لەدەزگاكانی سیاسی )حزبەكان و چاالكوانانی نەتەوەیی( دەردەچن.
6- جريدة بهرا/ طبعتین عربیة وسریانیة/ الحركة الديمقراطية اآلشورية.

7- جريدة میزلتا )المسیرة(/ اتحاد الطلبة والشبیبة الكلدو آشوری.
8- مجلة المجلس الشعبي/ المجلس الشعبي الكلدانی السریاني اآلشوري.

9- جريدة قویامن )نهضتنا(/ الحزب الوطني اآلشوري.
10- جريدة بیث نهرین )بین النهرین(/ حزب بيث نهرین الدیمقراطي.

11- جريدة نیشا )الهدف(/ اتحاد بيث النهرین الدیمقراطي.
سێیەم: كە لەدەزگای حكومەت و دەزگاكانی كۆمەڵگەی مەدەنی دەردەچن:

سریانی  هونەری  ڕۆشنبیری و  گشتی  بەڕێوەبەرایەتی  بانیبال/  گۆڤاری   -12
لەوەزارەتی ڕۆشنبیری و الوان لە هەرێمی كوردستان.

13- جريدة مردوثا )الثقافة(/ نفس المؤسسة اعاله.
14- مجلة ردیا كلدایا )المثقف الكلداني/ جمعیة الثقافة الكلدانية في عنكاوا- اربیل.

15- جريدة بین عنكاوا/ نفس الجهة اعاله.
16- جريدة علیموثا )الشبیبة(/ نادي شباب عنكاوا في اربیل.

17- مجلة دیانا/ نخبة من مثقفي قضا ء دیانا في اربیل.
18- مجلة معلثا )المدخل(/ رابطة إتحاد األدبا ء والكتاب اآلشوریین في دهوك.

19- مجلة سیمتا )الكنز(/ دار المشرق الثقافية في دهوك.
20- مجلة االبداع السریانی/ نخبة من مثقفي بخدید- قره قوش في سهل نینوی.

21- مجلة نجم بین النهرین/ المركز الثقافي اآلشوري في دهوك.
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 پاشكۆی ژمارە )5(/ب
ئەو ڕۆژنامە و گۆڤارانەی بەزمانی توركمانی دەردەچن

رۆژنامەكان:
1. دوغوش )پارتی نیشتمانی توركمانی(/ هەولێر.
2. قاردا شلق )یانەی برایەتی توركمانی(/ هەولێر.

3. باغمسیز )بزووتنەوەی توركمانی سەربەخۆ(/ هەولێر.
ناو بۆ بزووتنەوەی  ایلی پاشان گۆڕا بەهەمان  )پارتی توركمان  التركمان   .4

چاكسازی توركمانی( بەسەرۆكایەتی عبدالقادر بازرگان/ هەولێر.
5. سارای.
گۆڤارەكان:

1. باریش )1993( سەر بەوەزارەتی ڕۆشنبیری و الوان/ هەرێمی كوردستان- 
عێراق.

2. دوغرو )1995( سەر بە كۆمەڵەی ڕۆشنبیری توركمان لە كوردستان.
ئێزگەو ڕادیۆ و تەلەفزیۆنەكانی كە بەزمانی توركمانی پەخش دەكرێن:

1. تەلەفزیۆنی توركمان ایلی لە ساڵی 1994 لە هەولێر دەستی بەپەخش كردووە.
2. رادیۆی توركمان ایلی لە ساڵی 1992 دەستی بەپەخش كردووە.

3. ئێزگەی قاردا شلق سەسی كە سەر بە یانەی برایەتی توركمانە لە ساڵی 
1999 دەستی بەپەخش كردووە.

4. ئێزگەی توركمان لەكفری لە ساڵی 1995 دەستی بەپەخش كردووە.
5. ئێزگەی دوغوش لە هەولێر.

6. رادیۆی )دوغرو( كە سەربەكۆمەڵەی ڕۆشنبیری توركمانە.
7. ئێزگەی قارداشلق كە سەر بەپارتی برایەتی توركمانە.
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پاشكۆی ژمارە )6(
زانیاری لەبارەی ئەرمەنییەكانی عێراق

1- ژمارەی ئەرمەنییەكان لەعێراق )14- 15( هەزار كەسن.
2- ژمارەی ئەرمەنییەكان لە كوردستان )4- 5( هەزار كەسن.

مووسڵ،  كەركووك،  بەسرا،  )بەغدا،  دەژی  تیا  ئەرمەنی  شوێنانەی  ئەو   -3
هەولێر، دهۆك، زاخۆ، هاوریسك، ئەفزوك، میرە، كرە، ملیس، قەرەقوش(.

4- مێژووی هەبوونیان لە هەرێمی كوردستان دوای جینۆسایدی ئەرمەنییەكان 
لەالیەن عوسمانیيەكانەوە.

ساڵی  بۆ  دەگەڕێتەوە  لەعێراق  گشتی  بەشێوەیەكی  هەبوونیان  مێژووی   -5
.1800

زانیاريی دیكە:
ئەرمەنییەكان بەكۆتا كورسيێكیان لە پەرلەمانی كوردستان 2010 وەدەست 
هێنا و هەروەها كورسيێك لەئەنجومەنی پارێزگاكان  و ئازادانە كارەكانیان لە 

هەرێمی كوردستان ئەنجام دەدەن.

                                              بایزار ملكو اوهان
                                        ئەندامی پەرلەمانی كوردستان 

2009/6/16                                                     
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پاشكۆی ژمارە )7(/ أ

برای زۆر بەڕێز تاريق جامباز
رێزو ساڵو و خۆشەویستی...

وەكو بەڕێزتان ئاگەدارن، دیرۆكی ئێزیدیيان پڕ خوێن و كوشتن و زوڵم و 
زۆری بووە، ژمارەی فەرمانەكان بۆسەر ئێزدیيان لە )72( فەرمان تێپەڕیوە و 
زۆربەیان لە سەردەمی عوسمانیيەكان بوویە، سەرەڕای ئەو مێژووە تاڵە هەر 
كوردستان  هەرێمی  لەعێراق و  بەتایبەت  كەوتووبێت  بەدەستیان  دەرفەتێك 
سەری خۆیان بەرز كردۆتەوە و جێگای خۆیان كردۆتەوە، بۆ نموونە )حسێی 
بەگی داسنی( كە لەسەردەمی خۆی میری شێخان و سۆران بووە،  و ئێزدی میرزا 
)میرزای داسنی( بووە والی مووسڵ لەسەردەمی سوڵتان مرادی چوارەم و زۆر 
ناوی تریش هەنە، وەكو )بابەشێخ ناسر( كە ڕۆڵێكی باشی لەپەیوەندی ئێزدی 
خاتوون(  )مەیان  هەروەها  نۆزدەدا،  چەرخی  لە  هەبوو  ئەوروپیيەكان  لەگەڵ 
داپیری میر تەحسین بەگ كە نزیكی چل ساڵ لەچەرخی ڕابردوو دەستەاڵتی 
دەستەاڵت و  لەگەڵ  پەیوەندی  بوو  و  بەڕێزەوە  ژنە  ئەو  بەدەستی  ڕاسەقینە 
لەگەڵ بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی كورد هەبو و زۆر ناوی تریش هەنە، لەوانە و 
ئەنجومەنی  ئەندامی  كە  آغا خلف  الحسني( – مطو  )عبدالرزاق  بەپێی قسەی 
نوێنەرانی عێراق بوو لەخولی )11( ساڵی 1947و )حاجی مادۆ( كە یەكەمین 
قایمەقامی ئێزدی بوو لە شێخان و دوو، سێ  كەسیش ببوون بە بەڕێوەبەری 
ناحیە و یەكێك بوویە )ئامر لیوا پاشا خلف ناسر(  و )حەسەن براهیم حاجی( 

یەكەم ئەفسەری پۆلیس بوون لە پەنجاكان.
ئێستاش ناوی ئەو بەڕێزانە دەنووسم كە دوایی ساڵی 1992 پلەو پایەیان 

هەبووە:-
1- خیری سعید علی بەگ/ ئەندامی پەرلەمان )1992- پ. د.ك(.

 -1993( كوردستان  پەرلەمانی  ئەندامی  بابەشێخ/  اسماعیل  حجی  عیدو   -2
2005، ی. ن. ك(. جێگری مەڵبەندی بادینان + مووسڵ )2003- 2006(.

تائێستا(.  )2006 و  ئێزدیان  كاروباری  بۆ  كۆمار  سەرۆك  راوێژكاری 
سەرپەرشتیاری نووسینگەی كاروباری ئێزدیان )2007 و تائێستا(.

وەزیر  جێگری   ،)1992( دهۆك  پارێزگای  هاریكاری  حجی/  ناسر  عادل   -3
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عێراق  نیشتمانی  كۆمەڵەی  ئەندامی   ،)1997( كشتوكاڵ  وەزیری  پاشان 
)2004- بۆشەش مانگ(.

4- حیدر قاسم ششو/ ئەندامی كۆمەڵەی نیشتمانیی عێراق )2004- بۆشەش 
مانگ(.

5- كامیران خێری سعید/ ئەندامی كۆمەڵەی نیشتمانیی عێراق )204- بۆ شەش 
مانگ(.

6- د. جاسم الیاس مراد/ وەزیری هەرێم ساڵی )1997- 2001(.
وەزیران  ئەنجومەنی  كاروباری  بۆ  هەرێم  وەزیری  عبدال/  خدر  جمیل   -7

.)2005 -2001(
دهۆك  لە  دادوەر  چوارەم و  كابینەی  هەرێم  وەزیری  هسام/  كجو  نمر   -8

.)2005 -2001_
9- محما خلیل سنجاری/ ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران )2006- 2010(.

10- امین فرحان جیجو/ ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران )2005- 2009( لەسەر 
لیستی بزووتنەوەی چاكسازی و پێشكەوتنی ئێزیدیان.

11- محمود عیدو وەزیری هەرێم _2006(. نوێنەری )ی. ن.ك( لە ئیسپانیا.
12- د. دخیل سعید خدر/ وەزیری هەرێم )2006(.

سڤیل  كۆمەڵگەی  بۆكاروباری  دەوڵەت  وەزیری  عوسمان/  فرمان  ممو   -13
)حكومەتی عەالوی(.

14- خدر سلیمان خلیل/ ئەندامی پەرلەمان )2005- 2009(. سەرۆكی یەكێـتی 
نووسەران دهۆك )1992(، سەرۆكی بنكەی اللشی ڕۆشەنبیری كۆمەاڵیەتی 

.1992
بەرپرسی   ،)2009  -2005( پەرلەمانی  ئەندامی  خدیدا/  سلیم  عزالدین   -15

ناوچەی باشیك )پ. د. ك(.
16- مریم حسن ابراهیم/ ئەندامی پەرلەمان )2005- 2009(.

یاریدەدەری  بادینان- ساڵی 1993،  17- حسن مرعان علی/ جێگری سوپای 
بەرپرسیاری   )2004( ئێزدیان  بۆكاروباری  ن.ك(  )ی.  گشتی  سكرتێری 

دەستەی ڕێكخستنی )ی.ن.ك( 2005.
18- د. میرزا حسن علی/ ڕاوێژكاری سەرۆك كۆمار بۆ كاروباری ئێزدیان - 
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بۆشەش مانگ(.
بەغدا  ئێزدی  ئەوقافي  گشتی  بەڕێوەبەری  سڤو/  سلیمان  قەوال  سڤو   -19

.)2006 -2005(
20-خێری هەسن خلیف شنگالی/ بەڕێوەبەری گشتی ئەوقافی ئێزدی سلێمانی 

.)2008 -2006(
21- خیری الیاس بوزانی/ بەڕێوەبەری گشتی ئەوقافی ئێزدی هەولێر )2008- 

تاكو ئێستا(.
بەغدا  ئێزدی  ئەوقافی  گشتی  بەڕێوەبەری  اسماعیل/  معاویە  شارلمان   -22

)2007- تاكو ئێستا(.
23- قاسم اوصمان خلف/ دادوەر )2004- تائێستا(.
24- احمد حجی داهر/ دادوەر )2004- تاكو ئێستا(.

25- فاروق سعید علی بگ/ ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای موسڵ )2003(.
26- شهید حسن نرمو درویش/ ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای موسڵ )2005 

لە ساڵی 2006 شەهید بوو بەدەستی ڕەشی تیرۆر لەموسڵ(.
27- قاسم صالح/ ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای مووسڵ )2005- تاكو ئێستا(.

28- میرزا سلێمان/ ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای موسڵ )2005- 2008(.
29- علی درویش/ ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای موسڵ )2005- 2008(.

30- خدیدە خلف عیدو/ ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای موسڵ )2005- 2008( 
لەسەر لیستی بزووتنەوی چاكسازی و پێشكەوتی ئێزدیان.

31- سالم خدیدا جیجو/ ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای دهۆك )2005- تا ئێستا(.

32- قادر خلیل حسێن/ ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای دهۆك )2005- تائێستا(.

33- درمان خلف عیدو/ ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای دهۆك )2005- تائێستا(.
34- ندیمە كجان/ ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای موسڵ )2009- 2012(.

35- مجدال امین دینو/ ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای موسڵ )2009- 2012(.
 -2009( موسڵ  پارێزگای  ئەنجومەنی  ئەندامی  ختاری/  حاجی  درمان   -36

.)2012
 -2009( موسڵ  پارێزگای  ئەنجومەنی  ئەندامی  بابەشێخ/  الیاس  سێڤێ    -37

.)2012
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38- كمال گارس/ ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای موسڵ )2009- 2012(.
39- الیاس مارو بیسو/ ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای موسڵ )2009- 2012(.

40- سكڤان مراد جندی/ بەڕێوەبەر لە نووسینگەی سەرۆك كۆماری عێراق 
.)2006(

ساڵی  ئێزدیان  كاروباری  لەنووسینگەی  بەڕێوەبەر  الیاس/  شمو  عزیز   -41
)2007- تاكو ئێستا(.

42- د. باسل جوقی درویش/ قایمقامی قەزای شێخان ساڵی )1994- 2004(.
43- د. خێری نعمو علی/ قایمقامی قەزای شێخان ساڵی )2004- 2007(.

44- حسو نرمو حسێن/ قایمقامی قەزای شێخان ساڵی )2009(.
45- شێردل سمو جوقی/ مدیر ناحیەی باعەدرێ  ساڵی )1997- تاكو ئێستا 

مدیر ناحیەی مانگێش(.
                           لەگەڵ ڕێزمدا...

                                                              عیدۆ بابەشێخ
                                                            هەولێر 2009/7/20
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 پاشكۆی ژمارە )7(/ ب

برای بەڕێز مامۆستا طارق جامباز
ڕێز  و ساڵوو...

ئەم ناوانەی خوارەوە زیاد بكرێت:-
1- د. دخیل قاسم سعید: قایمقامی قەزای شنگال لە 2004 تاكو ئێستا.

2- خدر شنگالی: بەڕێوەبەری ناحیەی سنوغێ  لە 2004- تائێستا.
3- هندی علی ڕشو: بەڕێوەبەری شارۆچكەی باعدرێ  2003.

4- مروان سلێمان خانكی: بەڕێوەبەری شارۆچكەی خانكێ  2003.
5- نایف سعید سلیمان عوسمان: بەرپرسی مەڵبەندی شێخانی )ی. ن. ك(.

6- قادر حسن عیدو: بەرپرسی مەڵبەندی سمێڵ )ی. ن. ك(.
7- خدیدە خدر عبدال: ئەندامی نووسینگەی پەیوەندییەكانی شێخانی )ی. ن. 

ك(/ 2006.
8- هدر و بیبو الیاس: ئەندامی نووسینگەی مافی مرۆڤ )ی. ن. ك(. 2007.

9- بەڕێوەبەری شارۆچكەی شنگال/
10- بەڕێوەبەری شارۆچكەی بعشیقە/ عاید ڕشید خالتی.

11- ممو سلیم خدیدا/ بەڕێوەبەری شارۆچكەی شێخان، بەڕێوەبەری شارەوانی 
شێخان.

                                                            عیدو بابەشێخ
                                                         هەولێر 2009/7/20
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سەرچاوەكان
1. كوردستان یەكەمین ڕۆژنامەی كوردی )1898- 1902( كۆكردنەوە و پێشەكی 

دكتۆر كەمال فوئاد.
پارێزەر/  عێراق،  كوردستان-  پەرلەمانی  دووەمی  خولی  پەرلەمانتارانی   .2

تاریق جامباز ئەندامی پەرلەمانی كوردستان، هەولێر 2007.
3. پڕۆژەی دەستووری هەرێمی كوردستان- عێراق كە پەرلەمانی كوردستان- 

عێراق لە 2009/6/24 پەسندی كردووە.
وەزارەتی  ڕاگەیاندنی  بەرپرسی  بەرزنجی  ئیسماعیل  كاك  سوپاسی   .4
بۆ  سەرچاوەی  كە  دەكەین  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  پەروەردەی 
دابین كردین و هەروەها سوپاسی پەرلەمانتارانی خولی سێیەمی پەرلەمانی 
عیدۆ  كاك  كاكۆ( و  سالم  تەحسین و  )شێردڵ  كاك  بەڕێزان  كوردستان 
پەرلەمانتارانی  یەكێتی  )ئەندامانی  اربیلی  اسعد  ملكو  بایزار  بابەشێخ و 

كوردستان( كاك نوزت دهوكی دەكەین كە لەم بارەوە یارمەتییان داین.
5. التطهیر العرقي )تغیر القومیة( للكورد والتركمان في كركوك، المحامي/ طارق 
جامباز عضو المجلس الوطني لكوردستان- العراق الطبعة السادسة 2008.
المحامي/  العراق االتحادي،  اللغات الرسمیة في  الی قانون  اللغات  ابادة  6. من 

طارق جامباز 2008.
7. مجلس الثورة في كوردستان- العراق 1964- 1971 دراسە تاریخیة سیاسیة 

عامة، شێرزاد زكریا محمد 2010.
بەرگی  عێراق  كوردستانی  نیشتمانی  ئەنجومەنی  بڕیارەكانی  یاسا و  كۆی   .8

یەكەم لە 1992/6/4 تا 1992/12/31.
هەمواركردنی  ژ2009/2  یاسای  ژ98  كوردستان  وەقائعی  رۆژنامەی   .9
ژ1992/1  عێراق  كوردستان-  نیشتمانیی  ئەنجومەنی  هەڵبژاردنی  یاسای 

هەمواركراو.
10. ضحایا عملیات االنفال 1988 من المسيحيین واالیزیدیین، المحامي طارق 

جامباز 2008.
11. القانون االساسي لوالیة كوردستان الفيدرالیة 1974.

12. پڕۆژەی دەستووری هەرێمی كوردستان 2002/11/17.
بەرگی  عێراق  كوردستان-  نیشتمانیی  ئەنجومەنی  بڕیارەكانی  یاساو   .13
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هەشتەم لە 2002/10/4 تا 2005/2/28.
14. وەزارەتی پەروەردە و داڕشتنی دید و ستراتیژی پەروەردەی نوێ  و چەپكێ  
پێداچوونەوە  ئامادەكردن و   )2009  -2006( پێنجەم  كابینەی  لە  چاالكی 

)تریفە عەبدوڵاڵ ئیبراهیم و وشیار حەمەد حاجی(.
غفور  عبدالله  د.  وتنسیق  جمع  كردستان،  جنوب  في  االداریة  التشكیالت   .15

2006- سلیمانیة.
16. گۆڤاری هەرێمی كوردستان ژ 2010/281 پتر ژ سێ  هەزار ئەرمەنان ل 

كوردستانێ  هەنە و زمانێ  كوردی باش دزانن/ دهوك/ جانو باڵتی.
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دەستپێكێكلەبارەی)زمانپارێزی(
سیاسەتیزمانیكوردیلەهەرێمیكوردستاندا

 2009 -1992

سیاسەتی زمان
فەرمییەكان( و،  زمانە  )یاسای  لە  زمان  ڕێكخستنی  زمان و  بۆ  پالندانان 
بەدواداچوون و جێبەجێكردنی ئەو پالنە لە هەموو ئاست و بوارەكاندا و چاودێری 
كەمتەرخەمی و  كەموكوڕی و  لەهەر  پالنەكە  هەمیشەیی  ڕێكوپێك و  كردنی 
خەمساردی و بێباكییەك، هەروەها البردنی هۆكارەكانی یەكسەر و دەستبەجێ  و 
گەرما و گەرم كە خەمخۆرانە چارەسەرێكیان بۆ بدۆزرێتەوە. ئەو الیەنەی بەم 
ئەركە لە ئاسایشی نەتەوەیی )ستراتیژە( ڕادەبێ  )ئەكادیمیای زمانە( نەك لە 
واڵتان، بەڵكو لە هەرێمەكانیش هەیە. سیاسەتی زمان و یاسای زمان هاوتای 
هەر  بیری  هزر و  لە  بەشێك  ببێتە  دەبێ   زمانێك  هەر  زمان،  یەكترن، چونكە 
تاكێكی نەتەوەكە، چونكە زمان ئاسایشی نەتەوەیییە و بەبێ  هەستی نەتەوەیی، 
345یان  كە  هەیە  زمان  یاسای   470 دونیا  سەرتاسەری  لە  نادرێت.  ئەنجام 
كەلەپووری  بە  )زمان(  یونسكۆ  كە  ئەوەش  لەبەر  واڵتاندایە،  هەرێمەكانی  لە 
بەها  گرنگی و  بایەخ و  شێوازێك  شێوە و  بەهەموو  بۆیە  دادەنێ ،  مرۆڤایەتی 
بەم الیەنە دەدات، هەر بە نموونە زمانی )چەركەز( مەترسی لەناوچوونی لێ  
دەكرا، بۆیە لە ئوردن ئەم ڕێكخراوە بەپالندانان هەوڵی بووژاندنەوەی دا تاكو 
بەرە و لەناوچوون نەچێ ، هەروەها لە ویالیەتی ئۆرۆناشال برادیش لەباكووری 
ڕۆژهەاڵتی هیندستان زمانێك دۆزرایەوە )زمانی كۆرو( كە تەنها )800( كەس 
قسەی پێ دەكات، پڕۆژەیەك دانراوە تاكو پارێزگاری لەم زمانە بكرێ  و پڕۆژەی 
)دەنگە نەمرەكان( بۆ كۆكردنەوەی ئەرشیفي دەنگ و قاموسی زمانەكە لەسەر 
ئەنتەرنێت دانرا، تاكو سەرنجی هەموو دونیا ڕابكێشرێ  بۆ ئەوەی بەردەوام 
بەكاربهێنرێ  و لەناو نەچێ ، چونكە زمان گیانلەبەرێكە گەر پالندانانی بۆ نەكرێ  و 
بە یاسای زمان ڕێكنەخرێ  و سااڵنە بژار نەكرێ  و وشەی نوێی بۆ دانەڕێژرێ  
دەبێ  و  الوازی  كزی و سستی و  تووشی  زمانەكە  بووژاندنەوە،  لەجیاتی  ئەوا 
دواتر بەرە و هەڵدێر و پووكانەوە دەچێ ، چونكە دوو هەفتە جارێك زمانێك لە 
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سەرتاپای دونیا نامێنێ  و سااڵنەش 52 زمان لەناو دەچێ  و، لەبەر جیهانگیریی 
ئەنتەرنێت و سەتەالیت و ئەوانی دیكە وا مەزندە دەكرێ  كە لەو شەش هەزار 
خۆی  دەتوانێ   زمان   )500 تاكو   200( تەنیا  هەر  زەوی  گۆی  سەر  زمانەی 
لەبەردەم گۆڕانكارییە خێراو بەلەزەكانی هەموو الیەنەكانی ژیان ڕابگرێ ، بۆیە 
هەرچەند زمان لە بواری خوێندن و نووسین و لە كەناڵەكانی بینرا و  و بیستراو 
 و خوێنراو بەكاربهێنرێ  ئەوا پتر دەبووژێتەوە، بەمەرجێ  تاكی ئەو نەتەوەیە 
زمانەكەی بەخوێندن و نووسین لەهەر كوێیەكی دونیابێ  بەئەركی هەبوونی خۆی 
بزانێ ، نەك فێرببێ ، بەڵكو مناڵەكانیشی وا ڕابێنێ  كە پێویستە زمانەكە فێر ببن. 
گەر بڵێی لە هەرێمی كوردستان یاسا و بڕیارەكان بەهەردوو زمانی عەرەبی و 
كوردین  بەزمانی  قوتابخانانەی  ئەو  ژمارەی  دەربچێ  و  دەردەچن،  كوردی 
لەوەزارەتی پەروەردەی حكومەتی كوردستان )5740( خوێندنگا و قوتابخانەیە و 
سەدان بەرهەمی چاپەمەنی لە چاپخانەكانی حكومەت و ئەهلی بەزمانی كوردی 
چاپ كراون و لە دەسەاڵتی دادوەریش زمانی كوردی بەكاردەهێنرێ  و سەدان 
كەناڵی بینراو  و بیستراو  و خوێنرا و هەن كە مرۆڤ پێدا ڕاناگات هەموویان 
هەنگاوی  هەموو  ئەمانە  بكات،  سەیریان  بێ  و  بیستیان  گوێ   بخوێنێتەوە و 
باش و خاسن، بەاڵم ئایا سیاسەتی زمانیان بۆ دانراوە؟ نەك هەر لەهەڵمەتی 
هەڵبژاردنەكان، بەڵكو لە كارنامەی كابینەی حكومەت و الیەنە سیاسییەكانیشدا 
تا چ ڕادەیەك ئەو تابلۆ و نووسینانەی لەسەر دەزگاكانی حكومەت و كەرتی 
بەكوردییەكی  تێدا كراوە؟ كە  تایبەت دەنووسرێن ڕەچاوی زمانی كوردییان 
پاراو بنووسرێن؟ ئایا ئەكادیمیای كوردی كە پێشتر كۆڕی زانیاری كوردستان 
بوو بە ئەركی پێویستی سەرشانی ڕابووە؟ ئەمڕۆ پێویستیمان بەئەكادیمیای 
هەرێمەكانی  واڵتان و  ئەزموونی  لە  سوود  دەتوانین  هەیە  و  كوردی  زمانی 
نەتەوەیییانە،  ئاسایشی  كرۆكی  لە  زمان  كە سیاسەتی  وەربگرین  )فرەزمان( 
الیەنەكان  حكومەت و  كابینەكانی  هەڵبژاردنەكان و  هەڵمەتی  لەكارنامەی  بۆیە 
بەڵكو  زمان،  سیاسەتی  بێ   وشەیەكی  بەچەند  نەك  دەكەن،  لەسەر  جەختی 
زمان بووەتە خەمێكی واڵتپارێزانە و تا ئەو ڕادەیەی ئەوانەی بواری فێربوونی 
لەماڵەوە  ئەوا  قەدەغەیە،  فێربوونی زمان  لە واڵتەكەیاندا  یان  نەداوە  زمانیان 
نەك خۆی فێر دەكات، بەڵكو مناڵەكانیشی هان دەدا كە فێری ببن و، بەناوی 

نەتەوەیی خۆیان ناویان دەنێن.



171

جاڕی گەردوونی مافی زمان لە 9 ی حوزەیرانی ساڵی 1996 لە بەرشلۆنەی 
ئیسپانی دەرچووە و لە 52 ماددە پێك دێت.

لە  هەیە  و  سایتەكانی  لە  زمان  سیاسەتی  بۆ  تایبەت  سایتێكی  ویب 
ئێرلەندا  كۆماری  لە  داناوە و  زمانیان  سیاسەتی  بەشی  ئەوروپیش  یەكێتی 
زمان بەسامانێكی كولتووریی گرنگ بۆ گەلی ئێرلەندا دادەنێن و پارتی سەوز 
)كەسك( كارنامەی بۆماوەی بیست ساڵ لە 2009 تاكو 2029 كە لە 7 الپەڕەی 
بنەماو  لەكرۆكی  )گێلك(  ئێرلەندی  لەزمانی  پارێزگاریكردن  بۆ  پێكهاتووە   A4
ئامانجە سەرەكییەكانی داناوە )بڕوانە پاشكۆی ژمارە 1( كە باس لەم الیەنانە 

دەكات:-
1. زمانی ئێرلەندی و بنەماكانی پارتی سەوز.

2. زمانی ئێرلەندی و هەرێم )مەبەستی ئێرلەندای باكوورە(.
3. پالنی نیشتمانیی ماوە درێژو ناوخۆیی بۆ زمانی ئێرلەندی.

4. زمانی ئێرلەندی لە پەروەردەدا.
5. زمانی ئێرلەندی لە كۆمەڵگەی گێلتاخت واتە لەنێو ئێرلەندە پێی دەدوێن.

6. زمانی ئێرلەندی لە كۆمەڵگا- لە دەرەوەی گێلتاخت.
7. زمانی ئێرلەندی و تەكنەلۆجیای زانیاری.

8. زمانی ئێرلەندی لە یەكێتی ئەوروپی.
دەقی سیاسەتی زمان لە ئێرلەندا لەپاشكۆی )ژ1( بابەتەكە باڵودەكەینەوە. 
دەبا لەم بارەوە الپەڕەكانی ئەو نۆزدە ساڵەی ئەزموونی هەرێمی كوردستان 
بەخێرایی هەڵدەینەوە و بزانین چیمان لەم بارەوە كردووە و؟ تا چەند ئێمەش 
لەم بوارەدا خەمخۆرانە پالنمان هەبووە و تا چ ڕادەیەك توانیومانە )زمان( كە 
ئاسایشی نەتەوەییمانە كارمان بۆ كردووە و بۆچ تاكو ئێستا یاسای سروودی 
مرۆڤایەتییەكان  زانستە  بابەتی  چەندین  دەرنەچوێندراوە و؟!  كوردستان 
بەفەرمان و چاودێریی وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستی )وەرگێڕان 
یا ئامادەكردن یا دانراو( چاپ و باڵوكراونەتەوە؟ بۆ ئەوەی لە سەرجەم زانكۆكانی 
حكومەت و تایبەت )ئەهلی( بخوێندرێ  و، چەندین ڕێكخراوی كۆمەڵگەی مەدەنی 
لەم بارەوە دامەزراون و؟ ئەمڕۆ زمانی كوردی لە دەسەاڵتی چوارەمدا بۆتە 

خەمێكی هەمیشەیی.
زۆر پرسیار و هێمای سەرسوڕمان لە هزرو بیرمان دەخولێتەوە، ئایا ئەو 
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دەسەاڵتانەی باسیان لێوە دەكەین لەتوانایاندا نەبووە ئەم الیەنە پتر و فراوانتر 
بكەن و وەختیان بۆ تەرخان بكەن؟ دەبا بەچڕو پڕی ڕاستییەكان وەكو خۆی 

باسیان لێوە بكەین بێ  چاوپۆشین و پاسا و و بیانوو و هەنجەت هێنانەوە. 
هەرێمی  دەسەاڵتی  هەرسێ   لە  زمان  بەكارهێنانی  تەنیا  دەستپێكە  ئەم 
دەگرێتەوە،  مەدەنی  كۆمەڵگەی  میدیا و  چوارەمیش  دەسەاڵتی  كوردستان و 
چونكە بەكۆنگرەیەك و سیمینارێك و كۆنفرانسێك نەك ناتوانرێ  باسی الیەنێك 
كۆنگرە  سیمینار و  سااڵنەی  بەردەوامی  بەبەستنی  پێویستی  بەڵكو  بكەن، 
بۆ  تەوەر  چەندین  بۆ  پۆلینكردنیان  هەیە و  پەیوەندارەكانەوە  الیەنە  لەالیەن 
نموونە )زمان و ئایین، زمان و ئابووری، زمان و دەسەاڵت، زمان و هزرو بیر، 
و  هتد(.  زمان و...  ئەتڵەسی  زمان،  بووژاندنەوەی  لەناوچوون و  زمان،  یاسای 
لەم دەستپێكەدا باسی ڕێزمان و زمانناسی و زمانی ستاندەرد و ڕێنووس  ئەز 
ناكەم، بەڵكو باس لە بەكارهێنانی زمانی كوردی بەڕێكوپێكی لە هەموو ئاست و 

بوارێكدا دەكەین.
زمان لە ستراتیژی ئاسایشی نەتەوەیییە، دەبا بزانین لەبارەی سیاسەتی 
زمانی كوردی لە هەرێمی كوردستان لەم بارەوە چ كراوە و چ بكرێ  بۆ ئەوەی 

سیاسەتی زمانمان هەبێ ؟
 

لە بەرەی كوردستانی، واتا لە )دیفاكتۆوە(، بۆ پەرلەمانی كوردستان
سەركردایەتی سیاسی بەرەی كوردستانی- عێراق ساڵی 1988 لە هەشت 
الیەنی گۆڕەپانی كوردستان پێكهاتبوو، لە یەكەمین كۆبوونەوەی سەركردایەتی 
بەرەی  ناوخۆی  پەیڕەوی  بەرنامە و  بڕیاری  لە حوزەیرانی 1988دا،  سیاسی 
 37 لە  كوردی  زمانی  بە  نامیلكەیەك  لەشێوەی  گەرچی  عێراق،  كوردستانی 
الپەڕەی قەوارە مامناوەندیدا دەرچووە،  و لەبەردەستدایە، بەاڵم ناوی زمانەكان 
ناهێنێ   و پالن و نەخشە چییە لەم بوارەدا؟ باسی لێوە ناكرێ  )بڕوانە پاشكۆی 
بەدەسەاڵتی  بوو  كوردستانی  بەرەی   1991 بەهاری  ڕاپەڕینی  دوای  ژ2(. 
دیفاكتۆ، هەر ئەویش لیژنەیەكی پێك هێنا بەناوی لیژنەی پڕۆژەی یاسایی  و هەر 
ئەو لیژنەیە دوو یاسای نووسینەوە و لە سەركردایەتی بەرەی كوردستانیش 

بڕیاریان لەسەردرا:-
لە 61   1992 ژمارە 1/  عێراق  كوردستانی  نیشتمانیی  ئەنجومەنی  یاسای   .1



173

ماددە پێكهاتووە.
ژمارە  كورد  ڕزگاریخوازی  بزووتنەوەی  سەركردەی  هەڵبژاردنی  یاسای   .2

1992/2 لە 15 ماددە پێكهاتووە.
كراونەتەوە و  باڵو  كوردستانیدا  بەرەی  لەرۆژنامەی  یاساكە  هەردوو 
زمان  باسی  یاساكەدا  لەهەردوو  پێ كرا  و  كاریان  باڵوبوونەوەیان  رۆژی  لە 
نەكراوە، گەرچی هەردوو یاسایەكە بەزمانی عەرەبی و كوردی باڵوكراونەتەوە. 
دەبوایە لە بەرنامە و پەیڕەوی ناوخۆی بەرەی كوردستانی  و لەهەردوو 
یاساكەشدا ماددەی تایبەت بۆ زمان تەرخان بكرایە. دەبا ئەم خاڵە بەوردی 

بخوێنینەوە:
سەركردایەتی بەرەی كوردستانی لیژنەیەكی پێك هێنا بۆ پڕۆژە یاسای 
هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردستان- عێراق، لە راپۆرتی كۆتایییان كە ئاراستەی 
سەركردایەتی سیاسی بەرەی كوردستانییان كردووە لە ساڵی )1991- 1992( 
لە  یاساكە  زانی  بەپەسەند  ))وامان  نووسیویانە:  زمان  لەبارەی   )1( خاڵی  لە 
لەالیەن سەركردایەتی  ئەوەی  دوای  دابڕێژرێت،  عەرەبی  بەزمانی  سەرەتاوە 
و  ئەدرێ   لەسەر  بڕیاری  ئەكرێ  و  پەسەند  كوردستانییەوە  بەرەی  سیاسی 
لەالیەن پسپۆڕانی یاسا و زمانەوە وەرگێڕرێتە سەر زمانی كوردی، هەروەها 
كارێكی  ئەڵمانی  فەرەنسی و  ئینگلیزی و  زمانی  سەر  بۆ  یاساكە  وەرگێڕانی 

پیرۆزە((. )بڕوانە پاشكۆی ژ3(.
لێرەدا دوای نۆزدە ساڵ دەپرسین بۆچ ئەوسا سەركرایەتی سیاسی بەرەی 
دەرنەچواند؟  دیرۆكی  هەمیشەیی  پێویستی  یاسایەكی  عێراق  كوردستانی- 
باسی  قووڵی  بەوردی و  كە  بڕگەكانیدا  ماددە  و  لە  و  زمانە   )یاسای  ئەویش 
بەكارهێنانی لە هەموو ئاست و بوارەكان بكردبایە( لە واڵتان و هەرێمەكانیان 
ئەم یاسایە هەیە، بە نموونە هەر لە هەرێمی كیبیك چوار یاسای زمان تاكو 
ساڵی 1993 دەرچووە و، هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردستان بەپێی یاسای ژمارە 
1992/1، هەروەها هەڵبژاردنی سەركردەی ڕزگاریخوازی بزووتنەوەی كورد 
بەپێی یاسای ژمارە 1992/2 ئەنجامدرا، دواتر یاسای ژمارە 1992/1 چەندین 
جار هەمواركرا، بەاڵم لەمانیش ناوی زمان نەهێنرا وە،  و كارنامەی هەڵمەتی 
الیەنەكانی سیاسی بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردستان هەر لە1992 تا 2009 
دا لە هەردوو خولی پەرلەمانی كوردستان یەكەمین )1992- 2005( دووەمین 
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باسی زمان  بەلەز  بەپەلەو  لە هەموویان زۆر  بووم  بەشدار   )2009  -2005(
ڕوون و  دیارە و  ئەوەی  لەبەر  حاصلة(،  )تحصیل  ئەمەیان  بڵێن  گەر  كراوە و 
ئاشكرایە چ زمانێ  لە هەرێمی كوردستان فەرمییە، چونكە واڵتان و هەرێمەكانیان 
نەوەك لە دەستووریان، بەڵكو لە یاسای زمان و گشت یاساكانی دیكە )ئەوانەی 
فرەزمانن( بەدانانی خاڵ لەسەر پیتەكان پالن و نەخشەیان لەنێو یاسای زمان و 
كەنەدا  فەرمییەكانی  زمانە  یاسای  بارەوە  لەم  نموونە  هەیە و  دیكە  یاساكانی 
ماددە  لە 316  پەروەردە  یاسای وەزارەتی  پێكهاتووە و  ماددە  لە 112   1988
پێك هاتووە. دەبا بزانین )تحصیل حاصلەكە( تەواوە و زمانی فەرمی )زمانی 
ڕستەیەك  تاكە  تەنیا  سارد  بەهزرێكی  بێ   فراوان  پشووتان  دەڵێم  كوردییە( 
دەخوێننەوە لە سەرووی الپەڕەكانی یاسا  و بڕیارەكان ئەنجومەنی نیشتمانیی 
تەرجەمەكراوی  )وێنەیەكی  نووسراوە  الكێشەیەك  لەناو  عێراق  كوردستانی 
دادەڕێژرێن،  عەرەبی  زمانی  بە  بڕیارەكان  یاسا  و  واتا  عەرەبییەكەیە(،  دەقە 
دواتر وەردەگێڕدرێنەوە سەر زمانی كوردی، واتا زمانی كوردی لە پەرلەمانی 
كوردستان لەگەڵ زمانی عەرەبی یەكسان نییە، بەڵكو زمانی دووەمە، چونكە 
دەمانتوانی سوود لەئەزموونی واڵتان و هەرێمەكانیان وەربگرین بۆ ئەم مەبەستە 
بڕیارەكان،  یاسا و  داڕشتنی  بۆ  لیژنەیەك   2009 تاكو   1992 لە  هەر  دەبوایە 
لەمامۆستایانی  یاسایی و زمانزانان  لێزان و شارەزایانی  لە پسپۆڕ و  لێژنەیەك 
زانكۆ و دادوەران و پارێزەران و مافپەروەران و كەسانی دیكە بۆ)كورداندن( پێك 
بهێنرایە و بەپالنێكی تۆكمەی نەخشە بۆ داڕێژراوی درێژخایەن ئەنجامبدرێ ، 
بۆچ تاكو ئێستا نەكراوە؟ چ وەختێ  دەكرێ ؟  و لەهەندێ  پەرلەمان لیژنەی زمان 
زمانە  یاسای  بۆچ  دەپرسین  زمانپارێزی،  بۆ  هەیە  هەمیشەیییەكاندا  لیژنە  لە 
كوردستانە  پەرلەمانی  لە  دووەمەوە  لەخولی  پڕۆژەیەك  گەرچی  فەرمییەكان 
ئاماژە بەڕۆڵی چەندین  بۆچ نەخراوەتەوە بەرنامەی كاری دانیشتنێك؟ دەبێ  
پەرلەمانتار بدەین كە لە دانیشتنەكان زۆر جەختیان دەكرد لەناردنی یاسا  و 
بڕیارەكان بەهەردوو زمانی فەرمیی عەرەبی و كوردی. دوو نووسراویش لەم 
بوو  تەواو  دووەمیش  تاكو خولی  وەزیران،  ئەنجومەنی  بۆ  ناردراوە  بارەوە 
وەاڵمی نەگەیشتەوە پەرلەمانی كوردستان، چونكە زۆرینەی یاسا  و بڕیارەكان 
هەر بەزمانی عەرەبی ڕەوانە دەكران. دواتر دەكرێتە زمانی كوردی  و لەالیەن 
ئەو كەسانەشەوە ئەم ئەركە بەكارێكی فەرمانبەری ئاسایی ئەنجامدەدرێ ، نەك 
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لیژنەیەكی تایبەت بۆ داڕشتنی یاسایی و زمانەوانی هەبوونی هەبێ ، هیوادارین 
كە ئەم كارە بەگوێرەی یاسای ژ2008/14 كە ئاسایشی نەتەوەیییە بێتە بواری 

جێبەجێكردن.
گەر بەوەرگێڕانی هەموو دەقە كوردییەكانی یاسا و بڕیارەكانی پەرلەمانی 
لەنێوان  زۆر  جیاوازییەكی  ئەوا  بچینەوە  2009(دا   -1992( كوردستان 
وەرگێڕانەكاندا هەیە. دەبا بزانین چ الیەنێك ئێستا بەرپرسە لەداڕشتنی پڕۆژە 

یاساكان.
یاسای ژ2008/14 یاسای ئەنجومەنی شورای

 هەرێمی كوردستان- عێراق
ماددەی حەوتەم:

ئەنجومەن لەبواری تەقەنیندا ئەم ئەركانە دەگرێتە ئەستۆ:
یەكەم: ئامادەكردن و داڕشتنی پڕۆژەی یاساكان لە هەرێمدا و، ئەمەش لەسەر 
داوای ئەنجومەنی وەزیران یاخود وەزارەتە تایبەتمەندەكان یان الیەنەكانی 

كە نەبەستراونەتەوە بە وەزارەت دەبێ .
دووەم: لێوردبوونەوە لەو پڕۆژە یاسایانەی كە لەالیەن ئەنجومەنی وەزیرانەوە 
یان وەزارەتەكانەوە یاخود الیەنی نەبەستراو بەوەزارەتەوە ئامادە دەكرێن 

لە ڕووی شێوە و بابەتەوە.
سێیەم: پڕۆژەی یاساكان بە نووسراوێك دەنێردرێن بۆ ئەنجومەن كە وەزیری 
كردبێ   ئیمزای  بەوەزارەت  نەبەستراو  الیەنی  سەرۆكی  یان  تایبەتمەند 
لەگەڵ دەرخستنی هۆیە پێویستییەكانی و هەموو كارە ئامادەباشییەكانیدا.

نین  پەیوەست  الیەنانەی  ئەو  یان  وەزارەتەكان  بیروڕای  وەرگرتنی  چوارەم: 
بەوەزارەت لەبارەی پڕۆژەی ئەو یاسایانەی كە بۆی هاتوون و بۆی هەیە 
بەمەرجێك  بكات  نوێنەریان  ئامادەبوونی  داوای  ناوبراو  مەبەستی  بۆ 

پلەكەی لە بەڕێوەبەری گشتی كەمتر نەبێ .
دووبارە  كرد  پێویستی  ئەگەر  دەكۆڵێتەوە و  لەپڕۆژەكە  ئەنجومەن  پێنجەم: 
دایدەڕێژێتەوە و داوای ئەو بەدیالنە دەكات كە بەپێویستی دەزانێ  لەگەڵ 
دەكاتەوە و  بەرز  وەزیرانی  ئەنجومەنی  بۆ  ئەنجومەن  ڕاسپاردانەی  ئەو 
كە  الیەنەی  ئەو  یا  وەزارەت  بۆ  ڕاسپاردەكانی  پڕۆژەكە و  لە  وێنەیەك 

بەوەزارەتەوە نەبەستراوەتەوە دەنێرێ . 
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گەرچی یاسایەكە لە 2008 دەرچووە تاكو ئێستاشی لەگەڵدابێ  كاری خۆی 
ئەنجام نەداوە.

ژمارەی ئەو یاساو بڕیارانەی لە 1992- 2010 كە لە پەرلەمانی كوردستان 
باسی  كەم  یەكجار  بەاڵم  پترە(،  سەد  )شەش  سەرجەمیان  دەرچوێندراون 

زمانیان تێدا كراوە. هەر بۆ نموونە:
نموونەی یەكەم: لەیاسای ژ2008/10 خوێندنی بااڵو توێژینەوەی زانستی باسی 
زمان نەكرابو و، بۆیە بەپێویستم زانی لەلیژنەی یاسایی لەو كۆبوونەوەی 
بەزانكۆكان  سەر  پەیمانگاكانی  كوردستان و  زانكۆكانی  سەرۆكی  لەگەڵ 
یا لە لیژنەی هاوبەشی یاسایی و پەروەردەو خوێندنی بااڵ باسی بكەم و 
لەهەردوو كۆبوونەوەش وەزیر ئامادە بوو جەختم لەسەر ناوهێنانی زمانی 
كوردی كردەوە، دەره نجام توانیمان كە بۆ یەكەمین جار لەیاسای وەزارەت 
دەقەكەیەتی:  ئەمە  كە  دابنرێ   دووەمی  لەماددەی  دوازدەهەم  لەبڕگەی 
خوێندن  فێركردن و  بەزمانی  كوردی  زمانی  كردنی  لەپێناوی  ))كاركردن 
لەقۆناغەكانی خوێندنی بااڵ لە زانستە مرۆیییەكاندا و هاندانی وەرگێڕان و 
دانان و چاپەمەنییە زانستی و ڕۆشنبیری و ئەكادیمییەكان بۆ زمانی كوردی((. 
لە بەیاننامەیەكی پەرلەمانی كوردستان بە ژ 1628 لە 2010/9/23 )بڕوانە 
پاشكۆی ژ 4( لەبارەی ماددەیەكی هەمان یاسا، بەم جۆرە باسی زمانی 
كوردی كراوە: ))لەبەر ئەوەش كە نوسخە عەرەبییەكە بە ئەسڵ دادەنرێ ، 
بەو پێیەی كە دەقێكی ئەسڵییە و لەالیەن پەرلەمانەوە دەنگی لەسەر دراوە و 
بێ .  ئەو  وەك  دەبێ   ئەسڵییەكەیە  دەقە  وەرگێڕانی  كوردییەكە  نوسخەی 
وەبۆ ئەوەی ئەمە ڕەچاو بكرێ  و بەپێی ئەو دەقەی لەنوسخە عەرەبییەكەدا 
هاتووە پشت بەماددە )44(ی یاسای ناوبراو ببەسترێ ، بەپێویستمان زانی 

ئاماژەی پێ  بدەین و ئەم بەیاننامەیە دەربكەین((.
نموونەی دووەمیش: كۆتایی پارساڵ 2010 پڕۆژەی یاسای زانكۆ تایبەتییەكانی 
لەئەنجومەنی وەزیران نێردرا بۆ پەرلەمانی  هەرێمی كوردستان- عێراق 
كوردستان، بەاڵم لە 2010/11/29 بڕیار درا دوابخرێ ، لەماددەی 7 لەم 
پڕۆژەیەدا گەر وردبینەوە كە ئەمە دەقەكەیەتی )زمانی وانە گوتنەوە لە 
پسپۆڕی  هەندێ   ڕەچاوكردنی  لەگەڵ  ئینگلیزییە  زانكۆ  كۆلیجە  زانكۆ  و 
مرۆیی بەڕێژەیەكی دیاریكراو كە وەزارەت دەستنیشانی دەكات بەزمانە 
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ناوخۆیییەكان دەبێ (.
دەكەین،  كوردستان  پەرلەمانی  لە  پڕۆژەكە  لەدواخستنی  دەستخۆشی 
چونكە ئەم ماددەیە بەپێچەوانەی ماددەی چوارەمی دەستووری كۆماری 
لە سەرتاسەری عێراق دوو زمانی ڕەسمی )عەرەبی و  عێراقە 2005 كە 
كۆلیژی  لەكام  دەپرسین  دیكە  لەالیەكی  لەالیەك و  ئەمە  هەیە،  كوردی( 
سەرتاپای  ئینگلیزی(  )زمانی  لەبەشی  جگە  مرۆڤایەتییەكان  زانستە 
وانەكانی خوێندنیان تێدا بەزمانی ئینگلیزییە و ناو هێنانی زمانەكانیش زمانە 
خۆجێیەكانە؟ ئەمەیان یاسای ژ1931/74 بەبیر دێنێتەوە كە پێش هەشتا 

ساڵ دەرچووە.
هەرێمی  لە  جگەرەكێشان  بەڕەنگاربوونەوەی  لەیاسای  سێیەم:  نموونەی 
كوردی  زمانی  ناوی   )5( لەماددەی  كە  ژ2007/31،  عێراق  كوردستان- 
تەندروستی  )ئاگاداریكردنەوەیەكی  دەقەكەیەتی  ئەمەش  كە  هاتووە 
ڕێكخراوی  بەرزەفتیانەكانی  بەپێی  عەرەبی  كوردی و  زمانی  بەهەردوو 
یاسایەكە  بۆ  كەم هەمواركردنێك  ماوەیەكی  دوای  تەندروستی جیهانی(. 
هات و كە گەیشتە لیژنەی یاسایی تێكڕاوپێكڕای ئەندامانی لیژنەكە ڕەتیان 
كردەوە لەبەر ئەوەی داوای البردنی زمانی كوردی تێدا كرابوو... دەبوایە 
پەرلەمانی كوردستان دوای ڕاگەیاندنی جاڕدانی فيدڕاڵی لە 1992/10/4 
بۆ  دوابخرێ   نەك  بدات،  كوردستان  دەستووری  پڕۆژەی  لەسەر  بڕیار 
2002/11/17،  و یاسای زمانیش ساڵی 1992 دەرچوێندرایە و لە یاساكە 
چارەسەر  لەوێ   دەكرێ   باسی  ئەمڕۆ  ئەوەی  دادەنراو  زمان  سیاسەتی 

كرابوایە.
پەرلەمانی كوردستان بە دە پەرلەمانتار بۆ پشتیوانی فراكسیۆنی هاوپەیمانی 
 )2005( عێراق  دەستووری  پڕۆژەی  لەنووسینەوەی  بەشدارییان  كوردستان 
كرد كە پڕۆژەكە تەواوبوو، پێشنیازی )سەرۆكی هەرێمی كوردستان(م كرد، 
یەكسەر  باڵوبكرێتەوە و  چاپ و  كوردیش  بەزمانی  عەرەبی  زمانی  لەتەك  كە 
ڕەزامەندی دەربڕی ئێمەش )پارێزەران من و كەریم بەحری و زانا ڕۆستایی و 
مامۆستا كەرخی ئاڵتی بەرماخ( وەرمانگێڕایە سەر زمانی كوردی و تایپ كراو 
دواتریش لەالیەن )UN( 950000 نۆسەدو پەنجا هەزار دانەی لێ  چاپ و باڵو 
كرایەوە، هەروەها پێشنیازم كرد كە پڕۆژەی دەستووری هەرێمی كوردستان- 



178

عێراق 2009 الپەڕەیەكی بەزمانی كوردی و ئەوی بەرامبەری بەزمانی عەرەبی 
پێداچوونەوەی پڕۆژەی دەستووری هەرێمی كوردستان  لەلیژنەی  بەاڵم  بێ ، 

پێشنیازەكە سەری نەگرت. )بڕوانە پاشكۆی ژ5(.
سروودی )ئەی ڕەقیب( بۆتە سردووی كوردستان و لە بەشەكانی دیكەی 
كوردستان دانی پیانراوە، بەاڵم دەپرسین بۆچ تاكو ئێستاشی لەگەڵدابێ  )2011( 
دەرنەچووە؟  ڕێكنەخراوە و  یاسایەك  لەچوارچێوەی  كوردستان  سروودی 
سروودی  یاسای   )1999( لە  كوردستان  ئااڵی  یاسای  لەتەك  دەبوایە 
كوردستانیش دەربچوێنرایە، چونكە نابێ  لە هەرێمی كوردستان سروودی بێ  

یاسا هەبێ .

 
حكومەتی كوردستان )1992- 2009(

گەر كارنامەی كابینەكانی حكومەتی كوردستان )یەكگرتوو/ دوو ئیدارەیی/ 
كراوە،  تێدا  زمانیان  باسی  وشەیەك  بەچەند  ئەوا  بخوێنینەوە،  یەكگرتوویی( 
لەبەر ئەوە پالن و نەخشەڕێگایەك دانەنراوە، كە بەڕێكوپێكی )بەدامەزراوەیی( 
كابینە دوای كابینە پتر گرنگی و بایەخ و بەهای پێ بدرێ ، بەاڵم نابێ  ئەوەش لەبیر 
بكەین كە لە وەزارەتی پەروەردە بۆ هەموو قۆناغەكانی خوێندن پڕۆگرامەكانی 
هەرێم  لە  ئامادەیی  بنەڕەتی و  قۆناغەكانی  لە  خوێندن  گەیاندراوە،  بەچاپ 
سەرەڕای زمانی كوردی  و عەرەبی، بە زمانی توركمانی، سریانی و ئەرمەنیش 
لە  ئامادەیی  قۆناغی  تاكو  كە  قوتابخانانەی  خوێندنگا و  ئەو  ژمارەی  هەیە، 
هەرێمی كوردستان بەزمانی كوردی دەخوێنن 497 لە بەرامبەردا 17 بە زمانی 
عەرەبی هەیە )بڕوانە پاشكۆی ژ6(، بۆیە ئەو خوێندكار )قوتابییانەی( خوێندنی 
لەزانكۆكانی  دەكەن و  تەواو  بە زمانی كوردی  )بكالۆریا(  ئامادەیی  شەشەمی 
بەرلین  دیواری  بەتووشی  تووشیان  ئەوا  وەردەگیرێن،  كوردستان  هەرێمی 
كۆلیژەكانی  دەنا  پەروەردە،  ئاداب  و  لە  كوردی  لەبەشی  جگە  دەبێ، چونكە 
قۆناغەكان خوێندنیان  بابەتەكانی  )زانستە مرۆڤایەتییەكان( هەر هەموو  دیكە 
بەزمانی عەرەبییە  و ئەوانەی خوێندنی قۆناغی بنەڕەتی و ئامادەیییان بەزمانی 
كوردی تەواوكردووە، بابەتەكانی خوێندنیان لەال زۆر سەخت و دژوارە، چونكە 
تێ  ناگەن لەبەر ئەوەی بەزمانی عەرەبین، لەم بارەوە تاوتۆی پڕۆژەی یاسای 
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خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستی )2008( بەئامادەبوونی وەزیر و سەرۆك 
پەرلەمانی  یاسایی  لیژنەی  لە  بەزانكۆكان  سەر  پەیمانگاكانی  زانكۆكان و 
دەكرێ ؟  كراوە و  چ  كە  كرد  بارەوە  لەم  پرسیارێكم  منیش  كرا،  كوردستان 
گوتیان بەڕێنمایی ڕێژەیەكی دیاریكراو بوار دەدرێ  بەزمانی كوردی شرۆڤە 
سێیەمین  بەپلەی  یاسایییەوە  له ڕووی  ڕێنمایی  گوتم  لەوەاڵمدا  منیش  بكرێ ، 
لە  دێت، چونكە )1- یاسا، 2- ڕێسا، 3- ڕێنمایی(، دواتر بڕگەی دوازدەهەم 
ماددەی 2ی وەزارەت دانرا، بەاڵم ئەمەیان چارەسەر نییە، بەڵكو بەنجكردنە، 
چونكە گەر هەر لە 1992 تاكو 2009 بەپالنێكی درێژخایەن لەالیەن وەزارەتەوە 
بە  كتێب  دوو  تەنیا  سااڵنە  مرۆڤایەتییەكان  زانستە  بەشێكی  لەهەر  دەتوانرا 
تێكڕاو  ئەمڕۆ  ئەنجامبدرایە،  ئامادەكردن(  یان  وەرگێڕان  یان  )نووسین 
پێكڕای )بابەتەكانی بڕیار لەسەردراو بۆ خوێندن( بە زمانی شیرینی كوردی 
دەخوێندران، چونكە هیچ بەشێك پڕۆگرامی ئەو بابەتانەی دەخوێندرێ  لە چل 
ناونیشان پتر نابن )19× 2( =38 واتە خوێندن بەڕێكوپێكی بەزمانی كوردی 
بەڕێوە دەچوو، نەك وەكو ئەمڕۆ )هەندێ  مامۆستای زانكۆ بێ  لێوردبوونەوە( 
دەتوانن  كوردن و  گەرچی  قەدەغەیە(،  كوردی  بەزمانی  )وەاڵمدانەوە  دەڵێن 
پرسیارەكان بەزمانی كوردی دابنێن و وەاڵمەكانیش بخوێننەوە، هەندێ  جاریش 
بەزمانی  ئەوانەی خوێندنیان  عەرەبین و  زمانی  بە  پرسیارەكان  ئەوەی  لەبەر 
لە مانای پرسیارەكان ناگەن، بۆیە داوای  كوردی تاكو زانكۆ تەواو كردووە 
)قەدەغەیە(  ئەمەشیان  زانكۆ  لەهەندێ   بۆ زمانی كوردی دەكەن و  وەرگێڕانی 
ئەو دوو ڕەفتاركردنەی ئەم جۆرە مامۆستایانە پێشیلكردنی زەقی ماددەی )4(
ی دەستووری كۆماری عێراقە )2005( كە لە سەرتاسەری عێراق دوو زمانی 
فەرمی عەرەبی و كوردی هەیە، هەروەها پێچەوانەی مافی مرۆڤ و پەیماننامە 
نێودەوڵەتییەكانە، سەرەڕای ئەوەش برینداركردنی هەستی چل ملیۆن كوردە، 
دەبوایە نەك ئەم مامۆستایانە لە بەش و زانكۆ و وەزارەت بانگ بكرێن، بەڵكو 
دەبوایە هۆشداری بكرێن، گەر ئەم قسانە دووبارە بكەنەوە، ئەوا نابێ  وانەبێژی 
لەهیچ بەش و زانكۆ و ئامۆژگایەكی كوردستان بكەن و، لەبەر ئەوەی ئەوانەی بە 
زمانی كوردییان خوێندووە بۆ تێگەیشتن و پێڕاگەیشتن كە ناچارن وشە بە وشە 
بۆیان بكرێتە زمانی كوردی، بۆیە لەبارودۆخێكی دەروونی وا دەژین و ناچار 
ئەوانەی  بەاڵم  كوردی خوێند وومانە؟  زمانی  بە  بۆچ  بڵێن  جار  هەندێ   دەبن 
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خوێندن  نیشتەجێبوونیشیان  لەشوێنی  گەر  خوێندوویانە  عەرەبی  بەزمانی 
كتێبەكانیش  دەگەن و  لەبابەتەكان  یەكسەر  ئەمانە  هەبووە،  كوردی  بەزمانی 
بەتایبەتی  كوردستان  حكومەتی  كابینەكانی  لە  دەخوێننەوە،  بەئاسانی 
لەبەرنامەی وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستی چاوەڕوان بووین ئەم 
دیواری بەرلینە بڕووخێنرایە و تەختیان بكردبایە، سااڵنە سیمیناری تایبەت بۆ 
چارەسەركردنی ئەم گرێ  كوێرەیە ببەسترایە و خاڵ لەسەر پیتەكان دانرابوایە، 
نووسینەش  ئەم  تا  بكەن و،  بێ دەنگ  دیرۆكی  ئەركێكی  لەئاست  خۆیان  نەك 
پێداچوونەوە بۆ ئەم ئاستەنگە )گەرما و گەرمە(  بەخەمخۆری بەدواداچوون و 
دەستبەجێ  نەكراوە و بۆ بەرپەرچدانەوەی ئەوانەی كە زمانی كوردی بەچاوێكی 
كەم و نزم و خوارتر لە زمانی عەرەبی تەماشا دەكەن و ئەوەی ئێمە دەیزانین 
زانكۆش  مامۆستایانی  نەمانزانیوە  نەبەستراوە،  كۆڕێكیش  تەنیا  بارەوە  لەم 
ئەم الیەنە گرنگە پڕ بەهایە بكەنە هەوێنی نووسینەكانیان  و كەسیان پەنجەی 
لەسەر زامی زمانی كوردی لەزانكۆكان دانەناوە، بەالی منەوە فێربوونی زمان 
هەر زمانێ  لەسەر )سیستمی پڕۆگرامی پەروەردە و فێركردن+ قسەپێ كردن+ 
خوێندنەوە و بەدواداچوون( دەوەستێ ، چونكە هەر لەپۆلی پێنجەمی سەرەتایی 
ئینگلیزی دەخوێندرێ ، بەاڵم چەند  وانەیەك تاكو تەواوكردنی زانكۆ بەزمانی 
كەس دەتوانێ  دوو ڕستەی ڕێك وپێك قسەی پێ بكات؟ دەڵێم لەژمارەی دەست 
تێپەڕ ناكات و فێربوونی زمانی عەرەبی دەبێ  بە ئامادەكردنی پێداویستییەكان، 
دیكە  قۆناغێكی  بۆ  قۆناغە  لەم  مەبەست  تەنیا  ئێستا  جۆرەی  بەم  چونكە 
لەگەڵ  زمان  فێركردنی  سیستەمی  دەبێ   بەڵكو  بێنێ،  بەدەست  سەركەوتن 

سەردەم و ئامێری فێركردن هاوتابن.
بەزمانی  كراون  مندااڵن  بۆ  )c.v(یەی  ئەو  لەبارەی  وەزارەتی ڕۆشنبیری 
كوردی لەگەڵ پەروەردە، ئاسمان و ڕێسمان لێك دوورن، چونكە پڕ لەقسەی 
نابەجێ  و شەڕەجنێو و...هتد. ئەمەیان دیاردەیەكی ترسناكە كە جگەرگۆشەكانمان 
بەزمانێكی زبر لێی ڕادێن. خۆزیا وەزارەتی ڕۆشنبیری و ئەكادیمیای كوردی و 
دەپرسین  هاتبان و،  بەدەنگ  پارێزەران و...هتد  ڕۆژنامەنووسان و  نووسەران و 
بۆچ ئەم بێ دەنگییە لەم الیەنانەی باس كران؟ چونكە ئەمەیان شێواندنی زمانی 
كوردییە كە ئاسایشی نەتەوەيییە و، لە هەموو دونیا هێڵی سوورە و بەزاندنی 
هەموو الیەنەكان لەواڵتان و هەرێمەكان بەدەنگ دێن، چونكە ئەم شێواندنەی 
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كارە  بەم  كە  بدرێ   ئەوانەش  یاسایی  ڕابگیرێ  و سزای  دەبێ   زمانی كوردی 
هەڵدەستن و دەیفرۆشن و كۆپی دەكەن، لەبەر ئەوە كۆڕی زانیاری كوردستان 
كوردیش  ئەكادیمیای  گەرچی  نەبووە و،  پێویستدا  لەئاستی   )2007  -1997(
هەیە، بەاڵم ئێمە پێویستیمان بەئەكادیمیای زمانی كوردیمان هەیە بۆچ  و لەبەر 
چی؟ لەوەاڵمدا دەڵێم چونكە جارێ  گەنجینەی وشەی كوردی بەهەموو شێوە 
زارەكان كۆ نەكراونەتەوە، چ وەختێ  دەست بەكاربین و ئەمڕۆ هەر پەیڤین و 
كاروكردەوە و  ڕۆژی  بەڵكو  نییە،  كەڵكی  پالندانان  بێ   قسەكردن  ئاخاوتن و 
كردارە و، گەر باسی نووسینەكانی سەر تابلۆی شوێنە گشتییەكانی حكومەت و 
هەرێمەكانیان  واڵتان و  لە  نووسیویانە،  بەجۆرێ   یەكە و  هەر  بكەین  تایبەتی 
نموونە  بۆ  هەیە.  دادوەری  دەسەاڵتی  هەیە،  كۆمسیۆنێك  زمان-  لەیاسای 
پێش 65 ساڵ لە كۆماری كوردستان لەچەندین خاڵدا دەرچووە و ئەوەی ئێمە 
ئیدارات و  )تابلۆ(  نیشانە  هەموو  پەسندكرا   -3( یەكێكیانە:  تەنیا  مەبەستمانە 
مەكتەب و تیجارەتخانان و عیمارەتان بگۆڕن و بەكوردی بنووسێ  »بنووسرێن«(.

لەیاسای زمانە فەرمییەكانی واڵتان و هەرێمەكانیاندا گەر كەسی سروشتی و 
مەعنەوی یاسایەكە بەتەواوەتی جێبەجێ  نەكەن ئەوا سزای داخستنی شوێنەكە 
دەدرێ  و غه رامەی بۆ دەبڕنەوە و ئەوانەی دووبارەی بكەنەوە ئەوا سزایەكی 
قوڕستر و گرانتر دەدرێن و ئەوانەی بەزمانەكەش نانووسنەوە سزا دەدرێن، گەر 
سەیری نووسینەكانی سەر شوێنە گشتی و تایبەتییەكان بكەین )مرۆڤ بێ كەسی 
هیچ  بێ دەنگن و  پەیوەندیدار  الیەنەكانی  بەرچاو، چونكە  دێتە  زمانی كوردی( 
الیەنێك خۆی ناكاتە بەرپرس، منیش دەڵێم هەموومان بەرپرس و لێپرسینەوەی 
بەم جۆرە  كەی  تا  دەپرسین  ئەستۆمان،  دەكەوێتە  ئایندە  نەوەكانی  دیرۆكی 

فەرامۆش بكرێ  و الیەنەكانی پەیوەندیدار بەئەركی نەتەوەیی ڕانەبن؟
 

ئەنجومەنی دادوەری )دەسەاڵتی دادوەری(
بەكارهێنانی  لەبارەی  ژ1992/14  دادوەری  دەسەاڵتی  لەیاسای  گەرچی 
))زمان  دەقەكەیەتی:  ئەمەش  كە  هاتووە،  پێنجەمیدا  لەماددەی  كوردی  زمانی 
لە دادگاكاندا كوردی دەبێ ، بەاڵم دادگا بۆی هەیە بەهۆی وەرگێڕەوە دوای 
بەاڵم  بگرێ ((.  شایەتەكان  )الخصوم(و  دژكاران  لەقسەی  گوێ   سوێنددانی 
دادگاكان  ڕێكارەكانی  ئەوەی  لەجیاتی  بەڵكو  نەدەكرا،  جێبەجێ   دەقنووسەكە 
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بەخێرایی بەڕێوە بچن، زمانی كوردی دەكرایە زمانی عەرەبی ئینجا لەتۆمارگاكان 
تۆمار دەكرا، گەر بەڵگەكانیش بەزمانی كوردی بوونایە ئەوا بڕە پارەیەك دەدرا 
بەوەرگێڕ تاكو بیكاتە زمانی عەرەبی. لەژیانی پارەێزەرایەتیم هەستم كرد ئەو 
ئەم  بۆ  جێبەجێ بكرێ ،  دەبێ   مافە  ئەو  ناكرێ ؟  پراكتیزە  بۆچ  هەمانە  مافەی 
مەبەستە بەبۆنەی )2000/3/16( ڕۆژی كیمیابارانی هەڵەبجە لەگەڵ دەستەی 
نووسەرانی گۆڤاری )یاساپارێزی( چووینە سەردانی وەزیری داد و داوایەكمان 
بە  سەر  فەرمانگەكانی  لەدادگاكان و  كوردی  زمانی  دەبێ   كە  كرد  پێشكێش 
وەزارەتی داد )دادنووس، جێبەجێكاری دادی، ناكامەكان، تاپۆ( بەكار بهێنرێت، 
وەزیر داواكارییەكەی زۆر پێ  باش بوو، بەاڵم گوتی پێویستی بەئامادەكاری 
هەیە، منیش گوتم: وا هەشت ساڵ بەسەر دەرچوونی ئەم یاسایەدا تێدەپەڕێ ، 
بۆ ئەوەش كە چیتر دوا نەخرێت، ئێمە لەدەستەی نووسەرانی یاساپارێزی كە 
هەموومان پارێزەرین و پارێزەری دیكەش لەگەڵماندایە پێكەوە هەموو كاتێكمان 
تەرخان دەكەین بۆ كارئاسانیی ئەنجامدانی پرۆسەكە، هەر كە هاتینە دەرەوە 
هەمان ڕۆژ، پێنج پارێزەر )كه ریم بەحری  و سەردار كاوانی  و برهان عوسمان  و 
ئه حمه د عه بدوڵاڵ خدر و تاریق جامباز( بۆ پراكتیزە كردنی ئەم ئەركە مێژوویییە 
ڕۆژانە كۆدەبووینەوە سوودمان لەئەزموونی ئەوانەی پێشتر لەم بوارە كاریان 
پرسی  لەبەردەستدابوو،  فەرهەنگمان  چەندین  هەروەها  وەردەگرت،  كردووە 
زمانزانان  و یاساناسانی دیكەشمان دەكرد، لیژنەی پشتیوانی لە بەكوردیكردنی 
چۆنیەتی  فۆڕمی  بڕیارنامە و  یاسایی و  زاراوەی  حەفت سەد  توانی  دادوەری 
پێشكێشكردنی دەقی جۆری داواكان و... هتد )بڕوانە پاشكۆی ژ/7( ئامادە بكات، 
كە بڕیارەكەش دەرچوو ژ343/3 لە 2000/5/22 )بڕوانە پاشكۆی ژ8( هەندێ  
پارێزەر بە تەوسەوە دەیانگوت: )قانون و زمانی كوردی كوجا مەرحەبا؟( وەلێ  
بەئامادەكاری كەرەستەكانی سەركەوتنی ئەم هەنگاوە پیرۆزە وەاڵمیان درایەوە، 
هەندێكی دیكەش سەردانی الیەنەكانیان كرد بۆ ڕاگرتنی یان دواخستنی، بەاڵم 
بەفەرمانێكی  لیژنەیەك  داد  لەوەزارەتی  مایەپووچ دەرچوو، دواتر  كارەكەیان 
وەزاری بۆ بەكوردیكردنی ئەو بابەتە پێك هێنرا، لیژنەكە ژمارەی ئەندامانی 
حەوت كەس بوون لە دادوەر  و داواكاری گشتی  و پارێزەر  و دەرچووی بەشی 
یاسایی )ساڵی  نزیكەی هەزار زاراوەی  توانییان  ئەوانیش  كوردی پێك هات، 
داد  بەوەزارەتی  فەرمانگەكانی سەر  فۆڕمی  دووسەد  بكەن  و  ئامادە   )2000
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ئامادەكرا، سەرەڕای بریكارنامەی گشتی و تایبەتی و بۆ مەبەستی بەشداریكردن 
لە كورداندنی یاسا )بڕوانە پاشكۆی ژ/9(، وەزارەتی داد نووسراوی بۆ زۆر 
الیەنی پەیوەندیدار نووسی )كۆڕی زانیاری كوردستان(، وەلێ  مامۆستا )شوكر 
بكات،  لیژنەكە  كۆبوونەوەی  بەشداری  نەیتوانی  بۆیە  بوو،  بەتەنیا  مستەفا( 
بۆچوونی خۆی  و  ڕا  ماوەیەك  دوای  گەیشت  بەدەست  لیستەكەی  كە  بەاڵم 
بەنووسین بۆ نووسەری ئەم بابەتە نووسی و پاساوی هێنایەوە، بەاڵم ئەوانی 
دیكە بێ  دەنگ بوون و نوێنەری الیەنێكیان هات، كە زانی لیژنەكە پارەی تێدا 

نییە، )بەشداریی تاقە كۆبوونەوەیەكیشی نەكرد(.
لیژنەی بەكوردیكردن لەوەزارەتی   فەرهەنگۆكی زاراوە یاسایییەكان كە 
داد ئامادەیان كردبوو بۆ كۆڕی زانیاری كوردستانیان نارد، تاكو بەسەرنج و 
تێبینی و ڕا و بۆچوونیان دەوڵەمەندتری بكەن، بەاڵم ئەوان بەلیستی ژمارە )4(ی 
كتێبەكانی كۆڕی زانیاری كوردستان بەناوی )زاراوەی یاسایی، لیژنەی زاراوە 
لەكۆڕی زانیاری كوردستان( ساڵی 2004 بەچل الپەڕە چاپ و باڵویان كردەوە، 
بڕوانە پاشكۆی ژ)10(، بێ  ئەوەی ئاماژە بەلیژنەی بەكوردیكردنی وەزارەتی 
دادی حكومەتی هەرێمی كوردستان بكەن كە ئەوان ئەم زاراوانەیان بۆ ناردوون، 
بەڵكو لیژنەیەكیان پێك هێناو بۆ ئامادەكردنیان نەك پێداچوونەوەیان، دەتوانن 
بەراوردێك لەنێوانیان بكەن كە زۆرینەیان هی لیژنەكەی وەزارەتی دادن و لە 
پێشەكییەكەیدا داوا دەكەن زمانی كوردی ببێتە زمانی فەرمی هەموو دادگاكانی 
وەزارییەكەی  فەرمانە  بوو  ساڵ  چوار  ئەوسا  گەرچی  كوردستان،  هەرێمی 

ساڵی )2000( جێبەجێ  دەكرا و كەوتبووە بەركار. 
لە  بڕیارەكە  دەرچوونی  دوای  هەر  دەبوایە  بڵێم:  خۆیەتی  مافی  لێرەدا 
2000 ئەم الیەنانە )پارێزەران و دادوەران و مامۆستایانی زانكۆ... هتد( یەكسەر و 
ئەوانەی  بەاڵم  بهێنایە،  پێك  پشتگیرییان(  )پشتیوانی و  لیژنەی  گەرماوگەرم 
ژمارەیان  یاسا  كورداندنی  بۆ سەركەوتنی  دەربڕی  ئامادەیییان  خۆبەخشانە 
زۆر بوو، بەاڵم دەبوایە هەر ئەو الیەنانە لەبارەی داڕشتنی یاسا و بڕیارەكانی 
پەرلەمانی كوردستان هەڵوێستیان هەبوایە و لیژنەیەك لە یاساناسان و زمانزانان 
پێك بهێنرایە، واتە بەسازدان و هەڵمەتێكی تێكڕا و پێكڕا الیەنەكانی پەیوەندیدار 
هەبوایە،  كاریگەریان  كاراو  ڕۆڵی  كۆبوونەوەوە  سمینار و  كۆنگرە و  لەڕێگای 
ئەوانەی زمانی كوردی و  نەك بەنووسینێك و دووان. ئێستاش نەچووە بچێ ، 
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زمانی عەرەبییان له  ڕووی یاسایی و زمانەوانی باشە لە مامۆستایانی زانكۆ و 
دادوەران و پارێزەر و مافپەروەر و... هتد. دەتوانن دەستبەكاربن بۆ ئەوەی ئەم 
ئامانجە نەتەوایەتییە بگرنە ئەستۆ و پاڵپشتی ئەو لیژنەیە بكەن كە بەپێی یاسای 
ئەنجومەنی شورای هەرێمی كوردستان(  )یاسای  )14(ی ساڵی 2008  ژمارە 

پێكهێنراوە. هیوادارین كە بەم ئەركە دیرۆكییە ڕابن.
 

میدیاكان و ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی
 میدیاكان )بینراو، بیستراو، خوێنراو( تا چ ڕادەیەك ڕۆڵیان لەم بارەوە 
هەرێمی  لە  كە  دەكەین  ڕۆژنامانە  گۆڤار و  ئەو  بەژمارەی  ئاماژە  هەبوو؟ 
كوردستان دەردەچن و ژمارەیان )633(یە، زۆربەی زۆریان بەزمانی كوردی 
دەردەچن، سەرەڕای 80 ئێزگەی ڕادیۆ كە بەشەپۆڵە جیاجیاكان و )100( سەد 
ئاسمانی و  كەناڵی  بیست   20 هەروەها  دەكرێن،  پەخش  لۆكاڵیش  تەلەفزیۆنی 
سایتەكان لە ئینتەرنێت بەزمانی كوردیش پەخش دەكرێن و دەخوێنرێتەوە، بەاڵم 
چەندیان بەبەردەوامی لەبارەی زمان و ناسنامەی نەتەوەیی جەخت و داكۆكییان 
كردووە؟ ئەگەر هەر ڕەخنە و گلەیییەك لەهەر الیەنێك كرابێت ئەوا دەستبەجێ  
لەكات و ساتی خۆیدا وەاڵمیان داونەتەوە و بەدەنگ هاتوون، بەاڵم لەم بوارەدا 
لەئاستی پێویستدا نین، بۆ نموونە )وەاڵمدانەوە بەزمانی كوردی قەدەغەیە( بۆچ 
ڕایان  كوردی و؟...هتد.  بەزمانی  نەكراون  مرۆڤایەتییەكان  زانستە  بابەتەكانی 
لەبارەی ئەم نووسینانەی لەسەر تابلۆی شوێنی گشتی و تایبەتییەكان لە دام و 
دەزگاكانی حكومەت و لەچێشتخانە و پسوولەی كڕین و نووسین لەسەر كیسی 
نایلۆن و كاغەز و... هتد. لەهەندێ  شوێن ناونیشان بەزمانی كوردی فەرامۆش 
كراوە، وا دەزانن لێرە زمانێك نییە پیێ  بوترێ  زمانی كوردی، ئەمەیان پێچەوانەی 
دەستووری كۆماری عێراق ماددەی 4 )2005( كە دوو زمانی فەرمی عەرەبی و 
كوردی لە سەرتاسەری عێراق هەیە، بۆچی لەبارەی دەرنەچوونی یاسای زمان 
نانووسنەوە؟ ئەوەی نووسراوە، دەڵێن ژمارەیان یەكجار كەمە بەگوێرەی ئەو 
ئەركە دیرۆكییەی دەكەوێتە ئەستۆی هەموومان، چونكە ستراتیژە )ئاسایشی 
دەكەن؟!  كوردی  بەزمانی  سووكایەتی  ئەوانەی  ئەی  دەپرسم  نەتەوەیییە(. 
بارەوە  لەم  داواكارییەكیان  تەنیا  مافی گشتییە  نوێنەری  كە  داواكاری گشتی 
تۆماركردووە و زمانی كوردی بەبابەتێكی الوەكی زانراوە و دانراوە، دەنا بۆچ 
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ڕاگەیاندن گەرما و گەرم چاوپێكەوتن و ڕا و بۆچوون لەم بارەوە و سازنامە و 
هەمیشەیی  خەمی  دەبێ   ئەركە  ئەو  ناكرێ ؟  پێشكێش  تایبەتیش  بەرنامەی 
باسێكی  ڕێكەوت  بەبۆنەو  جار وبار  چونكە  وانییە،  بەداخەوە  بێ ،  ڕاگەیاندن 
تێپەڕ  لە سەدانی  ژمارەیان  كە  مەدەنیش  كۆمەڵگەی  ڕێكخراوەكانی  دەكەن و 
كردووە، نەمانبیستووە جگە لە تاقە ڕێكخراوێك نەبێ  كە زمانپارێزی بەئەركی 
سەردانی  پێداچوونەوە و  بەدواداچوون و  بەكردار  زانیبێ  و  خۆی  سەرەكی 
الیەنەكانی پەیوەندیداری كردبێت، بەرپرسەكان مناڵەكانیان تا نووكەش دەنێرنە 
بەرخوێندن بەزمانی عەرەبی، ناونانی منااڵنی كورد زۆربەیان بەناوی كوردی 
ناونانرێ ، ئەی لە بارەی ئەم دیاردەیە بۆچ  و لەبەر چی باوك ناوی كوردییە و 
میدیاكان و  ڕاگەیاندن و  كرمانجی  بەكورتی و  عەرەبییە؟  ناویان  مناڵەكانیشی 
بەخۆیاندا  دەبێ   نین و  پێویستدا  لەئاستی  مەدەنی  كۆمەڵگەی  ڕێكخراوەكانی 
بچنەوە، چونكە زمان ستراتیژە، ئاسایشی نەتەوەیییە، بەزاندنی هێڵی سوورە، 
تا كەی لەم بوارەدا زمانی كوردی بشێوێنرێ  و الیەنەكانی پەیوەنداریش بەدەنگ 
نەیەن؟ )سەیری چاپەمەنییەكانی قۆناغەكانی خوێندن و ئەوانەی وەردەگێڕدرێنە 
پرسیارێكە  نووسراونەتەوە؟  پاراو  بەكوردییەكی  ئایا  بكەن،  كوردی(  زمانی 
ئایا )میدیاكان و ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی(، ئەم پرسە نەتەوەیییە كە 
بەپالندانان ئەنجامدەدرێ  هیچ چارەسەرێكیان بۆ دۆزیوەتەوە؟ نەخێر چونكە 

پێویستی بەكات و كاری زۆری هەمیشەیی هەیە.
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دەرەنجام

بۆ ئەوەی سیاسەتی زمان وەكو واڵتان و هەرێمەكانیان بەپالندانان بەڕێوە 
بچێ ، پێویستییەكی هەمیشەییمان بەم خااڵنە هەیە، تاكو بەڕێكوپێكی لە هەموو 

ئاست و بوارەكاندا جێبەجێ  بكرێت:-
لە  كوردستان و  پەرلەمانی  لە  فەرمییەكان  زمانە  یاسای  دەرچوواندنی   .1
پەرلەمانی عێراق، تاكو ماددەی چوار لە دەستووری كۆماری عێراق 2005 

بەڕاستی و دروستی پراكتیزە بكرێ .
كوردستان  پەرلەمانی  هەمیشەیییەكانی  لەلیژنە  زمانپارێزی  لیژنەی   .2
لەنزیكترین دەرفەتدا لەیاساناسان و زمانزانان بڕیاری پێكهێنانی بدرێ ، بۆ 

ئەو پڕۆژە یاسا و بڕیارانەی بە )دە( پەرلەمانتار پێشكێش دەكرێن.
یاسا و  داڕشتنی  بۆ  یاساناسان(  زمانناسان و  )لە  هەمیشەیی  لیژنەیەكی   .3
وەزیران  ئەنجومەنی  لە  عەرەبی  كوردی و  زمانی  بەهەردوو  بڕیارەكان 
وەزیران و  لەئەنجومەنی  بڕیارانەی  یاسا و  پڕۆژە  ئەو  بۆ  پێكبهێنرێ  
هەر  وەكو  دووان  یا  فەرمانبەرێك  نەك  دەكرێن،  پێشكێش  الیەنەكانەوە 

ئەركێكی فەرمانبەری ئاسایی ئەنجامی بدەن.
تەرخان  كوردی  زمانی  بۆ  كاتی  فراوانتر  پتر و  كوردی  ئەكادیمیای  دەبێ    .4
بكات، چونكە ڕابوون بەم ئەركە دیرۆكییە ئەمڕۆ یەكجار پێویستە ئەویش 
بۆ  بەدواداچوونیان  بوارەكانی ژیان و سااڵنە  بۆ هەموو  زاراوە  بەدانانی 
پەیوەندیدار  الیەنی  لەگەڵ  هەروەها  گۆڕانكارییەكان.  بەگوێرەی  بكات 
تابلۆی نووسینی دەزگاكانی حكومەت و كەرتی تایبەتی لەالیەنی زمانەوانی 
بە بەردەوامی جەختی لەسەر بكەنەوە، تاكو پەرەپێدانی ئەكادیمیای زمانی 

كوردی.
بەپالندانان  دەبێ   كوردستان  زانكۆكانی  لە  مرۆڤایەتییەكانیش  زانستە  بۆ   .5
لەالیەن وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستی هەموو بابەتەكان 
كە  دوانەخرێ   چیتر  ئەنجامبدرێن و  ئامادەكردن  دانان و  بەوەرگێڕان و 
نەمێنێ  و  بكرێ  و  تەخت  بەرلین  دیواری  تاكو  دواخراوە،  ساڵە  نۆزدە 
لەزمانی  بێزارییان  دڵەڕاوكێ  و  ئەوەی  لەجیاتی  جگەرگۆشەكانمان 
كوردی هەبێ ، بەئاسوودەیی و دڵنیایی بەزمانێكی كوردیی پاراو بخوێنن و 
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سەرچاوەش بەزمانی كوردی پتر و فراوانتر بكرێت، ئەمڕۆ تێزی ماستەر و 
دكتۆراە لەزانكۆكانی كوردستان ڕێژەیەكی زۆر كەمیان بەزمانی كوردین و 

ئەوانی دیكەش زۆرینەیان بە زمانی عەرەبین.
بە  مەدەنی  كۆمەڵگەی  ڕێكخراوەكانی  )میدیاكان(  و  ڕاگەیاندن  دەبێ    .6
بەئەركی  بكەن و  زمانپارێزی  چاودێری  واڵتپارێزانە  خەمخۆرییەكی 
لەگەڵدابێ   ئێستاشی  تاكو  كە  ڕابن،  پێویست  بەگوێرەی  دیرۆكەیییان 

بەڕێكوپێكی جەختی لەسەر نەكراوە.
بەشێكی  ببێتە  دەبێ   ستراتیژە،  نەتەوەیی،  ئاسایشی  لە  بنەمایەكە  زمان   .7
دانەبڕاو لە هزر و بیری هەر تاكێكی كورد لەهەر شوێنێكی دونیادا بن. 
ئەوەی بەچاوێكی كەم و نزم و خوارتری دابنێ  ئەوا پێویستە یەكسەر وەاڵمی 
كردوون،  تۆمار  لەسەر  داوای  دادگاكان  لە  گشتی  داواكاری  بدرێتەوە و 
كورد و  ملیۆن  چل  لەالی  بەرزی  مەزنی و  بەپیرۆزی و  پەیوەستە  چونكە 
لەهیچ زمانێكی دیكە كەمتر نییە، بەڵكو یەكسانە لەگەڵیان و پێكەوەژیان و 
مافە  ئەم  كوردستانیش  دیكەی  نەتەوەكانی  كە  كردووە  وای  لێبوردەیی 
ڕەوایەیان هەبێ  چ لە شاخ چ لە شار پراكتیزە كراوە بەخوێندن بەزمانی 
كوردستان  هەرێمی  دەسەاڵتی  هەرسێ   ئەرمەنی و  توركمانی و سریانی و 
بەشداری دەكەن. بەاڵم هەندێ  لەو قوتابخانانەی لە كوردستان كراونەتەوە 
جگەرگۆشەكانیان لەهەستی نەتەوایەتی دوور دەخەنەوە و پێویستە الیەنی 
بەرپرس پالنیان هەبێ  بۆ نەهێشتنی ئەم مەترسییە كە لەئایندەدا چاوەڕوان 

دەكرێ .
8. دەبوایە ئەوانەی زمانی بیانی دەزانن و توانای وەرگێڕانیان هەیە ئەزموونی 
واڵت و  دەستووری  چ  عەرەبی  كوردی و  زمانی  بكەنە  فرەزمان  واڵتانی 
ئەو  هەروەها  هەرێمەكانیان،  یا  واڵت  زمانی  یاسای  یان  هەرێمەكانیان 
شاندانەی سەردانیان كردوون دەبوایە لەبارەی ئەزموونیان لە كەناڵەكانی 
لەم  چونكە  بكەنەوە،  باڵو  پەخش و  خوێنراو  بیستراو،  بینراو،  ڕاگەیاندن 
بارەوە نەك بەزمانی كوردی، بەڵكو بەزمانی عەرەبیش نییە و بۆ وشیاری 
پێویستێكی  یەكجار  بابەتانە  جۆرە  ئەم  فيدڕاڵی  یاسایی و  نەتەوەیی و 

هەمیشەیین بۆ ئەو كەسانەی لەیەك زمان و یەك نەتەوە ڕاهاتوون.
پارێزگاكان و  كوردستان و  )پەرلەمانی  هەڵبژاردنەكانی  لەهەڵمەتی  پێویستە   .9
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ئەوانی دیكە(دا لەخاڵە سەرەكییەكان بێت و پێویستە نەك هەر لەپەیڕەو و 
تایبەتی  بەرنامەی  هەریەكێكیان  بەڵكو  الیەنەكاندابێ ،  ناوخۆی  پڕۆگرامی 
خۆی هەبێ  بۆ سیاسەتی زمان هەروەكو پارتی سەوز لە كۆماری ئێرلەندا 
كە ماوەی بیست ساڵە )2009- 2029( سیاسەتی زمانی داناوە. پێویستە 
كابینە  كارنامەی  لە  بكرێ  و  لەسەر  جەختی  هەمیشە  زمان  سیاسەتی 
الیەنێك  هەر  تاكو  دابنرێت،  كوردستان  حكومەتی  یەكەكانی  لەدوا  یەك 
سیاسەتی زمانی خۆی هەبێ  و ملمالنێ  لە نێوانیاندا لەسەر زمانپارێزی بێ ، 
چونكە لەستراتیژی ئاسایشی هەر نەتەوەیەكدایە، گەر سیاسەتی زمانمان 
بێباكیمان  خەمساردی و  كەمتەرخەمی و  پەنجەی  ئایندە  نەوەی  نەبێ ، 
تاكەی بێ دەنگی و  دەڵێم ڕاست دەكەن و دەپرسم  ئاراستە دەكات، منیش 
خۆ كڕكردن و تاكەی سیاسەتی زمانمان نەبێ ؟ بەاڵم چ كات و وەختێ ؟ دەبا 

چیتر دوانەكەوێ  و دەستبەجێ  دەستبەكاربین
10. لە مەرجەكانی ئەو كەسەی دەیەوێ  بە بەردەوامی لە هەرێمی كوردستان 
بەنووسین و  كوردی  زمانی  تاقیكردنەوەی  پێویستە  بێ ،  نیشتەجێ  
خوێندنەوەی بۆ بكرێ  و هەمان تاقیكردنەوەش بۆ دامەزراندن لەدەزگاكانی 

حكومەت ئەنجام بدرێ . جگە لەوانەی كە بەزمانی كوردی خوێندوویانە.
11. لە بودجەی سااڵنەی حكومەتی هەرێمی كوردستان بڕە پارەیەكی چاك بۆ 
سیاسەتی زمانی كوردی و زمانەكانی دیكەی كوردستان تەرخان بكرێ ، 
زۆری  پارەیەكی  دەبەسترێ  و  كۆنفرانس  سیمینار و  دیدار و  زۆر  چونكە 
لێ  سەرف دەكرێ ، بەاڵم ئەم بوارە ناگرێتەوە، بۆچ و لەبەرچی ئەم بوارە 
بۆ  تایبەتی  سیاسەتێكی  نەتەوەیییە  ستراتیژی  لە  كە  زمان(  )سیاسەتی 

دانانرێ ؟
لە  بەكارهێنانی  پراكتیزەكردنی  بەئەركی  فەرمییەكان  زمانە  كۆمسیۆنی   .12
هەموو بوارەكان و لەئان و ساتی خۆیدا هەڵدەستێت بەهۆشداری و سزای 
لەهەندێ   جێبەجێكردن و  بواری  نایخەنە  دەستبەجێ   كە  دەدا  ئەوانەش 
واڵتیش پۆلیسی زمان هەیە كە چاودێری نووسینەكانی سەر دەزگاكانی 

حكومەت و كەرتی تایبەت دەكات.
13. بەپالنێكی درێژخایەن زمانپارێزی لەبواری پەروەردە و فێركردن و میدیاكان 

كاری بۆ بكرێ  و دەستبەجێ  خەمخۆرانی بەم ئەركە ڕابن.
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وەزیران و  ئەنجومەنی  لە  زمانپارێزی  بۆ  هەمیشەیی  تایبەتی  لیژنەی   .14
الیەنە  بەسەرپەرشتی  پارێزگاكان  ئەنجومەنی  وەزارەتەكان  و 
كارەكانیان  تۆكمە  بەپالندانانی  بەمەرجێ   پێكبهێنرێ   پەیوەندیدارەكان 
ئەنجام بدەن تاكو جگە لە نووسراوەكان، نووسینی سەر شوێنە گشتی و 
تایبەتییەكانیش بەوردی و قووڵی چاودێری بكرێن، دەبێ  بەهەردوو زمانی 

فەرمی عەرەبی و كوردی بەپاراوی و ڕێكوپێكی بنووسرێن.
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پاشكۆی ژمارە )1(
سیاسەتی زمان لەالیەن حزبی كەسك )سەوز(ی كۆماری ئێرلەندا.

سیاسەتی گشتیی زمانی ئیرلەندی

دەقی كۆتایی )ئادار 2009(
پێشەكی: زمانی ئیرلەندی و بنەماكانی پارتی سەوز

پارێزگاری لە زمانی ئیرلەندی كۆكە لەگەڵ بنەما سەرەكییەكانی دامەزراندنی 
پارتی سەوز. ئێمە بڕوامان وایە كە گفتوگۆ لەسەر سامان كارێكی گرنگە بۆ 
كۆمەڵگایەكی بەردەوام، كەواتە زمانی ئیرلەندی سامانێكی كولتووریی گرنگە 
دەبێ   كە  هاتووە،  تووشی شكست  و  ناسكە  پێگەی  بەاڵم  ئیرلەندا،  گەلی  بۆ 
پارێزگاری لێ بكرێت. ئێمەش وەك پاسەوانی خاك، بەرپرسین لە گواستنەوەی 
سامانەكانی، بە سامانە ڕۆشنبیری و زمانەوانییەكەیەوە، بۆ نەوەی داهاتوو، بە 

دروستی و بێ  كەموكورتی.
زاناكانی زمان بەمتمانەوە دەڵێن" لە سەدەی داهاتوودا، ڕێژەی 90 % لە 
لەناوچوونی لێ دەكرێت  لەسەر زەوی مەترسی  تا 7000 زمان  كۆی 6000 
شێوەیەكی  بە  منااڵن  واتە  گیانەاڵدان،  لە  جیهان  زمانەكانی  50%ی  وڕێژەی 
لە ئەمەریكای باكوور 200 زمانی  پێیان نادوێن. بۆ وێنە، هەرچەندە  زگماك 
كارەساتێكە  ئەمەش  لەناوچووندان،  لەگیانەاڵی  زوربەیان  هەیە،  نیشتمانی 
بەسەر كولتوورو ناسنامەدا دێت بێ ئەوەی گەل هەستی پێبكات. وا مەزەندە 
ناشزانین  لەناودەچێت،  جیهاندا  لە  زمانێك  دوو حەفتەدا  هەر  لە  كە  دەكرێت 
ملیۆن   1.65 هەرچەندە  نا؟  یان  پێكراوانەیە،  ئەو  لەنێو  ئیرلەندی  زمانی  ئایا 
هاوواڵتی لە كۆماردا، یان بڵێین 40.8% دانیشتوان دەڵێن ئێمە بەزمانی ئیرلەندی 
دەدوێین و هەرچەندە 453.207 یان بڵێین 11.2%ی هاوواڵتیان دەڵێن ڕۆژانە 
لە سیستەمی پەروەردە زمانی ئیرلەندی بەكار دەهێنین، كەچی تەنها 72.000 
پەروەردەدا  سیستەمی  دەرەوەی  لە  ڕۆژانە  دانیشتوان  1.78%ی  یان  كەس 
بەكاری دەهێنن. زمانی ئیرلەندی وەك زمانی كۆمەڵگای گێلتاخت  Gaeltacht  )واتە 
نەمان  بەرەو  ئێستا  دەئاخڤن. وەرگێڕ(  گێل  بەزمانی  ئێستا  تا  ناوچانەی  ئەو 
دەڕوات كە بۆتە سەرمەشقی زاناكانی زمانەوانیی نێونەتەوەیی بۆ لێكۆڵینەوە 

لە پرسی مردن و لەناوچوونی زمان.
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پارتی سەوز ناتوانێ  ئەو هێرشە دڕندانەیە لەسەر سامانەكانی كولتووری 
دامەزراندنیەوە،  لە سەرەتای  ئەوەتا هەر  بخات،  سەر گۆی زەمین پشتگوێ  
وەك سامانێكی ڕۆشنبیریی ئیرلەندا، گرنگییەكی تایبەتی بە زمانی گێل دراوە. 
ئەم نامیلكە پالنەش كە لەسەر بنەمای ژینگە و سیاسەتی گشتیی زمانەوانی 
ڕێكخراوە، ئامانجی چارەسەركردنی ئەم گرفتەیە و ئەمەی خوارەوەش ئاكارێكی 
درێژی ئەو ڕێكارانەیە كە پارتەكەمان پێشنیازی كردووە بۆ چارەسەركردنی 

پرسی زمانی ئیرلەندی.

2- زمانی ئیرلەندی و هەرێم
چاو  پێویستە  ئیرلەندایە،  سەرتاپای  پارتی  سەوز  پارتی  ئەوەی  بەهۆی 
بە سیاسەتی گشتیی زمانەوانی فەرمیی هەر دوو هەرێم بخشێندرێت. بەهۆی 
هۆكارە مێژوویییەكانەوە تا ئێستا جیاوازییەكی گرنگ هەیە لە نێوان سیاسەتی 
زمانی ئیرلەندی كە ویالیەتی ئیرلەندا و دەوڵەتی ئینگلیز پیادەی دەكەن و لەگەڵ 
ئەو پیشكەوتنە سیاسییانەی ئێستا لە ئیرلەندای باكوور هاتوونەتە كایەوە، بۆی 
هەیە ئەو جیاوازییە تا ماوەیەكی دیكەش بمینێت. لە ڕووی مێژووەوە ویالیەتی 
باشوور دەستی یارمەتیی فەرمی درێژكردووە بۆ پەرەپێدانی زمانی ئیرلەندی 
)هەرچەندە كەلێنێكی فراوان هەیە لەنێوان ڕوانگەی فەرمی و كرداری(، بەاڵم 

ئیرلەندای باكوور تا ئەو نزیكانەش هەڵوێستی ناحەزانە بوو.
 

أ ( پالنی نیشتمانی ماوە درێژو ناوخۆیی بۆ زمانی ئیرلەندی:
• پارتی سەوز پێشوازی لە بەڵێنی حكومەت دەكات بۆ دامەزراندنی ستراتیجی 
پیادەكردنی  چاكترین  بنەمای  لەسەر  كە  ئیرلەندی  زمانی  ساڵەی  بیست 
نێودەوڵەتی لە ڕووی پالندانان و سیاسەتی زمانەوانی داندراوە. پارتیشمان 

بەشداری لە پێشخستنی ئەم ستراتیجە كردووە.
• بۆ ئەوەی دڵنیابین لەوەی كە ستراتیجەكانی نێوخۆیی و نیشتمانیی زمانی 
ئیرلەندی بەڕێكوپێكی نوێ  دەبنەوە، پارتی سەوز داوا دەكات پرۆسەكە لە 
دواڕۆژدا بنەتانێكی یاسایی پێبدرێت )هەر وەك لە سكۆتالنداو وێڵز پێی 
دراوە( و بەشی كاروباری كۆمەڵگا و دێهات لە دواڕۆژدا ڕۆڵی ئامادەكردن 
و پیادەكردنی ستراتیجەكانی نیشتمانی و گێلتاخت و ناوخۆیی )دەرەوەی 
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گێلتاخت(یان پێبدرێت.
و  دەوڵەت  لەبارەی  درێژ  دوورو  ڕاپۆرتێكی  دووەمی 2007دا  تشرینی  لە   •
سەوز  پارتی   .)5 خاڵی  )بڕوانە  باڵوكراوەتەوە  ئیرلەندی  زمانی  باری 

دەستخۆشی لە باڵوكردنەوەی تۆژینەوەكە دەكات.
ب ( یاساكاری زمان:

• پارتی سەوز داوای زێدەكردنی سەرلەبەری بڕو پێوەری خزمەتگوزارییەكانی 
زمانی ئیرلەندی دەكات كە دەوڵەت پێشكێش بەو كەسانەیان دەكات كە 
ئارەزوو دەكەن كاروبارەكانیان بە زمانی ئیرلەندی ڕایی بكەن. بۆیە پارتی 
سەوز بەتوندی پاڵپشتی لە پیادەكردنی تەواوی یاسای زمانە فەرمییەكانی 
لە  ئیرلەندی دەكات  یاسای زمانی  لە هەڵمەتی  لە كۆمار و  ساڵی 2003 

ئیرلەندای باكوور.
• پارتی سەوز پاڵپشتی لە بەرنامەی ئێرلەندا دەكات سەبارەت بە پێشكێشكردنی 
بەرنامەكە،  بەپێی  كارایە(.  )پێشنیازەكە  زمان  دوو  بە  خزمەتگوزاری 
دامەزراوە گشتییەكان خزمەتگوزارییە دوو زمانییەكانی خۆیان چاالكانە و 
بەردەوام باڵو بكەنەوە بەشێوەیەك كە كۆمەڵگای زمانە كەمینەكان تێبگەن 
كە ئەو خزمەتگوزارییانە بێ  ئاستەنگ لەبەر دەستدان. ئێستا ئەو بەرنامەیە 

كاری پێناكرێت و كارابوونی یاسای زمانەكانی فەرمی ڕاگرتووە.
بە  سەبارەت  بدرێت  پیشان  بەهێز  سیاسی  سەركردایەتییەكی  بۆئەوەی   •
یاساگەری، پارتی سەوز داوای دامەزراندنی یەكەیەكی زمانی ئیرلەندی لە 
سەرۆكایەتی حكومەت دەكات بۆ دڵنیایی لە پیادەكردنی یاسای زمانەكان 

لە گشت فەرمانگەیەكی حكومەت لە سەرانسەری كۆماردا.
هەڵواسراوەكان  تابلۆ  لە  هەیە  زۆر  زمانەوانی  هەڵەیەكی  ئەوەی  لەبەر   •
)بەتایبەتی لە تابلۆكانی ڕێگاوبان( لە سەرانسەری واڵت، پارتی سەوز داوا 
دەكات دەسەاڵتێكی زیاتر بە كۆمیساری زمان بدرێت بۆ ئەوەی وابكات 

گشت تابلۆكانی گشتی بەزمانی ئیرلەندی بەهەڵە نەنووسرێن.
• دەكرێ  خزمەتگوزارییەكانی گشتیی زمانی ئیرلەندی بە دوو شێوە پێشكێش 
تر، ب(  فەرمییەكان و هەر شتێكی  بە وەرگێڕانی دۆكیۆمەنتە  أ(  بكرێن: 
پارتی سەوز  دەسگا گشتییەكان.  لە  زمانەكان  ئیرلەندی  دامەزراندنی  بە 
زمانەوە  و  لەڕووی خەرجی  دەزانێ   ڕێگەچارە  بەباشترین  )ب(  شێوەی 
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بۆ پێشكێشكردنی خزمەتگوزاری زمانەوانی، بەاڵم ئێستا شێوەی )أ( مان 
پێویستە تا ئەوكاتەی ژمارەی پێویست لە فەرمانبەری گشتی دوو زمانزان 
دادەمەزرێن. بۆ دڵنیابوون لە زمانێكی ئیرلەندیی بە پێوەرێكی بەرز لە هەر 
بابەتێكی وەرگێڕدراو، پارتی سەوز داوادەكات فەرمانگە حكومییەكان ئەو 
وەرگێڕانە كار پێ نەكەن كە مۆری ڕێپێدانیان لەالیەن ستانداردی زمانی 

گێاڵ یان نەبێ .
ج( دەوڵەت و كەرتی زمان

• لەبەر ڕۆشنایی لێكۆڵینەوە لەسەر كەرتی خۆبەخشكاری زمانی ئیرلەندی، 
پارتی سەوز هانی ئەوە دەدات كە چاو بخشێندرێتەوە بە سەراپای پەیكەری 
نێوان  بەرپرسیارێتی  و  خەرجی  لەسەر  بكرێت  لێتۆژینەوە  و  كەرتەكە 
خۆبەخشی  هەمەجۆرەكانی  دەسگا  و  زمان  بە  تایبەتمەند  فەرمانگەكانی 

زمانی ئیرلەندی لە سەرتاپای واڵت.
• پارتی سەوز داوا لە فەرمانگەی ستاندەردی زمانی گێاڵ دەكات لێتۆژینەوەیەك 
ئەنجام بدات لەسەر بەكارهێنانی زمانی ئیرلەندی لەسەر ئاستی نیشتمانی و 
باكوور و باشوور و لەسەر هەڵوێستەكان لەبارەیەوە بەپێی بەرپرسیاریی 

یاسایی ئەو فەرمانگەیە.

3- زمانی ئیرلەندی لە پەروەردەدا
أ ( زمانی ئیرلەندی لە قوتابخانەدا:

• پارتی سەوز داوادەكات چاوخشانەوەیەكی سەرانسەری بكرێت سەبارەت 
بە فێركردن و فێربوونی زمانی ئیرلەندی لە سەر ئاستەكانی سەرەتایی 
بڕوانە  )هەروەها  باكوور  ئیرلەندای  لە  كۆماردا،  لە  سەرەتایی  دوای  و 

هەنگاوی 42 لە سیاسەتی پەروەردە(.
• تا ئەو كاتەی چاوخشانەوەكە دەریدەخات كە دەبێ  ڕەوتێكی تر بگرێتەبەر، 
پارتی سەوز پاڵپشتی لە داخوازی ئەوە دەكات كە چاكسازی بكرێت لە 
فێركردنی زمانی ئیرلەندی )تەنها لە كۆماردا( بەمەرجێك مامۆستاو دایك 

و باوكان پشتگیری لە ڕێكارەكە بكەن.
سەرەتایییەكان،  قوتابخانە  مامۆستایانی  گشت  دەبێ   ڕاهێنانیاندا،  كاتی  لە   •
بكرێت  فێر  ئیرلەندایان  بەپێزی  و  دروست  ژینگەی  ئیرلەندی،  زمانی  بە 
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و بەقەد ساڵێكی خوێندن خولی ڕاهێنانیان چڕوپڕ بێت و دابەش بكرێت 
بەسەر سەرجەم خولەكە بە یەكەم مانگی پڕ چاالكییەوە.

• هەر منداڵێكی قوتابخانەی سەرەتایی جگە لە زمانی ئیرلەندی دەبێ  بابەتێك 
پیادە  لەو شوێنانە  پێشەكی  دەبێ   ئەمەش  بخوێنێت.  ئیرلەندی  زمانی  بە 
بكرێت كە دانیشتوانی  سەڵت  نەبن، ئینجا بەرەبەرە لە سەرانسەری واڵت 

پیادە بكرێت. 
پەرەی  قۆناغی سەرەتایی  لەدوای  ئیرلەندی  زمانەی  بەرنامەی دوو  دەبێ    •
پێبدرێت )زمانی ئیرلەندی و ڕۆشنبیریی ئیرلەندی(. دەبێ  لە ئەزموونەكانی 
خولی زمانی ئیرلەندی، لەچوارچێوەی ئاماژەكارییەكانی گشتیی ئەوروپی 
سەبارەت بە فێربوونی زمان، تواناكانی قوتابیان لەبارەی قسەپێكردن و 
كۆرسی  دەبێ   بكرێنەوە.  تاقی  نووسینەوەیان  و  تێگەیشتن  و  نووسین 
نشین  و  سەڵت   ناوچەكانی  گێل   گشت  لە  ئیرلەندی  زمانی  ڕۆشنبیریی  

بكرێنەوە.
بەاڵم  هەیە،  زارەكی  تواناكانی  بەگرنگیی  باوەڕی  پارتی سەوز  هەرچەندە   •
سوورە لەسەر ئەوەی كە دەبێ  سیستەمی پەروەردە لەهەردوو بەشەكەی 
ئیرلەندا گرینگی یەكسانی بەتواناكانی تری زمانەوانی بدرێت )خوێندنەوە 
و نووسین و تێگەیشتن(. بەتایبەتی گرنگی بە ئاستە نزمەكانی ئەدەب بە 

زمانی ئیرلەندی بدرێت.
• لەسەر بنەمای لێكۆڵینەوەی نێودەوڵەتی لەبارەی بەدەستهێنانی زمان، پارتی 
سەوز زۆر پشتگیری لە پەروەردەی چڕوپڕ بە زمانی ئیرلەندی دەكات لە 
گشت قۆناغەكانی پەروەردە، لە باكوور و باشووردا، بە قۆناغی پەروەردەی 
چڕی پێشەكییەوەش. هەروەها، پارتی سەوز داوا دەكات لێكۆڵینەوەیەكی 
لەالیەن  هەروەك  ئیرلەندا  لە  چڕ  پەروەردەی  لەسەر  بدرێت  ئەنجام  تر 

)فەرمانگەی زمانی گێاڵ و.......و......و..(.
ڕاهێنانی مامۆستا: 

• پارتی سەوز داوای پالنێك دەكات بۆ زمانی ئیرلەندی لە خولەكانی ڕاهێنانی 
فەرمانبەران بۆ مامۆستایانی قۆناغی سەرەتایی و ئامادەیی. لە پالنەكەدا 
زمانی  بۆ  بەرنامەڕێژی  و  ئیرلەندی  زمانی  نوێكردنەوەی  كۆرسەكانی 
ئیرلەندی لە قوتابخانەكانی هەردوو ناوچەی گێل و سەڵت و قوتابخانەكانی 
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تردا.
 ج( خزمەتگوزارییە پەروەردەیییەكانی تر:

• پارتی سەوز داوا لە حكومەت دەكات بەزووترین كات، دامەزراندنی )بنكەی 
نیشتمانی بۆ پەروەردەی زمانی ئیرلەندی( دابین بكات لە )Baile Bhuirne( لە 
)Kork( ی ناوچەی گێل نشین، هەر وەك چەندین ساڵە بەڵێن دراوە )بڕوانە 

خاڵی5 لەخوارەوە(. 
پێشكێش  هاوكارییان  بیركۆڵن  قوتابییانەی  ئەو  دەكات  داوا  سەوز  پارتی   •
بكرێت لە خزمەتگوزارییەكاتی زمانی ئیرلەندی و پێویستییە تایبەتییەكانی 
5ی  )بڕوانە  نشین  گێل  ناوچەی  لە  تایبەتی  بە  پێبدرێت،  زمانەوانییان 

خوارەوە(.
• دەبێ  لە سەرانسەری واڵت یانەكانی ئەنجامدانی ئەركی ماڵەوە دابمەزرێن 
لە سەنتەرەكانی زمانی ئیرلەندی لە ناوچە شارنشینەكان، بۆ مێرمندااڵنی 
ئیرلەندی زمان، یان بۆ ئەو مێرمندااڵنەی زمانی ئیرلەندی دەخوێنن )بڕوانە 

6 لەخوارەوە(. 
• پارتی سەوز داوادەكات سیستەمێكی نیشتمانی بۆ خوێندن دابمەزرێت بۆ 
ئەوەی ماوە بە گەنجان بدات كە لە كۆلێژەكانی زمانی ئیرلەندیی هاوینە 

دەوام بكەن.
• پارتی سەوز تێبینی دەكات كە زۆر لە كەسانی گەورە لە ئیرلەندا ئارەزوو 
دەكەن زمانی ئیرلەندی خۆیان نوێ  بكەنەوە. بۆیە پارتی سەوز لەسەر 
بنەمای شێوازی مۆری وەرگێڕ، )بڕوانە 1ی سەرەوە( داوا لە دەستگای 
 ستاندەردی زمانی گێل  دەكات بە هاوكاریی  بەشداربووانی وەك )سەنتەری 
زمان لە  نوی مەینووس (، سیستەمێكی نیشتمانیی پەروەردەی گەوران بۆ 
زمانی ئیرلەندی بێنێتە كایەوە بۆ دابینكردن و كردنەوەی چەند كۆرسێكی 

زمانی ئیرلەندیی ئاست بەرز بۆ گەوران لە سەرانسەری واڵتدا.
• پارتی سەوز داوا لە فەرمانگەی دارایی دەكات كە هاندەرەكانی باج دەربكات 
یان  دەخوێنن  گەوران  پەروەردەی  سیستەمی  لە  كە  گەورانەی  ئەو  بۆ 

ئارەزوو دەكەن كە چەند كاتێك ڕابوێرن لە  گێلتاخت  بۆ ئەم مەبەستە.
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4- هۆیەكانی ڕاگەیاندن 
أ ( تەلەفزیۆن 

• پارتی سەوز پشتگیری لە زێدەكردنی پشتەوانەی دارایی دەكات بۆ تەلەفزیۆنی 
TG4 و داوا لە حكومەت دەكات كە تەلەفزیۆنەكە بە  لیستی بەراوردكاری  

ببەستێتەوە.
• پارتی سەوز داوا لە تەلەفزیۆنی TG4 دەكات زۆر لەو پرۆگرامانە پەخش 

بكات كە بۆ خوێنەرانی زمانی ئیرلەندی ئاراستە دەكرێن.
• پارتی سەوز دەزانیت كە تەلەفزیۆنی TG4 بودجەكەی كەمەو ماوەی نادات 
كە خزمەتگوزاریی تەواوی زمانی ئیرلەندی پێشكێش بكات، بۆیە ناچارە 
پرۆگرامی ئینگلیزیش پێشكێش بكات. لەگەڵ ئەمەش پارتی سەوز داوا لە 
TG4 دەكات دەرامەتی تر بەكاربێنێت بۆ ئەوەی، بەپێی توانا، وەرگێڕانی 
لە  زۆر  بۆ  بژاردە  ڕێگەچارەی  وەك  بكات  پێشكێش  شاشە  دامەنی 

پرۆگرامەكان، هەر وەك تەلەفزیۆنی S4C لە  وێڵز  پیادەی دەكات.
• پارتی سەوز داوا لە تەلەفزیۆنی BBC ی ئیرلەندای باكوور دەكات پرۆگرامەكانی 

بە زمانی ئیرلەندی زیاد بكات.
ب ( خزمەتگوزاریی تر: 

• پارتی سەوز تێبێنی دەكات كە ڕادیۆی RTE گێلتاخت بەكەڵكە بۆ كۆمەڵگای 
دەكات  حكومەت  لە  داوا  بۆیە  دەرەوەیدا،  ئیرلەنداو  لە  ئیرلەندی  زمانی 

دارایی  لە لیستی بەراوردكاری  زیاد بكات.
هەر  كە  دەكات  وا  پەخشكاری  سیاسەتێكی  لە  پشتگیری  سەوز  پارتی   •
پەخشكارێكی كەرتی گشتی و تایبەت لە كۆماردا بڕێكی بەرچاو لە زمانی 
ئیرلەندی پەخش بكات و BBCی ئیرلەندای باكوور پرۆگرامەكانی بە زمانی 
ئیرلەندی زیاد بكات. پارتی سەوز داوا دەكات  یەكەی زمانی ئیرلەندی  لە 
نێو  كۆمیساری پەخشی ئیرلەندا  دابمەزرێتەوە بۆ بەدواداچوونەوە بە بڕ 
و شێوازو پێوەری پرۆگرامەكانی ڕادیۆ و تەلەفزیۆن بە زمانی ئیرلەندی.

5- زمانی ئیرلەندی لە كۆمەڵگادا:  گێلتاخت 
• لە كۆی )91862( دا، 64265 هاوواڵتی، یان بڵێین 70% ئیرلەندی زمانن. تەنها 
22550، یان 24.5% ڕۆژانە لە دەرەوەی سیستەمی پەروەردە، بە ئیرلەندی 
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دەئاخڤن. لەگەڵ ئەمەش هێشتا زمانی ئیرلەندی زمانی كۆمەڵگایە لە زۆر 
جێگاو ئەمانەش ناوچە چڕەكانی زمانی ئیرلەندییە: )باكووری ڕۆژئاوای 
دۆنیگال.......هتد....(. وا مەزەندە دەكرێت كە نزیكەی 20.000 هاوواڵتی لەو 
ناوچانە بژین كە ئیرلەندی ـ زمان كۆمەڵگا پێك دەهێنن لە نزیكەی گشت 
بوارەكانی كۆمەاڵیەتی لە نێو واڵتدا. لە نێوان 5000 تا 10000 ئیرلەندی 
هاوواڵتیان زمانی  لە  بەرچاو  ڕێژەیەكی  كە  ناوچانەی  لەو  هەیە  ـ زمان 

ئیرلەندی بەكاردەهێنن لە ژمارەیەكی كەم لە بوارە كۆمەاڵیەتییەكاندا.
• ئاوابوونی زمانی ئیرلەندی وەك زمانی كۆمەڵگا كە لە نەوەیەك بۆ نەوەیەك 
و  كەش  گۆڕانی  هەڕەشەی  شێوازی  بە  تێبڕیوین  چاوی  بووە،  دەرباز 
هەوای نالەبار كە لە دەركردەكانی CO2 دێتەكایەوە و هەڕەشە لەو ژینگەیە 
دەكات كە تێیدا دەژین. دەبێ  پالنێكی كاری فریاگوزاری دابندرێت لە ناوچە 
گێل ـ نشینەكان و پیادە بكرێت بۆ بەرەنگاربوونەوەی پتر داڕمانی زمانی 
ـ نشینانەی هێشتا پێی دەئاخڤن. پارتی سەوز  لەو ناوچە گێل  ئیرلەندی 
دووبارەی دەكاتەوە كە ئەمە گفتوگۆی سەوزە و نابێ  پارێزگاری لە زمان 

و كولتووری ئیرلەندی جیا بكرێتەوە لە پارێزگاری لە ژینگە.
• پارتی سەوز دەستخۆشی لە گەلێك لەو ڕاسپاردانە دەكات كە لێتۆژینەوەی 
بێنە  ڕاسپاردەكان  دەكەن  داوا  و  كردوون  پێشكێشی   ).........( بااڵ 
گرنگییەكی  دەكات  حكومەت  لە  داوا  سەوز  پارتی  كردەنییەوە.  واری 
و  خێزان  پشتگیریی  سەنتەرەكانی  بە  تایبەت  ڕاسپاردەكانی  بە  تایبەت 
جەماوەری  گرنگی  ڕۆشنایی  لەژێر  بدات،  گەنجان  خزمەتگوزارییەكانی 

گەنجان بۆ بەرگریكردن لە زمان.
• پارتی سەوز پشتگیری لە داوای دامەزراندنی دەستەی پەروەردەی  گێلتاخت  
ئیرلەندییەكانەـ  جێنشینی  ئێستا  تا  كە  ناوچانەیە  ئەو  )گێلتاخت  دەكات. 
وەرگێڕ.( كە بەرپرسیاربێ  لە گشت قۆناخەكانی پەروەردە، لە قۆناخی پێش 
تا پاش سەرەتایی. دەستەكە هەمان فەرمان و دەسەاڵتی  سەرەتایییەوە 
لەبارەی  دراوە  پیشەیی  پەروەردەی  لیژنەی  بە  كە  پێبدرێت  یاسایی 
بەكرێگرتنی مامۆستایان و ڕاهێنانی فەرمانبەران و كردنەوەی قوتابخانەو 
بەڕێوەبردنیان. ڕادەسپێرن لە هۆبەی پەروەردە بەرپرسیارێتی لە گێڵتاخت 
و گشت پەروەردەی زمانی ئیرلەندی بدرێت بە وەزیری دەوڵەت لە بەشی 



198

پەروەردە.
گێڵتاخت  قوتابییەكانی  بكەن،  دابین  ئەوە  گێڵتاخت  قوتابخانەكانی  دەبێ    •
تێگەیشتنێكی قووڵتریان پێبدرێت سەبارەت بە قسەپێكردن و شێوەزاری 
زمانەكەیان، سەرباری فێركردنی گونجاوی زمانی ستاندەرد )فەرمانگەی 
تێگەیشتنی ستاندەرد(. دەستەی پەروەردەی گێڵتاخت لەم بارەیەوە ڕۆڵی 

خۆی ببینێ . 
• پارتی سەوز داوا دەكات حكومەت هەنگاوبنێت بۆ دامەزراندنی سەنتەری 
 )Cork Gailtacht( لە   )Baile Bhuirne( لە  گێڵتاخت  پەروەردەی  بۆ  نیشتمانی 

هەروەكو چەند ساڵ لەمەو پێش بەڵێندرابوو )بڕوانە 3 لەسەرەوە(.
دەڤەری  لە  دەسەاڵتی  تایبەت  بەشێكی  كە  ڕادەسپێرێت  سەوز  پارتی   •
گێلتاخت  )Udaras na Gaeltacht( بكرێتەوە كە ئەركی ڕاپەڕاندنی كاروباری 
ئیرلەندی  زمانی  ئەوەی  بۆ  گێڵتاخت  لە  بێت  قوتابیان  نیشتەجێكردنی 

بپارێزرێت.
• پارتی سەوز داوای هەرچی زووە پێشكێشكردنی هەمواركردنی یاساگەری 
دەكات بۆ ئەوەی ئەركەكانی  دەسەاڵتی دەڤەری گێڵتاخت  لە پیشەسازییەوە 
زمانەوانی.  و  كولتووری  و  كۆمەاڵیەتی  پرسەكانی  بۆ  بكرێت  فراوان 
كۆمەڵگای  ساڵەی  چەند  ئارەزووەكانی  لەگەڵ  هاوتەریبە  داوایەمان  ئەم 

گێڵتاخت.
ڕاهێنانی  بۆ  بكرێتەوە  گێڵتاخت  لە  كۆلێژێك  دەكات  داوا  سەوز  پارتی   •
مامۆستایان بۆ پاراوكردنی كەسانی ئیرلەندی زمان، ئەو قوتابخانانەش لە 
بواری زمانی ئیرلەندی وانە بڵێنەوەو بەشێوەی سەرەكیش مامۆستایانی 

. Gascoileanna  سەرەتایی ڕابهێنن لە قوتابخانەكانی گێڵتاخت و
• پارتی سەوز داوا دەكات دارایی دابین بكرێت بۆ هاندانی پێشخستنی گەنجان 
لەرێگەی زمانی ئیرلەندی لە دەڤەرەكانی گێڵتاخت و لە كۆلێژەكانی ئاستی 

پلە سێ لە سەرانسەری واڵتدا.
6- زمانی ئیرلەندی لە كۆمەڵگا: لە دەرەوەی گێڵتاخت

• پارتی سەوز تێبینی دەكات كە كاری پێشەنگیی سەنتەری خۆبەختی زمانی 
ئیرلەندی ڕۆڵی خۆی هەیە لە پێشخستنی زمانی ئیرلەندی لە دەرەوەی 

گێڵتاخت. 
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• بۆ مسۆگەركردنی پێشكێشكردنی خزمەتگوزاری بۆ ئەو كەسانەی دەیانەوێت 
زانیارییان لەبارەی زمانی ئیرلەندی زیاد بكات، یان خزمەتگوزارییەكانیان 
چاكتر بە زمانی ئیرلەندی پێشكێش بكرێت، پارتی سەوز ڕادەسپێرێت كە لە 
هەموو شارێكی ئیرلەندا تۆڕێكی زانیاری دابمەزرێت لە سەنتەرەكانی زمان 
كە ژمارەكانی ڕاستەقینەی ئەو كەسانە لەخۆ بگرێت كە بەزمانی ئیرلەندی 
دەئاخڤن )بەپێی سەرژمێرییەك ـ بۆ هەردوو كۆماری ئیرلەنداو ئیرلەندای 
زمانەوانییەكان  خزمەتگوزارییە  لە  زۆر  بڕێكی  سەنتەرە  لەو  باكوور(. 
پێشكێش بكرێن وەك: مناڵ بەخێوكردن )دایەنگە(، وەرگێڕان، ئامۆژگاری 
بەكارهێنانی زمانی ئیرلەندی لە ئیشوكارەكان، پۆلەكانی خوێندنی زمانی 
ئیرلەندی، یانەكانی ئەركی ماڵەوە، ئامۆژگارییەكانی چۆنیەتی پێگەیاندنی 
لە  وێڵز دا  ئەم جۆرە سەنتەرە  ئێستا  ئیرلەندی.و.....هتد.  بەزمانی  مندااڵن 

هەیە.
بێڵ  لە هەوڵ و تەقەالكانی ڕێكخراوی خۆبەخشی  پارتی سەوز پێشوازی   •
لێنستەر  لە  زمان  ئیرلەندی  كۆمەڵگایەكی  دامەزراندنی  لە  دەكات   )Baile(

.)Leinster(

7- زمانی ئیرلەندی و كۆچبەران
• پارتی سەوز بڕوای وایە كە دەبێ  زمانی ئیرلەندی بۆ گشت كەسێك وااڵ 
بێت، بێ  لەبەرچاوگرتنی پێشینەی توخم، نەتەوە، یان واڵتنامەیان. پارتی 
توخم  ئامرازی  وەك  نەیەت  بەكار  ئیرلەندی  زمانی  كە  دەیەوێت  سەوز 
پەرستی دژی كۆچبەران، بۆیە داوا دەكات زمانی ئیرلەندی پێشخستنێكی 

ئەرێنی بەخۆوە ببێنێ  لەنێو كۆمەڵگاكەیاندا.
• پارتی سەوز داوا لە ڕێكخراوەكانی زمانی ئیرلەندی دەكات كە فەرمانبەرێكی 
لەنێو  ئیرلەندی  زمانی  پێشخستنی  بۆ  بكەن  دەستنیشان  بەرپرسیار 

كۆمەڵگاكانی كۆچبەران.
• پارتی سەوز داوا لە حكومەت دەكات كە پۆلەكانی زمانی ئیرلەندی بەخۆڕایی 
بكرێنەوە بۆ هەموو ئەو كۆچبەرانەی ئارەزوومەند، هەر وەك وانەكانی 

زمانی ئینگلیزی كە ئێستا پێشكێش دەكرێن.
بە  دەكات  هەمەزمان  نامیلكەكانی  دەركردنی  لە  پشتگیری  سەوز  پارتی   •
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ئیرلەندی و بە زمانەكانی كۆچبەران بۆ ئەوەی كۆچبەران ڕستە  زمانی 
سەرەكییەكانی ئاخاوتن بە زمانی ئیرلەندی فێرببن.

• پارتی سەوز داوا لە وەزارەتی داد دەكات كە هەر كەسێك داوای واڵتنامەی 
ئیرلەندی بكات بتوانێت تاقیكردنەوەی توانایی بە یەك لە زمانەكانی ئیرلەندی 
یان ئینگلیزی پێشكێش بكات و ئاسانكاریی تەواو پێشكێش بەو كەسانە 

بكرێت كە هەر زمانێك لەو دوو زمانە هەڵدەبژێرن لە تاقیكردنەوەكە. 

8- زمانی ئیرلەندی و تەكنەلۆجیای زانیاری
• پارتی سەوز ڕۆڵی فێربوونی تەكنەلۆجیای زانیاری بە زمانی ئیرلەندی لەنێو 

نەوەی ئێستا بەگرنگ دەزانێت.
• پارتی سەوز دەزانێ  كە ئەنتەرنێت، وەك تەلەفزیۆن، ناوەندێكی گرنگە بۆ 
فێربوونی زمان و زۆر ئامرازێكی گرنگە بۆ پێشكەوتنی دواڕۆژی زمانی 

ئیرلەندی.
  Foras na Gaeilge  زمان كارەكانی  دامەزراوەی  لە  پشتگیری  پارتی سەوز   •

دەكات لە پێشخستنی تەكنەلۆجیای زمانی ئیرلەندی.

9- زمانی ئیرلەندی لە یەكێتی ئەوروپا
 پارتی سەوز پشتگیری لە پێگەی بەهێزی زمانی ئیرلەندی دەكات وەك 
زمانێكی فەرمی لە یەكێتی ئەوروپا كار دەكات بۆ ئەوەی پێگەكە بەتەواوی پیادە 
یان ڕاهێنكاری دەكات  پەروەردەیی  لە دەستپێشخەرییەكی  بكرێت. پشتگیری 
بەئامانجی پتركردن و پێشكێشكردنی ڕاهێنراوانی وەرگێڕ و شیكەرەوە. پارتی 
دارایی ڕەخساندووە  هەلی  فەرمی  پێگەی  كە  دەكات  ڕاستییە  ئەو  پێشوازیی 
ئاستی  لەسەر  ئیرلەندی  زمانی  بە  كولتووری  و  پەروەردەیی  پرۆژەكانی  بۆ 
ئەوروپی و هەلی كاری بەهێز كردووە بۆ ئەو هاوواڵتییە ئیرلەندییانەی بەدوای 

كارەوەن لە دامەزراوە ئەوروپییەكاندا.

 وەرگێڕ لە ئینگلیزییەوە
                                                 پارێزەر عه بدولكه ریم هەمەوەند

2010-10-15                                                 



201

ناوی  بەاڵم  نووسراوە  كوردی  بەزمانی  چاپكراوە  بەرهەمە  ئەم  گەرچی 
هیچ زمانێكی تیا نەهێنراوە

پاشكۆی ژمارە )2( 
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 پاشكۆی ژمارە )3( 
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پاشكۆی ژمارە )4( 
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پاشكۆی ژمارە )5(
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پاشكۆی ژمارە )6(
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پاشكۆی ژمارە )8(
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پاشكۆی ژمارە )9(



224



225



226



227



228



229



230



231

ئەم زاراوەی یاسایییە بەدەستكاریێكی كەمەوە هەمان فەرهەنگۆكی زاراوە 
حكومەتی  دادی  لەوەزارەتی  لیژنەیەك  كە  یەكەمی(  )بەشی  یاسایییەكانی 

كوردستان لە ئەیلوولی 2000 ئامادەی كردووە.

پاشكۆی ژمارە )10(
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پەراوێز:
یارمەتییان  زمان  سیاسەتی  لەبارەی  كە  دەكەین  بەڕێزانە  ئەو  1- سوپاسی 

داین:
وەزارەتی  لە  ڕاگەیاندن  گشتی  بەڕێوەبەری  جندیانی  هەڵگورد  كاك  أ -  

ڕۆشنبیریی حكومەتی هەرێمی كوردستان.
پەروەردەی  وەزارەتی  ڕاگەیاندنی  بەرپرسی  بەرزنجی  ئیسماعیل  كاك  ب - 

حكومەتی كوردستان.
ت - كاك خالید جەمیل خاوەنی كتێبخانەی سۆاڵڤ لە هەولێر.

لەزمانی  پەرەگرافی  )كاكە( كە چەندین  پ - مامۆستا عه بدولكه ریم هه مه وه ند 
ئینگلیزی بۆ كردینە كوردی.

وەكو  چ  كوردی  زمانی  زمانپارێزی  پارێزەرێكی  وەكو  بەشداریكردنمان  ج- 
ئەم  پەرلەمانتاری  یا  پارێزەرایەتی  لەژیانی  یا  نووسەر  ڕۆژنامەنووس و 
ژیانم  هەناسەی  دوا  تاكو  زانیوە  سەرشانم  نەتەوەیی  بەئەركی  كارەم 
داكۆكی لێ  دەكەم و بەسووربوون و مكوڕی كردن و جەخت لەسەر كردنی 
كە زمانی كوردی یەكسانە لەگەڵ زمانی دیكە، بۆیە دەبێ  سیاسەتی زمان و 
یاسای زمانە فەرمییەكانمان هەبێ  و چیتر دوانەخرێن، بەڵكو بە ئەركێكی 

هەمیشەیی و واڵتپارێزی بزانرێ  و بناسرێ .
ناوی  ماددەدا  لەدوو  جۆرە  بەم   )2005( عێراقدا  كۆماری  لەدەستووری   -2

هەرێمی كوردستان هاتووە: 
پیادەكردنیەوە دان  لەمێژووی  ئەم دەستوورە  یەكەم:  لە ماددەی )117(: 
بەهەرێمی كوردستان و ئەو دەسەاڵتەی ئێستایدا دەهێنێت وەكو هەرێمێكی 

فيدراڵ.
ماددەی )141(: كاركردن بەو یاسایانەی كە لە هەرێمی كوردستان لە ساڵی 
بڕیارانەش  ئەو  شێوە  بەهەمان  دەبێت،  بەردەوام  دەركراوە  ەوە   1992
كارپێكراون كە لەحكومەتی هەرێمی كوردستان دراون، لەوانەش بڕیارەكانی 
دادگا و گرێبەستەكان ئەگەر هەموار نەكرابن یان هەڵنەوەشابنەوە بەپێی 
بەمەرجێك  پەیوەندیدارەوە،  لەالیەنی  كوردستان  هەرێمی  بڕیارەكانی 

پێچەوانەی دەستوور نەبێت.
3- دەقی یاسا و بڕیارەكان كتومت چۆن لە وەقائعی كوردستان باڵوكراونەتەوە 
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بەهەمان شێوە نووسراونەتەوە و هەروەها ئەو دەقانەی وەرگێڕاون.
بەچاپ  بەرهەمم  دوو  دەدەم و  الیەنە  بەم  گرنگی  بایەخ و  ەوە   1996 لە   -4
گەیاندووە و سێیەمیشیان بەم نزیكە چاپ دەكەین. بەشداریكردنم چ وەكو 
بەم  هەبووە و  كاریگەرییان  كاراو  ئەوانەی  ڕۆڵی  پەرلەمانتار  یا  پارێزەر 
ئەركە دیرۆكییە ڕابوون دەنووسمەوە تاكو بزانرێ  لەم بارەوە واڵتپارێزان 
درێغییان  بووبێت  لەتوانایاندا  هێندەی  نەوەستاون و  دەستەوەستان 
نەكردووە. ئەو نموونانەی هێناومەتەوە چ لەسەردانم بۆ هەندەران یا لە 
سەرچاوەكانی بینراو، بیسترا و، خوێنراو وەرمگرتووە و لەكۆتایی بابەتەكە 

ناوی هەموویانم هێناوە.
ئەوەی  لەبەر  كرد،  پەیوەندیدارمان  الیەنەكانی  چاوەڕوانی  ساڵ  نۆزدە   -5
لەئاستی پێویستدا نەبوون، بۆیە بەپێویستم زانی كە ئەم بابەتە پێشكێش 

بكەم.
پەرلەمانی  لە  كە  كوردستان  هەرێمی  دەستووری  پڕۆژەی  لەبارەی   -6
چونكە  نەكردووە،  باسم  بۆیە  كرا  پەسند   )2009/6/24( لە  كوردستان 

ڕێفراندۆمی لەسەر نەكراوە تاكو بكەوێتە بواری جێبەجێكردن.
بەم  تایبەتمەندبێ   كە  مەدەنی  كۆمەڵگەی  لەرێكخراوەكانی  رێكخراو  تاقە   -7

بوارە )رێكخراوی زمانناسی بۆ پەرەپێدانی زمانی كوردی( یە.
8- دەقی بۆچوونی زمانزانی كورد هێژا شكور مستەفا لەبارەی لیستی زاراوە 
ژ14ی  لە  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  دادی  وەزارەتی  یاسایییەكانی 

گۆڤاری یاساپارێزی باڵوكراونەتەوە.
ئەنجومەنی  لەكۆبوونەوەكانی  لە )2011/2/3( قسەكردن بەزمانی كوردی   -9
نوێنەرانی عێراقدا جێبەجێ  كرا، بەاڵم ئایا ڕۆژی ئەوە نەهاتووە ئەندامانی 

كورد كە بە بەردەوامی بەزمانی كوردی قسە بكەن؟!
10- گەر باسی زمانی كوردی لەو واڵتانەی كوردستانیان پێوە لكێنراوە بكەین 
دانیشتوانیان موسڵمانن )كۆماری ئیسالمی  ئەوا هەر چواریان زۆرینەی 
ئێران و كۆماری توركیا، كۆماری عێراق و سوریا(، لێرەدا دەپرسین جگە لە 
بەشێكی عێراق گەرچی لە دەستووری كۆماری عێراق لە ماددەی چوارەمیدا 
بەاڵم  هاتووە،  فەرمی  زمانی  دوو  بە  كوردی(  )عەرەبی و  زمانی  ناوی 
لەبەر نەبوونی یاسای زمان و ڕاهاتنی زۆرینە لە یەك زمان و یەك نەتەوە 
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زەحمەتە هەردوو زمانەكان بەیەكسانی بەكار بهێنرێ  و گەر باسی واڵتانی 
دیكە بكەین گەر بڵێن موسڵمانین. دەڵێم گەرچی ژمارەی موسڵمانانی جیهان 
لەتێكڕاو  ڕێژەیان  واتە  ملیۆنە   300 عەرەب  ژمارەی  نیوە(  و  )ملیارێك و 
گەرچی  عەرەبن  غەیرە  دیكەیان  ی   %80 بەاڵم   %20 موسڵمانان  پێكڕای 
كە  تێگەیشتوون  یان  دەزانن  وا  كە  بەهەڵەدا چوون  توندڕەوانی عەرەب 
ئەوەی بووە موسڵمان دەبێتە عەرەب، چونكە ئەمە پێچەوانەی ئایەتەكانی 

قورئانی پیرۆز و فەرموودەكانی پێغەمبەرە )دروودی خوای لەسەر بێ (.
ئایەتەكان

َمَواِت َواالَْرِض َوْاْختاِلَُف أَْلِسنَتُِكْم َوأَْلَونُِكْم إَن في َذلَِك آلَيَاٍت للَّعالَِمين(.  )َوِمْن آيَاتِِه َخْلُق السَّ
سوره تى )الروم( ئايه تى )22(.

)َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن َرسول إال بِلَِساٍن قَْوِمِه لِيُبَيَِّن لَهُْم(. سوره تى )ابراهيم( ئايه تى )4(.
سوره تى  قَْوالً(.  يَْفقَهُوَن  يََكاُدوَن  ال  قَوماً  ُدونِِهَما  ِمْن  َوَجَد  ْيِن  دَّ السَّ بَْيَن  بَلََغ  إَِذا  )حتَّى 

)الكهف( ئايه تى )93(.
)يَا أيَّا النَّاُس إنا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر وأْنثَى َوَجَعْلنَاكم ُشُعوبَاُ َوقَبَائَِل لِتََعاَرفوا ان أَْكَرَمُكْم ِعْنَد 

هللاِ أَْتقَاُكْم(. سوره تى )احلجرات( ئايه تى )13(.
فەرموودەكە:

)ما منكم من احد يوم القيامة إال ويكلمه ربه بلغتهم من غير ترجمان(.
نازانین بە چ پێوەرێك لە رێكخراوی كۆنگرەی ئیسالمی كە لە 57 واڵت 
بەجێگەیاندنی  بۆ  دەتوانرێ  و  عەرەبییە و  زمانی  ڕەسمی  زمانی  تاقە  پێكدێت 
بەكاربهێنرێ   فەرەنسی  ئینگلیزی و  زمانی  ڕێكخراوەكە  پێویستی  كاروباری 

دەپرسین بۆچ زمانەكانی دیكەی موسڵمانان نكۆڵی یا فەرامۆش دەكرێ !
زیاتر  پتر و  كورد  موسڵمانی  ئایینی  مامۆستایانی  كە  هیوادارین  بۆیە 
كە  كوردستاندا  هەرێمی  مزگەوتەكانی  لە  بەتایبەتی  بكەن  الیەنە  ئەو  باسی 
ژمارەیان )2800( مزگەوتە و وتاری ڕۆژی هەینییان تیا دەخوێندرێتەوە، چونكە 
الیەنی یەكسانی زمانەكان زۆر كەم باس كراوە، سەرەڕای ئەوەش وشیاری و 

ڕۆشنبیری لەم بارەوە لەئاستێكی یەكجار نزمدایە.
 2011/3/1 لە  كوردستان  بەپەرلەمانی  تایبەت  ئاسمانی  كەناڵی  پەخشی   -11
)تێستی( دەستی پێ كرد و لە 2011/3/2ش یەكسەر )راستەوخۆ( دانیشتنی 

پەرلەمانی گواستەوە.
12- ئەم بابەتە لەرێكەوتی 2011/4/28 لە ئەكادیمیای كوردی پێشكێش كرا.
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  یاسایزمان..ناسنامەینەتەوەدەپارێزێت

فەرمییەكانی  زمانە  بۆ  تایبەتی  ماددەی  واڵتدا)1(،  دەستووری چەندین  لە 
ئەوا  فيدرالین،  واڵتانەی  ئەو  كاتیشدا  هەمان  لە  كە  كراوە  تەرخان  واڵتەكە 
بۆ  و  كراوەتەوە)2(،  ئەمە  لەسەر  جەخت  هەرێمەكانیشیاندا  دەستووری  لە 
فەرمییەكان  زمانە  یاسای  ئەوا  ئاستێكدا  هەموو  لە  زمانەكان  پراكتیزەكردنی 
نەك لە پەرلەمانی واڵتەكاندا، بەڵكو لە هەرێمەكانیشدا دەرچوێنراون )یاسای 

زمان لە هیندستان 1963( )قانون اللغات الرسمیة في كندا لعام 1989(. 
 1993 تاكو  زمانی  یاسای  چوار  كەنەدا  لە  كیوبیك  هەرێمی  لە  هەر 
لەسەر  خاڵ  قووڵی،  بەوردی و  فەرمییەكاندا  زمانە  یاسای  لە  دەرچواندووە، 
دانراوە  یاساییش  بكرێ  و سزای  بەڕێكوپێكی جێبەجێ   تاكو  دانراوە،  پیتەكان 
بۆ ئەوانەی جێبەجێی ناكەن و تایبەتمەندیی ئەم یاسایە، یاسای زمانە، چونكە 

پەیوەندیدارە بەبواری بەكارهێنانی زمان و جیایە لە یاساكانی دیكە.
یاسای زمان لە چوارچێوەی یاسای تایبەتمەند دەبێ  كە وشە  و دەستەواژەو 
دەگرێ ،  لەخۆ  هەمەجۆر  بابەتی  زۆر  دەوێ  و  تایبەتی  داڕشتنی  زاراوەكانی، 
بەاڵم ناوەڕۆكێكی یاسایی هەیە)3(، بۆیە ئەو واڵتانەی فرە زمانن، لە پەرلەمانی 
واڵت و هەرێمەكانیان ئەم یاسایە دەردەچوێنن و ژمارەی ئەو یاسایانەش 470 

یاسان)4(.
ژیانی  الیەنەكانی  هەموو  كە  ئەلكترۆنی،  داهێنانەكانی  هۆكاری  لەبەر 
لەو  كە  دەكرێ   مەزندە  )وا  بۆیە  كایەوە،  هێنایەتە  جیهانگیری  گرتۆتەوەو 
زمان   »500 تاكو   200« تەنیا  هەر  زەوی  گۆی  سەر  زمانەی  هەزار  شەش 
دەتوانێ  خۆی لەبەردەم گۆڕانكارییە خێراو بلەزەكانی هەموو الیەنەكانی ژیان 
ڕابگرێ)5( ، و تاكە یاسای زمان كە زمانی كوردیش بگرێـتەوە )یاسای زمانە 
دواتر  دەرچووە،  ساڵ  هەشتا  پێش  كە   1931 ساڵی   عێراق  لە  خۆجێیەكانە( 

1 - دستور االتحاد السویسري لعام 2000 م4، م 18، م 70. 
2- دستور كندا لعام 1982 لە ماددەی 6 تاكو ماددەی 20 و ماددەكانی دیكە.

3- دستور الهند 1949 وتعدیالته  لغایة 1995 م 29، 30، 210، 348، و دواتر و پاشكۆی ژ 8. 
4- دستور جمهوریة جنوب افریقیا لعام 1996، 5 6، 30. 

5- دەستووری اتحاد بوسنیاو هزركوڤینیا لعام 1994 ماددەی 6. 
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كوردی،  زمانی  فەرامۆشكردنی  بە  دەرچوون،  زمانپارێزی  یاسای  چەندین 
لەناوچەی  تیایە  دەرچوێنراون،  یاساكان  ئادار  11ی  بەیاننامەی  دوای  بەاڵم 
تۆكمە  بەپالنێكی  بەڵكو  كراوە،  كوردی  زمانی  باسی  ئۆتۆنۆمی  كوردستانی 
بەعسیزم و  حكومەتی  لەنێوان  شەڕ  دەستپێكردنەوەی  دوای  داڕێژراو  بۆ 
جووالنەوەی ڕزگاریخوازی گەلی كوردستان، ئەوا دەست كرا بەكەمكردنەوە و 
نەهێشتنی زمانی كوردی لەدەرەوە و ناوچەی كوردستانی ئۆتۆنۆمی، كە یاساكە 
له  1974 دەرچوو، نەك ناوە كوردییەكان كران بەناوی عەرەبی)1(، بەڵكو فۆڕمی 
گۆڕینی نەتەوەی كوردی بۆ نەتەوەی عەرەبی دابەش كرا)2(. دەیان بەڵگەنامەم 
بەچاپ  ئینگلیزی  توركی و  عەرەبی و  بەزمانی  چاپەمەنییەكان  لە  بارەوە  لەم 

گەیاندووە)3(.
یەكجار  لە 1989/3/18  بە ژ 71  نووسراوێك دەهێنمەوە كە  تەنیا دەقی 
نهێنی و زۆر بەپەلە كە لەسەركردایەتی نووسینگەی ڕێكخستنی باكووری حزبی 
سلێمانی  هەولێر و  لە  حزب  هەمان  هۆبەكانی  بۆ  ئیشتراكی  عەرەبی  بەعسی 
ڕەوانە كردووە و بابەتەكەش نەمانی )خوێندنی كوردی( بۆ ساڵی 1990- 1991 
لە كوردستان)4( نەمێنێ ، ئەمیش ئەنفالی زمانی كوردییە، چونكە بەعسیزم پالنی 
بۆ ئەوە دانابوو كە تاكی كورد هەستی خۆ بەكەم زانین و متمانە بەخۆنەكردن و 
نەتەوەكانی  هەروەها  دادەنا،  عەرەبی  لەزمانی  نزمترە  لەخوار و  زمانەكەش 
غەیرە عەرەبی بەبیرو هزری بەعسیزم لەنیشتمانی عەرەبی بەمیوان دادەنران)5(.
چیمان  كوردی  زمانی  لەبارەی  ڕاپەڕین  دوای  ئەی  دەپرسین  لێرەدا 
بەزمانی  خوێندن  نەك  پەروەردە  لە  ئەنجامدراوە  كار  زۆر  دەڵێین  كردووە؟ 
كوردی لە 497 ئامادەیی دەخوێندرێ  و بەڵكو 633 گۆڤار و ڕۆژنامە دەردەچێ  و 
180 ئێزگەی ڕادیۆ و تەلەفزیۆن)6(  و چەندین كەناڵی ئاسمانی پەخش دەكرێن، 
غەیرە  بەزمانی  بەڵكو  ئەنجامدراوە،  بۆداڕێژراو  تۆكمە  بەپالنێكی  ئایا  بەاڵم 

1- دستور جمهوریة العراق لعام 2005 م4. 
2- یاسای بنەڕەتی هەرێمی باسك )ئیسپانیا( 1979 ماددەی 6 و دواتر. 

3- یاسای بنەڕەتی كاتالۆنیا- )ئیسپانیا( 2006 ماددەی 6 ودواتر.
4- في الصیاغة القانونیة- د عبدالقادر الشيخلي ص100.

5- سیاسەتی زمان ناسنامەی نه ته وه  دەچەسپێنێ  )جامباز( ل5.
6- سیاسەتی زمان ل125.
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كوردیش بایەخ  و گرنگی پێدراوە.
لەبەر  دەرنەچوو،   1988 كوردستانی  بەرەی  لە  زمان  یاسای  بۆچ  ئەی 
ئەوەی دەسەاڵتی دیفاكتۆ بوو دوای ڕاپەڕینی 1991  و هەڵبژاردنی پەرلەمان 
لە 1992/5/19 دەرنەچوێنرا، چونكە بەرەی كوردستانی دوو یاسای دەرچواند، 

بۆیە دەبوایە یاسای زمان سێكوچكەی یاساكان بوایە.
یەك  كابینە  پەرلەمان و  دەورەی  لەهەرسێ    2009 تاكو   1992 لە  هەر 
مەدەنی  كۆمەڵگای  میدیاو  دادوەری و  دەسەاڵتی  حكومەت و  لەدوایەكەكانی 
لە  دەتوانرا  هەبێ  و  زمان  یاسای  ئەوەی  بۆ  هەبووە  كاریگەر  پاڵەپەستۆیێكی 
ئەنجامدرابوایە،  دیرۆكییە  ئەركە  ئەم  كوردستانی  بەرەی  لە   1992  -1988
ناگەڕێتەوە،  دەڵێین هەلێكی مەزن و بەرز لەدەست چوێنراو مێژوو بۆ دواوە 
چی  گەر  دەرنەچووە،  كوردستان  پەرلەمانی  لە  زمان  یاسای  نووكە  تاكو 
هەوڵیش درا و)1(  ئەمساڵ 2011 لە ئەنجومەنی وەزیرانی حكومەتی كوردستان 
نووسراوێكی نهێنی ئاراستەی وەزارەتی ڕۆشنبیری و الوان لەم بارەوە كرا)2( بۆ 
پێكهێنانی لیژنەیەك ئەویش لەسەر پێشنیازی یەكێتی پەرلەمانتارانی كوردستان 

بۆ ئامادەكردنی پڕۆژەیەكی یاسای زمان.
لە  عێراق  كۆماری  لە  فەرمییەكان  زمانە  یاسایەكی  پڕۆژە  گەرچی 
بابەتە  ئەم  نووسەری  كە  هەولێر  لە  فيدراڵی  كۆنگرەیەكی  لە   2007/1/21
باسێكی تیا پێشكێش كرد، لە هەمان ڕۆژدا پڕۆژەیەكم دایە جێگری ئەنجومەنی 
نوێنەرانی عێراق بەڕێز )خالد عەتیە( و هەندێ  لەئەندامانی ئەنجومەنەكەو دواتر 

دەقی باسەكەم بەئیمێڵ بۆ ڕەوانە كردن)3(.
 

1- من ابادة اللغات ل17 تاكو 32.
2- من ابادة اللغات. ل33.
3- سیاسەتی زمان. ل67
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بەرنامەو پێڕەوی نێوخۆی حیزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران
پەسەندكراوی كۆنگرەی چواردەهەم.

)كۆنگرەی گەشەكردن و بەجەماوەریكردنی خەبات( 
1- 14 سێپتامبری 2008 زاینی

زمان،  )خاك،  هەیە  بابەتی  بنەمایەكی  نەتەوەیی،  ئیتینكی و  ناسنامەی 
مێژووی هاوبەش و.. هتد(

دابینكردنی مافی نەتەوەیی بۆ نەتەوەی كورد لە كوردستانی ئێراندا.
فەسلی دووەم:

بنچینەكانی ئیدارەی حكومەتی هەرێمی كوردستان
12- زمانی كوردی، زمانی فەرمیی هەموو ئاستەكانی خوێندن و پێوەندییەكانی 
هەرێمی كوردستانە، زمانی فارسی لە هەرێمی كوردستانیش لەپاڵ زمانی 

كوردی لە قوتابخانەكان دەخوێنرێ .
لەگەڵ ئۆرگانەكانی  ئیدارییەكانی هەرێمی كوردستان  پێوەندییە فەرمییە   -13
سەر بەدەوڵەتی فيدراڵ لە كوردستان و هەرێمەكانی دیكەی ئێراندا بەزمانی 

فارسی دەبێ .
فەسلی پێنجەم:

ئا: سیاسەتی فەرهەنگی
3- بایەخدان بەپێشكەوتنی زمان و ئەدەبیاتی كوردی و پشتیوانی لە نووسەران و 
سیاسەتی  هەمیشەیی  ڕێبازی  كورد،  زانایانی  پسپۆڕان و  هونەرمەندان، 

فەرهەنگیی حكومەتی هەرێمی كوردستان.

پڕۆگرام و پەیڕەوی ناوخۆی پارتی دیموكراتی كوردستان
كۆنگرەی سێزدەهەم 11- 18/ 12/ 2010
نوێبوونەوەو دادپەروەری و پێكەوەژیان

تری  ناوچەكانی  لە  كوردانەی  ئەو  هەموو  لەمافی  داكۆكیكردن   :62 ماددەی 
عێراقدا نیشتەجێن وەكو بەشێكی دانەبڕاو لە گەلی كورد، كار بكرێ  بۆ 
هەرچی زیاتر پتەوكردن و بەردەوامیەتی پێوەندیی كۆمەاڵیەتی و كولتووری 

لەگەڵیاندا.
ماددەی 69: چەسپاندنی هزری نەتەوەیی و نیشتمانیی ئاوێتەكراو بە پڕەنسیپەكانی 
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ئەوەی  بۆ  خوێندندا  سیستمی  لە  مرۆڤ  مافی  لێبوردەیی و  دیموكراتی و 
لەڕێی ئاگابوون لەمێژوو  و جوگرافيای كوردستان و بایەخدان بەكەلەپوور و 
كولتوور و زمان و شێوازەكانی كوردی و ئاین و مەزهەبەكانەوە، ئینتما بۆ 

گەل و خاكی كوردستان پتەوتر بێ .
دەزگایەكی  كردنەوەی  هەرێمداو  لە  وەرگێڕان  بزاڤی  هاندانی   :85 ماددەی 
زانستییەكان و  سەرچاوە  كتێب و  وەرگێڕانی  بۆ  تایبەتمەند  ئەكادیمی 

یاساكان بۆ زمانی كوردی و لەزمانی كوردییەوە بۆ زمانەكانی تر.
پاراستنی  لەپێناوی  كوردی  كولتووری  گەشەپێدانی  پاراستن و   :97 ماددەی 

ناسنامەی نەتەوەیی كۆمەڵی كوردییدا.
وەك  بەستانداردكردنی  كوردی  زمانی  گەشەپێدانی  پاراستن و   :98 ماددەی 
مەرجێكی پێویست بۆ پێشكەوتنی كۆمەاڵیەتی و یەكێتی نەتەوەیی كورد. 
هەروەها كاراكردنی پرۆسەی بەفەرمیكردنی زمانی كوردی لە سەرتاسەری 

عێراقدا.

پڕۆگرام و پەیڕەوی ناوخۆ یەكێتیی نیشتمانی كوردستان
پەسەندكراوی سێیەمین كۆنگرەی )ی. ن. ك(

سلێمانی 6/1/- 2010/6/11
)بەرەو گۆڕانكاری و چەسپاندنی یەكێتی لەناو یەكێتی(

پێنجەم: پەروەردەو خوێندن

ئەو كەسە  بۆ  فێركردنی زمانی كوردی  بۆ  تایبەت  پەیمانگای  9- كردنەوەی 
بیانییانەی كە لە هەرێمی كوردستان كار دەكەن و دەژین.

هەشتەم: بواری كولتووری
زانستی  ناوەندێكی  دامەزراندنی  كولتووری و  بزووتنەوەی  گەشەپێدانی   -1
تا  كوردی  زمانی  زارەكانی  شێوە  نزیككردنەوەی  بەئامانجی  تایبەت 
كوردی و  ستانداردی  زمانی  دروستكردنی  بۆ  سەرەتایی  هەوڵێكی  ببێتە 
كوردییە- ئەكادیمیای  )راستییەكەی  كوردی  زانیاری  كۆڕی  پەرەپێدانی 

نووسەر(.
پەیمانی كۆنگرەی نەتەوەی كوردستان )K.N.K ( لە كۆبوونەوەی نۆیەم لە 
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ڕۆژانی 14/13/ 12 /2008 ئەم پەیمانە پەسند كرا.
بەندی 3 مافی بنچینەیی 

B- زمانی كوردی، زمانی فەرمی هەموو كوردستانە. 

بەندی 6 ئامانجی كۆنگرە 
كوردی  فەرهەنگی  و  زمان  گەشەپێدانی  ژیاندنەوەو  پێناو  لە  كۆنگرە،   -K

هەوڵدەدات. 
بەندی 7 لە تێكۆشانی نەتەوەییدا پێگەی ستراتیژیك 
C- كۆمسیۆنی زمان، پەروەردە، فەرهەنگ و هونەر.

بەندی 18 ئەرك و دەسەاڵتی كۆمسیۆنەكان 
بۆ  بەڕێوەبەریدا،  دەستەی  چاودێری  ژێر  لە  خوارەوە  كۆمسیۆنانەی  ئەم 
به ڕێوەبەری  دەستەی  بەرامبەر  لە  پەیمانە،  ئەم  ئامانجی  جێبەجێكردنی 

بەرپرسیارن.
3- كۆمسیۆنی زمان، پەروەردە، فەرهەنگ و هونەر. 

C- هەوڵ بۆ پاراستنی زاراوەكانی كوردی و هاوكات بۆ سازكردنی زمانێكی 

نەتەوەیی یەكگرتوو خەبات بكات.
ئەو  هەموو  لەتەك  وە  ڕادەوەستێت  كوردی  زمانی  پەروەردەی  لەسەر   -D

دەزگایانەی كە لەم بوارەدا خەبات دەكەن هاوكاری و سازمانیان دەدات.

پڕۆگرام و پەیڕەوی ناوخۆی پەسەندكراوی 
كۆنگرەی پێنجەمی یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان )2010(

ماددەی چوارەم: بنەما گشتییەكان
هەیە و  خۆی  نەتەوەیی  ناسنامەی  سەربەخۆیە و  نەتەوەیەكی  كورد  گەلی   :7
بەشێكە لە ئومەی ئیسالمی و هەمان ئەو مافانەشی هەیە كە نەتەوەكانی 

دیكە هەیانە بەمافی دیاریكردنی چارەنووسیشەوە.
ماددەی پێنجەم: ئامانجەكان

یەكەم لە بواری سیاسیدا
مەسەلە كوردستانییەكان

پاراستنی ناسنامەی ئیسالمی و بەها بااڵكانی كۆمەڵگای ئیسالمی
پێنجەم/ لە بواری فيكر و ڕۆشنبیریدا
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ئەكتیڤ  بۆ  هەوڵدان  كوردی و  زمانی  ڕێنووس و  ڕەسەنایەتی  پاراستنی   :7
دامودەزگا  خوێندن و  بەرنامەكانی  لە  كوردی  یەكگرتووی  زمانی  كردنی 

حكومییەكاندا.

پەیڕەوی نێوخۆی كۆمەڵی ئیسالمی كوردستان
پەسەندكراوی كۆنگرەی دووەمی 2010

بەرنامەی هەڵبژاردنی كۆمەڵی ئیسالمی
ئینگلیزی و  عەرەبی و  بەتایبەتی  جیهان  زیندووەكانی  بەزمانە  گرنگیدان   -6
لەسەر شێوەی خول قوتابیان فێری زمان و ڕێزمانی ئەو دوو زمانە بن 

نەك لەسەر شێوازی وانەی سااڵنەو قوتابی پێوە سەرقاڵ نەكرێت.

بەڵگەنامەكانی چوارەمین كۆنگرەی حزبی شیوعی كوردستان
)12- 13- 14ی ئاداری 2008(

بایەخدان بەزمانی كوردی بەو پێیەی كە زمانی خوێندنی فەرمییە لە هەموو 
بەهەردوو  تایبەت  فێركردنی  پرۆگرامەكانی  پەرەپێدانی  قوتابخانەكاندا و، 

زمانی عەرەبی و ئینگلیزی.
و،  پەروەردە  لەئاستی  كوردی  یەكگرتووی  ستانداردی  زمانێكی  دانانی   -

خوێندن بۆ سەرانسەری كوردستان.
- بایەخدان بە ئەكادیمیای كوردی و پەرەپێدانی پێكهاتەكەی.

هەیە،  ئەوروپی  یەكێـتی  هەرێمەكان و  واڵتان و  لە  نەك  زمان  سیاسەتی 
بەڵكو لەنێو الیەنەكانی سیاسیش هەیە، ئەویش سیاسەتی زمانە كە پێپەرێكی 
تێروتەسەل بۆ ماوەیەكی درێژخایاند لەالیەن پسپۆڕانەوە دەنووسرێ ، بۆ نموونە 
حزبی ژینگەی )سەوز( لەكۆماری ئیرلەندا بۆ ماوەی بیست ساڵ 2009- 2029 
سیاسەتی زمانی هەیە و لە كرۆكی ستراتیژی حزبەكەدایە)1(، بەاڵم الیەنەكانی 
سیاسیی كوردستان ئەم الیەنە گرنگەیان لە پرۆگرام و پەیڕەوی ناوخۆی لە 

ئاستی پێویستدا نین، لەبەر ئەوەی تەوەرێكیان بۆ تەرخان نەكردووە.
ئەم  چاودێری  بەدواداچوون و  ڕێكخستن و  پالندانان و  زمان(  )سیاسەتی 
الیەنە )سیاسەتی زمان( تاكو كەم وكوڕی و كەمتەرخەمی دەستنیشان بكرێ  و 

1 - سیاسەتی زمان ل 142- 149. 
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چونكە  بدۆزرێتەوە،  بۆ  چارەسەركردنیان  هەوڵی  گەرماوگەرم  یەكسەر و 
چاوپۆشین و خەمساردی و دوودڵی و پشتگوێ  خستنی دەبێتە هۆكاری سەرەكیی 
بەپەلە و  پێداچوونەوەی خێراو  گەر  دواڕۆژدا  لە  كە  الوازی و سستی و كزی، 
بلەزی بۆ نەكرێ ، ئەوا هێدی هێدی زمانەكە بەرەو هەڵدێر و دواكەوتن و چەقین 
دەچێ ، لەبەر ئەوەی چاوەڕوانی دواڕۆژێكی لێڵ و ئاڵۆزو دژواری لێ  دەكرێ)1( .

گەر  چونكە  هەبێ ،  زمانیان(  )سیاسەتی  سیاسی  الیەنەكانی  دەبێ   بۆیە 
خاك )دایك( واڵت بێ ، ئەوا زمان گیانەكەیەتی، بۆیە واڵتان و هەرێمەكانیان و 
الیەنەكانی سیاسییان تیا ملمالنێ  دەكەن، كەوا كامیان پترو فراوانتر زمانپارێزی 
لە ستراتیژیدایە و دەبێ  ئێمە خەمخۆرێكی واڵتپارێزی زمانەكەمان بین چونكە 
دیرۆكییە  ئەركە  ئەم  كە  ڕەخساوە  بوار  كوردستان  باشووری  هەرێمی  لە 
ئەنجام بدرێ  و هەروەها مامۆستایانی ئایینی بەم ئەركە ڕابن و پێویستە لەسەر 
)مامۆستایانی كوردی موسڵمان جەخت لەسەر زمان بكەن، چونكە ئەم الیەنە 
لەئاستێكی  بارەوە  لەم  ڕۆشنبیری  وشیاریی  سەرەڕای  كراوە و  باس  كەم 

یەكجار نزمدایە)2(.
ناسنامەی جیاوازی لەم بارەوە هەیە:

1. ئایینی )بۆ نموونە لە ئەوروپا بۆ ماوەی هەزار ساڵ ناسنامەی خەڵك 
هەر ئایینەكەیان بوو()3( 

2. نەتەوەیی.
3. واڵتنامەكە هەریەكەیان سەر بەواڵتێكن.

4. ڕەنگی پیست )رەش و زەرد و سپی(.
5. بنچینەی ڕەگەزایەتی )ئاری و... هتد(

لەسەر  نەوەی  ئایدۆلۆژیای  كە  سەرەكییە  كۆڵەكەی  نەتەوەیی  )زمانی 
پێكهێنراوە()4(.

بەتەواوی  واڵتاندا  دەرەوەی  سیاسەتی  لەسەر  نەتەوەیی  )ناسنامەی 
هەستی پێ  دەكرێ ( 

1- سیاسەتی زمان ل3.
2- گۆڤاری زمانناسی ژ 2011/12 ل 110.

3- اللغة والهویة ل134..
4- اللغة والهویة ل 253
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دەكەن  زمانەكانیان  بەكارهێنانی  لە  داكۆكی  جیهان  نەتەوەكانی  )هەموو 
ئینجا سوود لە زمانە بیانییەكان وەردەگرن( 

)زمانی نەتەوایەتی ناسنامەیەكی سیاسیی زمانە( 
نێوان  نەبینراوی  پردێكی  مرۆڤە،  كلتووری  ناسنامەی  مۆركی  )زمان 

مرۆڤەكان، نەتەوەكان و نێوان مرۆڤ و خودی خۆیەتی()1( 
پەسەندی  سەرەكیی  بەڵگەیەكی  وەك  هاوبەش  زمانی  ڕادەی  )دەمێكە 

هۆشیاری ئیتنی و ئیتنۆ نەتەوایەتی ناسێنراوە()2( 
ناسنامە و  زمان  شتێكێتی،  هەموو  شت و  پیرۆزترین  كوردی  )زمانی 

نیشتمانیەتی()3( 
پرەنسیپەكانی  هەموو  هێز،  لە سەنتەری  بریتییە  نەتەوایەتی:  )ناسنامەی 
ڕۆشنبیری بەالی خۆیدا كێش دەكات و بۆ بەرژەوەند و خزمەتی خۆی دەیخاتە 

كار(.)4( 
زۆر پێناسەو ڕای دیكە بۆ زمان و ناسنامەی نەتەوەیی هەیە.

باشووری  لە  نەتەوەكەمانە  ناسنامەی  كە  زمان  دەڵێم  بەڕاشكاوی 
هیچ  دەكرێ  و  پێ   سووكایەتی  دەكرێ  و  فەرامۆش  دەشێوێنرێ  و  كوردستان 
كەرتی  شوێنەكانی  سەر  نووسینی  سەیری  گەر  نایەت،  بەدەنگ  الیەنێكیش 
گشتی و تایبەتی بكەن بەشێوەیەكی شێوێنراو  و هەندێكیان هەر بەزمانی كوردی 
نانووسرێن و زانكۆی ئەهلی وا هەیە وه اڵمدانەوە بەزمانی كوردی قەدەغەیە و 
گەرچی پەیوەندی بەمیدیاو ڕێكخراوەكانی مەدەنی كراوە  و لە كۆبوونەوەیەك 
ئاستی  لە  هەموویان  هەر  كراوەتەوە،  پەیوەندیدار  وەزیری  ڕووبەڕووی 
پێویستدا نەبووینە، باسی مۆڵەكانی زۆرو زەوەندی كوردستان ناكەم، كە زمانی 
كوردییان تیا فەرامۆش كراوە ڕێستورانتەكان )مینۆی خواردن و خواردنەوە( 
 و كۆمپانیای وا هەیە زمانی كوردی لە واڵتەكەی قەدەغەیە و لێرەش بەكاری 
ناهێنێ . ڕاشكاوانە دەڵێم فریای زمانی كوردی بكەون دەنا بەرەو هەڵدێری نادیار 
دەبردرێ  و دەیان و سەدان نموونە لەم بارەوە هەن، بەاڵم دەڵێم زمانی كوردی 

1- كورد و پێویستیی ل 28.
2- الهویات والتعددیة اللغویة ل 331.
3- گۆڤاری زمانناسی ژ9 / 2010 ل88.

4- ڕامان و ناسنامە ل50.



245

یەكجار ڕەنگین و سەنگینە، بەاڵم الیەنەكانی پەیوەندیدار بەئەركی سەرشانیان 
بۆیە  بەكردەوە،  بەڵكو  نا،  بەقسە  تەنیا  كوردی  زمانی  لە خەمخۆریی  ڕانابن 
دەگەینە ئەنجامێ  كە باشتر وایە ئەم خااڵنە بەزووترین دەرفەت بكەونە بواری 
پراكتیزەكردن بۆ ئەوەی كەموكوڕیەكان دەستنیشان بكرێن، پێویستە لیژنەیەك 
لەم  زمانزان و  زمانناس و  كەسانەی  ئەو  بهێنرێت و  پێك  پەیوەندیدار  لەالیەنی 
بوارە خەمخۆران و لە دەرئەنجامدا پێویستە ئەم خااڵنەی خوارەوە چیتر دوا 

نەخرێن، چونكە ڕۆژ دوای ڕۆژ زیان بەستراتیژی نەتەوایەتیمان دەكەوێ .
1( پێش ئەوەی یاسای زمان دەربچێ ، ئەوا ئامادەباشی و پێداویستییەكان ئامادە 
بەپێستی  پڕ  مانای  كە  گونجاو  وشەی  دەستەواژە و  زاراوە و  كە  بكرێ ، 
)دیالیكتەكانی(  شێوەزارەكانی  لە  وەرگرتن  بەسوود  دەست،  بداتە  خۆی 
زمانی كوردی و دەبوایە كۆڕی زانیاری كوردستان و )ئەكادیمیای كوردی( 
زمانزانان و  لە  هەمیشەیی  لیژنەیەكی  ڕابووایە و  نەتەوەیییە  ئەركە  بەم 
دەرچو وانی زانستی زمانناسی پێك بهێنرایە تاكو كە یاسای زمان دەرچوو 
بێ  دواخستن و هەنجەت و پاساو بیانووی نەبوونی كەرەستەی پێویست و 
وەرگێڕی ڕاستەوخۆ خولی تایبەتی ببینێ  گەر دەرچووی كۆلیژ نەبوو تا 

بەكارامەیی و لێزانی كارەكە ئەنجام بدات.
لە  كوردی  بەزمانی  دانی  )4(دا  ماددەی  لە  عیراق  كۆماری  دەستووری   )2
عێراق  نوێنەرانی  ئەنجومەنی  ئەندامانی  بەاڵم  ناوە  عەرەبی،  زمانی  تەك 
لە  دەزانن  وا  چونكە  شەرمنانەیە،  ئەوا  بكەن،  قسە  بەدەگمەنیش  گەر 
نەتەوەیییانە،  ناسنامەی  كە  زمان  دەبێتەوە.  بچووك  كەم و  كەسایەتییان 
ڕاشكاوانەو بوێرانە بەكاری ناهێنن و لەو واڵت و هەرێمانەی كە فرە زمانن 
ئەوا )وەرگێڕی ڕاستەوخۆ( لەشوێنی تایبەت لەنێو ژوورێكی شووشەبەند 
دەستبەجێ  دەست بەوەرگێڕانی دەكات و لێرەدا ئامێری تەكنەلۆژیا دابین 
بكرێ ، تاكو ئەوانەی زمانەكە نازانن، ئەوا بە )مایك( گوێ  بیستی زمانەكە 
بەدابینكردنی  كوردستانیش  لە  نە  لەعێراق و  نە  جارێ   ئەمەیان  دەبن و 

پێداویستییەكان جێبەجێ  نەكراوە. 
باسی  كورت  و  كەم  دێڕێكی  چەند  لە  كوردستان  سیاسی  الیەنەكانی  3-أ 
زمانی كوردی )ناسنامەی نەتەوەیی( دەكەن بێ  ئەوەی بەوردی  و قووڵی 
پتر و  گرنگیی  بایەخ و  دەبوایە  بكەن و  تەرخان  بۆ  تایبەتی  ناونیشانێكی 
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خۆمان  پشتی  تاكو  نییە  دەوڵەتمان  ئێمە  چونكە  بدرابایە،  پێ   فراوانتری 
لێ  بكەینەوە و مسۆگەر بزانین ئەم بوارە بەدامەزراوی جێبەجێ  دەكرێ ، 
ئەوا واڵتان جگە لەسیاسەتی زمان ئەكادیمیای زمانیان بەگەرم و گوڕێكی 
خەمخۆرانە، شەو  و ڕۆژ لێك گرێ  دەدەن، تاكو پەرەپێدان و گەشەپێدانی 
زمانەكانیان لەكاروانی پێشكەوتنی زمانەكان دوا نەكەوێ  و هەرسێ  دەسەاڵت 
بەئەركی سەرشانیان دەزانن بەردەوام بەدواداچوون و دەستنیشانكردنی 
چارەسەریان  دەستبەجێ   كەمتەرخەمی و  كەموكوڕی و  ئاستەنگەكان و 
لەالیەن پسپۆڕان و لێزان و شارەزایانی بوارەكە بۆ دەدۆزرێتەوە و سااڵنە 
بەچاپ  لەالیەن دەرچووانی زانستی زمانناسی و زمانزان  میللی  قاموسی 
دەگەیێنرێ  و لەكۆتایی قاموسەكەش ئەو وشانەی لەكار كەوتوون  وشەی 

دیكە شوێنیان دەگرێتەوە.
الیەنەكانی  مەبەستم  ناكەن،  زمان  یاسای  لەسەر  جەخت  كامیان  هیچ  3-ب 
سیاسیی باشووری كوردستانە كە پێویستێكی یەكجار مەزنی نەتەوەكەمانە 
تایبەتی،  ماددەیەكی   )2005( عێراق  كۆماری  لەدەستووری  كە  بەتایبەتی 
ماددەی چوارەمی بۆ ئەم مەبەستە تەرخان كراوە و بەیاسایەكی تایبەت 
)یاسای زمان( ڕێك بخرێ  چ لە پەرلەمانی عێراق و كوردستان و لەم بارەوە 

پەرلەمانتاران خەمساردن.
4( ئەوانەی دەیانەوێ  كار لە كوردستان بكەن جگە لەوانەی بانگهێشت كراون 
یان سەردان یان گەشتوگوزار دەكەن، ئەوا پێویستە مەرجی ڕێگەپێدانیان 
)فێرە زمانی كوری ببن( چ بۆ كەسەكە یا بۆ كارمەندانی كەسی مەعنەوی 

 و بەهیچ جۆرێ  ئەم مەرجە چاوپۆشی و كەمتەرخەمی لێ  نەكرێ .
5( ناونیشانی شوێنەكانی كەرتی تایبەتی و گشتی لە كوردستان كە زۆربەیان 
دیكە  بەزمانی  دەخەن  گوێ   پشت  كردووە و  فەرامۆش  كوردییان  زمانی 
هیچ  چونكە  ناكات،  بەدواداچوون  بارەوە  لەم  كەسیش  دەنووسنەوە و 

كامیان خۆیان به  خاوەن بەرپرس نازانن؟!.
كوردی  بەزمانی  وەاڵمدانەوە  كە  هەیە  وا  ئەهلی  زانكۆی  كوردستان  لە   )6
وتراوە،  پێیان  ڕاستەوخۆ  گەر  پەیوەندیداریش  الیەنی  دەكات و  قەدەغە 
هیچیان لەم بارەوە نەكردووە و گەرچی لە كۆلیژی یاسا ئەمە ڕووی داوە، 
ئەمەش پێشێلكردنێكی ماددەی )4(ی دەستووری كۆماری عێراق و مافی 
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مرۆڤ و دیموكراسییە و قسەیەكی نەرمیشیان پێ  نەوتراوە.
7( زمان كە ناسنامەی نەتەوەیییە ڕژێمی لەناوچووی بەعسیزم جینۆسایدی 
كردووە، بۆیە پێویستە الیەنی پەیوەندیدار داوای قەرەبووكردنەوە بكەن.
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)پرۆژەی یەكەم(
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)پرۆژەی دووەم(
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ده قی هاوپیچه كه  له  الپه ڕه ) 75( دا باڵوكراوه ته وه 
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سەرچاوەكان:
1. الهویات والتعددیة اللغویة )قرا ءات في ضو ء النقد الثقافي المقارن( عزالدین 

المناصرة، الطبعة االولی 2004. عمان0 دار مجدالوی للنشر والتوزیع.
2. كوردو پێویستیی- دیپلوماسی میدیایی، مادێح ئەحمەدی، چاپی یەكەم 2010.
3. عصر العلم/ احمد زویل، الطبعة الثالثة عشرة 2010- دار الشروق- مصر.

4. زمانی كوردی ناسنامەو نیشتمانی كوردە، ئەمجەد شاكەلی، چاپی یەكەم 
2011 سلێمانی.

5. اودیسا التعددیة الثقافية سیر السیاسات الدولیة الجدیدة في التنوع، تألیف ویل 
كیمیكا، ترجمة د. امام عبدالفتاح امام، الجز ء االول 2011 كویت.

د.عبدالنور  ترجمة  جوزیف،  تألیف جون  دینیة  اثنیة-  قومیة  والهویة  اللغة   .6
خرافي 2007 كویت.

7. قانون اللغات الرسمیة في كندا لسنة 1988، ترجمة الحاكم عبدالكریم ابوبكر 
هموند 2007 هەولێر.

8. زمان ڕامان و ناسنامە، مەهاباد قەرەداغی 2002 سلێمانی، چاپی دووەم.
الدستوري  القانون  اطار  في  واالقلیات  للقومیات  المطبقة  العملیة  الحلول    .9

والدولي، المحامي/ حسن قرەولی 2004 دار الفارابي- بیروت.
دیموكراسی،  پشكووتنی  سیاسی و  پەرەسەندنی  عێراق  كوردستانی   .10

 وەرگێڕانی د. یاسین سەردەشتی، چاپی یەكەم 2010- سلێمانی.
سیاسیة  دراسة  المسؤول؟  هو  من  كوردستان  في  واللغة  االرض  تهدید   .11

قانونیة، د. محمد هماوەندی 2003 هەولێر.
12. االثنیة والدولة- االكراد في العراق وایران وتركیا، ترجمة عبداالله النعیمي 

2006 بغداد- بیروت.
بسطامی،  مها  برهومة،  علي  ترجمة  واتس-  ل  ڕونالد  الفيدرالیة  االنظمة   .13

مهاتكال 2006 كندا.
14. پەرلەمان و دیموكراسی لە سەدەی بیست و یەكەمدا، وەرگێڕانی هەڵكەوت 

عەبدوڵاڵ 2011، سلێمانی.
15. التنظیم القانوني لتعدد اللغات في الدولة الفيدرالیة )دراسة تحلیلیة مقارنة( 

كارزان طارق جامباز 2008 )ماستەر نامەیەكی باڵونەكراوەیە(.
16. فن الصیاغة القانونیة، د. عبدالقادر الشیخلي 1995 عمان.
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الحادی عشر  القومي  المؤتمر  العربي-  الوطن  القومیة في  االقلیات  17. مسألە 
لحزب البعث العربي االشتراكي )القیادة القومیة( 1979- بغداد.

18. نص الدراسة التي قدمها حسن خلیل غریب في مؤتمر )اشكالیة الهویة في 
ظل العولمة( عقد المؤتمر في عمان 23- 25/ 2008/8.

نەتەوەيییە؟!  زمانی  هەڵگری  دایك  زمانی  ژ2010/9  زمانناسی  گۆڤاری   .19
سەالم ناوخۆش.

20. گۆڤاری زمانناسی ژ 2011/12 ئەو سێ  واڵتەی گەرچی چەندین ملیۆن 
كوردی تیا دەژی بەاڵم لێ ناگەڕێن بەزمانی كوردی بخوێندرێ ، پارێزەر/ 

تاریق جامباز.
21. سیاسەتی زمان ناسنامەی نەتەوە دەچەسپێنێ، پارێزەر / تاریق جامباز       

)ئامادەیە بۆ چاپكردن(.
دەستوورەكان:

1( دستور الهند الصادر في السادس والعشرین من شهر تشرین الثانی 1949 
وفق التعدیالت الجاریة علیه لغایة الثامن والسبعین لسنە 1995 مع عدد من 
مالحقها الضروریة باالضافە الی قانون اللغة لسنة 1963، ترجمة/ الحاكم 
مطبوعات  من  جامباز.  طارق  المحامي  اعداد/  هموند-  ابوبكر  عبدالكریم 

برلمان كوردستان 2006.
2( دستور جمهوریة جنوب افریقیا لعام 1996، ترجمة الحاكم عبدالكریم ابوبكر 
برلمان كوردستان  مطبوعات  المحامي طارق جامباز. من  اعداد/  هموند- 

.2005
الحاكم عبدالكریم  لعام 1994، ترجمة  اتحاد بوسنیا و هرزكوفينیا  3( دستور 
برلمان  مطبوعات  من  جامباز.  طارق  المحامي  اعداد/  هموند-  ابوبكر 

كوردستان 2005.
4( دستور كندا لعام 1982 ترجمة د. حسیب الیاس حدید. اعداد/ المحامي طارق 

جامباز. من مطبوعات مجلة یاساپارێزی 2004.
5( دستور االتحاد السویسري لعام 2000 بتأریخ 18 ابریل 1999 المعمول به 
مجلة  مطبوعات  من  جامباز.  طارق  المحامي  اعداد   ،2000 ینایر  اول  منذ 

یاساپارێزی 2004.
6( یاسای بنەڕەتی كاتالۆنیا 2006 )ئیسپانیا( وەرگێڕانی پارێزەر محمد كاكەیی، 
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پێشەكی و ئامادەكردنی پارێزەر تاریق جامباز. لەچاپكراوەكانی پەرلەمانی 
كوردستان 2007.

7( یاسای بنەڕەتی هەرێمی باسك )ئیسپانیا( 1979 وەرگێڕانی پارێزەر محمد 
كاكەیی، گۆڤاری یاساپارێزی ژ 13 ساڵی سێزدەم 2008.
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بۆچیپێویستیمانبەیاسایزمانەفەرمییەكان
لەهەرێمیكوردستانهەیە؟

))1((
گیانیەتی،  بڵێم  دەتوانم  نەتەوەیەكە  و  هەر  ناسنامەی  سەرچاوەی  زمان 
سەردەست  نەتەوەیی  زمانی  سەپاندنی  بەهۆكاری  هەیە  وا  زمانی  چونكە 
دیكە  نەتەوەیەكی  زمانی  لەنێو  بندەست  نەتەوەی  زمانی  ئارەزوومەندانە  یا 
دەتوێندرێتەوە یان تواوەتەوە وەكو )فينیقی و سەنسەكریتی و التینی( بۆیە لەو 
سااڵنە  ئەوا  هەن  دونیادا  سەرتاسەری  لە  ئێستا  كە  زمانەی،  هەزار  شەش 
بەهۆكاری  دەكرێ   مەزەندەش  وا  دەچن،  لەناوچوون  بەرە و  ژمارەیەكیان 
 500 تاكو   200 لەنێوان  تەنیا  هەر  تەكنەلۆژیا(  )گۆڕانكاریيەكانی  جیهانگیری 
گرنگی و  بایەخ و  نەتەوەكان  بۆیە  بمێنێتەوە،  سەدەیەدا  ئەم  لەكۆتایی  زمان 
ئەوا  پارێزگاریكردنی،  بۆ  دەدەن  بەزمانەكانیان  بەرز  مەزن و  بەهایەكی 
زۆربەی واڵتانی جیهان یاسای زمانیان هەیە  و ئەو واڵتانە فرەزمانن نەك لە 
دەستوورەكانیاندا )دەستووری هیندستان بە دەستووری زمانەكان ناسراوە، 
لەبەر ئەوەی زمانەكانی هیند زۆرن  و نووكە 22 زمانی فەرمی لە ویالیەتەكاندا 
هەیە(، )باشووری ئەفریقیا 11 زمانی فەرمی هەیە( )سویسرا 4 زمانی فەرمی و 
ئەویش  پەنجا هەزار كەس،  ناگاتە  بەكاردەهێنن،  ئەوانەی  زمانێكیان ژمارەی 
)بەلژیك سێ  زمان( )كەنەدا دوو زمان(، بەڵكو یاسای زمانە  ڕیتۆرۆمانشە(، 
یاسای  نموونە  بۆ  هەر  دەرچواندووە،  پەرلەمانەكانیان  لە  فەرمییەكانیشیان 
هەردوو  هاتووە  پێك  ماددە   110 لە  كە   1988 كەنەدا  لە  فەرمییەكان  زمانە 

زمانیش یەكسانن )ئینگلیزی و فەرەنسی(.
داڕشتنی  كە  دەبێ   تایبەتمەند  یاسایەكی  چوارچێوەی  لە  زمان:  یاسای 
تایبەتی هەیە تاكو لە هەموو بوار  و ئاستێكدا بەكار بهێنرێ ، بۆیە ئەو واڵتانە 
كانتۆن  و  هەرێم  و  پەرلەمانی  لە  ئەوا  واڵت،  پەرلەمانی  لە  جگە  زمانن  فرە 
)چوار  نموونە  بۆ  دەردەچوێنن،  فەرمییەكان  زمانە  یاسای  ویالیەتەكانیشی 
یاسای زمان لە هەرێمی كیبیك لە كەنەدا دەرچووە( ژمارەی ئەو یاسایانەش 

)یاسای زمان( لە هەموو دونیا 47 یاسایە.
لە ساڵی 1931  عێراق  لە  تەنیا  لكێنراوە  پێوە  كوردستانی  واڵتانەی  ئەو 
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ئازادی  بە ژمارە 74 دەرچووە  و دوای پڕۆسەی  یاسای زمانە خۆجێیەكان 
 4 ماددەی  لە   2005 عێراقدا  كۆماری  دەستووری  سەر  لە  ڕاپرسی  عێراق و 
بۆیەكەم جار كە دان بەزمانی كوردی لەتەك زمانی عەرەبی لە سەرتاسەری 
ڕەشنووسی   2007/1/21 لە  ڕێكدەخرێ   و  بەیاسا  ئەمەیش  بنرێ  و  عێراقدا 
یاسای زمانە فەرمییەكان لە كۆماری عێراق بەهەردوو زمانی عەرەبی و كوردی 
سەرۆكی  یەكەمی  بەجێگری  پێشكێش  هەولێر  لە  نێودەوڵەتی  لەكۆنگرەیەكی 
ساڵی  لە  كرا  و  لەكۆنگرەكە  بەشداربوو  پەرلەمانتارانی  عێراق  و  پەرلەمانی 
بۆ  دووەمی  یەكەم و  )خوێندنەوەی  عێراق  پەرلەمانی  لە  زمان  یاسای   2011
كراوە( بەاڵم لەئاستی پێویستدا نییە و لەلیژنەی یاسایی یەكێتـی پەرلەمانتارانی 

كوردستان كەموكوڕییەكانمان دەستنیشان كرد و بەئێمێڵ بۆمان ناردن.
لە ساڵی 2006 پێشنیازی یاسای زمانم پێشكێش بە سەرۆكی پەرلەمانی 
كوردستان كرد، ئەوسا دەتوانرا لێژنەیەك بۆ مەبەستی داڕشتنی پێك بهێنرێ  و 
بەسوود وەرگرتن لە ئەزموونی )یاسای زمان( لە واڵتان و هەرێمەكانی فرەزمانی 
وەربگیرێ ، كۆلیژەكانی یاسا  و ماف لە زانكۆكانی كوردستان دەیانتوانی لەم 

بوارە دەستپێشخەرییان بكردایە.
كوردستان-  زانیاری  )كۆڕی  دیكەش  پەیوەنداری  الیەنی  هەروەها 
پارێزەرانی  سەندیكای  ڕۆشنبیری  و  وەزارەتی  كوردی( و  ئەكادیمیای 
كوردستان... هتد. لەبەر ئەوەی بە یاسایەكی گرنگیان نەزانیوە، بۆیە جەختیان 
لەسەر نەكردۆتەوە و لە گۆڤاری یاساپارێزی، كە گۆڤارێكی یاسایی سااڵنەیە 
بە زمانی كوردی دەردەچێت، پێشنیازی گوتنەوەی )وانەی یاسای زمانی( لە 
كۆلیژەكانی ماف كرد و هەمان گۆڤار لە ساڵی 1998 لەجیاتی خوێندنی )دراسات 
زاراوەكانی  ئەوا  دەگوترایەوە  كۆلیژەكان  یەكەمی  قۆناغی  بۆ  كە  كوردیە(، 
یاسایی بەزمانی كوردی  و عەرەبی و ئینگلیزی بوترێتەوە، تاكو ئاشنایی زاراوە 

یاسایییەكانی كوردیش ببنەوە، بەاڵم نەكرا.
لێرەدا دەپرسین بۆچی لە پەرلەمانی كوردستان دوای بیست ساڵ )1992- 

2012( یاسای زمان دەرنەچوێنرا، كە دەبوایە لەو ماوەیەدا دەربچێ ؟
مسۆگەر دەزانم كە ئێوە دەپرسن، ئەی ئەوانەی خەمخۆری زمانی كوردین 
چاوەڕوانی  هەر  لەئەژنۆ  و  دەست  دەستەوەستان و  ساڵدا  بیست  ماوەی  لە 
گۆدۆیان دەكرد، كە نەهات و نایەت، دەڵێم: نەخێر ئەوانە )هێندەی لە توانایاندا 
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ئەوەی  بۆ  ناكەن،  نەكردووە  و  درێغییان  بۆ ڕەخسابێ (  دەرفەتیان  بووبێ   و 
لەگشت  دەتوانرێ   دەوڵەمەندە  و  یەكجار  زمانێكی  كوردی  زمانی  بیسەلمێنن 
بوار  و ئاستێكدا بەتایبەتی بواری یاسایی بەكاربهێنرێ   و تەنیا دوو نموونەتان 

بۆ دەهێنمەوە:
یەكەم: یاسای دەسەاڵتی دادوەری ژ1992/12 لەماددەی پێنجەمدا هاتووە 
)زمانی دادگاكان كوردی دەبێ  و... هتد( بەاڵم تاكو ناوەڕاستی 2000 واتە دوای 
ئێمە  بۆیە  نەكرا،  جێبەجێ   بەاڵم  یاساكەدا،  دەرچوونی  بەسەر  ساڵ  هەشت 
چەندین پارێزەر بەناوی گۆڤاری یاساپارێزی بە بۆنەی ساڵڕۆژی 2000/3/16 
سەردانی وەزیری دادمان كرد  و جەختمان لەسەر پراكتیزەكردنی ئەم ماددەیە 
جێبەجێكردنی  بۆ  كاتێكمان  هەموو  كە  دەربڕی،  خۆشمان  ئامادەیی  كرد  و 
 2000/6/3 لە  دەرچوو   2000/5/22 لە  وەزاری  فەرمانی  كە  بكەین،  تەرخان 
لەنێو دادگاكانی پایتەختی هەرێمی كوردستان جێبەجێ  كرا و لیژنەیەكیش لە 
وەزارەتی داد بە فەرمانی وەزاری پێك هێنرا بۆ بەكوردیكردنی، كە لەحەوت 
كوردی(،  زمانی  دەرچووی  گشتی و  داواكاری  پارێزەر و  )دادوەر و  ئەندام 
فەرهەنگەكانی  بە  بەستن  بەپشت  هەفتانە سێ  ڕۆژ خۆبەخشانە  لیژنەیە  ئەم 
كوردی و بەسوود وەرگرتن لەوانەی پێشتر لەم بوارەدا هەوڵیانداوە و پرس و 
ڕا بەسااڵچوان وەردەگیرا بەم جۆرە توانرا نزیكەی هەزار زاراوەی یاسایی و 
جگە لە بریكارنامەكانی و دوو سەد فۆڕمی فەرمانگەكانی سەر بەوەزارەتی داد 
ئامادە كراو بەسەریاندا دابەش كرا و زمانی كوردییان تیا بەكارهات و هەندێ  
پارێزەر چاویان بەرایی نەدا، كە زمانی كوردی لەبواری یاسایی بەكاربهێنرێ ، 
ڕادەیە  ئەو  تا  مەرحەبا؟!(  كوجا  كوردی  زمانی  )قانون و  دەیانگوت  بۆیە 
فەرمانی  تاكو  كرد  بەدەستەكانیان  بڕیار  الیەنە  سەردانی  )یەكسەر(  بەپەلە 
نەچووە  بۆیان  بەاڵم  هەڵبپەسێردرێ (،  یا  )هەڵبوەشێندرێـتەوە  بەكوردیكردنی 
پشتیوانی و  و  كرا  لێ  گەرمی  پێشوازییەكی  كوردیكردنیش  بە  چونكە  سەر، 

پشتگیری لێ  كرا.
 بۆ پێزانین پێش بە كوردیكردن، ئەوا لەنێو دادگاكاندا بە زمانی كوردی 
قسە دەكرا  و دواتر دادوەر دەیكردە زمانی عەرەبی، دەرەنجام كاتەكە كورت 
كرایەوە  و ئێستا جگە لە بڕیارەكانی دادگاكان نەبێ  ڕێكارەكانی دیكە بە زمانی 
كوردین، گەرچی لە ساڵی 1926 لە بڕیارێكی دادگای كۆیە بە زمانی كوردی 
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دەرچووە.
دووەم: ئەو وەزارەتەی پەیوەندی بە به كوردیكردنی )زانستە مرۆیییەكان(

ـەوە هەیە، وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستییە، وەبیرتان دەهێنمەوە 
كوردی  زمانی  ناوی  یاساكە  لە  پێشتر  ژ2008/10،  یاسای  دەرچوونی  تاكو 
ڕەشنووسی  ئینجا  دەقە،  بیست  سەعات  و  یازدە  دوای  بەاڵم  نەهێنرابوو، 
یاساكە ئامادەكرا، واتە دوای شازدە ساڵ ئینجا لە ماددەی دووەمدا لە بڕگەی 

)دوازدەم( بەم جۆرە ناوی زمانی كوردی هاتووە:
)كاركردن لەپێناوی كردنی زمانی كوردی بە زمانی فێركردن  و خوێندن 
دانان  و  وەرگێڕان  و  هاندانی  مرۆیییەكاندا،  زانستە  لە  بااڵو  قۆناغەكانی  لە 

چاپەمەنییە زانستی  و ڕۆشنبیری  و ئەكادیمییەكان بۆ زمانی كوردی(.
دەپرسین بۆچ ئەم بڕگەیە یەكسەر  و دەستبەجێ  دوای باڵوكردنەوەی لە 
ڕۆژنامەی ڕەسمی )وەقائعی كوردستان( نەكەوتە بواری جێبەجێكردنەوە، لەبەر 
بەزمانی  كوردستان  ئامادەیییەكانی  زۆربەی  كە  دەزانین  هەموومان  ئەوەی 
بەتایبەتی  وەرده گیرێن  زانكۆكانیش  لە  كە  دەكەن و  تەواو  خوێندنی  كوردی 
)زانستە مرۆیییەكان( تووشیان بەتووشی دیواری بەرلین دەبێ   و زانكۆی واش 
هەیە لەپایتەختی كوردستان سااڵنە چەندین جار ڕستەیەكی سواوە دووبارە 
دەكاتەوە، ئەویش )وەاڵمدانەوە بە زمانی كوردی قەدەغەیە(، ئەم دیاردەیەم لە 
2011/5/11 لە كۆبوونەوەیەكی فراوان باس كرد كە جگە لەئامادەبوونی وەزیری 
وەزارەت و  گشتییەكانی  بەڕێوەبەرە  زانستی و  توێژینەوەی  بااڵو  خوێندنی 
پەرلەمانتارانی  لە  بەرچاو  ژمارەیەكی  كوردستان و  زانكۆكانی  سەرۆكی 
لەبارەی  كۆبوونەوەكە  بوون.  كۆبوونەوەكە  ئامادەی  كوردستان  پەرلەمانی 
ڕەشنووسی یاسای نوێی وەزارەت ڕێكخرابوو كە نۆرەی قسەم هات باسی 
دیاردەكەم كرد و پرسیم بۆچ كۆنگره یەك یا سیمینارێك یان هەرنەبێ  كۆڕێك 
نابەسترێ  و نەبەستراوە؟ بۆچی ئەم بڕگەیەی باسی زمانی كوردی دەكات، لەم 
نییە و بۆچی یاسایەكە هەر بەزمانی عەرەبییە و زمانی كوردی  ڕەشنووسەدا 
پەرلەمانی كوردستان  پێشكێشی  كاتێ   گوتی  لە وەاڵمدا  وەزیر  نییە،  تەكا  لە 
لە  كام  هیچ  دیاردەكەش  بۆ  بەاڵم  دەبێ ،  لەگەڵدا  كوردی  زمانی  بە  دەكرێ  
بەشداربووان بەیەك وشەش وەاڵمیان نەدامەوە، دواتر لەبارەی ئەم دیاردەیە 
وتارێكم باڵوكردەوە، ئەوساش بێدەنگییان هەڵبژارد و كەسیان بە یەك دێریش 
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وەاڵمیان نەدامەوە!
دەپرسین چ بكرێ  باشە تاكو چیتر زمانی كوردی لە كوردستان لەبەرچاوی 
بەالیەنەكانی  پەیوەندیم  بارەوە  لەم  نەشێوێنرێ ؟  نەكرێ  و  وێران  هەموومان 
پەیوەنددار )ئەكادیمیای كوردی و وەزارەتی ڕۆشنبیری  و نووسەرانی كورد و 
پارێزگای هەولێر كردووە، هیچ كامیان بە كردەوە لەم بارەوە خۆیان بە بەرپرس 
نازانن! دەپرسین تاكەی الیەنە پەیوەندیدارەكان بێ دەنگ بن لەئاست ناسنامەی 
لەبەرچاویان زمانی كوردی وێران دەكرێ   و دەشێوێنرێ ، بۆ  نەتەوەكەمان؟ 
ئەم مەبەستە پەیوەندیم بەهەمووانەوە كردووە  و وتار و توێژینەوەم پێشكێش و 
باڵوكردۆتەوە، دیسان دەپرسمەوە تاكەی زمانی چل ملیۆن كەس، بێ  كەس 
بۆ  كەمتەرخەمن  ئێسقانیشیان  تا  خەمسارد  و  بێباك  و  الیەنەكانیش  بێ ،  و 
گیانی  تاكو  هزرتان  دیدو  بەر  دەخەمە  پێشنیاز  هەندێ   وا  مەبەستەش،  ئەم 
نەتەوەكەمان چیتر پەراوێز  وفەرامۆش نەخرێ ، پێویستیمان بەپالنێكی تۆكمە 

بۆ داڕێژراوی درێژخایەن هەیە تاكو دەستبەكار بین.
1( هەوڵی تاكە كەس بۆ بەكوردیكردنی یاسا هەبووە  و هەیە چ بەوەرگێڕان 
یا ئامادەكردن یا نووسین، بەاڵم پێویستیمان بەپێداچوونەوە هەیە، دەبێ  
تاكو زاراوە یاسایییەكان یەك بخرێن و هەروەها وردبینییان بۆ بكرێ ، تاكو 
تۆكمەتر بن  و گەر هەر لە ساڵی 1992 تاكو 2012 پڕۆسەی بەكوردیكردن 
بەسەرپەرشتی وەزارەتی خوێندنی بااڵو توێژینەوەی زانستی بوایە، ئەوا 
دەتوانرا هەموو بابەتە زانستە مرۆیییەكان كرابان بە زمانی كوردی  و ئیمڕۆ 
بابەتەكان بەزمانی كوردی دەگوترانەوە. هەروەها دوای بە كوردیكردنی 
بەاڵم  بەكاربن،  دەست  لەوساوە  دەتوانرا   2000 داد ساڵی  وەزارەتی  لە 
هیچ الیەنێك ئەم ئەركەی نەخستە ئەستۆی خۆی، دەیتوانی جێی پەنجەی 
بچێ ،  نەچووە  هێشتا  بەاڵم  بكات،  تۆمار  مێژوویی  وەرچەرخانێكی  لە 
پێویستە بەزووترین كات لیژنەیەك لە وەزارەت بە فەرمانی وەزاری بۆ 
بەكوردیكردن لە یاساناسان و زمانناس و زمانزانان پێك بهێنرێ  بە پالنێكی 

تۆكمە بۆداڕێژراو لەماوەیەكی دیاریكراودا كارەكە ئەنجام بدەن.
2( لەهەندێ  لە پەرلەمانەكانی دونیا )لیژنەی زمان( لە لیژنە هەمیشەیییەكانی 
پەرلەمان  ئەندامی  )دە(  ئیمزای  بە  لیژنەیەش  ئەو  هەر  پەرلەمانە و 
ڕەشنووسی یاسا و بڕیارەكان پێشكێش دەكات، هەر ئەو لیژنەیە داڕشتنی 
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یاسایی  و زمانەوانی بۆ ئەنجام دەداو لە حكومەتیش پێویستە لیژنەیەك بۆ 
داڕشتنی یاسایی  و زمانەوانی ڕەشنووسی یاسا  و بڕیارەكانی هەبێ ، تاكو 
چیتر لەنێو هۆڵی پەرلەمان تەنیا ناوەڕۆكیان تاوتوێ  بكرێ  و دەرەنجام بە 
كاتێكی كەمتر بڕیاریان لەسەر دەدرێ  و بەم جۆرەش یاساو بڕیاری پتر 

لە پەرلەمان دەردەچن.
3( ئەوانەی دژی خوێندنن بە زمانی كوردی، دەبێ  لە وەزارەت و زانكۆكانی 
نەكەن و  پێ   سووكایەتی  چیتر  تاكو  دابنێین،  بۆ  ڕادەیەكیان  كوردستان 
پێشێلكردنی  ئەوەی  لەبەر  سوورە،  هێڵی  ئەمە  كە  بكرێنەوە  هۆشدار 
ماددەی 4 ی دەستووری كۆماری عێراق و برینداركردنی هەست و نەستی 
چل ملیۆن كوردە، چونكە ئەوانە بەچاوێكی كەم سەیری زمانی كوردی 
دەكەن  و بە نزمتر  و خوارتری لەزمانەكانی دیكەی دەزانن و دادەنێن  و 
ئەوانە لەهەر پلە و پۆستێكدا بن بەهەموو جۆرێ  هەوڵیانداوە و دەدەن، كە 

زمانی كوردی پەراوێز  و فەرامۆش بكرێ .
نزمدایە،  ئاستێكی  لە  یاسا  بەكوردیكردنی  لەبواری  4( وشیاری و ڕۆشنبیری 
بیستراو و خوێنراو  بینراو و  میدیای  كەناڵەكانی  لە  بەپەلە  پێویستە  بۆیە 
نەتەوەیە(  )ئاسایشی  ستراتیژی  لە  زمان  كە  بكرێتەوە،  لەسەر  جەختی 
یا نووسینی زمانی كوردی بەردەوام ڕێپۆرتاژ و  و دیاردەی شێواندنی 

چاوپێكەوتنی بۆ ئەنجام بدرێ .
5( لەیاسای زمانی واڵتاندا كۆمیسۆنی زمان هەیە كە بەردەوام بەدواداچوون و 
ئەوەی  بۆ  بەپالندانان  دەكات  دەرچوونی  لەدوای  یاساكە  پشكنینی 
بەتەواوی و ڕێكوپێكی جێبەجێ  بكرێ   و پێویستە لەسەر هەموومان لەبەر 
ئەوەی زمان گیانی نەتەوەیە، بۆیە دەبێ  بە بەشێكی دانەبڕاوی هەمیشەیی 
تاكی كوردی بێ   و خەمخۆرانە جەخت لەسەر بەكارهێنانی بكرێ  و بكات.

هەموو  دەزگایە  ئەم  هەبێ   و  كوردیمان  زمانی  بە  تایبەت  دەزگایەكی   )6
كاتێكیان بۆ زمانی كوردی تەرخان بكەن لە كەسانی زمانناس و زمانزان 

پێك بهێنرێ .
واڵت  و  ئەزموونی  زمان  و  یاسای  زمان  و  سیاسەتی  لەبارەی  دەتوانرا   )7
دكتۆرا و  تێزی  ببەسترێ   و  سیمینار  كۆنگرە  و  چەندین  هەرێمەكانیان 
لەم  ماستەر  یەك  تەنیا  وەربگیرابایە و  كوردستان  زانكۆكانی  لە  ماستەر 
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بناسرێ   بزانرێ   و  كە  وەرگیراوە،   2008 ساڵی  كۆیە  لەزانكۆی  بارەوە 
بێباك  و خەمسارد  و  ئەوانەی  دەگیرێ   و  لێ   ڕێزیان  زمانانە چۆن  ئەو 

كەمتەرخەمیشن چۆن سزای یاسایی دەدرێن.
لە وەاڵمدانەوەی ئەوانەی زمانی كوردی بە پلە دوو دادەنێن  و خەڵك لەسەر 
یاساناسان و  لە  كەس  ئێمە چوار  دەكەنەوە.  كوردی سارد  بەزمانی  خوێندن 
ئەم  نەتەوەیی  دەستپێشخەرییەكی  لە  ماوەیەكە  )خۆبەخشانە(  زمانناسان 
ئەركە ئەنجام دەدەین و كە ڕەشنووسی یاسای زمانە فەرمییەكان لە هەرێمی 
لەرۆژی  داڕێژراوە  كوردی  زمانی  بە  هەر  سەرەتا  تەواوكراوە،  كوردستان 
كوردستان  پەرلەمانی  لە  پەناگیری  هۆڵی  لە  شۆپێك  وۆرك   2012/7/17
بەئامادەبوونی كەسانی پەیوەندار ئەنجام درا تاكو دەوڵەمەندتر بكرێ ، لەبەر 
ئەوەی بیست ساڵە چاوەڕوان بووین ئەم یاسایەی گیانی ناسنامەی نەتەوەیە 
بڕیاری لەسەر بدرێ ، ئێمە بە شانازی  و سەرفرازی ئامادەمان كرد، كە نابێ  
ئەم یاسایە كە پێویستە چیتر دوانەخرێ  بەڵكو بەزووترین كات لە پەرلەمانی 
كوردستان بخرێتە بەرایی ڕەشنووسەكانی دیكە تاكو چاومان بە یاسای گیانی 

نەتەوە شادبێـتەوە.

* لە سیمینارێكی توێژینەوەی سەنتەری بەراوردكاری یاسایی لە هۆڵی چۆپی لە 
ئۆتێلی چوارچرا لە هەولێر 2012/5/5 پێشكێش كرا.
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))2(( 
وتاری پارێزەر/ تاریق جامباز 

هەرێمی  لە  فەرمییەكان  زمانە  یاسای  پڕۆژەی  ئامادەكارانی  لەجیاتی 
كوردستان كە لە 2012/7/17 لەهۆڵی پەناگیری لە پەرلەمانی كوردستان دوای 

وتەی بەڕێز د. ئەرسەالن بایز سەرۆكی پەرلەمانی كوردستان خوێندرایەوە:

دواخراوە؟  یاسایە  پڕۆژە  ئەو  لەبەرچی  بۆچی و  دەپرسین  هەموومان 
چونكە دەتوانرا پێش بیست ساڵ )1992( ئەم یاسایە لە پەرلەمانی كوردستان 

دەربچوێنرابایە! 
دەپرسین ئەی بۆچ لەالیەن دە پەرلەمانتار لە هەرسێ  خولی پەرلەمان یان 
لەالیەن  یان  یەكەكانی حكومەتی كوردستان  لەدوا  یەك  كابینە  لەهەر حەوت 
رێكخراوەكانی  لە  یان  یاسا(  )بەشی  كوردستان  زانكۆكانی  مامۆستایانی 
كۆمەڵگەی مەدەنی یان لە كۆڕی زانیاری كوردستان )ئەكادیمیای كوردی( یان 

وەزارەتی ڕۆشنبیری ئامادە نەكرا؟!
هەمدیسان دەپرسین لەم جۆرە یاسایانە لەعێراق و دوای ڕاپەڕینی 1991 

لە كوردستانیش هەوڵدراوە دەربچێ ! 
لەوەاڵمدا دەڵێین لەعێراق )یاسای زمانە خۆجێیەكانی بە ژ1931/74 واتە 
پێش 81 ساڵ دەرچووە، بەاڵم بەجۆرێكی وا جێبەجێ  نەكراوە كە بوترێ ، دواتر 
ناوە كە هەردوو  دانی  لەماددەی 4  و   )2005( لەدەستووری كۆماری عێراق 
زمانی عەرەبی و كوردی )زمانی فەرمیی لە سەرتاسەری عێراق و زمانەكانی 
بوارەدا  لەم  دەخرێ ،  ڕێك  بەیاسا  ئەمەش  كارگێڕییەكانیاندا(  یەكە  لە  دیكە 
 15 لە  كە  عێراقدا  لەكۆماری  فەرمییەكان  زمانە  یاسای  پڕۆژە   2007 ساڵی 
هەولێر،  لە  فيدڕاڵی  لەبارەی  نێودەوڵەتی  كۆنگرەیەكی  لە  هاتبوو  پێك  ماددە 
پێشكێش بەجێگری یەكەمی پەرلەمانی عێراق و پەرلەمانتارانی بەشداربوو كرا و 
پار ساڵ 2011 پڕۆژەیەكی دیكە خوێندنەوەی یەكەمی بۆ كرا و كە بەدەستمان 
لە  ناردن و دواتر  بۆ  بۆیە پێشنیازەكانمان  بینیمان كەموكوڕی زۆرە  گەیشت 
لیژنەی یاسایی- یەكێتی پەرلەمانتارانی كوردستان- ڕا و بۆچوونمان لەبارەی 

پڕۆژەكە بۆ ناردن و لەم ڕۆژانەدا خوێندنەوەی دووەمی بۆ كراوە.
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لە 2006 پێشنیازێكمان بۆ ئامادەكردنی پڕۆژە یاسای زمانە فەرمییەكان 
لە هەرێمی كوردستان، پێشكێش بەسەرۆكی پەرلەمانی كوردستان كرد، بەاڵم 

لیژنەیەك بۆ ئەنجامدانی پێك نەهێنرا.
- ژمارەی ئەو یاسایانەی زمان یا زمانە فەرمییەكان نەك لە پەرلەمانی 
واڵتاندا، بەڵكو لە پەرلەمانی هەرێم و كانتۆن و ویالیەتەكانیشیاندا هەیە، ژمارەیان 
نموونە  بۆ  دراوە،  لەسەر  بڕیاری  كە  یاسایە   )470( دونیا  سەرتاسەری  لە 
یاسای زمانە فەرمییەكان لە كەنەدا 1988 كە لە 110 ماددە پێك دێت و چوار 
یاسای زمان لە هەرێمی كێبیك لە كەنەدا بڕیاری لەسەر دراوە و ئەو یاسایانە 
)یاسای زمان( لە هەموو بوار و ئاستێكدا بە ڕێكوپێكی جێبەجێ كراون و الیەنی 
لەبارەی  پشكنین  بەدواداچوون و  فەرمییەكانە(  زمانە  )كۆمسیۆنی  بەرپرس 
یاساكەوە ئەنجام دەدات  و خەمخۆری زمانن لەئاسایشی نەتەوەیی )ستراتیژە( 
 و ئێمەش بۆ ئامادەكردنی ئەم پڕۆژەیە سوودمان لە ئەزموونی واڵتانی فرە 

زمان )سویسرا، بەلژیك، كەنه دا، هیندستان، ئیسپانیا  و... هتد( وه رگرتووه .
پێویستە  بەڵكو  دوابخرێ ،  نابێ   یاسایە  پڕۆژە  ئەم  بۆچی  دەپرسین   -
بەزووترین دەرفەت لە پەرلەمانی كوردستان بڕیاری لەسەربدرێ  گەرچی )74( 
پڕۆژە یاسایی دیكە هەن بەاڵم لەبەر ئەو هۆكارانە نابێ  چیتر دوابخرێ  و دوا 

بكەوێ .
1( تاكو چیتر زمانی كوردی بەپلە دوو دانەنرێ  لەبەر ئەوەی تاكو ئێستاشی 
لەگەڵدا دابێ  پڕۆژە یاسا و بڕیارەكانی پەرلەمانی كوردستان بەزمانی عەرەبی 
خوێندنەوەیان بۆ دەكرێ  بە بیانوو  و هەنجەت و پاساوی ئەوانەی پڕۆژە یاسا و 
بڕیارەكان چ لە پەرلەمانی كوردستان یا حكومەتی كوردستان ئامادە دەكەن 

باگراوندیان زمانی عەرەبییە و سەرچاوەكانیش عەرەبین.
یاسایی و  )داڕشتنی  بڕیارەكان  یاساو  داڕشتنی  ئایا  دەپرسین  ئێمەیش   
زمانەوانی( لەالیەن لیژنەیەكی پڕۆفيشنال دادەڕێژرێ  یان تاكە كەس ئەنجامی 
دەدات؟  وگەر بێتو هەر لە 1992- 2012 بەیاسا و بڕیارەكان كە وەرگێڕاون 
لەزمانی عەرەبی بۆ زمانی كوردی دابچینەوە ئەوا بۆمان دەردەكەوێ  لەبەر 
ئەوەی بەخێرایی و بەپەلە ئەنجامدراون، بۆیە لەخوێندنەوەیاندا دەبینرێ  كە بۆ 
مانای یەك وشە یا زاراوە بەچەندین جۆر مانایان بۆ دانراوە  و گەر لەوساوە 
واتە پێش بیست ساڵ 1992 لیژنەی پڕۆفيشنال لەوانەی ئەزموونیان لەبواری 
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یەكسان  زمان  هەردوو  ئەمڕۆ  ئەوا  بهێنرایە  پێك  هەیە  زمانەوانی  یاسایی و 
دەبوون و بەكوردییەكی پاراویش دادەڕێژران، بەاڵم تاكو ئەمڕۆش ئەم لیژنەیە 
)لیژنەی  لەهەندێ  واڵت و هەرێم  كە  نەهێنراوە  پێك  پەرلەمانی كوردستان  لە 
زانكۆ و  مامۆستایانی  لە  كە  پەرلەمانەكەیانە  هەمیشەیییەكانی  لیژنە  لە  زمان( 
هەموو  كە  دێت  پێك  زمانزان(  زمانناس و  )یاساناس و  پارێزەران  دادوەران و 
كاتێكیان بۆ ئەركی )داڕشتن( تەرخان دەكەن، بەمەرجێ  لە هەرێمی كوردستان 

لەهەر دوو زمانی عەرەبی و كوردی كارامەبن.
2( كەسانی وا لە هەرێمی كوردستان هەن كە زمانی كوردی بەپلە دووش 
نازانن، بەڵكو بەهەموو جۆرێ  هەوڵی پەراوێز و فەرامۆشكردنی زمانی كوردییان 

داوە و دەیدەن و هەر تەنیا دوو نموونە دەهێنینەوە:
سەر  فەرمانگەكانی  دادگاكان و  بەكوردیكردنی  كە   2000 ساڵی  أ - 
بەوەزارەتی دادی حكومەتی كوردستان دەستی پێ  كرد، پارێزەری وا هەبوو 
گەرچی كوردیش بوو، بەاڵم دەیانگوت )زمانی كوردی و قانون كوجا مەرحەبا!!( 
چونكە ئەمانە چاویان بەرایی نادا كە زمانی كودری یەكسانی زمانی عەرەبی 
بێ  و دەسەاڵتیشیان هەبێ ، وایان پێ  باشە كە )زمانی كوردی( هەر تەنیا قسەی 

پێ  بكرێ !!
لە  دەكەن  و  تەواو  ئامادەیی  قۆناغی  كوردی  بەزمانی  ئەوانەی  ب - 
زانكۆكانی كوردستانیش وەرگیراون یا وەردەگیران ئەوا تووشیان بەتووشی 
یاسا(  بەشی  بەتایبەتی  مرۆیییەكان  )زانستە  مەبەستم  دەبێ   بەرلین  دیواری 
لەخودی هەولێری پایتەختی هەرێمی كوردستان )زانكۆی وا هەیە( مامۆستای 
دەكاتەوە  بارە  دە  سواوە  ڕستەیەكی  جار  چەندین  بۆ  سااڵنە  كە  هەیە  وای 
4ی  ماددەی  پێشێلكردنی  ئەمەش  قەدەغەیە!!(  كوردی  بەزمانی  )وەاڵمدانەوە 
ڕاستەوخۆ  پەیوەندی  گەرچی  بارەوە  لەم  عێراقە و  كۆماری  دەستووری 
بەوەزارەتی پەیوەندار كرا، بەاڵم وەاڵمیان نەدایەوە و پەیوەندیش بەسەرۆكی 

لیژنەكانی پەیوەنداری پەرلەمانی كوردستانیش كراوە!!
3( شێواندنی زمانی كوردی لەبەر بەچاوی هەمووان ئەنجام دەدرێ  و لەم 
بارەوە پەیوەندی بەئەكادیمیای كوردی و وەزارەتی ڕۆشنبیری و نووسەران.. 
هتد كراوە و هەموویان كۆكن كە دەبێ  ڕادەیەكی بۆ دابنرێ ، بەاڵم تاكو ئێستاشی 
لەگەڵدا دابێ  لیژنەیەكیان بۆ ئەم مەبەستە پێك نەهێناوە كە دەستبەكار بێ  و هەر 
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لە هەرێمی كێبیك لەسااڵنی 1982- 1983 ئەوا )703( داوا لە دادگاكان لەبەر 
بەكارهێنانی زمانی فەرەنسی تۆمار كراو بڕیاری هۆشداری و غەرامەكردن و 

داخستنی ئەو شوێنانە دراوە كە یاسای زمان جێبەجێ  ناكەن)1(.
وشیاری  ڕۆشنبیری و  ئاستی  ئەوا  نەتەوە  فرە  زمانی و  فرە  لەبارەی   )4
لە ئاستێكی نزمدایە و لە كتێبخانەی عەرەبی لەبارەی یاسای زمان بەدەگمەن 
یەك  زمان،  یەك  لەسەر  زمانەكان  عەرەب  دەكەوێ ، چونكە  دەست  چاپكراو 
ئااڵ)2(، یەك نەتەوە ڕاهاتوون و لە خولی دووەمی پەرلەمانی كوردستان سێ 
بەرهەم لەوەرگێڕانی مامۆستا مەجید ئاسنگەر و دادوەر عه بدولكه ریم هەمەوەند 
لەئینگلیزییەوە كراون بەزمانی كوردی و عەرەبی و)3( ئومێدەوارین لەم خولەش 
بەردەوام بێ  و تەنیا یەك ماستەر نامەش لەزانكۆی كۆیە لەبارەی فرە زمانی 

وەرگیراوە.)4(
5( لەبەر ئەم هۆیانەی باسمان كرد و لە هەستكردنمان لەبوونی بۆشایییەكی 
یاسایی بەپێویستمان زانی بەم ئەركە واڵتپارێزی و دیرۆكییە ڕابین و پڕۆژەكە 
پەرلەمانتار  دە  بەئیمزای  خولەدا  لەم  هیوادارین  هاتووە و  پێك  ماددە   49 لە 
پێشكێش بەسەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردستان بكرێ ، تاكو بخرێـتە بەرنامەی 
ڕاپۆرتیان  پەیوەندیداریش  لیژنەكانی  دواتر  بكرێ  و  بۆ  خوێندنەوەی  كار و 
لەسەر  بڕیاری  دەرئەنجام  دوانەكەوێ  و  دوانەخرێ  و  چیتر  تاكو  بنووسنەوە 

بدرێ .
هیوادارین  گرنگترە،  جێبەجێكردنی  بەاڵم  گرنگە،  یاساكە  دەرچوونی 
بەتێبینی و ڕا و بۆچوون و پێشنیازەكانتان پڕۆژەكە دەوڵەمەندتر بكەن. سوپاس 

بۆ ئامادەبوونتان...
و  ڕا  بەنووسینیش  كرد و  قسەی  شۆپەكە  وۆرك  لە  كەس  زۆر  دواتر 
بۆچوون و پێشنیاز و تێبینی هەبوو، بۆیە بەپڕۆژەكەدا چووینەوە و لەئەنجامدا 

كرا بە 46 ماددە،  ئەمەش دەقەكەیەتی:-

1- قانون اللغات الرسمیة في كندا لسنة 1988 ترجمة الحاكم عبدالكریم هموند 2007.
2- یاسای زمانە فەرمییەكان لە چەند واڵتێكی فرە زماندا، وەرگێڕانی مەجید ئاسنگەر 2007.

3- خودموختاری هەرێمایەتی بۆ كەمینە نەتەوەیییەكان لە چین، وەرگێڕانی مەجید ئاسنگەر 
.2006

4- التنظيم القانونی لتعدد اللغات في الدولة الفيدرالية )دراسة تحلیلیة مقارنة( كارزان طارق 
جامباز 2008.)چاپ نه كراوه (
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))3((
پڕۆژە یاسای زمانە فەرمییەكان)1(
 لە هەرێمی كوردستان- عێراق

ئامادەكردنی
پارێزەر تاریق جامباز / یاساناس
د. ئاسۆ عەبدوڵاڵ زادە/ یاساناس

د. عومەر مەحموود كەریم/ زمانناس
د. نەریمان عەبدوڵاڵ خۆشناو/ زمانناس

 
بەشی یەكەم

پێناسەی زاراوەكان
ماددەی یەكەم: مەبەست لە  و زاراوانەی لەم یاسایەدا بەكارهاتوون، ئەمانەن: 

هەرێم: هەرێمی كوردستان ـ عێراق.
زمانە فەرمییەكان: ئەو زمانانەیە كە بە پێی دەستووری هەمیشەیی عێراق دان 

بە فەرمیبوونیاندا نراوە.
كۆمسیۆن: كۆمسیۆنی زمانە فەرمییەكان.

بەشی دووەم
بنەما و ئامانجەكان

لە  فەرمین  زمانی  دوو  عەرەبی  زمانی  و  كوردی  زمانی  دووەم:  ماددەی 
سەرانسەری عێراقدا بە هەرێمی كوردستانیشەوە.

عێراق  تری  پێكهاتەكانی  زمانی  كوردستاندا  هەرێمی  لە  سێیەم:  ماددەی 
)زمانەكانی توركمانی و سریانی و ئەرمەنی( لە یەكەی كارگێڕی خۆیان و 

لەو حاڵەتانەدا كە پێویستە، لەپاڵ زمانی كوردیدا فەرمین.

1- ئه م پڕۆژه  دوو جار چاپ كراوه 
ئه لف-به التینی توركی و كوردی له  توركیا )2013(

بێ- به دوو دیالیكتی زمانی كوردی و عه ره بی و توركی و فارسی له  كوردستان )2013( 
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ماددەی چوارەم: ئامانجی ئەم یاسایە چەسپاندن و بە كردەییكردنی فەرمییەتی 
زمانی كوردییە لە هەرێمی كوردستاندا و، ڕێكخستنی ئەو فەرمییەتییەیە لە 

پەیوەندی لەگەڵ زمانە فەرمییەكانی دیكەی عێراقی فيدراڵدا. 
ئاسایشی  ڕۆشنایی  لەبەر  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  پێنجەم:  ماددەی 
پەیڕەو  و  دادەڕێژێ  زمانی  پتەوی  و  ڕوون  سیاسەتێكی  نەتەوەییمان 
دەكات. هەرچەندە ئەم سیاسەتە لە هەرێمی كوردستان ـ عێراقدا بەڕێوە 
دەچێت، بەاڵم لە پێناو پەرەپێدان و پێشخستنی زمان و كلتووری كوردی، 
هەماهەنگی لەگەڵ پارچەكانی دیكەی كوردستان و ڕەوەندی كوردی لە 

دەرەوەی واڵتیش دەكات.

بەشی سێیەم
زمانی یاسا و دادگاكان

زمانی  بە  كوردستاندا  هەرێمی  لە  یاسایەك  پڕۆژە  هەموو  شەشەم:  ماددەی 
كوردی ئامادە و پەسند دەكرێت. 

ماددەی حەوتەم: لیژنەكانی داڕشتنی یاسا پێویستە پسپۆڕی زمانەوانییان تێدا 
بێت.

ماددەی هەشتەم: لە ڕۆژنامەی فەرمیی حكومەتی هەرێمی كوردستاندا دەقی 
یاسا و بڕیارەكان بە هەردوو زمانی كوردی و عەرەبی باڵو دەكرێتەوە، لە 
حاڵەتی گومان لە شیكردنەوەدا، نووسراوی كوردی یاساكان سەرچاوەیە.
فەرمییەكان و  بە زمانە  ئاماژە  یاسایەكدا  لە دەرچوونی هەر  ماددەی نۆیەم: 

الیەنی جێبەجێكردنی یاساكە دەكرێت. 
ماددەی دەیەم: هەموو ڕێوشوێنە دادوەرییەكان بە بڕیاری دادگاكانیشەوە، بە 

زمانی كوردی بەڕێوەدەچن و دەنووسرێن.
ماددەی یازدەم: لە حاڵەتێكدا كە الیەنێكی داواكاریی یاسایی، عەرەب زمان بێت، 
یان سەر بە یەكێك لە پێكهاتەكانی دیكەی عێراق بێت، یان لە هەر حاڵە تێكی 
دیكەی پێویستدا، بەكارهێنانی ئەو زمانانەش لە ڕێوشوێنە دادوەرییەكان 
و بڕیاری دادگاكاندا ڕێگەپێدراوە، بەمەرجێك وەرگێڕ بۆ زمانی كوردی 

دابین بكرێت.
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بەشی چوارەم
زمانی دامودەزگاكانی حكومەت و دامەزراوەكانی دیكە

ماددەی دوازدەم: زمانی كوردی، زمانی ئاخاوتن و نووسینی فەرمی سەرجەم  
و  هەرێم  حكومەتی  و  هەرێم  سەرۆكایەتی  دامەزراوەكانی  و  فەرمانگە 

پەرلەمانی كوردستان و دەسەاڵتی دادوەرییە.
هەرێمی  حكومەتی  نێوان  نامەكاری  و  پەیوەندی  زمانی  سێزدەم:  ماددەی 
كوردستان و حكومەتی فيدراڵ و هەرێمەكانی دیكەی عێراق زمانی كوردی 
و عەرەبییە.  بۆ پەیوەندی لەگەڵ دامەزراوە بیانییەكان دەكرێ  لەگەڵ زمانی 

كوردی و عەرەبی، زمانی الیەنەكەی دیكەش بەكاربێت.
ماددەی چواردەم: ڕێككەوتنە دووقۆڵی، یان چەند قۆڵییەكانی حكومەتی هەرێمی 
كوردستان لەگەڵ الیەنەكانی دەرەوەی هەرێمی كوردستان، پێویستە بە 

زمانی كوردی و زمانی الیەنەكەی دیكە بێت.
ماددەی پازدەم: لە دامەزراندن و گواستنەوەی هەمیشەیی و كاتی فەرمانبەران 
وەك  كوردی  زمانی  زانینی  پلەكانیان،  بەرزكردنەوەی  و  كارمەندان  و 
یەكێك لە پێوەرە سەرەكییەكان بەكاردەهێنرێت، بەاڵم ئەگەر ئەو كەسە 
بۆ دیاری  پێویستە ماوەیەكی  ئەوا  نەزانێت،  یاخود كوردی  نەبوو  كورد 

بكرێت، بۆ ئەوەی فێری زمانی كوردی ببێت. 
ماددەی شازدەم: 

 یەكەم: تابلۆی سەرجەم فەرمانگە حكوومییەكان دەبێت بە زمانی كوردی و 
عەرەبی بێت، بەمەرجێك نووسینە كوردییەكە دەركەوتووتر بێت.

دووەم: تابلۆی نووسینگە و نوێنەرایەتی و كونسوڵگەری واڵتان و ڕێكخراوە 
بیانییەكان لە هەرێمی كوردستاندا دەبێت بە زمانی كوردی و عەرەبی و 

زمانی الیەنەكەی دیكە بێت. 
بیانی  و  عێراقی  ناحكومی  و  حكومی  دامودەزگایەكی  هەر  حەڤدەم:  ماددەی 
و  فۆڕم  لە  پێویستە  هەبێت،  هەرێمدا  هاواڵتیانی  لەگەڵ  مامەڵەی  كە 

نووسراوەكانیدا ڕەچاوی زمانی كوردیش بكات.
و  شوێن  دەستنیشانكردنی  و  شەقامەكان  سەر  تابلۆی  هەژدەم:  ماددەی 
بەمەرجێك  دەبن،  ئینگلیزی  و  عەرەبی  و  كوردی  زمانی  بە  دەڤەرەكان 

نووسینە كوردییەكە دەركەوتووتر بێت.
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بەشی پێنجەم
زمانی خوێندن

زمانی  فێركردندا،  و  پەروەردە  پڕۆسەی  لە  كوردی  زمانی  نۆزدەم:  ماددەی 
فەرمییە لە هەرێمی كوردستاندا.

ماددەی بیستەم: 
لە  ئەرمەنی  و  سریانی  توركمانی،  عەرەبی،  زمانەكانی  بە  خوێندن  یەكەم: 

قوتابخانە حكومییەكاندا لەژێر چاودێریی وەزارەتی پەروەردەدا دەبێت.
دووەم: خوێندن بە زمانە بیانییەكان لە قوتابخانە ئەهلییەكاندا، لەژێر چاودێریی 

وەزارەتی پەروەردەدا دەبێت.
كۆلیژێكی  و  پەیمانگە  و  قوتابخانە  و  ساوایان  باخچەی  هەموو  سێیەم: 
ـ كەرتی تایبەت، لەسەریەتی خوێندنی بەشە وانەی  پەروەردەیی ئەهلیی 
زمانی كوردی بەپێی پرەنسیپەكانی وەزارەتی پەروەردە لە ڕیزی ماددە 
نییە  بۆیان  قوتابییەكانیان  بەپێچەوانەوە  بێت،  خوێندراوە سەپێنراوەكانی 

لەزانكۆ و پەیمانگەكانی هەرێمی كوردستاندا وەربگیرێن.
ماددەی بیست و یەك: لە هەموو قۆناغەكانی خوێندنی زانكۆ و پەیمانگە حكومی  
كوردی  زمانی  بە  قوتابی  مرۆیییەكان،  زانستە  بەتایبەتی  ئەهلییەكان  و 
زمانەكانی  دەداتەوە،  تاقیكردنەوەكان  پرسیاری  وەاڵمی  و  دەخوێنێت 
دیكەش ڕێگەپێدراون، بە مەرجێك زمانی كوردی زمانی یەكەمی خوێندن 

بێت.
و  حكومی  پەیمانگە  و  زانكۆ  خوێندنی  قۆناغەكانی  لە  دوو:  و  بیست  ماددەی 
ڕێگەپێدراون،  دیكە  زمانەكانی  بەشەكان،  پسپۆڕیی  بەپێی  ئەهلییەكاندا، 

بەمەرجێك ماددەیەكی تایبەت بە كوردۆلۆجییان هەبێت.
ماددەی بیست و سێ : خوێندن بە خەتی برایل بۆ خاوەن پێداویستییە تایبەتییەكان 

بە زمانی كوردی دابین بكرێت.

بەشی شەشەم
زمانی كار و بازرگانی

كە  تایبەت،  كەرتی  خزمەتگوزاریی  دەزگایەكی  هەر  چوار:  و  بیست  ماددەی 
مامەڵەی لەگەڵ هاواڵتیاندا هەبێت، پێویستە زمانی كوردی بەكاربهێنێت. 
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بەپێی  بیانی  زمانێكی  یان  عێراق،  فەرمیی  دیكەی  زمانێكی  بەكارهێنانی 
پێویستیی خزمەتگوزارییەكەی و زمانی بەكاربەران، ئازادە.

ماددەی بیست و پێنج: پێویستە تابلۆی سەر سەرجەم نووسینگە و فرۆشگا و 
چێشتخانە و هۆتێل و شوێنە خزمەتگوزارییەكانی كەرتی تایبەت بە زمانی 
دیكەی  پێكهاتەكانی  زمانی  بە  كوردی  زمانی  لەپاڵ  دەشێ  بێت.  كوردی 
نووسینە  بەمەرجێك  بنووسرێت،  بیانی  دیكەی  زمانێكی  بە  یان  عێراق، 
پێ  كردنەوەیان  مۆڵەتی  بەپێچەوانەوە  بێت،  دەركەوتووتر  كوردییەكە 

نادرێت.
هەر  لە  گرێبەست  بە  كاركردن  یان  دامەزراندن،  بۆ  و شەش:  بیست  ماددەی 
شوێن و كارێكدا پێویستە زانینی زمانی كوردی وەك یەكێك لە مەرجە 

سەرەكییەكان بێت.
ماددەی بیست و حەوت: لە پەیوەندیی زارەكی و نووسراوی نێوان خاوەنكاری 
كوردی  زمانی  گرێبەستیشەوە(،  )بە  كارمەندەكانیدا  و  تایبەت  كەرتی 
بەكاردەهێنرێت، دەكرێت زمانێكی تریش لەگەڵ زمانی كوردی بەكاربهێنرێت.
ماددەی بیست و هەشت: پێویستە هەموو ئاگادارییەكی كاردۆزینەوە لە هەرێمی 

كوردستاندا بە زمانی كوردی باڵوبكرێتەوە.
لە  پێویستە هەموو شتومەك و كەلوپەل و كااڵیەك كە  ماددەی بیست و نۆ: 
هەرێم بەرهەم دەهێنرێت، بە زمانی كوردی )وێڕای زمانی دیكە( لەسەری 
بۆ  ئاسانكاری  و  بەخشین  مۆڵەت  سیاسەتی  لە  حكومەت  بنووسرێت. 
عێراق  دەرەوەی  و  هەرێم  دەرەوەی  لە  بەرهەمانەی  ئەو  هاوردەكردنی 
لەسەر  كوردی  زمانی  بە  نووسین  مەرجی  دەبێت  دەهێنرێن،  بەرهەم 
ئاسانكارییەكان  و  مۆڵەت  پێوەرەكانی  لە  یەكێك  وەك  بەرهەمەكان 
بەكاربێنێت، ئەمە نووسینی سەر ڕێنمایی بەكارهێنان و كەتەلۆگی سەرجەم 

بەرهەمە كان بەتایبەتی داو و دەرمانیش دەگرێتەوە.
لەگەڵ  پارەوەرگرتن  پارەدان و  پێویستە فۆرمی داواكاری و  ماددەی سییەم: 
هەموو دەزگایەكی خزمەتگوزاریی بازرگانی و پسوولە و زەرف... هتد بە 
زمانی كوردی بن، بەاڵم بەكارهێنانی زمانی عەرەبی، یان زمانێكی بیانی 

لەپاڵیدا ڕێگەپێدراوە.
ماددەی سی و یەك: هەموو جۆرە ڕێكالم و بانگەشەیەك لە  هەرێمی كوردستاندا 
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دەبێت بە زمانی كوردی بێت، بەاڵم بەكارهێنانی زمانی پێكهاتەكانی دیكەی 
عێراق، یان زمانێكی بیانی لەپاڵیدا ڕێگەپێدراوە.

ماددەی سی و دوو: ڕۆژنامە و میدیا و ناوەندە كلتوورییە بیانییەكان لە هەرێمی 
كوردستاندا ئازادن لە بەكارهێنانی زمانی كوردیدا.

بەشی حەوتەم
زمانی پێكهاتە نەتەوەیییەكان

ماددەی سی و سێ : لە هەر یەكەیەكی كارگێڕیدا، كە زۆرینەی دانیشتووانەكەی 
بە  هەیە  بۆیان  بن،  كورد  لە  جیاواز  نەتەوەیی  پێكهاتەیەكی  بە  سەر 
ڕاپرسییەكی خۆجێیی زمانی خۆیان لەپاڵ زمانی كوردیدا بكەن بە زمانی 

فەرمیی كاروباری ناوخۆییان.
ماددەی سی و چوار: دەبێت دامەزراوەكانی ئەم جۆرە پێكهاتانە لە پەیوەندییەكانیان 
كوردی  زمانی  كوردستاندا،  هەرێمی  حكومەتی  دامودەزگاكانی  لەگەڵ 

بەكاربێنن.

بەشی هەشتەم
كۆمسیۆنی زمانە فەرمییەكان

و  یاسایە  ئەم  جێبەجێكردنی  و  چاودێریكردن  لەپێناو  پێنج:  و  سی  ماددەی 
بە  كۆمسیۆنێك  كوردستاندا،  هەرێمی  لە  زمانی  سیاسەتی  بەڕێوەبردنی 

ناوی كۆمسیۆنی زمانە فەرمییەكان دادەمەزرێت.
ماددەی سی و شەش: كۆمسیۆن خاوەنی كەسایەتیی مەعنەوییە و سەربەخۆیی 
دارایی )بودجەی تایبەت( و كارگێڕی هەیە و دەسەاڵتی گرتنەبەری هەموو 

ڕێككارێكی یاسایی پێویستی هەیە.
و  یاسا  و  زمان  بواری  پسپۆڕی   )9( لە  كۆمسیۆن  حەوت:  و  سی  ماددەی 
ئەندامانی  پێكدێت،  دەكەن  تەرخان  ئەركە  ئەم  بۆ  خۆیان  كە  كارگێڕیی 
كوردستانەوە  پەرلەمانی  )یان(  وەزیران  ئەنجومەنی  لەالیەن  كۆمسیۆن 
نوێ  یەك جار  ماوەكەیان دەكرێت  دیاری دەكرێن،  )4( ساڵ  ماوەی  بۆ 

بكرێتەوە، مەرجەكانی بوون بە ئەندام لە كۆمسیۆن ئەمانەن:
 یەكەم: تەمەنیان لە سی و پێنج ساڵ كەمتر نەبێت.
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 دووەم: بە الی كەمی )10( ساڵ لە بوارەكەی خۆی خزمەتی كردبێت.
 سێیەم: بڕوانامەی زانكۆیی هەبێت.

و  ناوخۆ  پێڕەوی  پەسندكردنی  دەسەاڵتی  كۆمسیۆن  هەشت:  و  سی  ماددەی 
هەموو ڕێنمایییەكی هەیە، كە بۆ بەجێگەیاندنی ئەركەكانی پێویست بێت. 
بۆ مەبەستی پێدانی مۆڵەتی كاركردن و لێسەندنەوەی مۆڵەتی كاركردن 
و  كوردی  ئەكادیمیای  و  كۆمسیۆن  نوێنەرانی  لە  لیژنەیەك  داخستن،  و 

پارێزگا و شارەوانی پێكدەهێنرێت.
ماددەی سی و نۆ: كۆمسیۆن لە دوو بەشی لیژنەی زمان و لیژنەی بەدواداچوون 

و پشكنین پێكدێت: 
بواری  لە  كوردی  ئەكادیمیای  لەگەڵ  هەماهەنگی  بە  زمان  لیژنەی  یەكەم: 
دامودەزگا  یارمەتی  پسپۆڕییەكاندا  و  كارگێڕی  زاراوە  كوردیكردنی  بە 
حكومی و ناحكومییەكان دەدات، پاش پەسندكردن لە ڕۆژنامەی فەرمی 

باڵویان دەكاتەوە.
دووەم: لیژنەی پشكنین و بەدواداچوون لەسەر بنەمای تۆماركردنی سكااڵی 
هاواڵتییان، یان بە دەستپێشخەریی خۆی، پشكنەرەكانی دەنێرێتە سەر ئەو 
دامەزراوە و ناوەندانەی كە ڕەفتاریان لەگەڵ یاسای زمانە فەرمییەكانی 

هەرێمی كوردستاندا ناتەبایە. 
ماددەی چلەم: هەر كۆمپانیا و دەزگایەكی خزمەتگوزاریی كەرتی تایبەت، كە 
كارمەندی هەبێت و زمانی كوردی نەزانن، لەژێر چاودێریی كۆمسیۆندا 

پالن بۆ باشكردنی باری زمانی كوردی دادەنێت.
بۆ  كوردی  ئەكادیمیای  لەگەڵ  هەماهەنگی  بە  كۆمسیۆن  یەك:  و  ماددەی چل 
ناونان و ناوبردنی شوێن و دەڤەرەكان لە هەرێمی كوردستاندا پێشنیاز 

دەداتە حكومەت بۆ ئەوەی جێبەجێیان بكات. 
ماددەی چل و دوو: كۆمسیۆن هەموو ساڵێك ڕاپۆرتێكی چڕوپڕ لەسەر باری 
زمانی كوردی لە بواری گشتی و حكومیدا دەداتە پەرلەمان و حكومەتی 

هەرێمی كوردستان بۆ ئەوەی بەپێی پێویست بڕیاری لەسەر بدرێت.
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بەشی نۆیەم
سزاكان

ماددەی چل و سێ : ئەوەی سەرپێچی لە فەرمانەكان )حوكمەكان(ی ئەم یاسایە 
بكات، بەر ئەم سزایانەی خوارەوە دەكەوێت: 

گشتی  كەرتی  مەعنەویی  كەسێكی  بەرپرسیاری سەرپێچییەكە  ئەگەر  یەكەم: 
بوو، كۆمسیۆن لەرێگەی هۆشداریدانەوە سەرنجی دامەزراوە حكومییەكە 
كە  ماوەیەی  ئەو  تێپەڕینی  پاش  ئەگەر  ڕادەكێشێت.  سەرپێچییەكە  بۆ 
سەرپێچییەكەی  لە  گشتییەكە  دامەزراوە  دەكات،  دیاریی  كۆمسیۆن 
بەردەوام بوو، ئەوا كۆمسیۆن دەتوانێت هۆشداریدانەكەی لە ڕۆژنامە و 

میدیاكاندا باڵوبكاتەوە.
بوو،  گشتی  كەرتی  فەرمانبەری  سەرپێچییەكە  بەرپرسیاری  ئەگەر  دووەم: 
جێبەجێكردنی  لەكاتی  و  مەعنەوی  كەسێكی  وەك  دامەزراوەكە  نەك 
وەزیفەكەیدا ئەو سەرپێچییەی كرد، ئەوا بە نووسین ئاگادار دەكرێتەوە 
بۆ ئەوەی لە ماوەیەكی دیاریكراودا سەرپێچییەكەی ڕاست بكاتەوە، ئەگەر 
بەرپرسی  بەرزترین  ڕێگەی  لە  بوو،  بەردەوام  سەرپێچییەكەی  لەسەر 
دامەزراوەكەیەوە سزای ئینزیباتی دەخرێتە سەر، بەپێی یاسای ڕێككاری 

فەرمانبەرانی دەوڵەت لە هەرێمی كوردستاندا.
مەعنەوی(  یان  بێت  سروشتی  )كەسی  سەرپێچیكار  هاتوو  ئەگەر  سێیەم: 
سەر بە كەرتی تایبەت، یان دامەزراوەیەكی حكومیی دەرەوەی هەرێمی 
كوردستان، یان بیانی بێت، هۆشداری پێ دەدرێت، تاوەكو لە ماوەیەكی 
دیاریكراودا سەرپێچییەكە ی ڕاست بكاتەوە. ئەگەر پابەند نەبوو، ئەوا بە 
غەرامەیەك سزا دەدرێت كە نابێ لە ) ( دینار كەمتر و لە )  ( دیناریش 
ڕاستكردنەوەی  هۆی  نەبنە  ڕێككارانە  ئەو  كە  لەحاڵەتێكدا  بێت.  زیاتر 
الیەنی  لەسەر  یاسایی  داوای  هەیە  بۆی  كۆمسیۆن  ئەوا  سەرپێچییەكە، 

پێشێلكار تۆماربكات.
چوارەم:

ئەوەندە  دوو  غەرامەكە  سەرپێچییەكەدا،  دووبارەكردنەوەی  حاڵەتی  لە  1ـ    
 دەكرێت.

   2ـ ئەگەر الیەنی سەرپێچیكار كەرتی تایبەت بوو، وە بەردەوام بوو لەسەر 
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سەرپێچییەكەی، ئەوا شوێنەكە بۆ ماوەیەك دادەخرێت.
پێنجەم: ئەگەر كەسێكی سروشتی یان مەعنەوی بە زارەكی، یان بە نووسین، 
فەرمییەكان  بەكارهێنانی زمانە  لە  بە هەر شێوە و شێوازێك، ڕێگە  یان 
بە بەندكردن و  پێكهاتەكاتی دیكەی عێراق بگرێت، ئەوا دەبێت  و زمانی 
مانگێك كەمتر  لە  بەندكردنەكەی  بەمەرجێك سزای  بدرێت،  غەرامە سزا 
نەبێت و لە )3( مانگیش زیاتر نەبێت، و غەرامەكەشی لە )( دینار كەمتر 

نەبێت و لە )( دیناریش زیاتر نەبێت.

بەشی دەیەم
ماددە دوماهییەكان

الیەنە  و  ــران  ــ وەزی ئەنجوومەنی  لــەســەر  پێویستە  ــوار:  چ و  چل  مـــاددەی 
پەیوەندیدارەكان، فەرمانەكان )حوكمەكان(ی ئەم یاسایە جێبەجێ بكەن.

ماددەی چل و پێنج: كار بە هیچ دەقێكی یاسایی، یان بڕیارێك ناكرێت كە لەگەڵ 
فەرمانەكان )حوكمەكان(ی ئەم یاسایەدا ناكۆك بن.

فەرمییەكان  زمانە  كۆمسیۆنی  بڕیاری  ئــەوەی  دوای  شەش:  و  چل  مــاددەی 
كوردستان(دا  )وەقایعی  فەرمی  ڕۆژنامەی  لە  یاسایە  ئەم  و  دەردەچێت 

باڵو دەكرێتەوە، یاساكە جێبەجێ دەكرێت.

هۆیەكانی دانانی ئەم یاسایە
)2005( ساڵی  هەمیشەیی  دەستووری  چوارەمی  ماددەی  ڕۆشنایی  لەبەر    
بە  دانی  عەرەبی  زمانی  شانبەشانی  كە  فيدراڵ،  عێراقی  كۆماری  ی 
فەرمیبوونی زمانی كوردی ناوە لە سەرانسەری عێراقدا، هەروەها دانی بە 
زمانی پێكهاتەكانی دیكەشدا ناوە و، لەبەر نەبوونی یاسایەكی تایبەت وەك 
زمانیدا،  بواری سیاسەتی  لە  فرەزمانەكان  هەرێمە  و  دەوڵەت  یاساگەلی 
چوارچێوەی  و  سەرچاوە  وەك  چەشنە  لەم  یاسایەكی  زانرا  بەپێویست 
سیاسەتی زمانی پەسند بكرێت و بخرێتە كار، بۆیە ئەم یاسایە تەشریع 

كرا.
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چۆنپڕۆژەیاسایزمانەفەرمییەكان
لەهەرێمیكوردستانئامادەكرا؟

لەمێژە لەبارەی ناسنامەی نەتەوەكان دەخوێنمەوە و لە بەدواداچوونم لە 
ئەنتەرنێت بۆ ئەوەی نوێترین زانیاریم بەدەست بكەوێ ، لەئەنجامدا بەپێویستم 
پێشكێش  پەرلەمانی كوردستان  بۆ سەرۆكی  پێشنیازێك   )2006( زانی ساڵی 
بكەم لەبارەی هەبوونی یاسای زمان، كە پێویستییەكی هەمیشەیی نەتەوەكانە، 
چجا نەتەوەیەكی وەكو ئێمە، چونكە لە واڵتان و هەرێمەكانی سیستەمی فيدراڵیدا 
هەرێمەكانیان،  واڵتان و  لەئەزموونی  وەرگرتن  بەسوود  هەیە و  یاسا   )470(
سەرۆكی  بۆیە  بكەین،  ئامادە  زمان(  )یاسای  جۆرە  لەم  یاسایەكی  ئێمەش 
پەرلەمانی كوردستان ڕەزامەندی لەسەر دەربڕی، بەاڵم لەبەر نەبوونی دەقی 
یاسای زمانە فەرمییەكان بەزمانی عەرەبی و كوردی پێشنیازەكەمان بەناچاری 

دواخرا تاكو پرۆژەكە تۆكمەتر و پوختتر دابڕێژرێ . 
لە سەرەتای ساڵی )2007( لە كۆنگرەیەكی نێو دەوڵەتی لە هەولێر باسێكم 
لەبارەی بۆچی ماددەی چوار لە دەستووری كۆماری عێراق جێبەجێ  ناكرێ  
 و هەر لەوێ  پرۆژە یاسای زمانە فەرمییەكان لەكۆماری عێراق كە بەهەردوو 
زمانی عەرەبی و كوردی بوو دام بەجێگری سەرۆكی پەرلەمانی عێراق )خالید 
ئامادەكردنی  بۆ  بنچینە  بە  پرۆژەیە كرا  ئەم  پەرلەمانتارانی عێراقی،  عەتیە( و 
پرۆژە یاسای زمانە فەرمییەكان لە هەرێمی كوردستان، و لەم بوارەدا چەندین 
باڵوكردۆتەوە  و  كوردی  عەرەبی  و  زمانی  بە  ڕۆژنامەكان  لەگۆڤار و  بابەتم 
نەتەوە،  ناسنامەی  زمان  كۆنگرەی  لە  )2008( و  كۆیە  زانكۆی  لە  توێژینەوەم 
كە لە ساڵی )2011( وەزارەتی ڕۆشنبیری ڕێكیخست منیش )لەبارەی یاسای 

زمان( باسێكم پێشكێش كرد.
)زمانپارێزی(  زمان  سیاسەتی  لەبارەی  كوردی  ئەكادیمیای  لە  هەروەها 
مەحموود  هۆڵی  لە   2011 ساڵی  لە   )2009  -1992( كوردستان  هەرێمی  لە 
بۆ  پێشنیازێكم   2011/10/12 لە  كرد  و  پێشكێش  توێژینەوه كم  بایەزیدی 
یادكردنەوەی ڕۆژی جیهانی زمانی دایك بۆ ئەنجومەنی ئەكادیمیای كوردی 
كرد  و لە 2011/12/25 بڕیاری لەسەردرا لە 2012/2/21 یادەكە كرایەوە و منیش 
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هەرێمی  نەتەوەیە-  ناسنامەی  سەرچاوەی  دایك  )زمانی  بەناوی  بەبابەتێك 
كۆمەڵگەی  ڕێكخراوەكانی  لەالیەن  كرد  و  بەشداریم  بەنموونە(  كوردستان 
كوردی  و  زمانی  پەرەپێدانی  بۆ  زمانناسی  )رێكخراوەی  هەولێر  لە  مەدەنی 
بۆ  یاسایی... هتد( چەندین سیمیناریان  بەراوردكاری  توێژینەوه   و  سەنتەری 
ڕێكخستم لە چاوپێكەوتنەكانی میدیاكانی بینراو  و بیستراو  و خوێنراو بەردەوام 

جەختم لەسەر هەبوونی سیاسەتی زمان و یاسای زمان كردۆتەوە.
لە زانكۆی  3 كتێب چاپ كراوە و  پەرلەمانی كوردستان)1(  لە  بارەوە  لەم 
دوو  منیش  وەرگیراوە و   )2008( یاسا)2(   بەشی  لە  ماستەرنامەیەك  كۆیە  
دەكرێ)4(  و  چاپ  نزیكانە  بەم  ئەوەی سێیەمیش  گەیاندووە و  بەچاپ  كتێبم)3( 
هەر حەفت  كارنامەی  لە   )2012  -1992( لە  بووین  له چاوەڕوانی  هەموومان 
خولی  سێ   لەهەر  كوردستان  و  حكومەتی  یەكەكانی  لەدوا  یەك  كابینە 
كوردستان،  باشووری  گۆڕەپانی  سیاسی  الیەنەكانی  كوردستان و  پەرلەمانی 
هەڵبژاردنەكاندا  هەڵمەتی  بەرنامەی  لە  ناوخۆیان  و  پڕۆگرامی  و  پەیڕەو  لە 
زمان  بەشی  یاسا و  )بەشی  زانكۆكانی  بكردبایە، سەرەڕای  لەسەر  جەختیان 
دوو  هەروەها  مەدەنی،  كۆمەڵگەی  ڕێكخراوەكانی  كوردستان و  زانكۆكانی  لە 
)ئەكادیمیای كوردی  و وەزارەتی ڕۆشنبیری(  الیەنی پەیوەنداری ڕاستەوخۆ 

دەپرسین بۆچی پرۆژە یاسای زمانە فەرمییەكانی ئامادە نەكرد؟
بۆیە بەچوار قۆڵی بەندە و د.ئاسۆ  و د.عومەر و د.نەریمان كە دوو یاساناس و 
دوو زمانناس دوای چەندین كۆبوونەوە لە ماڵی نووسەری ئەم چەند دێڕە، 
سەرەتای ساڵی 2012 چیتر چاوەڕوان نەبووین و خۆبەخشانە توانیمان پرۆژە 
یاسای زمانە فەرمییەكان لە هەرێمی كوردستان ئامادە بكەین و سوودمان لە 
دەیكردە  فەره نسییەوە  لە  د.ئاسۆ  كە  كەنەدا،  لە  كیوبیك  هەرێمی  ئەزموونی 

1 - خود موختاری هەرێمایەتی بۆ كەمینە نەتەوەكان لە چین، وەرگێڕانی مەجید ئاسنگەر 2006.
أ - قانون اللغات الرسمیة في كندا لسنة 1988، ترجمة الحاكم عبدالكریم هموند 2007.

ب - یاسای زمانە فەرمییەكان لە چەند واڵتێكی فرە زماندا، وەرگێڕانی مەجید ئاسنگەر 2007. 
2- كارزان طارق جامباز، التنظيم القانوني لتعدد اللغات في الدول الفيدرالیة )دراسة تحلیلیة 

مقارنة(، جامعة كویە )رسالة غیر منشورة( 2008. 
3- پارێزەر تاریق جامباز، زمانە فەرمییەكان لە دەستووری واڵتە فيدراڵیەكاندا،2005 سلێمانی. 
4- المحامي طارق جامباز، من إبادة اللغات الی قانون اللغات الرسمیة في العراق االتحادی، 

2008 دهوك. 
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كوردی و سەرلەنوێ  پرۆژەكەی داڕشتەوە، بەچوار قۆڵی بەویش داچووینەوە. 
)د.خورشید  ئەڵمانی  لە  كاكەیی( و  محەمەد  )پارێزەر  ئیسپانی  لە  هەروەها 
ڕەواندزی( و لە ئینگلیزی )پارێزەر عه بدولكه ریم هەمەوەند و ڕەحمەتی مامۆستا 

مەجید ئاسنگەر بابەتیان لەم بارەوە كردووە بەكوردی(.
لە  دواجاریش  بۆ  دەگەڕاین و  سەرچاوە  نوێترین  بەدوای  چوارمان  هەر 
2012/5/12 بەندە پرۆژەكەی پێشكێش بە سەرۆكی پەرلەمانی كوردستان كرد 
 و سەنتەری توێژینەوەی پەرلەمانی كوردستان لە 2012/7/17 وۆرك شۆپێكی 
لە هۆڵی پەناگیری لە پەرلەمانی كوردستان ڕێكخست چەندین پسپۆڕ و شارەزاو 
لێزانانی بواری یاسایی و زمانەوانی ئامادەی بوون و پتر لە سێ  سەعات قسەی 
لەبارەوە كرا. بە نووسینیش هەندێ  ڕا و بۆچوون درایە ئامادەكارانی پرۆژەكە 
ئامادەبووان  لەبەر ڕۆشنایی قسە  و نووسینەكانی  ئینجا دواتر بەچوار قۆڵی 
ڕێكوپێكتر  تۆكمەتر  و  تاكو  چووینەوە  پرۆژەكەدا  هەموو  بە  دیكە  جارێكی 
بكرێ  و لە 49 ماددە كرایە 46 ماددە،  و نابێ  ڕۆڵی پەرلەمانتار )د. سەروەر 
الیەنە  پەرلەمانتاری  پەنجا  ئیمزای  توانی  كە  بكرێ ،  لەیاد  عەبدولڕەحمان( 
كوردستانی  پەرلەمانی  بەسەرۆكایەتی  پێشكێش  كۆبكاتەوە و  جیاوازەكان 
پەرلەمانی  سەرۆكی  و  كرا  بۆ  خوێندنەوەی   2012/10/8 دانیشتنی  لە  بكات، 
كوردستانیش ئاراستەی لیژنەی یاسایی  و ڕۆشنبیری لە پەرلەمانی كوردستانی 
كرد، هەروەها لەحكومەتیش بۆ )ئەكادیمیای كوردی و وەزارەتی ڕۆشنبیری( 
 2012/11/26 لە  2012/11/11  و  لە  الیەنەكەش  هەردوو  دواتر  كرا،  ڕەوانە 
وەاڵمیان داوەتەوە  و لیژنەی یاسایی لە ئەنجومەنی وەزیران داویەتە ئەو لیژنە 
پەرلەمان  ڕەوانەی  وەزیران  ئەنجومەنی  لە  پڕۆژانەی  ئەو  بۆ  قۆڵییەی،  پێنج 
دەكرێن پێك هێنراوە و پەیوەندی بەوانیشەوە كراوە، چاوەڕوانین بەزووترین 
دەرفەت بۆ پەرلەمانی كوردستانی بنێرنەوە، تاكو هەردوو لیژنەی پەیوەندیداری 
ڕا  لەگەڵ  بنووسنەوە  و  ڕاپۆرتەكانیان  ڕۆشنبیری(  )یاسایی و  پەرلەمانیش 
سەرۆكایەتی  بۆ  ڕۆشنبیری(  وەزارەتی  كوردی  و  )ئەكادیمیای  بۆچوون  و 

پەرلەمان بینێرن.
ئەم پڕۆژەیە بە زمانی شیرینی كوردی ئامادە  و پێشكێش كراوە ئەمەیان 
دەتوانین بڵێین یەكەمین پرۆژە یاسایە، كە بە زمانی كوردی دابڕێژرێ ، دواتر 
لەزمانی  پێشنیاز  و پرۆژەكانی دیكە كە  بەپێچەوانەی  بكرێتە زمانی عەرەبی 
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عەرەبی دەكرێنە زمانی كوردی و سەرەڕای هەردوو زمانی فەرمی )كوردی و 
ئەركی  زادە  حەسەن  عەبدوڵاڵ  زمانزان  مامۆستای  بەڕێزان  ئەوا  عەرەبی(، 
توركی و  زمانی  بۆ  سەردەشتی  ئازاد  كاك  فارسی و  زمانی  بۆ  وەرگێڕانی 

مافپارێز كاك نەوزەت دهۆكیش بەكوردی التینی )كرمانجی( دایڕشتووە.
لیژنەی وەرگێڕانیش لە پەرلەمانی كوردستان كردوویانە زمانی عەرەبی و 
بەدڵ  پڕ  بۆیە  پێداچووتەوە،  هەمەوەند  عەبدولكەریم  خانەنشین  دادوەری 
سوپاسی هەموویان دەكەین  و لە دووتوێی كتێبێك بەهەر چوار زمانی )كوردی و 
چاپ  )نەورۆزانە(  كردمانە   )2013( نەورۆزی  لە  توركی(  فارسی و  عەرەبی و 
باشووری  لە  نەك  كرا  دابەش  )بێ  بەرامبەر(  بەخۆڕایی و  كرایەوە و  باڵو   و 

كوردستان، تاكو لە بەشەكانی دیكەی كوردستانیش سوودی لێ  وەربگرن.
دەبوایە دوای خوێندنەوەی پڕۆژەكە، لە 2012/10/8، سەرۆك فراكسیۆنەكان 
)دەسەاڵت و ئۆپۆزسیۆن( لە كۆبوونەوه كانیاندا، لەگەڵ سەرۆكایەتی پەرلەمانی 
كوردستان كێبڕكێیان لەسەر ئەم پڕۆژەیە بكردایە و فراكسیۆنەكانیش مكوڕبانە، 

كە دەبێ  ئەم پڕۆژەیە لە بەرایی پڕۆژەكانی دیكە بوایە.
ئەم پرۆژە ڕەهەندی نەتەوایەتی و نیشتمانی هەیە، چونكە ستراتیژە و نابێ  

 و ناكرێ  چیتر دوا بخرێ .

                                            نەورۆزی 2713 كوردی
                                           2013 زایینی
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سیاسەتیزمانگیانینەتەوەدەچەسپێنێت
هەرێمی كوردستان بەنموونە

بۆ ئەوەی زمان بەڕێكوپێكی لە هەموو بوار و ئاستێكدا بەكاربهێنرێ   و 
تاكو ڕۆژ دوای ڕۆژ  لەبەردەم گۆڕانكاری خێرای تەكنەلۆژیادا خۆ ڕابگرێ ، 
ببووژێتەوە  و خۆی بسەپێنێ ، كە زمانێكی زیندووە لەگەڵ ڕەوتی بەرەوپێشبردنی 
الیەنەكانی ژیان خۆی دەگونجێنێ  و هەماهەنگی لەگەڵ هاوزمانانی بكات لەهەر 
كوێیەكی سەر گۆی زەوی بن، ئەمەش بە كردنەوەی خولی فێربوونی زمان و 
هاموشۆی بەردەوامی واڵت بكەن و سەتەالیتی )كەناڵی ئاسمان(ی كولتووریی 
بۆ ڕەوەندی زمانەكە  پەخش بكرێ  تاكو زمان الی هەموو تاكێكی ببێتە گیانی 
نەتەوە و لەهەر شوێن و كاتێكدا بێ ، جگەرگۆشەكانی نەك تەنها قسەی پێ بكەن، 
شاناز و  هەردەم  بزانن،  زمانەكەیان  خوێندنەوەش  بەنووسین و  بتوانن  بەڵكو 
بیریاندایە  لە هرزو  تایبەتمەندن، كە  بەزمانێكی  بەوەی، كە سەر  سەرفرازبن 
وەكو ئاو و هەوا پێویستە، تا ئەو ڕادەیەی بە گیانی نەتەوەیانی بزانن، گەر هاتو 
نەتەوەیی  هەڵوەستەیەكی  بەخۆداچوونەوە و  پێویستە  ئەوا  دابڕان،  زمانە  لەو 
قووڵی وردی بۆ بكرێ . لەبەر ئەوەی ئەو نەتەوانەی خەمخۆری زمانەكەیانن، 
ئەوان سیاسەتی زمانیان بەپالندانانی تۆكمەی درێژخایەن هەیە  و الیەنەكانی 
تایبەتیان  پێبەری  پارێزگا و... هتد(  )پەرلەمان و  لەهەڵمەتی هەڵبژاردن  سیاسی 
بۆ سیاسەتی زمان هەیە، بۆ نموونە پارتی ژینگە لەكۆماری ئێرلەندا بۆماوەی 
بیست ساڵ )2009- 2029( لە هەشت تەوەردا خاڵی لەسەر پیتەكان داناوە، كە 
تیایە لەو ماوەیەدا چ بۆ زمانی ئایریش بكرێ  بەدواداچوون و دەستنیشانكردنی 
زمانناسان  لەالیەن  گەرماوگەرم  )یەكسەر(  دەستبەجێ   ئاستەنگەكان و 
چارەسەری گونجاوی بۆ دەدۆزرێتەوە و هەر زمانێ  سیاسەتی زمانی نەبوو، 
نابێ  و مەترسی لەسەر زمانەكە یەكجار زۆر دەبێ ، چونكە بۆ  ئەوا پالنیشی 
داهاتوو )ئایندە( گۆڕانكارییەكان هێندە خێران و گەر ئامادەباشی بەپالندانان بۆ 
دانەنرابێ ، ئەوا مەترسی بەرە و هەڵدێری نەمان دەچێ ، لەبەر ئەوەی زمان و 
ئابووری پەیوەندییەكی چارەنووسسازی پێكەوە گرێدراویان هەیە، چونكە گەر 
بەو زمانە كار نەدۆزرێتەوە و دەست نەكەوێ ، ئەوا بەناچاری هەوڵ دەدرێ  
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بۆ دابینكردنی بژێوی ژیان )زمانی كار( ببێتە زمانی ژیان و زمانی نەتەوه یەكی 
هێدی هێدی بەرەو نەمان و لەناوچوون دەچێ ، باشترین نموونەش ڕەوەندی 
كوردی ئەوانەی هاوسەریان بیانییە، یان لەماڵەوە بەزمانی كوردی قسە ناكەن، 
گەر سیاسەتی زمان هەبێ ، ئەوا گیانی نەتەوە دەچەسپێت و خۆڕاگر و چەسپاو 

دەبووژێتەوە و پەرەی پێدەدرێ .
مامۆستا لویس كالفی پێناسەی سیاسەتی زمان  و پالنی زمان بەم جۆرە 

دەكات:
بواری  لە  بەر  ڕێگایانەی  ئەو  سەرتاپای  لە  بریتییە  زمان:  سیاسەتی 
پەیوەندییەكانی نێوان زمان  و ژیانی كۆمەاڵیەتی، بەتایبەتیش لەنێوان زمان  و 

ژیان لە واڵتدا.
پالنی زمانەوانی: بریتییە لە گەڕان بەدوای هۆكاری پێویست بۆ پیادەكردنی 

سیاسەتی زمانەوانی  و چۆنیەتی جێبەجێكردنی ئەو هۆكارانە.
 دەپرسین ئاستەنگەكانی بەردەم سیاسەتی زمان چین؟ چۆن چارەسەریان 

بۆ دەدۆزرێتەوە و دەكرێ ؟

ئاستەنگەكان
لەبەر ئەوەی ئەوانەی پۆست و پلە و پایەیان هەیە، ڕاهاتوون كاروباریان 
بە زمانی سەردەست )دەسەاڵتدار( بەڕێوە ببەن و زمانی دیكە بە زمانی نزمتر و 
خوارتر و كەمتر دەزانن، گەر هەوڵی بەكارهێنانی زمانی دیكەش بدرێ ، ئەوا 
بەهەموو جۆرێ  پەراوێز و فەرامۆشی دەكەن، لە )1992 تاكو 2012( دروشمی 
زمانی تاقانەیان هەڵبژاردووە، بەهەنجەت و بیانوو  و پاساوی، باكگڕاوەندیان 
الی سەرەوەی  بۆیە  عەرەبین،  زمانی  بە  عەرەبییە و سەرچاوەكانیش  زمانی 
چەسپاندووە  دروشمەكەیان  كوردستان  پەرلەمانی  بڕیارەكانیش  یاساو 
)وێنەیەكی تەرجەمەكراوی دەقە عەرەبییەكەیە، كە بەڕەسمی دەرچووە(. هەر 
بۆیەش كارتێكردنی ئەمانەیە لە پەیڕەو و پڕۆگرامی گشت الیەنەكانی سیاسی، 
كابینەكاندا  هەموو  بەرنامەی  لە  هەڵبژاردنەكان و  بانگەشەی  هەڵمەتی  لە  كە 

بەیەك دێریش باسی سیاسەتی زمان نەكراوە.
هەر ئەوان لە دەستیان بێت، نەك )قانون و زمانی كوردی كوجا مەرحەبا!(. 
 و وەاڵمدانەوە بە زمانی كوردی قەدەغەیە، بەڵكو لەناخیاندا بە زمانی كوردی 
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ڕاپەڕینی  پێش  ئەوانە  دەبن،  زمانەكە  فێری  كۆاڵن  ماڵ و  لە  )زیادە(  خوێندن 
تیا بوو، بەاڵم هیچ  بە زمانی كوردی  ناوچانە بوون، كە خوێندن  لەو   1992

كامیان جگەرگۆشەكانیان بە زمانی كوردی نەیانخویندووە و ناخوێنن!.
بەرزكردۆتەوە،  دەنگیان  نەتەوەكەیانن  ناسنامەی  خەمخۆری  ئەوانەی 
 )111( لە  نموونە  بۆ  نەبووە،  دەنگدانەوەی  كە  بووە،  الواز  كزو  هێندە  بەاڵم 
ئەندامی پەرلەمانی كوردستان، )11( لە نەتەوەكانی دیكەن و سەد پەرلەمانتار 
كوردن، بەاڵم ئەوانەی هەڵوێستیان هەبوو، ژمارەیان لە پەنجەی یەك دەست 
ئەوپەڕی دوو دەست تێنەدەپەڕی، كە داوایان كردووە، كە یاسا و بڕیارەكان 
بە هەردوو زمانی كوردی  و عەرەبی بن، چونكە لەو شەست یاسا و بڕیارانەی 
بەدەگمەن وا هەڵدەكەوێ ، كە بە زمانی كوردی لەگەڵدابێ   و پرسیار لەم بارەوە 
ئیمزای  بە  نووسراو  بەدوو  بەستن  پشت  كراوە و  وەزیران  ئەنجومەنی  لە 
سەرۆكی پەرلەمان، تاكو خولی دووەمی پەرلەمانی كوردستانیش تەواو بوو، 

هەر وەاڵمیش نەدرایەوە؟!
ساڵی  داد،  بەوەزارەتی  فەرمانگەكانی سەر  دادگاكان  و  كوردیكردنی  بە 
)2000( هەنگاوی چاكی نا، بەاڵم لەبەر ئەوەی بەدواداچوونی لەگەڵدا نەبوو، 
بۆیە بڕیاری دادگاكانی نەگرتەوە، گەرچی لە فەرمانی وەزاری ژمارە 343، كە 

لە 2000/6/15 دەرچووە و لە ژ3 وەقایعی كوردستان باڵوكراوەتەوە.
ئەمەش دەقی خاڵی سێیەمی: )بڕیاره  دادوەرییەكان بە كوردی دەردەچێت، 
عەرەبی  زمانی  بە  هەر  دەتوانرێت  بوو  نامۆ  یاسایی  زاراوەیەكی  ئەگەر 
بنووسرێت یا زاراوەیەكی كوردی و زاراوە عەرەبییەكەی لە تەكەوە لەنێو دوو 

كەوانە بنووسرێت(.
یەكەم/ دواتر لە ڕێنمایییەكانی ژ2000/1 بۆ جێبەجێكردنی فەرمانی وەزارەتی 
داد، ئەوا هەمدیسان لەخاڵی دووەمدا هاتووە )بڕیارەكانی دادگا تا كۆتایی 
2000 بەعەرەبی دەردەكرێـت(، بەداخەوە دەڵێم دوازدە ساڵ پترە، هێشتا 
بڕیاری دادگاكان بە زمانی عەرەبین  و بۆچ لیژنەی یاسایی لە پەرلەمانی 
كوردستان بەدواداچوونی بۆ نەكردووە  و خودی وەزارەت و سەندیكای 
سەردانی  مەدەنی  كۆمەڵگەی  ڕێكخراوەكانی  كوردستان  و  پارێزەرانی 
الیەنی پەیوەندیداریان نەكردووە؟ تاكو جێبەجێ  بكرێ  و هەڵوێستیان لەم 

بارەوە هەبووە.
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دووەم/ لەو شەست یاسا و بڕیارانەی كە لەسااڵنی )1992- 2012( لە پەرلەمانی 
كوردستان دەرچوێندراون، دروشمەكەیان بەسەرەوەیە كە زمانی كوردی 
لە  بڕیارەكانن  یاسا و  وەرگێڕی  ئەوانەی  ئەمەش  سەرەڕای  دووە،  پلە 
كوردییەكی  بە  بۆیە  نین،  پڕۆفيشناڵ  كوردی  زمانی  بۆ  عەرەبی  زمانی 
پاراو وەرناگێڕدرێن بۆ یەك، دوو وشە یان زاراوە بە چەندین جۆر بۆ 
داواكارم  دەوێ ،  هەڵوەستەیەكی  ئەوەیان  وەرگێڕدراون  كوردی  زمانی 
بۆیان  قووڵتر  ئینجا وردتر و  بچنەوە،  بڕیارەكاندا  یاسا و  بە  لەزمانناسان 

دەرئەكەوێ  بەكوردییەكی چۆن چۆنی وەرگێڕراون؟.
لیژنەیەكی هەمیشەیی داڕشتنی یاسایی و زمانەوانی، كە بەهەردوو زمان 
بەیەكسانی بە زمانی كوردی  و عەرەبی دابڕێژرێن، ئەمەش نە لە پەرلەمان 
 و نە لەحكومەت داڕشتنیان بە پڕۆفیشناڵی ئەنجام نادەن، چونكە ئەوانیش 
كەوتوونەتە ژێر كاریگەری دروشمەكە و نەمزانیوە الیەنێكی پەیوەندیدار 
لەم بارەوە سەردانی پەرلەمانی كوردستان  و حكومەتیان كردبێ ، كە بۆچ 

زمانی كوردی پلە دووە  و تا كەی بەردەوام دەبێ ؟!
سێیەم/ شێواندنی زمانی كوردی بە بەرچاوی هەموومان دەكرێ ، تاكو ئەمڕۆش 
ڕادەیەكی بۆ دانانرێ ، بۆ ئەم مەبەستە پەیوەندی بە ئەكادیمیای كوردی  و 
وەزارەتی ڕۆشنبیری و لیژنەكانی پەیوەندیدار لە پەرلەمانی كوردستان  و 
نووسەران  و پارێزگا كراوە، هەر هەموو بە دیاردەیەكی خراپی دەزانن؟ بەاڵم 
لیژنەیەك بۆ بەدواداچوونی گەر هەبێ  هەر لەسەر كاغەزە  و بەكردەیی  و 
كردار بەئەركی سەرشانیان ڕانەبوون و باسی نەنووسین بە زمانی كوردی 
 و فەرامۆشكردنی ناكەم و لەم بارەوە زانكۆكانی كوردستان بەشی زمان 
دەتوانن بە توێژینەوەی مەیدانی بەسوود وەرگرتن لەئەزموونی واڵتان و 
نەك  هەرگیز  دەپارێزن و  زمانەكانیان  یا  زمانەكەیان  هەرێمەكانیان چۆن 
قبوڵیان نییە، بەڵكو سزای ئەو كەس و الیەنانەش دەدەن كە ڕێزی ناگرێ .

چوارەم/ چەندین سەرچاوە )مرجعیە(ی زمان بۆ یەك زمان )زمانی كوردی( 
لە هەمواركردنی یاسای دووەمی )یاسای ئەكادیمیای كوردی( ژ2012/5 

دا هاتووە:-
ماددەی یەكەم

دەخوێندرێتەوە  شێوەیە  بەم  دەكرێت،  هەموار  یاساكە  دووەمی  ماددەی 
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)ئەكادیمیای كوردی یەكێكە لە سەرچاوە بااڵكان لە هەموو شتێكی پەیوەندی 
هەبێ ،  دەوڵەمەندكردنەوە  پاراستن  و  زارەكان  و  كوردی  و شێوە  زمانی  بە 
بەمەبەستی گەیشتن بە زمانێكی یەكگرتووی فەرمی و، خاوەن كەسایەتییەكی 
سەربەخۆی مەعنەوییە(، گەر لەم دەقە وردبینەوە، بۆمان دەردەكەوێ  جگە لە 
ئەكادیمیای كوردی، چەندین )سەرچاوە( هەن، بەاڵم ناویان نەهاتە بیرمان، بۆ 
بەشی زمان لە زانكۆكانی كوردستان، وەزارەتی ڕۆشنبیری، نووسەران... هتد. 
ناكرێ ، كە بۆیەك زمان دوو سەرچاوە )مرجعیە( هەبێ ،  نابێ  و  دەبێ ، بەاڵم 
فراوانتر  ترازانی  لێك  قووڵتر و  ئاستەنگەكەیان  لەجیاتی چارەسەركردن،  ئەوا 
دروست دەبێ ، نەدەبوایە لە پەرلەمانی كوردستان بەم جۆرە بڕیاری لەسەر 

بدرایە.
بەرهەم  چەندین  زمان،  بەهای  گرنگی  و  بایەخ و  لەبارەی  دەپرسین  پێنجەم/ 
میدیا  و  لە  زمانن  و  فرە  واڵتانەی  ئەو  بەتایبەتی  گەیاندراون و  چاپ  بە 
لەم  خەڵك  زۆرینەی  الوازە  و  یەكجار  بوارە  ئەم  بۆ  پالنیان  الیەنەكان 
كە  نییە،  پێویستدا  ئاستی  لە  بارەوە وشیاریی ڕۆشنبیری  و ڕۆشنبیری 
نەتەوەیە  لەئاسایشی  چونكە  پیرۆزە،  )زمان(  هەرێمەكانیان  واڵتان و  لە 
)ستراتیژە( بە كردەوەی لە هەموو بوار و ئاستێكدا بەڕێكوپێكی جێبەجێ  
ئەمانەش  دانراوە و  بۆ  یاسایییان  سزای  ناگرن  ڕێزی  ئەوانەی  دەكرێ ، 
ژمارەیان كەمە چونكە زمان بۆته  بەشێكی دانەبڕاو لە هزر و بیری هەموو 
دابنێن  دیكەی  زمانەكانی  لە  كەمتر  بە  ناكەن  قەبوڵی  هەرگیز  تاكێكیان و 
نەهات،  بەكار  شوێنێك  لەهەر  گەر  واڵتپارێزیان  هەستی  لە  بزانن  و   و 
دەپرسن بۆچ بەكار نایەت، لە دەستووری كۆماری عێراق )2005( یەكسانی 
ئاست  لە  ئێمە  دەپرسین  بەاڵم  پیانراوە،  دانی  كوردی  عەرەبی  و  زمانی 
پراكتیزەكردنی ئەم دەستكەوتەداین؟ تاكو ئەم نووسینە بەداخەوە دەڵێم 

نەخێر، چونكە سیاسەتی زمانمان نییە.
شەشەم/ نەمزانیوە الیەنەكانی سیاسی یان ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی 
ڕێكخستبێ ، چونكە  زمان  لەبارەی سیاسەتی  تایبەتمەندیان  كۆنگرەیەكی 
كوردی،  )ئەكادیمیای  وەكو  پەیوەندیدار  الیەنی  كۆنگرەیەدا  لەم  دەتوانرا 
وەزارەتی ڕۆشنبیری، وەزارەتی پەروەردە  و خوێندنی بااڵو توێژینەوەی 
زانستی و...هتد( ئەنجامدرابوایە، تاكو بزانرێ  و بناسرێ  سیاسەتی زمان 
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چۆن  كراوە  و  جێبەجێ   چۆنی  چۆن  هەرێمەكانیان  واڵتان و  لە  چییە  و 
توانیویانە ئاستەنگەكان چارەسەر بكەن، چونكە ئێمە لە سەدەی بیست و 
كە  بێ ،  زمانە   )500  -200( لەو  زمانەكەمان  تاكو  بكەین،  چ  یەكەمداین و 
زمانی  سیاسەتی  چیتر  پێویستە  دەمێنێتەوە  و  سەدەیە  ئەم  كۆتایی  تا 
دوانەخەین و نازانین چاوەڕوانی چین گەر خۆمان كارنەكەین ئەوە بەتەمای 

گۆدۆ بین كە نایەت و نایەت.
حەوتەم/ گرنگترین داینەمۆی سیاسەتی زمان یاسای زمانە، كە بەدەگمەن باسی 
لێوە دەكرێ   و لە 470 واڵت  و هەرێمدا بەڕێكوپێكی جێبەجێ  دەكرێ   و لە 
مادده  )4(ی دەستووری كۆماری عێراقدا هاتووە، كە بەیاسا ڕێكدەخرێ  
لە پەرلەمانی عێراقی پڕۆژە یاسایەك هەیە  و دوو جار خوێندنەوەی بۆ 
كراوە، بەاڵم لە پەرلەمانی كوردستان تەنیا وۆرك شۆپێك بۆ پڕۆژەیەكی 
خۆبەخشانەی چوار كەس ئەنجامدراوە  و ئەم پڕۆژە گرنگە، بەاڵم چ كاتێ  
دەخرێتە لیستی پڕۆژە زۆر  و زەوەندەكانی پەرلەمانی كوردستان و نابێ  
دابنرێ ،  وەختە  درەنگ  پڕۆژەیە  ئەم  لەبەردەم  ئاستەنگ  جۆرێ   بەهیچ 
بەڵكو ئێمە زۆر دواكەوتووین لە رەوتی ئەو واڵت و هەرێمانەی چەندین 
ساڵە لەم جۆرە یاسایانەیان هەیە و بەڕێكوپێكیش لە هەموو بوار و ئاستێكدا 
جێبەجێ  دەكرێت، چونكە خەڵكانی وا هەن، چاویان بەرایی نادا، كە زمانی 

كوردی یەكسانی زمانی عەرەبی بێ .
 

چارەسەركردن
بۆ ئەوەی یاسای زمان بەتەواوی جێبەجێ  بكرێ   و ئه و دروشمەی زمانی 
كوردی بە پلە دوو دادەنێت، نەمێنێ   و ئەوانەی بیست ساڵە پەتای پەراوێز  و 
فەرامۆشكردنی زمانی كوردی باڵو دەكەنەوە، تاكو پۆست و پلەو پایەیان لەق 
بێ   و تاكو بە پراكتیزەكردنی سیاسەتی زمان پەیڕەو بكرێ ، ئەوا پێویستە ئەم 

خااڵنە لەبەرچاو بگیرێ :-
1. لیژنەیەكی پڕۆفيشناڵ بۆ داڕشتنی یاسای زمانەوانی لە پەرلەمانی كوردستان 
 و حكومەتی كوردستان پێكبهێنرێ  )لە یاساناس و زمانناس  و مامۆستایانی 
كە  هەبێ (،  بارەوە  لەم  ئەزموونیان  كە  پارێزەران،  دادوەران  و  زانكۆ  و 
یاسا و  بتوانن  بزانن  و  عەرەبی  كوردی و  زمانی  هەردوو  لە  بەیەكسانی 
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بڕیارەكانی پێ  دابڕێژن.
سەركردایەتییان  پێویستە  سیاسی  الیەنەكانی  هەموو  پێناوەشدا  لەم   .2
كۆنگرەیان  بەستنی  تاكو  هەبێ ،  زمانیان  سیاسەتی  پێبەری  كۆببنەوە  و 
ڕەنگ  ئایندە  كابینەكانی  هەڵبژاردنەكان  و  هەڵمەتی  بانگەشەی  لە  تاكو 
پەرلەمانی  پەیوەندیداری  لیژنەكانی  بكرێ  و  لەسەر  جەختی  بداتەوە و 
چاودێری و بەدواداچوون بكەن و لە هەر فەرمانگەیەكی حكومەت زمانپارێز 
بكات  و  پەیڕەو  زمان  تاكو سیاسەتی  هەبێ ،  بەشی زمان  لەدەرچووانی 

لەكۆنگرەی نەتەوەییش سیاسەتی زمان لە خاڵە سەرەكییەكان بێت.
الیەنەكانی  لەالیەن  زمان،  سیاسەتی  لەبارەی  كۆڕ  سیمینار  و  و  كۆنگرە   .3
باڵو  بارەوە  لەم  ڕۆشنبیری  وشیاریی  تاكو  ببەسترێ ،  پەیوەندیدار 
بكرێتەوە و میدیاكان پەخشیان بكەن و ئەزموونی واڵتان و هەرێمەكانی فرە 

زمان باسی لێوە بكرێ ، كە سیاسەتی زمانیان تیا پەیڕەو دەكرێ .
4. سەرچاوە دەبێ  یەك بێ  نەك چەندین سەرچاوە بێ ، كە بەم جۆرە دەبێتە 
كۆسپ و تەگەرە لە بەردەم سیاسەتی زمان، تاكو زووە چارەسەرێك بۆ 
نەمێنێ ،  هەیە  باڵوییەی  پەرش و  ئەو  تاكو  بدۆزرێتەوە  سەرچاوە  یەك 
بۆ  كاتی  بهێنرێ  و هەموو  پێك  زمانناسان  لە  ئەكادیمیای زمانی كوردی 
زمان تەرخان بكات و ئەوانەی خزمەتی زمانیان زۆر كردووە ببنە ئەندام 
زمانی  ئەكادیمیای  لە  ئەندام  بووە  كە  لوبنانی(،  مەعلوف  )ئەمین  وەكو 
فەرەنسی  زمانی  بەرزی  مەزن و  خزمەتێكی  پێشتر  چونكە  فەرەنسی، 

كردبوو.
تابلۆكان بەدی  لە سەر  دابنرێ  بۆ شێواندنی زمانی كوردی كە  5. رادەیەك 
پراكتیزەكردن  لیژنەیەكی  هەیە  و  زۆر شوێندا  لە  نەنووسینی  دەكرێ   و 
وەزارەتی  كوردی و  ئەكادیمیای  لە  پێكبهێنرێ   دەرفەت  زووترین  بە 
بەمەرجێ   بەكاربن  دەست  هتد  پارێزەران...  نووسەران و  ڕۆشنبیری و 
بەدواداچوون و پشكنینی شوێنەكان بكەن، هەروەكو بەرنامەی )ئاگاداربە 
خواردنی  خۆراك و  فرۆشتنی  شوێنی  پاكوخاوێنی  بۆ  كە  هات(  لیژنەكه  
)ستراتیژی(  نەتەوەیی  ئاسایشی  بۆ  بەاڵم  دەكرێت،  پەخش  بەسەرچوو 
خەمساردی و بێباكی و كەمتەرخەمی لە ئاستێكی سەیر و سەمەرەدایە، كە 

لە دونیادا نموونە و هاوتای نییە.



304

پەرلەمانی  لە  بڕیارانەی  یاسا  و  بەو  زمانەوانی  چاوپێخشاندنەوەی   .6
كوردستان لە سااڵنی )1992- 2012( دەرچوێنراون، چونكە بەكوردییەكی 
وا نووسراونەتەوە، كە شایانی باسكردن بێ ، تەنیا بۆ ئەوە ئەنجامدراوە، 
بە زمانی  تەنیا مەبەست دەبێ   نەكرێ ، كە  لێ   گلەیی  و گازاندەیان  تاكو 
یاسایی و  لێزانانی  و  شارەزا  پسپۆڕ  و  لەالیەن  دەنا  لەگەڵدابێ ،  كوردی 
زمانەوانی دانەڕێژراون و نابێ  چیتر چاوپۆشی لە كەموكوڕی زمانەوانییان 

بكرێ ، بەڵكو بە تۆكمە  و بە پێز دابڕێژرێتەوە.
7. دوای بیست ساڵ )1992- 2012(، داینەمۆی سیاسەتی زمان )یاسای زمانە 
یاساناس  دوو  لەالیەن چوار كەس،  كوردستان(  هەرێمی  لە  فەرمییەكان 
لە  پەناگیری  لەهۆڵی  شۆپێكی  وۆرك  ئامادەكراو  زمانناسی  دوو   و 
پڕۆژەیە  ئەم  پێویستە  ڕێكخرا،  بۆ  پەرلەمانی كوردستان  لە   2012/7/17

چیتر دوانەكەوێ . چونكە یاساكە گرنگە، بەاڵم جێبەجێكردنی گرنگترە.
پێویستە  بچەسپێنێ ،  نەتەوە  گیانی  باشتر  چاكتر و  پڕۆژەكە  ئەوەی  بۆ 
سەرۆكایەتی  بە  سەر  كوردستان  هەرێمی  لە  فەرمییەكان  زمانە  یاسای 
ئەنجومەنی وەزیران بێ   و بودجەی تایبەتی هەبێ ، تاكو بەتەواوی كاروباری 
پراكتیزەكردنی بە بەردەوامی جێبەجێ  بكات  و كۆمیسیۆنی زمانە فەرمییەكانی 
كە لە دوو بەش پێك دێت )زمان، بەدواداچوون  و پشكنین( ڕۆژانە خەمخۆری 
زمان لە ئەستۆ بگرێ   و ئەوەی لە یاساكە هاتووە، لە هەموو بوار  و ئاستێكدا 
ئەوەی  لەبەر  هەبێ ،  سەربەخۆی  بینایەكی  بكرێ  و  پەیڕەوی  ڕێكوپێكی  بە 
یا  دادەمەزرێن  یاساكە  بەگوێرەی  ئەوانەی  دەدات و  ئەنجام  دیرۆكی  كارێكی 
لە فەرمانگەیەكی دیكە بۆی دەگوازنەوە، ئەوا دەبێ  پڕۆفيشناڵ بن  و ناوی بێ  
ناوەڕۆ ك نەبن و كاریان ئیش بێ ، نەك بە ڕیش، تاكو پالنی سیاسەتی زمان 

الیەنە پەیوەندیداره كان بەتەواوی یاسایەكە جێبەجێ  دەكەن. 
گەر زمانی كوردی هەر بە پلەی دوو بمێنێتەوە، ئەوە زمانەكەمان بەرەو 
لەبەرچاوی  لە هەرێمی كوردستان دەچێت و  لەناوچووەكان  هەڵدێری زمانە 
هەموومان، بۆیە پێویستە هەریەكەمان الی خۆیەوە بەم ئەركە واڵتپارێزی و 
دیرۆكییە بە زووترین دەرفەت بە هانا و هاوارییەوە بچین و چیتر دەستەوستان 
بەردەم  لە  چونكە  نەبێت،  زمانمان  سیاسەتی  ناكرێ   نەبین.  چاوەڕوان  و 
تەكنەلۆژیا و گۆڕانكارییەكانی سەدەی بیست و یەكدا كەم زمان دەتوانێ  خۆی 

لەبەردەمیان ڕابگرێ  و بە چەسپاوی بمێنێتەوە.
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پەراوێز
بارەی  لە  بەرهەمی  چەندین  نووسەرە  ئەو   ،152 الپەڕە  زمان  شەڕی   *

سیاسەتی زماندا هەیە.
* بۆ نەتەوەی كورد زمان گیانیەتی، گەر بڵێین ئەی خاك )واڵت( مێژوو... هتد. 
پاراستووە،  زمانەكەی  یەكەم  بیست  و  تاكو سەدەی  نەتەوەكەمان  ئەڵێم 
ترسناك  مەترسی  دەنا  بچەسپێنین،  زمان  سیاسەتی  ئێمەش  دەبێ   بۆیە 

لەسەر زمانی كوردی هەیە  و پتر دەبێ .
* دەمەوێ  جەخت لەسەر ئەوە بكەمەوە كە یەكەمین جار ئاماژە بە هەردوو 
زمانی فەرمی كوردی  و عەرەبی، دەكرێ  لە بڕیاری ژ1/ 2012 سەرۆكی 

هەرێمی كوردستان لە خاڵی 2، كە ئەمە دەقەكەیەتی:
چارەسەركردنی جیاوازی لەنێوان دەقی ماددەی شەشەم بەزمانی كوردی 
لەگەڵ دەقەكەی بە زمانی عەرەبی، ئەم ماددەیە بەزمانی كوردی لە بڕگەی 
)دووەم(دا حوكمدراوە گەڕاوەكانی لە حوكمەكانی ئەم یاسایە بەدەر كراوە، 

كەچی لە دەقە عەرەبییەكە بەدەرنەكراون.
* لەبەر ئەوەی سیاسەتی زمان و یاسای زمان تەواوكەری یەكترن، بۆیە لە 
كاتالۆنیای ئیسپانی ناوی نراوە یاسای سیاسەتی زمانەوانی، كە لە 1998 

دەرچووە.
سەرچاوەكان

1(- شەڕی زمان و سیاسەتی زمانەوانی، لویس جان كالفي، وەرگێڕانی بەهادین 
جەالل، هەولێر 2012.

2(- اللغة وعالقتها، د. علي ناصر كنانة، بیروت، 2009.
ئاالن،  لەگەڵ  )هەڤپەیڤینی  دەدوێت،  بەخۆی  سەبارەت  كەمال،  یەشار    -)3

پاشكۆی وەرگێڕان(، بەكر شوانی، سلێمانی، 2011.
4(- ڕۆژنامەی وەقائیعی كوردستان، ژ 3- 2000/6/15.

5(- ڕۆژنامەی وەقائعی كوردستان، ژ 1- 2000/5/4.
یاسای  هەمواری  دووەمیی  یاسای   ،2012 ساڵی  5ی  ژمارە  یاسای   -)6
ئەكادیمیای كوردی، ژمارە 12ی ساڵی 1997 ی هەمواركراو لە هەرێمی 

كوردستان- عێراق.
هەرێمی  سەرۆكی  كە   ،2012/5/3 لە   2012 ساڵی   10 ژمارە  بڕیاڕی   -)7



306

كوردستان دەری كردووە.
 )2009  -2005( كوردستان  پەرلەمانی  دووەمی  خولی  پەرلەمانتارانی   -)8
پرسیاربارانی حكومەتی كوردستان دەكەن، پارێزەر/ تاريق جامباز هەولێر 

.2009
9(- گۆڤاری ئەكادیمی ژ2011/19، دەستپێك لەبارەی )زمانپارێزە( سیاسەتی 

زمانی لە هەرێمی كوردستان، پارێزەر/ تاريق جامباز.
10(- سیاسەتی زمان ناسنامەی نەتەوە دەچەسپێنێت، پارێزەر تاريق جامباز 

)دەستنووس(.
11(- یاسای سیاسەتی زمانەوانی لە كاتالۆنیا )ئیسپانیا( 1998، وەرگێڕانی لە 

ئیسپانییەوە، پارێزەر/ محه مه د كاكەیی )باڵونەكراوەیە(.
12(- قانون )اللغات الرسمیة في كندا لسنة 1988(، ترجمه  من االنكلیزیة الحاكم 

عبدالكریم ابوبكر هموند، اربیل، 2007.
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پاشكۆكان
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یاسایزمانیوێڵزیلەبریتانیادا

بریتانیا  لە  وێڵزمان  هەرێمی  سەردانی   )2010( ئەمساڵدا  سەرەتای  لە 
كرد بۆ ئەوەی لەبارەی بەركارهێنانی دوو زمان )وێڵزی و ئینگلیزی( بابەتێك 
بنووسینەوە، چونكە لە وێڵز تابلۆی هەموو شوێنەكان بەدوو زمانە و لەسەر 
پاس و شوێنی وەستانی تاكسی و تاكو لەسەر شەقامیش بۆ شوێنی وەستانی 
پاس یا شوێنی وەستانی ماشینی خاوەن پێداویستییەكان و.. هتد.                   

كە سەردانی ئەنجومەنی نیشتمانیی وێڵزم كرد لەوێ  هەموو چاپكراوەكانیان 
بەدوو زمانە و، بەشی پیتچنین بەڕێكوپێكی كارەكانیان بەهەردوو زمانی فەرمیی 
ئینگلیزی بەدیاری  ئەنجام دەدەن و لە سەردانەكەمدا سێ  چاپەمەنی بەزمانی 
لەبارەی پەرلەمانی كوردستان و یەكێتی پەرلەمانتارانی كوردستانمان پێشكێش 
كردن و داوای لێبووردنیشم لێ  كردن كە بەزمانی وێڵزی بۆم نەهێناون و هەر 
هەمان ڕۆژ بەئیمێڵ نامەیەكیان بۆ ناردم كە ئەمەش دەقەكەیەتی بەوەرگرتنی 

سێ  چاپەمەنییەكە:

ئەنجومەنی نیشتمانیی وێڵز
  هەینی/ 5ی شوبات/ 2010

                                                                  كات: 6.35
میستەر جامباز،

هیوادارم  كەوت و،  بەجەنابت  چاومان  ئیمڕۆ  كە  بوو  باش  زۆر  كارێكی 
سەردانەكەی )كتێبخانەی ئەندامەكانت( بەدڵ بووبێت و سوودت لێ  وەرگرتبێت. 
هەروەها سوپاست دەكەین بۆ ئەو كتێبانەی لەبارەی پەرلەمانی كوردستانەوە 

بەدیاری پێشكێشت كردین.
هەندێ   كە  دا  بەڵێنم  داون،  پێتانم  سەرپێیانەی  زانیارییە  ئەو  سەرباری 
زانیاریی دیكەشتان بۆ بنێرم دەربارەی ئەنجومەنی نیشتمانیی وێڵز  و، هەروەها 

لەبارەی زمانی وێڵزیشەوە.
  )فەرمانگەی توێژینەوەی ئەندامان(
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لە وێڵزدا ئەوانەی لەخوێندن دەگەنە قۆناغی شەشەمی ئامادەیی ئەوا دەبێ  
نابووردرێ ،  لەتاقیكردنەوە  بدەن و كەس  ئەنجام  تاقیكردنەوە  لەزمانی وێڵزی 
زمانی  غەیرە  لەخوێندنی  یا  بێت  هەرێم  لەدەرەوەی  ئەوەی  ئێمە  وەكو  نەك 
كوردی خوێندبێ  بەكەمی سێ ساڵ لەتاقیكردنەوەی زمانی كوردی دەبووردرێ  
زمانی  زانینی  بچووك  بەكەم و  مەزن و  یەكجار  كەمتەرخەمییەكی  ئەمەش  كە 
كوردییە، دەپرسم لەهەر قۆناغێكی خوێندن هەر كەسێ  بچێتە ئەو شوێنانەی 
كە لە عێراقدا غەیرە زمانی كوردییان تێدایە ئایا لە تاقیكردنەوەی زمانی عەرەبی 
دەبووردرێن؟ دەڵێم نەخێر، گەرچی لە ماددەی چوارەمی دەستووری كۆماری 
لە  فەرمین  زمانی  دوو  عەرەبی  زمانی  لەتەك  كوردی  زمانی   )2005( عێراق 
سەرتاسەری عێراق، بەاڵم ئەم ماددەیە تاكو ئێستاش جێبەجێ  نەكراوە لەبەر 
پەرلەمانی  بۆ  بەندە  گەرچی  دەرنەچووە،  فەرمییەكان  زمانە  یاسای  ئەوەی 
پەرلەمان  هەردوو  پێشكێشی  ئامادەكراوم  پڕۆژەی  دوو  عێراق  كوردستان و 
كردووە، بەاڵم جارێ  لە ئەرشیف ماوەتەوە!؟ بەاڵم لە وێڵز هەر لە ساڵی 1993 
یاسای زمانی وێڵزیان هەیە كە ئەمەش بۆ ئەوەی تەنیا زمانی ئینگلیزی زمانی 
بن.  فەرمی  پێكەوە زمانی  ئینگلیزی  وێڵزی و  بەڵكو دوو زمانی  نەبێ ،  فەرمی 

ئەمەش هۆكاری بەكارهێنانی زمانی وێڵز و ئینگلیزین.   

یاسای ساڵی 1993ی زمانی وێڵزی
یاساكانی  لە  یەكێكە  دەرچووە   1993 ساڵی  كە  وێڵزی  زمانی  یاسای 
ئینگلیزیدا  زمانی  لەگەڵ  وێڵزی  زمانی  كە  یەكگرتوو  شانشینی  پەرلەمانی 
لەوەپێش،  لە هەرێمی وێڵز.  لە سەرجەم كاروبارە گشتییەكاندا  یەكسان كرد 
یاسایییەكانی وێڵز 1535- 1542 زمانی ئینگلیزییان بەتاكە زمانی یاسایی نێو 
دادگاكان و بوارەكانی دیكەی كارگێڕیی گشتی لە هەرێمی وێڵز دانابوو. یاسای 
لە دادگاكاندا  دادگاكانی وێڵزی ساڵی 1942 مافی بەكارهێنانی زمانی وێڵزی 
وێڵزی  بەزمانی  )ئەوانەی  زمانەكان  وێڵزیی  كە  ئەوەی  بەپاساوی  سەلماند 
دەدوان( توانای قسەكردنیان بەزمانی ئینگلیزی نەبوو. كەچی دواتر ئەم مافە 
ئێجگار بەرتەسك كرایەوە بەهۆی )یاسای كاروباری كەسییەوە( كە دوابەدوای 

یاساكە پەسند كرابوو. 
بڕیارانەی  بڕگە و  ئەم   1967 ساڵی  هی  وێڵزی  یاسای  دواتر،  بەاڵم 
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هەڵوەشاندەوە و لەشوێنیاندا چەمكی )بەكارهێنانی وەكیەكی( لەنێوان هەردوو 
هەموو  ئەوەوە  لەئەنجامی  ئاراوە.  هێنایە  ئینگلیزیدا  زمانی  وێڵزی و  زمانی 
دەزگا حكومەتییەكان بەخۆكەوتن بۆ ئامادەكردنی بەڵگەنامە و دۆكیومێنتەكان 
هاتوچۆی  نیشانەكانی  هێما و  البردنی  تێكدان و  هەڵمەتێكی  وێڵزی و  بەزمانی 
سەر ڕێگە وبانەكان كە بە تاك زمانی ئینگلیزی نووسرابوون لەالیەن ئەندامانی 
دەستەیەك بەناوی )كۆمەڵگەی زمانی وێڵزی(یەوە دەستی پێكرد. ئەنجومەنە 
ناوچەیییەكانیش ڕێگەیان پێدرا زۆران لەو هێماو نیشانانەی هاتوچۆ لە هەرێمی 

وێڵز بەهەردوو زمانەكاندا دابنێنەوە.
بەاڵم، هەرچۆنێ  بووە، قانوونەكەی ساڵی 1993ی زمانی وێڵزی بوو كە 
دادپەروەریدا(  كارگێڕیی  لە  گشتییەكاندا و،  كاروبارە  )لە  كە  ئەوەی چەسپاند 
هەردوو زمانەكان، وێڵزی و ئینگلیزی، تا ئەو ئەندازەیەی پیادەكردنی گونجاو 

بوو، لەسەر بنەمای یەكسانی و وەكیەكی مامەڵەیان لەگەڵدا بكرێــــت.
 

بەشێوەیەكی سەرەكی یاساكە سێ  كاری بەئەنجام گەیاند:
1. دامەزراندنی )بۆردی زمانی وێڵزی( كە سەر بەوەزیری كاروباری هەرێمی 
وێڵزە و ئەركی سەرەكیشی برێتییە لە پەرەپێدان و بەگوڕخستنی بەكارهێنانی 
زمانی وێڵزی، ئەویش بەمسۆگەركردنی لەبەرچاوگرتنی بڕگە و ماددەكانی 

یاساكانی تردا.
لەگشت  وێڵزی  زمانی  بەكارهێنانی  بۆ  زمانەكان  وێڵزی  بە  ماف  پێدانی   .2

كاروبارەكانی دادگاییكردندا،
ئەوانەی  گشتی،  كەرتی  ڕێكخراوەكانی  سەرجەم  پابەندكردنی   .3
كە  بەوەی  دەكەن  وێڵز  بەدانیشتووانانی  پێشكێش  خزمەتگوزارییەكان 
لەسەر بنەمای یەكسانی و وەكیەكی مامەڵە لەتەك هەردوو زمانی وێڵزی و 

ئینگلیزیدا بكەن.
سەرەنجام ئەو دەسەاڵتانەی بەوەزیری كاروباری وێڵز درابوو، دواتر بۆ 
ئەم  لەژێر حوكمەكانی  بوو،  ئەوە  گوێزرایەوە.  وێڵز(  نیشتمانیی  )ئەنجومەنی 
یاسایەدا چەند كۆمەڵی یاسای الوەكی، یان دەستەی نوێنەران، لەالیەن وەزیری 
كاروباری هەرێمی وێڵزەوە دامەزرێنران و، لەئەنجامیدا ئەنجومەنی نیشتمانی 
زۆران لە دامەزراوەی گشتیی دیكەی ناچاركردن ئەوەی كە بە )بەرنامەگەلی 
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لە  )یەكسانی  پرەنسیپی  بە  پابەندبوونیان  ناسراوە و  وێڵزی(  زمانەوانیی 
مامەڵەكردن( دا نیشان دەدەن، ئامادە بكەن و كاری پێبكەن.

لەبارەی جیاوازيی یاساكانی هەرێمی وێڵزو ئینگلتەرا كاك ڕەئووفم لەگەڵدا 
ناسنامەی  بۆیە  بوو،  سااڵن  شەست  سەرووی  لە  تەمەنی  لەبەرئەوەی  بوو 
بۆ  ئەندەرگراوی  شەمەندەفەر و  پاس و  سواربوونی  بۆ  بەخۆڕایی  تایبەتی 
كرابوو كە نیشانی لێخوڕی پاسێكی هەرێمی وێڵزی دا وتی ئێمە یاسای خۆمان 

هەیە و ئەم یاسایە لێرە جێبەجێ  ناكرێ .
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پێویستەهەرشاندێكیكوردستانیدەچێتەدەرەوە،
پێشترجەختلەسەربەكارهێنانیزمانیكوردیلە

بوارەكەدابكات

منیش  ئەوا  دایكە  نیشتمان  بڵێین  گەر  دەسەلمێنێ  و  نەتەوە  بوونی  زمان 
دەڵێم زمان باوكە و گەر واڵتیش جەستەبێ  ئەوا زمان كۆڵەكەی گیانەكەیەتی. 
بۆیە هەموو نەتەوەكان بایەخ و گرنگێكی یەكجار بەزمانەكانیان دەدەن چونكە 
ناسنامەی نەتەوایەتییانە و هەروەها هەوڵ و خەبات دەكەن بۆ ئەوەی نەك لەنێو 
لەتەك  دەرەوەش  لە  بەڵكو  بهێنرێ   بەكار  ئاستێكدا  هەموو  لە  واڵتەكانیاندا 
زمانەكانی دیكە لەالیەن وەرگێڕ ڕاستەوخۆ بكرێتە زمانەكانی بەكارهێنرا و لە 

بوارەكەدا.
زمان  شەشەمین  چل و  كوردی  زمانی   1992 ساڵی  لە  هەر  پێزانین  بۆ 
زمانی شەست و  كراو  پەخش  ئەمه ریكا  دەنگی  لە  كوردی  بەشی  له   كە  بوو 
بەكاردەهێنرێ  و  نێودەوڵەتی  )ڕۆڵێكس(ی  بانكی  لە  زمانانەی  لەو  حەوتەمینە 
ماڵپەڕی UN لە عێراق بەزمانی كوردیش هەیە. و زمانی كوردی چلەمین زمانە 

لە سەرتاپای جیهاندا.
بكەم  واڵتپارێزانە  بوێر و  هەڵوێستی  بەچەند  ئاماژە  دەمەوێ   بارەوە  لەم 
بۆ نموونە شاندی ژنان و ئافرەتانی كوردستان بەشدارییان لە كۆنگرەی ژنانی 
بۆیە  و  نەبو  تیادا  كوردی  زمانی  كاریدا  لەبەرنامەی  كرد و   )2007( عەرەب 
نەبوو بۆیە  قایل  داوایان كرد كە بەكاربهێنرێ  بەاڵم سەرۆكایەتی كۆنگرەكە 
شاندەكە هۆڵی كۆبوونەوەیان بەجێ  هێشت و دوای ماوەیەكی كەم قایل بوون 
هۆڵەكە  لەنێو  بهێنرێ  و  بەكار  دیكەدا  زمانەكانی  لەتەك  كوردی  زمانی  كە 
بەشداری  بەندەش  و  وەردەگێڕدرا.  دیكەش  زمانەكانی  لە  كوردیش  زمانی 
كوردی  زمانی  بینیم  كە   )2005( ئیتاڵیا  لە  یەكەمیان  كردووە  كۆنگرەم  دوو 
لە  بەاڵم  كرد  بەكارهێنانیم  داوای  بەنووسراو  بۆیە  نییە  كاردا  بەرنامەی  لە 
پەرلەمانی  شاندی   )2007( ئەڵمانیاش  لە  نییە و  وەرگێڕمان  گوتیان  وەاڵمدا 
كوردستان جەختی لەسەر بەكارهێنانی زمانی كوردی كرد و ناچار بوون كە 
وەرگێڕێكی كورد بێنن و لە كۆنگرە ڕۆژنامەنووسییەكەدا گوتم ئێستا ماددەی 
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)4( لە دەستووری كۆماری عێراق جێبەجێ  دەكرێ  بۆیە پێشنیاز دەكەین كە 
هەر شاندێكی كوردستان لەهەر ئاستێكدا بووبن كە بانگهێشتی هەر واڵتێك یا 
هەرێمێك بكرێ ، پێشتر جەخت لەسەر وەرگێڕانی قسە  و وتارەكانیان بكرێت 
ئەم نووسینە  ئێستا  تاكو  بەداخەوە  بۆ زمانەكانی دیكەوە،  لە زمانی كوردی 
داواكارین و  بۆیە  نەكراوە  جێبەجێ   تەواو  بەڕێكوپێكی  و  تۆكمە  پالنێكی  بە 
پشت ئەستوورین بە ماددەی )4( لە دەستووری عێراقدا كە زمانی عەرەبی و 
كوردی دوو زمانی فەرمین لە سەرتاسەری كۆماری عێراق و دەبێ  لەناوەوە و 

دەرەوەیشدا جێبەجێ  بكرێ .
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یاسایزمانەفەرمییەكان
جینۆسایدیزمانەكانڕادەگرێ

لە  نەك  )تاكە زمانی ڕەسمییە(  بااڵدەست  نەتەوەی  لەو واڵتانەی زمانی 
نەتەوەكانی  زمانەكانی  بە  بوار  دیكەدا  یاساكانی  گشت  لە  بەڵكو  دەستوور 
دیكە بەهیچ جۆرێك نادا، بەڵكو ئەوانەی داوای بەكارهێنانی دەكەن بەتۆمەتی 
جیاخوازی و دابەشكردنی واڵت و بەكرێگیراوی بیانی دەدرێنە دادگا و سەرەڕای 
غەرامەكردن ئەوا ماوەیەكیش دەگیرێن و باشترین و زەقترین نموونەش دكتۆر 
بردۆتەسەر و  توركیا  زیندانەكانی  لە  ژیانی  نیوەی  كە  بێشیكچییە  ئیسماعیل 
دادگاییكردنەكانی لەپێنج بەرگدا بەچاپ گەیه نراون و ئەوەی ئەو داوای دەكات 
بەاڵم،  هەیە.  خۆی  خاكی  زمان و  كە  ملیۆنییە  چل  نەتەوەیەكی  ڕەوای  مافی 
بهێنێ   بەكاریان  ئەوەی  )قەدەغەن(  و  كوردستان  ناوهێنانی  كوردی و  وشەی 
گوناهێكی مەزن ئەنجام دەدات، چونكە لە ساڵی 1924 زمانی كوردی لە توركیا 
قەدەغە كراوە و لە ساڵی 1930 قسەپێكردن و نووسین و خوێندنەوەشی یاساغ 
لەسەر  ئەوا غەڕامەی  بەكاربهێنایە  ئەوەی وشەیەكی كوردی  ئەوسا  كراوە و 
بوو، هەروەها ساڵی 1967 بڕیاردرا كە نابێ  هیچ بەرهەمێكی بینرا و  و بیسترا و 

 و خوێنرا و بەزمانی كوردی بێتە ناو خاكی توركیاوە. 
ئەوسا  توركیا  كۆماری  سەرۆك   1991 ساڵی  تاكو  بوو  بەردەوام  ئەمە 
یەكێتی  پاڵەپەستۆی  لەبەر  دواتر  بەكارهێنا و  كوردی  وشەی  ئۆزال  توركت 
ئەوروپا ڕێگۆكە بۆ كەل درا كە كوردان دەتوانن بەزمانی كوردی قسە بكەن و 
هەندێ  بەرهەمی پێ  چاپ كرا، گەر بەراوردێك لەگەڵ واڵتانی ئەندام لە یەكێتی 
ئەوروپیدا بكەن كە توركیا دەیەوێت ببێتە ئەندام تیایدا ئەوا تاكو نۆكە )27( واڵت 
ئەندامن لە یەكێتی ئەوروپیدا و 23 زمانی ڕەسمی تیا بەكاردەهێنرێ  ملیارێك 
یۆرۆ بۆ وەرگێڕانی ڕاستەوخۆ و نووسین تەرخان كراوە. هەروەها كۆمیسیۆنی 
زمانە ڕەسمییەكان لە یەكێتی ئەوروپادا هەیە بۆیە بایەخدان و گرنگیی زانینی 
هەموو زمانەكان بە زمانە فەرمییەكانی هەرێمەكانی واڵتانی ئەندام لە یەكێتی 
ئەوروپیدا دەدرێ  و تاكە ڕێگا و چارەسەر بۆ ڕاگرتنی جینۆسایدی زمانەكان كە 
ڕژێمی لەناوچووی بەعس پالنی بۆ دانابوو كە تاكو 1990-1991 بەگوێرەی 
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بەعسی  حزبی  باكووری  ڕێكخستنی  نووسینگەی  سەركردایەتی  نووسراوی 
بۆیە  نەمێنێ ،  كوردی،  بەزمانی  خوێندن  كە  عێراق  لە  سۆشیالستی  عەره بی 
لە  زمان(  )یاسای  وانەی  كە  دەكەمەوە  پێشنیازەكەم  لەسەر  جەخت  لێرەدا 
كۆلیژی یاسا و ماف و زمان بخوێنرێ  و نموونەی واڵتانی فرە زمان كە تیایاندا 
چەندین زمان لە چوارچێوەی یاسای زمانە فەرمییەكاندا بەڕێكوپێكی جێبەجێ  
بڕە  فەرمییەكان،  زمانە  كۆمیسیۆنی  فەرمییەكان،  زمانە  )یاسای  دەكرێن و 
پارەیەكی باش بۆ جێبەجێكردنی ئەم یاسایە( یاساكە جێبەجێ  دەكرێ  چونكە 
لە  فەرمی و  زمانی  ئەفریقیا 11  لەباشووری  فەرمی،  زمانی  هیندستان 22  لە 
سویسرا 4 زمانی فەرمی و لە زۆر واڵتی دیكەدا بە یەكسانی لە هەموو ئاستێكدا 
بەكاردەهێنرێ  بەاڵم لە دەستووری كۆماری عێراقدا )2005( گەرچی ماددەی 
چوارەم بۆ زمانە فەرمییەكان دانراوە بەاڵم تاكو ئەم نووسینەش لەبەر ئەوەی 
گەرچی  كاغەزە.  لەسەر  حوبر  هەر  دانەنراوە  بۆ  فەرمییەكانی  زمانە  یاسای 
نووسەری ئەم گۆشەیە لە كۆنگرەیەك لەبارەی فيدراڵیی پارساڵ پڕۆژەیەكی 
عێراق  نوێنەرانی  ئەنجومەنی  سەرۆكی  جێگری  دایە  یاسایەوە  ئەم  لەبارەی 
بەڕێز )خالید عەتیە( و پێشتریش درابوو بە ئەندامانی فراكسیۆنی هاوپەیمانی 
نوێنەرانی  ئەنجومەنی  كاری  بەرنامەی  نەخراوەتە  هێشتا  بەاڵم  كوردستان 
زمانە  یاسای  چونكە  باشترە  بكرێ   تاوتۆ  پڕۆژەكە  زووتر  چەندی  عێراق و 
فەرمییەكان یەكجار گرنگە. دەبا چیتر دوانەخرێ  چونكە باشترین وەاڵمە بۆ 
ئەو جینۆسایدەی ڕژێمی لەناوچوو دژی زمانی كوردی و توركمان و سریانی و 

ئەرمەنی لە كوردستان و عێراقدا ئەنجامی دەدا.
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زمانیكوردیلەنێوانمافخوراویوزمانپارێزیدا

بە  گرنگی  بایەخ و  نەتەوەكان  بۆیە  دەسەلمێنێ   نەتەوە  بوونی  زمان 
هەشت  نزیكەی  هەیە،  دنیادا  لە  زمانانەی  ئەو  ژمارەی  دەدەن و  زمانەكانیان 
پیتی  دەكرێ  و  پێ   قسەیان  تەنیا  زۆریان  ژمارەیەكی  بەاڵم  زمانە  هەزار 
نووسینیان نییە، بۆیە لەو زمانانە هەر دوو هەفتە زمانێك بەرە و لەناوچوون 
دەچێ  واتە سااڵنە )25( زمان نامێنی و ئەو زمانەی كە لە بیست هەزار تا سەد 
هەزار كەس پێی دەدوێن و دەنووسرێن ئەوا پتر و زیاتر مەترسی لەناوچوونی 
بەاڵم  هتد،  التینی...و  سەنسەكریتی و  وەكو  لەناوچوون  زمانانەی  لەو  هەیە. 
كوردستاندا چۆتە خوارێ   ناخی  لە  ڕیشەی  كوردی خۆڕاگر و ڕەگ و  زمانی 
بۆیە لەنێو زمانان بە چلەمین زمان لە سەرتاسەری دونیا دادەنرێ . گەرچی 
لە توركیا لە 3 ئاداری 1924 بە مەرسوومێكی كۆماریی توركیا زمانی كوردی 
قەدەغە كرا و ساڵی 1930 قسە و نووسین و خوێندنەوەش یاساغ كراو تا ئەو 
ڕادەیەی ساڵی 1967 بە یاسای ژمارە 7635/6 هەر بەرهەمێكی بینرا و بیسترا و 
خوێنراو نابێ  بە زمانی كوردی بێتە ناو خاكی توركیا و ئەمە بەردەوام بوو 
تاكو ساڵی 1991 لەژێر گوشاری یەكێتی ئەوروپا بە ناچاری بوارۆكەیەكی دا 
بەاڵم لە بڕواو متمانە بە مافی نەتەوەیەك نەبوو بەڵكو بۆ چوونە نێو یەكێتی 
ئەوروپا بوو. لە ئێرانیش لە ساڵی )1934(ەوە جگە لە زمانی فارسی زمانەكانی 
دیسان  كوردستان  كۆماری  لەناوبردنی  لەدوای  هەر  بوون و  مه منوع  دیكە 
زمانی كوردی قەدەغە كرایەوە بەاڵم دوای 1979 بوار درا و لە دەستووریش 
)دەستووری كۆماری ئیسالمی ئێران(دا كە زمانە خۆجێییەكان و نەتەوەكانی 
دیكە مافی بەكارهێنانی زمانەكانیان لە ڕۆژنامەگەری و میدیا و ئەدەبیاتیان هەیە. 
گەر باسی سوریا بكەین ئەوا لە دەستوورەكە تاكە زمانێك ڕەسمییە ئەویش 
لەگەڵ دامەزراندنی دەوڵەتی عێراق )1921(  لە عێراق هەر  زمانی عەرەبییە و 
دان بە زمانی كوردی نراوە بەاڵم دوای دەرچوونی یاسای زمانە خۆجێیەكانی 
بااڵ  نەتەوەیی  زمانی  هەر  بەڵكو  نەكراوە  جێبەجێ    1931/74 ژمارە  عێراقی 
دەست )پلە یەك( بوو  و زمانەكانی دیكە بە نزم و كەم و خوارتر دادەنرێن بۆیە 
لە پراكتیزكردندا لە هەرسێ  دەسەاڵت )یاسادانان و جێبەجێكردن و دادوەری( 
لە عێراقی نوێش تاكو ئیمڕۆ بە یەكسانی زمانی كوردی و عەرەبی بەكارنایەت 
دوو   )2005( عێراقی  هەمیشەیی  دەستووری  لە   )4( ماددەی  به پێی  گەرچی 
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زمانی فەرمی )عەرەبی و كوردی( لە عیراقدا هەیە بەاڵم بۆ جێبەجێكردنی تەنیا 
لەمێژە  كە  زمان  فرە  واڵتانی  هەروەكو  دەبێ   مسۆگەر  زمانەكان  یاسای  بە 
لە هەموو ئاستێكدا زمانەكان بە یەكسانی بەكار دەهێنرێن. بۆ  بەڕێكوپێكی و 
نموونە لە هیندستان )22( زمانی فەرمی و لە ئەفەریقای باشوور )11( زمانی 
فەرمی و لە سویسرا چوار زمانی فەرمی و لە بەلجیكا و بۆسنیا و هەرزە گۆڤینیا 
لە  زۆر  مالیزیاو  نیڤس و  كیتس و  پاكستان و  كەنەدا و  لە  فەرمی و  زمانی  سێ  
واڵتانی دیكە دوو زمانی فەرمییان هەیە و ئەم زمانانە لە دەستووری واڵتەكاندا 
واڵتانە  ئەم  هەروەها  هاتووە و  سەرەكییەكانیدا  بنەما  لە  ماددەیەك  لەچەند 
كۆمیسیۆنێكی  جێبەجێكردنیش  بۆ  دەرچوواندوە  فەرمییەكانیان  زمانە  یاسای 
هەموو  بە  گرنگیان  بایەخ و  پەرەپێدان و  بەدواداچوون و  بۆ  سەربەخۆیان 
بوارە  ئەم  بۆ  زۆریشیان  پارەیەكی  بڕە  ئەوەی  سەرەڕای  داناوە  زمانەكاندا 
تەرخان كردووە و باس لە پارەی كاغەز و پاسەپۆرت و گشت بەڵگەنامەكان بە 
گشت زمانە فەرمییەكان ناكەم چونكە پەیڕەوكراوە و نموونە لەم بارەوە زۆرە 
جگە لە واڵتانی فيدراڵی ئەوا لە چین بە پێنج زمان و لە سریالنكا و سەنگافورا 
دەستووری  لە  ڕەسمی  زمانی  گەرچی  ڕادەیەی  ئەو  تاكو  زمان و  سێ   بە 
فلۆریدا و  )كالیفۆرنیا و  ویالیەت  چوار  لە  بەاڵم  نەكراوە  لێوە  باسی  ئەمه ریكا 
ئیسپانین  دانیشتوانەكانیان  زۆرینەی  ئەوەی  لەبەر  مەكسیك(  نیو  ئەریزۆنا و 
دام و دەزگای میری و شوێنەكانی دیكە و  ناونیشانی  بۆیە هێماكانی هاتوچۆ و 
ئەوروپی  یەكێتی  لە  ئیسپانی و  ئینگلیزی و  زمانی  بە  بەڵگەنامەكانیان  هەموو 
كۆمیسیۆنێكی  هەیە و  فەرمی  زمانی   )23( ئەوا  دێت  پێك  واڵت   )27( لە  كە 
تایبەتییان بۆ زمانە فەرمییەكان داناوە و سااڵنە ملیارێك یۆرۆیان بۆ وەرگێڕانی 
ڕاستەوخۆ و نووسین تەرخان كردووە بەاڵم لە ڕێكخراوی كۆنگرەی ئیسالمی 
عەرەبی(یە،  )زمانی  فەرمی  زمانی  تەنیا  تەنیا و  دێت  پێك  واڵت   )57( لە  كە 
گەرچی لە قورئانی پیرۆزدا چەند ئایەتێك جەخت لەسەر یەكسانیی زمانەكان 
دەكاتەوە بەاڵم لە بواری جێبەجێكردندا كاریان پێ  ناكرێ . دوای ئازادكردنی 
ئەوا  لە زمانی كوردی و عەرەبی  )1991( جگە  باشوور  بەشێكی كوردستانی 
لە قۆناغەكانی خوێندنی میریدا )27(یان بەزمانی سریانییە و )19(یان بە زمانی 

توركمانییە و )2( دووانیان بە زمانی ئەرمەنییە.
ستاندەری  زمانێكی  بەرەو  درێژخایەن  تۆكمەی  پالنێكی  بە  دەمانتوانی   
یەكگرتوو بچین و ئەو دوو دیالیتكە پتر و چاكتر لێك نزیك بكەینەوە، پێویستە 
لە بەراییدا ڕێنووسێكی یەكگرتوومان هەبێ ، چونكە ئەم كارە كۆڕی زانیاری 
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بدا  ئەنجامی   )2007  -1997( تەمەنی  ساڵەی  دە  لە  نەیتوانی  كوردستان 
لێهاتوو  و هزر و بیری  خوازیاری ئەوەین )ئەكادیمیای زمانی كوردی( كارا و 
بكەنەوە و  بۆ  ڕابردووشمان  تۆڵەی  خەمخۆرانەبێ ،  هێندە  واڵتپارێزانەیان 
ڕاشكاوانە دەڵێم ئەوەی لە ئارادایە مەترسیێكی ترسناكی هەیە چونكە زمانی 
كوردی لە میدیاكان دەشێوێنرێ  جگە لەوەی لە قۆناغەكانی خوێندنیش بە زمانی 
كوردی تاكو ئەوڕۆش خۆشەویستیی زمانی كوردی هەروەكو نەتەوەكانی دیكە 
وەكو ئاو  و هەوای لێ  نەهاتووە، چونكە الی ئێمە خەڵكانێك هەن لە كوردستان 
دەژین و كوردن بەاڵم هەرگیز قایل نابن مناڵەكانیان بە زمانی كوردی بخوێنن  
چونكە بەرژەوەندیی ئایندەی خۆیان بە زمانی نەتەوه ی بااڵدەست گرێ  داوە و 
لە  مناڵەكانیان  سەرباریش  زیادبووندایە و  لە  ڕۆژ  بە  ڕۆژ  ئەوانیش  ژمارەی 
تاقیكردنەوەی به كالۆریای سێی ناوەندی و شەشی ئامادەیی لە وانەی زمانی 
كوردی دەبەخشرێن!؟ و بۆیە گەر بەهانای زمانەكەمان نەچین و نەیپارێزین ئەوا 
مەترسیی ئایندەی ترسناكە كە وردە وردە بەرەو لەناوچوونی لێ دەكرێ  و بۆ 
زمانپارێزی ئەوا پێویستیمان بە بووژاندنەوەی گیانی هەستی نەتەوایەتی هەیە، 
بۆیە پێویستە تاكو ساڵی 2010 سێ  ساڵی خەمخۆری بووژاندنەوەی زمانی 
كوردی و زمانەكانی دیكەی كوردستان بین  و پێویستە پسپۆران و شارەزایان و 
ئەوانەی  پراكتیزەكردن و  مەیدانی  بێنە  ئەكتیڤن  ئەوانەی  بوارە  ئەم  لێزانانی 
تاكو ئەمڕۆ نەیانتوانی كاروانەكە بەرەو پێشەوە ببەن دەبا خەمخۆرانی زمانی 

كوردی شوێنیان بگرنەوە. 
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لەدەستووریكۆماریعێراقدا)2005)
بەزمانیكوردیناوهێنانیسێئایینونەتەوەیەك

لەبیركراوە!؟

پەرلەمانی  شاندی  پشتیوانی  ئەندامێكی   )2005( ساڵی  لە  لەبەرئەوەی 
كۆمەڵەی  لە  بووین  كوردستان  هاوپەیمانی  فراكسیۆنی  بۆ  كوردستان 
نیشتمانی عێراقدا بۆ نووسینەوەی پڕۆژەی دەستووری عێراقی و هەروەها بە 
پڕۆژەی  كوردستاندا  پەرلەمانی  پەرلەمانتاری  سێ   لەگەڵ  بەندە و  پێشنیازی 
پەنجا  نۆسەد و   )950.000(  UN كوردی و  زمانی  كردە  دەستوورەكەمان 
سریانیدا  توركمانی و  عەرەبی و  زمانی  لەتەك  كاتدا  لەهەمان  دانەی  هەزار 
چاپ و باڵوكردەوە گەرچی دواتر لەالیەن ڕێكخراوی NDI جارێكی دیكە دەقە 
دووەم و  ماددەی  لە  ڕاكێشام  ئەوەی سەرنجی  گەیێنراوە  بەچاپ  كوردییەكە 
)مەسیحی و  ئایینەكان  هەرسێ   ناوهێنانی  ماددەدا  هەمان  دووەمی  بڕگەی  لە 
چوارەم و  لەماددەی  هەروەها  لەبیركراوە و  مەندائییەكان(  سائیبەی  ئێزیدی و 
توركمانی و  نەتەوەی  لەدوای  )ئەرمەنی(  نەتەوەی  ناوی  یەكەمیدا  بڕگەی 

سریانیدا لەبیركراوە.
یەكێتی  سێزدەهەمی  كۆنگرەی  بەستنی  ڕۆژانی  لە   )2008( ئەمساڵ 
پەرلەمانتارانی عەرەب كە لە هەولێری پایتەختی كوردستان بەسترا و لەشوێنی 
تایبەتدا چاپكراوەكانی كۆنگرەكە دانرا بوون و یەكجار گوشاد بووم كە لەالپەڕەی 
بیستەمی ڕێبەری كۆنگرەكەم خوێندەوە كەوا سەرجەم بەڵگەنامەكانی كۆنگرەكە 
كۆماری  دەستووری  كە  بەاڵم  دەبێت  كوردی  عەرەبی و  زمانی  هەردوو  بە 
لەبەرئەوەی  ئینگلیزی وەرگرت و  عێراقم بەزمانی عەرەبی و زمانی كوردی  و 
وەكو پارێزەرێكی زمانی كوردی ویستم بەراوردێك لەنێوان دەقەكە بەزمانی 
 NDI ڕێكخراوی  هەڵەی  هەمان  بەداخەوە  بكەم  كوردی  بەزمانی  عەرەبی و 
نوێنەرانی عێراق  ئەنجومەنی  فەرمانگەی ڕاگەیاندنی  ببۆوە، گەرچی  دووبارە 

چاپ و باڵوی كردۆتەوە.
لەبیركراوە  بۆتەوە(  )دووبارە  نەتەوەیەك  ئایین و  سێ   ناوهێنانی  بەاڵم 
عەرەبی  زمانی  كوردی و  بەزمانی  دەقەكە  لەنێوان  وردبینی  بۆچ  دەپرسین 
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الپەڕەیەكی  عەرەبی و  بەزمانی  الپەڕەیەكی  دەستوورەكە  دەبوایە  نەكراوە؟ 
دیكەی بەزمانی كوردی لەیەك چاپكراودا بەچاپ گەیەنرابان چونكە هەردووكیان 
زمانی فەرمین لە سەرتاسەری عێراقدا و لەبارەی چوار وشە لەبیركراوەكەش 
ئەنجومەنی  ڕاگەیاندنی  فەرمانگەی  بۆ   )2008/3/11( لە  ڕوونكردنەوەیەكم 
بەزمانی  دەقەكە  لەنێوان  جیاوازی  كە  بزانرێ   تاكو  نارد  عێراق  نوێنەرانی 
عەرەبی و بەزمانی كوردیدا هەیە و تاكو لە داهاتوودا دووبارە نەبێتەوە و هەروەها 
لە پەیڕەوی ناوخۆی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و لەماددەی )149(دا هاتووە 
كە )بڕیار و فەرمانەكانی ئەنجومەنی نوێنەران دەنووسرێتەوە بەهەردوو زمانی 
تەنیا وشەی  لە دەقە عەرەبییەكەدا  بەاڵم  عەرەبی و كوردی باڵو دەكرێتەوە( 
كوردییەكەدا  دەقە  لە  فەرمانەكان  بۆیە  بڕیارەكان  دەكا  كە  هەیە  )القرارات( 
)بڕیارەكانی  دەبێ   جۆرە  بەم  ماددەكە  واتە  الببردرێ   دەبێ   بۆیە  زیادە و 
كوردی  عەرەبی و  زمانی  هەردوو  بە  دەنووسرێتەوە و  نوێنەران  ئەنجومەنی 

باڵو دەكرێتەوە(.
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بۆئەوەیزمانەكانیەكسانبن
ئەواپێویستیمانبەیاسایزمانهەیە

بەزمانی  دان   1921 ساڵی  عێراق  دەوڵەتی  دامەزراندنی  لەگەڵ  گەرچی 
تایبەت  یاسایێكی  دواتر  نراوە و  خوێندندا  قۆناغەكانی  دادگاكان و  لە  كوردی 
لەیاسا و  هەروەها  دەرچوو،   )1931/1/4 لە  یەكانی  خۆجێ  زمانە  )یاسای 
لەناوچەی  عەرەبی(  زمانی  لەتەك  كوردی  )زمانی  پەیوەندیدار  بڕیارەكانی 
كوردستانی ئۆتۆنۆمیدا بەزمانی ڕەسمی ناوی هاتووە و دوای ئازادكردنی عێراق 
ئەوا چ لەیاسای تاڵ لەماددەی )9(دا یا لەدەستووری عێراقی )2005( لە ماددەی 
چواردا زمانی عەرەبی و كوردی لە سەرتاسەری عێراقدا دوو زمانی ڕەسمین 
بەاڵم جارێ  ئەو یاسایە كە )یاسای زمانە( دانەنراوە و لەپڕۆژەی دەستووری 
كوردستانیشدا ئاماژە بەهەمان ماددە كراوە و ئەمەش ڕەچاو و پەیڕەو كراوە 
تاكو  دەرچواندووە  زمان  بۆ  تایبەتییان  )یاسای  نەتەوەن  فرە  واڵتانەی  لەو 
لە  نموونە:  بۆ  هەر  بەكاربهێنرێ  و  بەڕێكوپێكی  ژیاندا  بوارەكانی  هەموو  لە 
كەنەدیدا  پەرلەمانی  لە  فەڕەنسی(  )ئینگلیزی و  زمان  دوو  )1867(ەوە  ساڵی 
دواتر  دەرچووەو   1910 ساڵی  فەرمییەكانی  زمانە  یاسای  بەكاردەهێنرێ  و 
ساڵی 1969 هەموار كراوە و لە ساڵی 1974دا بەرهەمە بازرگانییەكان بەدوو 
زمان دەپێچرێتەوە و هەروەها كۆمیسیۆنی زمانە فەرمییەكانیان دامەزراندووە، 
یاسای زمانەكانیشیان سەرلەنوێ  ساڵی 1988 داڕشتووە كە لە )110( ماددە 
پێك هاتووە و لەم یاسایەدا زۆر بەوردو قووڵی چۆنیەتی بەكارهێنانی زمانەكان 
لە دادگاكاندا داوای لەسەر  دەستنیشان كراوە و ئەوەی پشتگوێی بخات ئەوا 

بەرز دەكرێتەوە.
لەم دوایییەدا سەفەرێكم بۆ )عەمان(ی پایتەختی ئوردن كرد، ئەو ماوەیەی 
لەوێ  بووم بەدوای بەڵگە و نووسین لەبارەی زمانە ڕەسمییەكان دەگەڕام تاكو 
ئەوەی  لەبەر  كرد،  زمانەكانم  باسی  كە  كردین  بانگهێشتی  خزمێك  ڕۆژێك 
دانیشتووی كەنەدا بوو بۆیە )پاسپۆڕتی كەنەدی و ڕەگەزنامە »جنسیە« و بیمەی 
سەیرم  كە  هێنام  بۆ  لێخوڕینی(  مۆڵەتی  الصحي«  و  »الضمان  تەندروستی 
كردن هەر هەموو نوسینەكانیان بەدوو زمان بوو، كە سەیری پارەكانیشمان 
لە ساڵی  پێزانین  بۆ  نووسراوە و  لەسەری  زمان  بەدوو  بەهەمان شێوە  كرد 

)1936ەوە دراوی كەنەدی بەدوو زمان لەسەری دەنووسرێ . 
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منیش لەم بارەوە ساڵی )2006( پێشنیازێكم خستە بەردەم سەرۆكایەتی 
پەرلەمانی كوردستان ئەوانیش ڕەوانەی لیژنەی یاسایییان كرد و لە لیژنەكەش 
ڕووبەڕووی من كرایەوە منیش ئامادەیی خۆم دەربڕی كە لەم ڕووەوە پێشنیازی 
پڕۆژەی یاسای زمانە فەرمییەكان گەاڵڵە بكەم و لێرەدا دەپرسم ئایا نەدەبوایە 
لە ساڵی )1992- 2005( لە پەرلەمانی كوردستان )یاسای زمان( دەرچوێندرایە 
چونكە تاكو یاسای زمان دەرنەچێ  زمانەكان بەتەواوی و ڕێكوپێكی جێبەجێ  
ناكرێن و تاكو ئەم نووسینە چ لەئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و چ لە پەرلەمانی 
ئەزموونی  لە  دەتوانین سوود  دەرنەچووە.  لەم جۆرە  یاسایێكی  كوردستاندا 
باشووری  )22زمان( و  هیندستان  نموونە:  بۆ  وەربگرین  نەتەوە  فرە  واڵتانی 
ئەفریقا )11 زمان( و سویسڕا )4 زمان(، بەلجیكاو كۆمیڕۆس و بۆسنیا و هەرزە 

گۆڤینیا )3 زمان( ئەو ژمارانەش ژمارەی زمانی ڕەسمین لەم واڵتانەدا.
زۆرم هەوڵدا ئەو بەڵگەنامانەی بەچەندان زمان لە واڵتانی فرە نەتەوەدا 
باڵویان  بابەتەدا  ئەم  لەگەڵ  لەوانەی  جگە  بەاڵم  بكەمەوە  باڵو  دەردەچن 
دەكەینەوە نەمتوانی هیچ بەڵگەیەكی دیكەی واڵتانم بەدەست كەوێ  گەرچی زۆر 
داوام لەو كەسانە كرد كە سەردانی پەرلەمان دەكەن یا بەدیداریان شاد بووم، 
بەاڵم تا ئەم نووسینە بەڵگەنامەیەكیان بۆ نەناردووم، بۆیە هەڵوێستی )دكتۆر 
نەوزاد باجگر( لەیاد ناكەین چونكە كە زانیم خولیای پارە كۆكردنەوەیە كە ئەم 
داوایەم الی باس كرد یەكسەر ئەوەی البوو و بۆی ناردم و هاوڕێیەكەم ئەویش 
كە هاواڵتیێكی سویسرایە ناوەكەشی )نەوزادە( كە هاتە الم داوای ناسنامەكەم 
بەپێنج زمان لەسەری نووسرابوو بۆیە یەكسەر داوای  كرد كە سەیرم كرد 
مۆڵەتم لێ  كرد كە سكانەری بكەم ئەویش بەخۆشحاڵییەوە ڕەزامەندی دەربڕی. 
هەروەها سوپاسی بەڕێزان: خوشكە یاسه مین شێخیل حه سه ن، پارێزەر جه مال 
قاسم، پارێزەر زانا ڕۆستایی، سەرچنار جه مال عه بدوڵاڵ دەكەین، هەر یەكەیان 
یەكێ  لەم نموونانەی بۆ هێنام و دەبوایە سوود لە ئەزموونی واڵتانی فيدڕاڵیی  
فرەنەتەوە وەكو )هیندستان و باشووری ئەفریقا، سویسرا، بەڵجیكا، كەنەدا و... 
هتد( وەربگیرێت و شاندێك بۆ ئەم مەبەستە سەردانی ئەو واڵتانەی بكردبایە 
ئەوسا دەمانتوانی نەك دەیان بەڵكو سەدان دیكۆمێنتمان لەبەردەستدا بێ . تاكو 
زمانەكان بەڕێكوپێكی جێبەجێ  بكرێن پێویستمان بەیاسای زمانە فەرمییەكانه  

هەروەكو لەواڵتانی فرە نەتەوە هەیە.
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بۆچیدەبێوانەییاسایزمان
لەزانكۆكانمانبخوێندرێ؟

زمان بوونی نەتەوە دەسەلمێنێ  بۆیە نەتەوەكان بایەخ و گرنگیێكی زۆری 
بەاڵم  دەكەن،  بوارەكاندا  هەموو  لە  بەكارهێنانی  لەسەر  جەخت  دەدەن و  پێ  
نەتەوەی دەسەاڵتدار زمانەكەی بەهێزی ئاسن و ئاگر بەسەر زمانەكانی دیكەدا 
زمان  خەباتی  بەاڵم  دەكات.  تر  ئەوانی  بوونی  لە  نكۆڵی  چونكە  دەسەپێنێ  
لە  دیالۆگدا  دانوسان و  لە  بەردەوام  نەبوویتەوە و  جیا  نەتەوەكان  خەباتی  لە 
الی  بەڵكو  ئێمە  الی  نەك  ئەویش  دەبێ  و  بووە و  )داواكارییەكانیان(  بەرایی 
لە  مرۆڤ و  مافی  گەردوونی  جاڕی  لە  پێزانینیش  بۆ  نەتەوەكان و  هەموو 
دۆكیومێنتی-  )دوایین  هەیە  نێودەوڵەتییەكاندا  بەڵگە  بەڵێننامە و  ئایینەكان و 
جاڕی گەردوونیی زمان- 1996( كە تێكڕای زمانەكان یەكسانن )هیچ زمانێك 
بێ   كەمیش  ده دوێن  پێی  كه سانی  ژمارەی  گەرچی  نییە و  پیرۆزتر  تر  لەوی 
بەاڵم  كەسە  هەزار   )50  -30( ژمارەیان  كە  ئەلرۆمانیتش  زمانی  نموونە  بۆ 
)لەتەك  كانزاییشیان  پارەی  لەسەر  دادەنرێ  و  لە سویسرا  بە زمانی ڕەسمی 
زمان  ئێرلەنداش  لە  كراوە و  چاپ  ئیتاڵیایی(  فەرەنسی و  ئەڵمانی و  زمانی 
ڕەسمی  زمانی  دەكەن و  پێ   قسەی  كەس  هەزار  دووسەد   )200( كە  گەلێكی 
زمانە  یاسای  فيدراڵی  سیستەمی  واڵتانی  لە  ئینگلیزی و  زمانی  لەتەك  واڵتە 
بەدواداچوون و  بۆ  ڕەسمییەكانیش  زمانە  كۆمیسیۆنی  هەیە   و  فەرمییەكان 
پەرەپێدان و  بۆ  باش  پارەیەكی  بودجەدا  لە  سااڵنە  دانراوە و  جێبەجێكردنیان 
پێشخستنی زمانەكان دانراوە و ئەوەی سەرپێچی بكات ئەوا دادگایی دەكرێت. 
سااڵنە سیمینار و كۆنگرە و كۆڕ و كۆبوونەوە بۆ ئەم مەبەستە دەبەسترێ  و بۆ 
نموونە كۆنگرەی دەیەمی )یاسا و مافی زمان( لە ئێرلەندا ئەنجامدرا. بەداخەوە 
دەڵێم ئێمە خەمخۆری جەستەین پتر لە گیان گەر كوردستان دایكی هەموومان 
بێ  ئەوا زمانیش باوكی گەلی كوردستانە و ناكرێ  جەستە بێ  گیان و گیانیش 
بێ  جەستە نابێ  بەداخێكی زۆرەوە ڕاشكاوانە دەڵێم دوای )1991( بە پالنێكی 
تۆكمەی درێژخایەن )زمان( لە كێشە هەمیشەیی و چارەنووسسازەكان نەبووە 
چونكە تا ئێستا نەمانتوانیوە هەموو وشەكانی زمانەكەمان لە فەرهەنگەكان كۆ 
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بكەینەوە و لەم ڕۆژانە دكتۆرعرفان قانیعی فرە زمانناس گوتی: ملیۆنێك وشەی 
كوردیمان هەیە بەاڵم تەنیا )150.000( سەد و پەنجا هەزار لە فەرهەنگەكاندا 
پارێزراوە ئەی )850.000( هەشت سەد و پەنجا هەزار وشەكەی دیكە؟ منیش 
)فەرهەنگ(  نەداوە و  تۆماركردنیانی  هەوڵی  پەیوەندیدار  الیەنی  بۆچ  دەپرسم 
خۆشەویستیی  عیشق   و  خولیا و  كەسێكە،  تاكە  خەمخۆری  ئێمە  الی  دانان 
ئەركی  لەسەر  بكات  تەرخان  بۆ  كاتی خۆی  كە  كردووە  لێ   وای  زمانەكەی 
خۆشی بەچاپیان بگەیەنێ . گەر لە سەرەتادا فەرهەنگی )ox ford( لە دانانی یەك 
كەس بووبێ  بەاڵم ئێستا 450 تاكو 650 كەس كاری تیا دەكەن لەبەر ئەوەی 
دانانی هەر فەرهەنگێك بە كەمی )30( سی كەس دەبێ  كاری تیا بكات ئەمەش 
لە هەموو دونیا پەیڕە و دەكرێ  بۆ دانانی فەرهەنگ پێویستە )1- پرۆفيسۆر، 
2- دكتۆرا، 3- ماستەر( هەر هەموویان لەبواری زمانناسی بڕوانامەیان هەبێ  و 
بە ماوەی  ئێمە دەمانتوانی  لەگەڵیابن و  لە دەرچووانی كۆلیژی زمان  شەست 
دە ساڵ )1992-2002( قاموسێك دابنێین و قاموسێكی سەرتاسەری وشەكانی 
زمانی كوردی لە گشت بوارەكان لەبەردەستدا دەبو و تا ئێستا )قاموسی میللی( 
وەكو )ox- ford( لە بەریتانیا و )loronsse( لە فەرەنسا و )webster( هەیە و ئێمە نیمانە 
بۆیە دەپرسم چ وەختێ  دەستبەكار دەبین؟ ئەوا شازدە ساڵمان لەدەست چوو 
بۆیە دەبێ  بەزووترین كات ئەم دەرفەتەی ماوەتەوە بیقۆزینەوە دەنا مەترسیی 
دوو زمان بوون )كرمانجی خواروو  و كرمانجی سەروو( لە ئارادایە و بۆ ئەم 

مەبەستە پێشنیاز دەكەم:
1. ئەكادیمیای زمانی كوردی وەكو هەموو نەتەوەكان بێتە كایەوە و گەرچی 
بوترێ   نەبوو  وای  كاریگەریێكی  بوارە  لەم  كوردستان  زانیاری  كۆڕی 
)1997- 2007( بۆیە چاوەڕوانی ئەوەین كە ئەكادیمیای زمانی كوردی ئەم 
ئەركە ئەنجام بدات. لە زۆر واڵتان بەناوی ئەكادیمیای زمان دامەزراوە 
ئەسیوبیا و سوریا و  ئیتاڵیا و چین و  ئەڵمانیا و  ئینگلتەرا و  )فەرەنسا و  وەكو 

ئەردەن و هەرێمی باسك لە ئیسپانیا(.
2. ئەزموونی نەتەوەكانی دیكە بەتایبەتی واڵتانی فيدراڵی فرە زمان )سویسرا و 
هیندستان و بەلژیك و باشووری ئەفریقیا و كەنەدا( لەبەر چاو بگیرێ  و لە 
زمان(  )یاسای  زمان  ماف و  یاسا و  كۆلیژەكان  لە  كوردستان  زانكۆكانی 
وەكو وانەیەكی سەربەخۆ بخوێنرێ  چونكە ئەم بوارە لە واڵتانی دیكەدا 
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پسپۆڕی تایبەتی هەیە.
لەبەرئەوەی لە هەرسێ  دەسەاڵتی كوردستان زمانی كوردی بەرێكوپێكی 
)2005(دا  عێراقی  كۆماری  دەستووری  لە  گەرچی  بەكارناهێنرێ   تەواوی   و 
لە كوردستانیش جارێ   )زمانی عەرەبی و كوردی( دوو زمانی فەرمین بەاڵم 
تا  دەپرسم  دووەمە.  زمانی  كوردی  زمانی  یەكەمە و  زمانی  عەرەبی  زمانی 
كەی ئەم پلە دووەمە بەردەوام دەبێ ؟ بۆیە پێویستە حكومەتی كوردستان لە 
ستراتیژی داهاتوودا خەمێكی تەواو لەم بوارە بخوات و چیتر چاوەڕوانی گۆدۆ 
نەبین لەبەر ئەوەی خەمخۆرانمان لەم بوارەدا زۆرن كە بەم ئەركە واڵتپارێزییە 
دیرۆكییە ڕابن و نابێ  بەهیچ جۆرێك و پاساوێك دوابخرێ  یا ڕاگیرێ  چونكە 

)زمانی كوردی( گیانی نەتەوەیەكی چل ملیۆنییە.
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دوای16ساڵ
پێشنیازیناویزمانیفێركردن)زمانیكوردی(
لەیاسایخوێندنیبااڵوتوێژینەوەیزانستیدا
ژ2008/10خرایەڕوو،وەبڕیاریلهسهردرا

ئەوانەی منداڵیان لە قۆناغەكانی خوێندندا بەزمانی كوردی دەخوێنن ئەوا 
هەست بە ئاستەنگ و دژوارییەكی مەزن دوای تەواوكردنی قۆناغی شەشەمی 
ئامادەیی )بەكەلۆریا( دەكەن چونكە خوێندن لە قۆناغەكانی سەرەتایی و ناوەندی و 
ئامادەییدا بەزمانی كوردییە بەاڵم كە گەیشتنە قۆناغی زانكۆ ئەوا تووشیان بە 
تووشی دیواری بەرلین دەبێ  لەبەرئەوەی كتێبەكانی فێركردن گشتیان بەزمانی 
غەیرە كوردین و، تاقیكردنەوەش هەر لەم كتێبانە دەكرێ  و گەر هەر بەتەنیا بە 
كوردی  بەزمانی  مامۆستاكانیش  هەبێ  و  كوردی  بەزمانی  مەلزەمە  )رێنمایی( 
ئاستەنگ و  یەكجار  بەاڵم  دەكەنەوە،  ڕاڤە و شی  زانكۆ  قۆناغی  بۆ  وانەكانیان 
دژواری دروست دەبێت بۆ ئەوانەی بەزمانی كوردی خوێندوویانە و دەخوێنن و 
بارگرانیێكی گەورەیان دەكەوێتە ئەستۆ كە دەبێ  وشە بەوشە وانەكانیان بكەنە 
بەزمانی غەیری  نەبێ  هەر  تەرایان(  )تاك و  زمانی كوردی و سەرچاوەكانیش 
تۆكمەی  بەپالنێكی  مامۆستایان  زانكۆكان  لە  )1992(ەوە  لە  گەر  كوردییە و 
درێژخایەن هەوڵیان بدایە دەیانتوانی لە بەشی زانستە مرۆڤایەتییەكان سااڵنە 
بەكەمی هەر بەشێكیان دە كتێب دابنێن و وەربگێڕن، بەاڵم بەداخەوە سیاسەتی 
زمان لە زانكۆكاندا ئەم گرنگییەی پێ  نەدراوە چونكە پێشتریش چ لە یاسای 
نەكراوە و  فێركردن  زمانی  باسی  دا   2002 ساڵی  ژ33  1993 و  ساڵی  ژ12 
لە   )2008( ئەمساڵ  زانستی  توێژینەوەی  بااڵ و  خوێندنی  یاسای  پرۆژەی  كە 
وشەش  بەیەك  هەمدیسان  بەداخەوە  بۆكرا  یەكەمی  خوێندنەوەی  پەرلەمان 
باسی زمانی فێركردنی تیا نەهاتووە بۆیە جەختم لەسەر ئەمە كردەوە كە دەبێ   
)زمانی فێركردن وەكو هەموو واڵتانی فرە زمان لە یاساكانیاندا هەیە( هەبێ 
 و كە لە لیژنەی یاسایی لەگەڵ وەزیری خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستی و 
لەهەردوو  كۆبووینەوە و  پەیمانگاكانیشدا  زانكۆكان و  سەرۆكی  لەگەڵ  دواتر 
كۆبوونەوەدا پێشنیازەكەم دووپات كردەوە و هەردووكیان وەاڵمیان ئەمە بوو 
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دوای  ڕێنمایی  لە وەاڵمدا گوتم  منیش  كراوە  ڕێنمایی چارەسەر  بە  ئەوە  كە 
یاسا و ڕێسا بەپلەی سێیه م دێت و دەبێ  لە یاسادا زمانی فێركردن هەبێ  و لەنێو 
هۆڵی پەرلەمانیش پێشنیازەكەم دووپات كردەوە و دەرەنجام لە كۆبوونەوەیەكی 
هاوبەشی لیژنەی یاسایی و پەروەردە و خوێندنی بااڵدا پێشنیازەكەم پێشكێش 
كرد و هەر هەموویان  بەوەزیریشەوە ڕەزامەندییان لەسەر دا  و لە 2008/6/23دا  
كە لەنێو هۆڵی پەرلەمان تێكڕای دەنگی پەرلەمانتارانی وەرگرت كە لە ماددەی 

دووەمی بڕگە )12(دا هاتووە كە ئەمە دەقەكەیەتی:
)كاركردن بۆ ئەوەی زمانی كوردی بكرێت بەزمانی فێركردن لە قۆناغەكانی 
خوێندنی بااڵ لە زانستە مرۆڤایەتییەكاندا و هاندانی وەرگێڕان و دانان و باڵوكراوە 

زانستی و ڕۆشنبیرییەكان و ئەكادیمییەكان بۆسەر زمانی كوردی(.
خۆی  جێگای  یاسادا  لەنێو  ساڵ   16 دوای  ماددەیەدا  لەم  بڕگەیە  ئەم 
كردەوە چونكە پێشتر بەڕێنمایی بوو ئەمەش هەنگاوێكە گەر درەنگ وەختیش 
بێ هەر چاكە چونكە ئەوانەی قۆناغەكانی خوێندنیان بەزمانی كوردییە دڵنیا 
ناهێڵێ .  دوودڵییان  دڵەڕاوكێ  و  ماددەیە  ئەم  بڕگەیەی  ئەم  چونكە  دەبنەوە 
لەبەرئەوەی بەیاسا ڕێكخراوە بۆیە دەبێ  لەمەودوا كتێبەكان و موحازەرەكان و 
پێ   تایبەتی  بایەخێكی  بوارەدا گرنگی و  لەم  سەرچاوەكانیش ڕۆژ دوای ڕۆژ 

بدرێ  و بكرێتە زمانی كوردی، بەمەرجێ  ماددەكە جێبەجێ  بكرێ .
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دووپاشبەند
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1
ئۆتۆنۆمییكاتالۆنیا)ئیسپانیا(
یاسایسیاسەتیزمانەوانی

وەرگێڕانی لە ئیسپانییەوە
پارێزەر/ محه مه د كاكەیی

ئەم وەرگێڕانە لەسەر ڕاسپاردنی برای خۆشەویسم پارێزەر بەڕێز )تاریق 
جامباز( كراوە، كە پێشتریش چەند بەرهەمێكی یاسایی تر هەر لەسەر ئەركی 
بەڕێزیان ئەنجام دراوە، وەكو ئاشكرایە الی هەموومان كە ماوەیەكی دوور و 
درێژە كاتەكانی خۆی تەرخان كردووە بۆ ئامادەكرن و وەرگێڕانی ڕۆشنبیریی 
ئەمڕۆ  كە  كوردی  كتێبخانەی  دەوڵەمەندكردنی  بۆ  جیهانی  گەالنی  یاسایی 
ئێستاماندا  قۆناغەی  لەم  چونكە  نەكرێت  فەرامۆش  بوارە  ئەو  پێویستە  زۆر 

پێویستیمان بەو دامەزراوە یاسایییانە هەیە. لەگەڵ ڕێزو ته قدیرمدا.
كۆمەڵگەی ئۆتۆنۆمیی كاتالۆنیا 

پایتەخت/ بەرشەلۆنە
زمانی فەرمی/ ئیسپانی/ كاتاالن/ ئارانیس

كیان/ كۆمەڵگەی ئۆتۆنۆمی.
واڵت/ ئیسپانیا

كۆنگرس/ 47 كورسی
پیران/ 23 كورسی

پەرلەمان/ 135 كورسی
بەشە ئیدارییەكان/ 4 پارێزگا/ 41 هەرێم )ناوچە(/ 946 شارەوانی

رووبەر/ 32.114 كم2 )%6.3(
دانیشتووان )2009(/ 7.467.423 كەس

چڕی دانیشتووان/ 223.9 كم2
نیشتمان/ نەتەوەیی مێژوویی

یاسای بنەڕەتی ئۆتۆنۆمی/ 20 ی تەمووزی )2006(.
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جەژنی فەرمی/ 11 ی سیپتیمبەر: جەژنی نیشتمانی.
پارێزگاكان/ بەرشەلۆنە، خیرۆنا، تاراگۆنە و لێریدا.

كۆشكی ئەنجومەنی كاتالۆنیا/ جێگای حكومەتی كاتالۆنیایە.
لە كاتالۆنیا حاڵی حازر چوار ئیدارەی گشتی هەیە، بە سەاڵحیات و دەسەاڵتی 

سیاسیی جۆراوجۆر.

• ئیدارەی گشتی دەوڵەتی ئیسپانیا.
• حكومەتی كاتالۆنیا

• دەستەی پارێزگاكان.
• شارەوانییەكان

• پارتە سیاسییەكانی كاتالۆنیا
• پارتی ڕێكەوتن و یەكێتی )دەستەاڵتدار(

• پارتی سۆسیالیستی كاتالۆنیا
• پارتی كۆماری كاتالۆنیا )خاوه ن فكرەی سەربەخۆبوون(.

• پارتی میللیی كاتالۆنیا.
• پارتی سەوز.

• پارتی هاوواڵتیان و هاوواڵتیبوون.

زمانەكان
زمانی  بەسەر  بگرە  كاتالۆنیا،  لە  زمانە  بەرباڵوترین  ئیسپانی  زمانی 
كاتااڵنەوەیە نەوەكو زمانی ئاسایی بەڵكو وەكو زمانی دایكیش. لە ساڵی 2008 
زمانی ئیسپانی بەزمانی دایكی لە 58.8% كاتاالنییەكان دانرا، لەبەرامبەردا زمانی 
كاتاالن بەزمانی دایكی 34.4% كاتەالنییەكان دانراو بە 47.6% زمانی ئاسایی و 

بە 46% زمانی تایبەت.
ئیسپانی  دووەمی  كۆماری  لە سەردەمی  كاتالۆنیا  ئەنجومەنی حكومەتی 
 1932 ساڵی  لە  ئۆتۆنۆمی  بنەڕەتیی  یاسای  كرایەوە و  دروست  دووبارە 
ناوخۆیی  شەڕی  لە  نیشتمانی  بەرەی  دۆڕاندنی  بەهۆی  بەاڵم  دەرچووە، 
)1936- 1939( بەرامبەر بەهێزی دیكتاتۆر فرانكۆ، سەرجەم دام و دەزگاكانی 
فرانكۆ  جەنەڕال  دوایی  كۆچی  لەپاش  بەاڵم  هەڵوەشێنرایەوە،  دیموكراتی 
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ئەنجومەنی حكومەتی كاتالۆنیا لە )1977( دروست بۆوە و پەرلەمان دروست 
كراو حكومەتە ئۆتۆنۆمییەكانیش دەسەاڵتیان گرتە دەست و یاسای بنەڕەتیی 
هەموار  )2006(یش  ساڵی  لە  دەرچوو،   )1979( لە  كاتالۆنیا  بۆ  ئۆتۆنۆمی 

كرایەوە و تا ئێستاش بەركارە.
یاسای سیاسەتی زمانەوانی

تێكڕای  ئیسپانییەوە  پاشای  بەناوی  كاتالۆنیا  حكومەتی  سەرۆكی  من 
پەرلەمانی  لەالیەن  پەسندكردنی  پاش  كە  دەكەمەوە  ئاگادار  هاوواڵتیان 
كاتالۆنیا  ئۆتۆنۆمی  بنەڕەتیی  یاسای   2/33 ماددەی  دەقی  بەپێی  كاتالۆنیاوە، 
زمانەوانی(م  )سیاسەتی  دەربارەی  دووەم  كانوونی  1998،7/1ی  ژمارە  یاسای 

دەرچوواند.
دیباجە:

واتا و دۆخی زمانی كاتاالن:
زمانی كاتاالن هۆكارێكی بناغەیی پێكهاتە و كەسایەتی نیشتمانی كاتالۆنیایە، 
ئامرازێكی تۆكمەی پەیوەندی و یەكبوون و یەكگرتنی كۆمەاڵیەتی هاوواڵتییانە 
بەهەردوو ڕەگەزیەوە، دوور لە ڕەگەزی جوگرافی، ئامرازێكی پەیوەندی بااڵی 
كاتالۆنیایە لەگەڵ ناوچەكانی تری كاتاالن زمان، كە پێكەوە بەدرێژایی سەدەكان 
هاوبەشی  بەنرخ  ڕەسەن و  بەدەنگێكی  پێكهێناوە،  زمانەوانییان  كۆمەڵگەیەكی 
كولتووری جیهانی دەكەن. لەگەڵ ئەوەشدا، زمانی كاتاالن بۆتە بەڵگەنامەیەكی 

دڵسۆزیی گەلی كاتاالن بۆزمان و كولتووری خۆی.
زمانی كاتاالن لەسەر خاكی ڕەسەنی خۆی كاتالۆنیا بەبەشداری گەالنی 
ئەم  واڵتە،  بەم  بووە  تایبەت  هەمیشەیش  داكوتاوە و  ڕەگی  دی  ناوچەكانی 
دووچاری  كاتالۆنیا  نەهامەتی  كارەسات و  لە  پڕ  مێژووی  بەدرێژایی  زمانە 
ئەم  سەرئێشە.  مەینەتی و  مایەی  بۆتە  كە  بووە  نەگەتیف  ڕووداوگەلێكی 
سیاسی و  چەوساندنەوەی  وەكو  دەگەڕێتەوە  فاكتەر  چەندین  بۆ  دۆخەش 
سەپاندنی زمانی ئیسپانی بەشێوەیەكی یاسایی لەماوەی زیاتر لە دوو سەدەو 
نیو. لەم سااڵنەی دواییدا بارودۆخێكی سیاسی و سوسیۆ ئابووری ڕووی دا كە 
زەمینەیان خۆش كرد بۆ گۆڕانكاریی دیموگرافی  و پێشكەوتنی زمانی كاتاالن 
شان بەشانی زمانە فەرمییەكانی تری ئەوروپا بەتایبەتی لە بواری پەیوەندی و 

زانیاری و پیشەسازی كولتووری بەجیهانیبوون.
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زمانەوانیی  سۆسیۆ  دۆخی  بارودۆخەدا،  ئەم  تێكڕای  لە  ئەنجامدا و  لە 
كاتالۆنیای ئەمڕۆ ئاڵۆزە.

خۆی  ئاسایی  دۆخی  هێشتا  كە  دەژین  زمانێك  حەقیقەتی  لەگەڵ  ئەمڕۆ 
چوارچێوەی  لە  بەڕێژە  كەمیش  ژمارەیەكی  وەرنەگرتووە و  بەتەواوەتی 
نێودەوڵەتیدا قسەی پێ  دەكەن، سەرەڕای ئەوەش هێشتا لە سنووری كاتالۆنیا 
زۆر لە هاواڵتیان زمانی ئیسپانی بەزمانی دایك دەزانن، بەاڵم ئەم گۆڕانكارییانە 
سەرجەم بوونەتە كەرەستەیەكی كولتووری و دۆخی زمانەكەیان بەرەو پێشەوە 

بردووە و بەئاستێكی بەرچاویان گەیاندووە.
ئەم هەقیقەتە، بێگومان، پێویستی بەسیاسەتێكی زمانەوانیی وەها هەیە كە 
بەجدی یارمەتیدەر بێت بۆ ئاساییكردنەوەی زمانی تایبەتی كاتالۆنیا كە لەهەمان 
كاتدا دەبێـتە هۆی زامنكردنی ئیعتبارێكی جدی بۆ مافە زمانەوانییەكانی تێكڕای 

هاوواڵتیان بەهەردوو ڕەگەزیەوە.
 

چوارچێوەی یاسایی
چوارچێوەی یاسایی ئەمڕۆی زمانی كاتاالن بەپێی دەستووری ئیسپانی 
ساڵی 1978 و یاسای بنەڕەتیی ئۆتۆنۆمی كاتالۆنیای ساڵی 1979 دیاریكراوە.

بەفرەیی  دان  ئیسپانی  دەستووری  ی   3 ماددەی  وبەپێی  یەكەمیان، 
گەالن و پێكهاتەی دەوڵەتی ئیسپانی دەنێت و تیایدا هاتووە: كە زمانی كاستیانۆ 
)ئیسپانی( زمانی فەرمی دەوڵەتە، وەكو زمانێكی فەرمی، تێكڕای ئیسپانییەكان 
لەسەریانە فێری بن و مافی بەكارهێنانیان هەیە، جگە لەوەش، دەستوور دەڵێت: 
خۆیاندا  ئۆتۆنۆمییەكانی  كۆمەڵگا  لە  فەرمین  ئیسپانیش  دی  زمانەكانی  كە 

بەگوێرەی یاسا بنەڕەتییەكانیان.

یاسای بنەڕەتی ئۆتۆنۆمی كاتالۆنیا لە ماددەی )3( یدا هاتووە:
1. زمانی تایبەتی كاتالۆنیا زمانی كاتاالنە.

2. زمانی كاتاالن زمانی فەرمی كاتالۆنیایە، بەم جۆرە زمانی ئیسپانیش، زمانی 
فەرمی دەوڵەتی ئیسپانیایە.

زمان  هەردوو  فەرمی  ئاسایی و  بەكارهێنانی  زامنی  كاتالۆنیا  حكومەتی   .3
فێربوونی و  مسۆگەركردنی  بۆ  دەگرێتەبەر  پێویستیش  ڕێكاری  دەكات، 
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كەشوهەوای گونجاویش دەخوڵقێنێت بۆ یەكسانیكردنی لە بەرامبەر ماف و 
ئەركەكان لە كاتالۆنیا.

4. قسەكەرانی ئارانیس دەخرێنەبەر خوێندن و جێگای ڕێزو پارێزگاریی تایبەت 
دەبن.

ئەم ئەحكامە دەستوورییە ئۆتۆنۆمییانە بەپێی یاسای 1989/7، 18ی نیسان 
گرنگییەكی  دەركراون و  كاتالۆنیا،  زمانەوانی  ئاساییكردنەوەی  بە  سەبارەت 
ئەوتۆیان هەیە لە مێژووی ئەم زمانە، كە بووەتە هۆی البردنی سزاكانی سەر 
ڕەخساندووە  بواری  بەركاربوونیدا  ساڵی  چواردە  لەماوەی  كاتاالن و  زمانی 
دانیشتوان و  زۆری  هەرە  زۆربەی  لەنێو  زانیارییەكانی  باڵوبوونەوەی  بۆ 
هەروەها گرتنەبەری سیاسەتێكی تەندروست لەنێو سەرجەم توێژەكانی كۆمەڵ 

بەمەبەستی بەرجەستەكردنی پڕۆسەی ئاساییكردنەوەی زمانەوانی.
لەماوەی بەركاربوونی ئەم یاسایە چەندین گۆڕانكاریی بەرچاو ڕوویان 
داوە: لە بواری تەكنەلۆژیا بەكارهێنانی كۆمپیوتەر و هەردوو ئاراستەی زانیاری 
سەقامگیر  بازرگانی  ئازادی  بازرگانی،  كولتووری و  لەبواری  باڵوبۆتەوە، 
بووە و قەرزەكانی كولتووریش بەرفراوان بووە و پەرەیان سەندووە، بەتایبەتی 
لەجیهانی پەیوەندییەكان و هۆكارەكانی بیستن و بینین، لە بواری سیاسەتیشدا، 
سیستەمی  تیایدا  كە  ئەوروپاوە  یەكێتی  ڕیزی  چووەتە  ئیسپانیا  لەالیەكەوە 
چەندین  كاتالۆنیا  حكومەتی  دیكەشەوە،  لەالكەی  دەكرێت و  پیادە  زمانی  فرە 
دەسەاڵتی نێو یاسای بنەڕەتی كەوتە ئەستۆ، لەبواری كۆمەاڵیەتی و سوسیۆ 
دەبێت و  بەرفراوان  دێت  تا  كاتاالن  زمانی  فێربوونی  پڕۆسەی  زمانەوانی 
دیاردەی كۆچبەریش گۆڕانكاریی قووڵی بەسەر ناوچەكەدا هێناوە، هەروەها 
بینیوە،  بەخۆوە  گرنگی  بەرەوپێشچوونێكی  زمانەوانی  مافی  ئێمەدا  لەواڵتی 
ئەمەش بەهۆی بڕیارەكانی دادگای دەستووری لەالیەكەوە و، لەالیەكی دیشەوە 

بەهۆی تەشریعاتی كاتاالن و دیراساتی یاسایییەوە.
بڕیاری  چەندەها  بەناوەڕۆكی  ئاماژە  خۆیەتی  جێگای  كۆتاییدا،  لە 
پەرلەمانی ئەوروپی بكەین: بڕیاری 30 نۆڤەمبەری 1987، دەربارەی زمان و 
ئەوروپی،  كۆمەڵگای  لە  ئەسنییەكان  هەرێمایەتی و  كەمایەتییە  كولتوورەكانی 
لە  بەدۆخی زمانەكان  بڕیاری 11 ی دیسەمبەری 1990 سەبارەت  هەروەها 
شوباتی  9ی  بڕیاری  كاتاالن،  زمانی  دۆخی  بەتایەبتی  ئەوروپی،  كۆمەڵگای 
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1994، دەربارەی كەمایەتییە كولتووری و زمانەوانییەكانی كۆمەڵگای ئەوروپی. 
بە )میساقی ئەوروپی( دەربارەی زمانە  ئاماژە  بەپێویستیشی دەزانین  لێرەدا 
لەالیەن  ڕێكەوتنامەیەك  وەكو  كە  بكەین،  كەمایەتییەكان  یان  هەرێمایەتی 
كۆمیتەی وەزیرانی ئەنجومەنی ئەوروپاوە لە 5 ی نۆڤەمبەری 1992 وەرگیراوە 
كۆنفرانسی  لەالیەن  كە  زمانەوانی  مافەكانی  بۆ  جیهانی  بەیاننامەی  هەروەها 
جیهانی مافەكانی زمانەوانی لە 6 ی حوزەیرانی 1996 بەپشتگیریی زۆرینەی 

نوێنەران و پەرلەمانی كاتالۆنیاوە لە بەرشەلۆنە پەسند كرا.

ئامانجەكانی ئەم یاسایە
تێكڕای ئەم بارودۆخە بواریان ڕەخساند بۆ دەستكاری و بە سەردەمیكردنی 
یاسای 1983  و نوێكردنەوەی ئەو ڕێككەوتنە سیاسی و كۆمەاڵیەتییەی ئەوكات 
زمانەوانی  ئاساییكردنەوەی  یاسای  بە  كە  پڕۆسەیە  ئەو  پتەوكردنی  لەپێناو 
دەستی پێكردووە لەبواری كارگێڕی و پەروەردەدا، لەپێناو گونجاندنی یاسای 
ئەم  پێداویستییەكانی  لەگەڵ  كولتووری  پیشەسازیی  پەیوەندی و  هۆیەكانی 
سوسیۆ  بەجیهانی  تایبەت  زمانەوانیی  پێوەرگەلێكی  دانانی  سەردەمەدا و 
لەگەڵ  تەواو  زانیاریی  بەگشتاندنی  بەمەبەستی  هەمووی  ئەمە  ئابووری، 
بەكارهێنانی زمانی كاتاالن بەشێوەیەكی ئاسایی، كە بۆتە هەنگاوێكی نوێ  بۆ 

بەكارهێنانی ئەو زمانە لە بوارەكانی كۆمەاڵیەتیدا.
دەستكاری و بەسەردەمیكردنی )تحدیث( یاسایی 1983 ڕێگا خۆش دەكات 
تەواو  بەیەكسانیی  گەیشتن  لەپێناو  دەستووری  پابەندبوونی  چەسپاندنی  بۆ 
لەبواری ماف و ئەركەكانی زمانەوانی، بەشێوەیەكی تایبەتی، مافەكانی زانینی 

هەردوو زمانی فەرمی لەگەڵ بەكارهێنانیان لە سنووری جوگرافی كاتالۆنیا.
بۆ بەرەوپێشچوونی ئەم پرۆسەیە، پێویست دەكات دەستكاری یاساكانی 
سیاسەتەكانی  لە  جەختكردن  بەمەبەستی  بكەین  ئەوروپا  ئیسپانیا و  دەوڵەتی 

پشتگیری و یارمەتی و بەخششەكانی بودجەی دارایی ئەم بوارە.

ناوەڕۆك  و پەیكەری ئەم یاسایە
تایبەتی و زمانی فەرمی دادەنێت.  ئەم یاسایە چەمكە یاساییەكانی زمانی 
بەم جۆرە، چەمكی زمانی تایبەتی پیادەكراو لەسەر زمانی كاتاالن، دەسەاڵتە 
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بكات و  لێ   پارێزگاری  دەكات  ناچار  كاتالۆنیا  دامەزراوەكانی  حكومییەكان و 
لە  بەكارهێنانی  بۆ  بدات  خەڵكی  هانی  بهێنێت و  بەكاری  گشتی  بەشێوەیەكی 
سەرجەم ئاستەكاندا. چەمكی زمانی فەرمی پیادەكراو لەسەر كاتاالن و ئیسپانی 
نراوە  پێدا  دانیان  بەڕوونی  كە  دەكات  مسۆگەر  هاوواڵتیان  زاتییەكانی  مافە 
لە هەموو چاالكییە  بەئازادی  بەكارهێنانیان  بە  فێربوونی هەردوو زمان و  بۆ 
گشتی و تایبەتییەكان. بە لەبەرچاوگرتنی ئەم پره نسیپانە، یاساكە هەردوو زمانی 
فەرمی لە كاتالۆنیا ڕێكدەخات و ڕێكارەكانی پارێزگاری و پاراستنی بەكارهێنانی 
زمانی كاتاالن دادەنێت بۆ سەرخستنی پڕۆسەی ئاساییكردنەوە  و گرتنەبەری 

ئیجرائاتی پشتیوانی و زامنكردنی ئامادەبوونی زمانەكە لە هەموو بوارەكاندا. 
سەبارەت بەبواری فەرمی و كارگێڕی لەدەقی ئەم یاسایە هاتووە كە ئیدارە و 
دامەزراوەكانی كاتاالن پێویستە بەشێوەیەكی گشتی زمانی كاتاالن بەكاربهێنن، 
بێ زیان گەیاندن بەو مافانەی هاوواڵتیان بەهەردوو ڕەگەزەوە لەبەكارهێنانی 
ئەو زمانە فەرمییەی كە خۆیان دەیانەوێت و دان دەنێن بە بەركاربوونی تەواوی 
دۆكومینتە گشتی و تایبەتەكان بەهەردوو زمانی فەرمی بەڕاگرتنی سەربەخۆیی 
زمانەكان بەرامبەر یەكتریدا لە هەموو بوارەكاندا بەئیدارەی ناوەندی و ئیدارەی 

دادو تۆمارە گشتییەكانیشەوە.
زانیاریی  دانیشتووان  تێكڕای  بۆ  یاساكە  خوێندن،  بەبواری  سەبارەت 
ئەوەش  زامنی  كاتدا،  هەمان  لە  زمان و  لەهەردوو  دەكات  مسۆگەر  تەواو 
یان جیاوازییەكیان  هیچ جۆرە جێكاری  زمانەوە  بەهۆی  قوتابیان  كە  دەكات 
پیادەكراو  زمانەوانیی  پێكهاتەی  سیستەمی  ڕاگرتنی  لەگەڵ  نەكرێت،  لەگەڵدا 
لەژێر ڕۆشنایی یاسای 1983 و بەپێی بڕیارەكانی دادگای بااڵی دەستووری و 

ڕێكارەكانی پشتگیریكردنی خوێندنی زانكۆیی بەزمانی كاتاالن.
ئەم یاسایە لە بواری میدیاكانی پەیوەندی و لە چوارچێوەی دەسەاڵتەكانی 
حكومەتی كاتالۆنیادا ڕێكاری شیاو دادەنێت بۆ بەكارهێنانی كاتاالن لەپەخشەكانی 
ڕادیۆ و تەلەفزیۆن بەمەبەستی زامنكردنی ئامادەبوونی زمانی تایبەتی لە فەزای 
ڕادیۆ و تەلەفزیۆندا، جگە لەدانانی ڕێكاری گونجاو بۆ یارمەتیدانی ڕۆژنامەگەریی 
پشتگیریی  هەیە،  كولتوورییەوە  بەپیشەسازی  په یوەندی  ئەوەی  نووسراو، 
پیشەسازیی  بوارەكانی  یارمەتیدانی  ڕێكارەكانی  بۆ  دەكاتەوە  دووپات  خۆی 
سینەما و كتێب و گۆرانی و هونەرەكانی ئاهەنگگێڕی و زانیارییەكانی كۆمپیوتەر و 
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تۆڕەكانی پەیوەندی تیلیماتیك و بەرهەمەكانی ئەندازیاریی زمانەوانی كە وەكو 
بناغەی بەكارهێنانی زانیاری لە هەموو بوارەكاندا تەماشا دەكرێت.

بەر  گرتۆتە  پێویستی  ڕێكاری  ئابوورییەوە،  بەبواری سوسیۆ  سەبارەت 
بەكارهێنانی  لە  پشتیوانیكردنی  كاتاالن و  زمانی  ئامادەبوونی  ڕێكخستنی  بۆ 
تر  هی  بازاڕ و  هۆیەكی  چەند  لەبەر  كە  كایەكاندا،  هەموو  لە  زمانە  ئەم 
حكومییەكان و  كۆمپانیا  شێوەیە،  بەم  نەكرابوون.  مسۆگەر  پێویست  وەكو 
ئەهلییەكان و كۆمپانیاكانی خزمەتگوزاریی گشتی بەشێوەیەكی چوست و چاالك 
زامنكردنی  بەئامانجی  زمانەوانی  ئاساییكردنەوەی  پڕۆسەی  پاڵ  چوونەتە 
مافە زمانەوانییەكانی بەكاربەران، مەبەستیش لەوەدا وەدەستهێنانی دۆخێكی 
یەكسانییە لە بواری ئابووری لەنێوان هەردوو زماندا بەشێوه یەكی پێشكەوتوو 
بەو قەوارەیەی كە هاوواڵتیانی كاتالۆنیا بتوانن زانیاریی تەواو لەزمانی كاتاالن 
بەهاندانی حكومەتی  لە رێگای تۆڕەكانی كۆمەاڵیەتی و  وەربگرن هەمیشەیش 

كاتالۆنیا.
تەموز  13ی  یاسای 1990/16/  لەژێر ڕۆشنایی  یاسایە  ئەم  كۆتاییدا،  لە 
تایبەت بە )نیزامی تایبەتی دۆڵی ئاران( دان بەخوێندن و بەكارهێنانی ئارانیس 
تەواوی  لەگەڵ  دەیپارێزێت  دەكات و  لێ   پشتیوانی  ئاران  و  دۆڵی  لە  دەنێت 

دەسەاڵتەكانی دامەزراوە تایبەتییەكانی دۆڵی ئاراندا.
بەهەردوو  هاوواڵتیان  بۆ  هەیە  ئاماژەپێكراوی  كارەكتەرێكی  یاساكە 
چەند  بۆ  ئیدارەكان و  بۆ  دەكات  دروست  ئیلتزامێك  چەند  تەنیا  ڕەگەزیەوە، 
كۆمپانیایەكی دیاریكراو كە تایبەتن بەچاالكی و پاراستنی مافه  زمانەوانیەكانی 

هاوواڵتیان.
یاسایە  ئەم  بێت،  یاساكەوە  بەپەیكەری  پەیوەندی  بەوەی  سەبارەت 
پێكهاتووە لە سی و نۆ ماددە و هەشت بڕیاری پاشكۆیی و سێ  بڕیاری ئینتیقالی و 
سێ  كۆتایی. ماددەكان بەسەر حەوت بەشدا دابەش كراون، )بەشی بەرایی( 
دامەزراوەیی،  بەكارهێنانی  یەكەم(  )بەشی  ڕێكدەخات،  گشتییەكانی  پره نسیپە 
)بەشی دووەم( ناوەكان و )بەشی سێیەم( خوێندن و )بەشی چوارەم( هۆیەكانی 
پەیوەندی پیشەسازیی فەرهەنگی و )بەشی پێنجەم( چاالكی سوسیۆ ئابووری 

)بەشی شەشەم( هێزی دامەزراوەیی.
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بەشی بەرایی
پره نسیپە گشتییەكان

ماددەی )1(: ئامانجی ئەم یاسایە
ئۆتۆنۆمی  بنەڕەتیی  یاسای  )3(ی  ماددەی  پێشخستنی  یاساكە  ئامانجی   .1
كاتالۆنیایە بەمەبەستی پاراستن و پشتیوانی و ئاساییكردنەوەی بەكارهێنانی 
زمانی كاتاالن لە هەموو بوارەكاندا، لەگەڵ بەكارهێنانی ئارانیس لەدۆڵی 
ئیسپانی  زمانی  كاتاالن و  بەكارهێنانی زمانی  زامنكردنی  ئاران، هەروەها 

بەشێوەیەكی ئاسایی و فەرمی.
2. ئامانجە سەرەكییەكانی ئەم یاسایە ئەمانەن:-

أ - پاراستن و هاندانی بەكارهێنانی زمانی كاتاالن لەالیەن تێكڕای هاوواڵتیانەوە.
ب - هێزێكی یاسایی پاڵپشتی بەكارهێنانی فەرمی كاتاالن و ئیسپانی بكات بێ  

هیچ جێكارییەك لەنێوان هاوواڵتیاندا.
ئیدارە و  لە  كاتاالن  زمانی  بەكارهێنانی  پشتیوانیكردنی  ئاساییكردنەوە و  ت - 
لە میدیاكانی پەیوەندی كۆمەاڵیەتی و پیشەسازیی كولتووری و  خوێندن و 

جیهانی سوسیۆ ئابووری.
پ - مسۆگەركردنی فەزای زانیاریی كاتاالن بۆ سەرجەم هاوواڵتیان.

ج - مەبەستێكی دی ئەم یاسایە وەدەستهێنانی یەكسانییە سەبارەت بە ماف و 
بۆ  پێویست  كاری  ئەنجامدانی  لەگەڵ  هاوواڵتیان  زمانەوانییەكانی  ئەركە 

البردنی كۆسپەكانی بەردەم پیادەكردنی ئەم یاسایە.

ماددەی )2(: زمانی تایبەت
1. كاتاالن زمانی تایبەتی كاتالۆنیایە  و پێناسەشی دەكات وەكو گەل.

2. كاتاالن، وەكو زمانی تایبەت:-
ئیدارەی  زمانی  بەتایبەتی  كاتالۆنیایە و  دامودەزگاكانی  سەرجەم  زمانی  أ - 
حكومەتی كاتالۆنیا و ئیدارەی ناوخۆیی و دەستە گشتییەكان و كۆمپانیاكان و 
خزمەتگوزارییەكانی گشتی و میدیاكان و پەیوەندی دامەزراوەیی و خوێندن و 

ناوی شوێنەكانە.
كاتالۆنیا  لە  دەوڵەت  ئیدارەی  لەالیەن  بەكارهێنراوە  پەسندكراوی  زمانی  ب - 
لەالیەن  شێوە  بەهەمان  هەروەها  دەكات،  دیاری  خۆی  كە  شێوەیە  بەو 
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كە  دامەزراوانە  كۆمپانیا و  ئەو  بەگشتی،  ترە وە،  دامەزراوەكانی 
خزمەتگوزارییەكانیان لەوێ  پێشكێشی خەڵكی دەكەن.

3. ئەوەی لە بڕگەی 2دا هاتووە دامەزراوەكان پابەند دەكات لە پشتیوانیكردنی 
فێربوونی زمانەكە و هاندانی هاوواڵتیان بۆ بەكارهێنانی سەرەڕای سیفەتی 

فەرمی كاتاالن و ئیسپانی.

ماددەی )3(: زمانە فەرمییەكان
1. كاتاالن زمانی فەرمی كاتالۆنیایە، هەروەها زمانی ئیسپانیش.

2. زمانی كاتاالن و ئیسپانی، وەكو دوو زمانی فەرمی، هاوواڵتیان دەتوانن لە 
جیاوازی و  بێ   بهێنن  بەكاریان  تایبەتییەكان  گشت چاالكییە گشتییەكان و 
دوو  لەم  كام  بەهەر  جێبەجێكراو  یاسایییەكانی  كارە  جێكاری. سەرجەم 

زمانە فەرمییە بن بەركارن و كاریگەریی تەواویان هەیە.

ماددەی )4(: مافە زمانەوانییەكان
1. بەپێی ماددەی )3(ی یاسای بنەڕەتیی ئۆتۆنۆمی و لە چوارچێوەی سیاسەتێكی 
ئەكتیڤی حكومەتی كاتالۆنیا بۆ دروستكردنی دۆخێكی تەندروست كە بوار 
كاتالۆنیا  لە  زمانەوانی،  ئەركەكانی  ماف و  لە  تەواو  یەكسانیی  بۆ  بدات 

هەموو كەسێك مافی:-
أ - زانینی هەردوو زمانی فەرمی هەیە.

ب - گوزارشتكردنی هەیە بەهەریەك لەو دوو زمانە فەرمییە، چ بەزارەكی بێت و 
چ بەنووسین، لە پەیوەندییەكان و چاالكییە گشتی و تایبەتییەكان.

ت - بەدەمەوە هاتنی هەیە بەهەریەك لەو دوو زمانە فەرمییە لە چوارچێوەی 
ئەم یاسایەدا.

پ - بەئازادی بەكارهێنانی هەریەك لەو دوو زمانە فەرمییەی هەیە لە هەموو 
بوارەكاندا.

ج - ده كرێ كە جێكاری لەگەڵدا نەكرێت لەبەرهۆی ئەو زمانە فەرمییە كە بەكار 
دەهێنێت.

2. هەموو كەسەكان دەتوانن ڕوو لەدادگاكان بكەن بۆ وەدەستهێنانی ویالیەتی 
قەزایی سەبارەت بەمافی بەكارهێنانی زمانی خۆی.
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3. هەموو كەسەكان دەتوانن ڕوو لە ئیدارەی حكومەتی كاتالۆنیا و )سەندیكای 
سكااڵكان( بكەن و داوایان لێ  بكرێت كە لە چوارچێوەی دەسەاڵتەكانیان 

كار بكەن بۆ زامنكردنی مافە زمانەوانییەكان بەشێوەیەكی تایبەت.
 

ماددەی )5(: پره نسیپە سەرەكییەكانی كاری حكومەتی كاتالۆنیا
هاوواڵتیان و  زمانەوانییەكانی  مافە  زامنی  كاتالۆنیا  حكومەتی  پێویستە   .1
بەهەردوو  بكات  ئیسپانی  كاتاالن و  زمانی  فەرمی  ئاسایی و  بەكارهێنانی 
تواناسازیی  لێهاتوویی و  زامنی  هەروەها  دانیشتوان  سەرجەم  بۆ  زمان 
زمانەوانی میالكاتی كارمەندانی ئیدارەكان و یەكسانی تەواو بۆ هاوواڵیتان 

سەبارەت بەماف و ئەركە زمانەوانییەكان لە سەرجەم بوارەكاندا بكات.
2. پێویستە حكومەتی كاتالۆنیا كاری تەواو بكات بۆ پاراستن و پارێزگاری و 
بوارەكاندا  هەموو  لە  كاتاالن  زمانی  بەكارهێنانی  لێكردنی  پشتیوانی 
بەگرتنەبەری ڕێكاری شیا و  و تەرخانكردنی سەرچاوەی دارایی و مرۆییی 

پێویست.
ماددەی )6(: یەكێتی زمانی كاتاالن

پێكەوە  تر  ناوچەكانی  لەگەڵ  كاتالۆنیایە و  كەلەپووری  كاتاالن  زمانی   .1
دەبێت  كاتالۆنیا  پێكدەهێنن. حكومەتی  هاوبەش  زمانەوانی  كۆمەڵگەیەكی 
پێویستە  كاتاالن و  زمانی  یەكێتی  پاراستنی  لەپێناو  بكات  شەونخوونی 
هانی بەكارهێنانی بدات لە دەرەوە و پەیوەندیش ببەستێت لەگەڵ هەرێمە 

جیاجیاكانی كاتاالن زمان.
2. بەپێی یاسای بەركاربوو )پەیمانگای دیراساتی كاتاالن( سەالحیاتی زمانەوانی 

هەیە.
ماددەی )7(: داننان بەئارانێس و پاراستنی )بەیاسا ڕێك دەخرێت(

بەشی )1(
بەكارهێنانی دامەزراوەیی

ماددەی )8( باڵوكردنەوەی یاساكان
1. ئەو یاسایانەی كەوا پەرلەمانی كاتالۆنیا پەسندیان دەكات یەكسەر بەزمانی 
كاتاالن و زمانی ئیسپانی لە )رۆژنامەی فەرمیی حكومەتی كاتالۆنیا( چاپ 
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دەكرێن. پێویستە لەسەر پەرلەمان نوسخە فەرمییە ئیسپانییەكەی جێبەجێ 
بكات.

ئیدارە و  حكومەت و  یاسایییەكانی  بڕیارە  گشتی و  فەرمانە  باڵوكردنەوەی   .2
كاتالۆنیا  ناوخۆیییەكانی  ئیدارە  كاتالۆنیا و  ئەنجومەنی  دامەزراوەكانی 
كاتاالنی و  بەزمانی  یەكسەر  كاتالۆنیا(  حكومەتی  فەرمیی  )رۆژنامەی  لە 

ئیسپانی چاپ دەكرێن.
ماددەی )9(: زمانی ئیدارەكانی كاتالۆنیا

تری  گشتییەكانی  دەستە  ناوخۆیییەكان و  ئیدارە  كاتالۆنیا و  ئەنجومەنی   .1
كاتالۆنیا و دامەزراوە و كۆمپانیاكانی حكومی و كۆمپانیا خاوەن ئیمتیازەكان 
نێوانیاندا  پەیوەندییەكانی  ناوخۆیی و  لەكارەكانی  كاتاالن  زمانی  پێویستە 
لە  بهێنن  بەكاری  نۆرمەل  بەشێوەیەكی  پێویستە  هەروەها  بەكاربهێنن. 
پەیوەندی و نووسراوەكانیاندا. هەر كاتێ  ئاراستەی كەسانی یاسایی یان 
زیان  بێ   دەكەن،  كاتاالنی  دانیشتووی چوارچێوەی زمانەوانی  مەعنەوی 
گەیاندن بە مافی هاوواڵتیان لە بەكارهێنانی زمانی ئیسپانی ئەگەر خۆیان 

داوایان كرد.
2. پێویستە حكومەتی كاتالۆنیا لە رێگای بڕیار و فەرمانەكانیەوە بەكارهێنانی 
زمانی كاتاالن لە چاالكییە ئیدارییەكانی هەموو ئۆرگانەكانی دەسەاڵت ڕێك 

بخات.
لە  ناوخۆیییەكان و زانكۆكان بەگوێرەی دەقی بڕگەی )1(  3. پێویستە دەستە 

بواری دەسەاڵتەكانیاندا بەكارهێنانی زمانی كاتاالن ڕێك بخەن.
ماددەی )10(: ڕێكارە ئیدارییەكان

دەستەكانی  ناوخۆیی و  ئیدارە  كاتالۆنیا و  حكومەتی  ئەنجومەنی  ئیدارەی   .1
زیان  بێ   بەكاربهێنن  كاتاالن  ئیدارییەكانیاندا  رێكارە  لە  دەبێت  كاتالۆنیا 
وەرگرتنی  دۆكۆمێنت و  پێشكێشكردنی  لە  هاوواڵتیان  بەمافی  گەیاندن 

ئاگادارییەكانیان بەزمانی ئیسپانی ئەگەر خۆیان داوا بكەن.
2. پێویستە ئیدارە نوسخەیەكی وەرگێڕرا و بەزمانی فەرمی داواكراو، بەكەسانی 

پەیوەندیدار بدات سەبارەت بەداواكارییەكانیان.
یان  پێگەیاندن  زیان  مایەی  ببێتە  وەرگێڕراو  نوسخەی  داواكردنی  نابێت   .3

دواكەوتن و هەڵپەساردنی داواكارییەكە.
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ماددەی )11(: تواناسازی زمانەوانی كارمەندانی میالكاتی ئیدارەكانی كاتالۆنیا:
1. پێویستە میالكاتی ئیدارە و دەستە و دامەزراوە گشتییەكانی كاتالۆنیا ئاستێكی 
چ  زارەكی و  چ  فەرمی،  زمانی  هەردوو  لە  هەبێت  شیاویان  زانیاریی 

بەنووسین، بۆ ڕاپەڕاندنی ئەركە وەزیفيیەكانیان لەشوێنی كاركردن.
حكومەتی  پێویستە  هاتووە،  )1(دا  بڕگەی  لە  كەوا  ئەوەی  پیادەكردنی  بۆ   .2
كاتالۆنیا پڕۆسەی فێركردنی زمانی كاتاالن بۆ میالكاتی ئیدارەی كاتالۆنیا و 
دەستە ناوخۆیییەكان و زانكۆ حكومییەكان و ئیدارەی داد لە كاتالۆنیا زامن 

بكات و پشتوانیش بكات لە ڕێكارەكانی هەڵبژاردنی ئەو میالكانە.
3. پێویستە لە پڕۆسەی هەڵبژاردن بۆ پڕكردنەوەی پۆستەكانی میالكاتی ئیدارەی 
خزمەتگوزارییەكانی  ئیدارەی  ناوخۆیی و  ئیدارە  كاتالۆنیا و  حكومەتی 
زانینی  لە  دڵنیابوون  مەرجی  كاركردنیش،  میالكاتی  تەنانەت  زانكۆكان، 
زمانی كاتاالن، چ بەزارەكی و چ بەنووسین، ڕەچاو بكرێت بەپلەیەكی شیاو 
لە  مەبەستیانە،  كە  پۆستانەی  لەو  وەزیفەكانیان  ئەرك و  ڕاپەڕاندنی  بۆ 

چوارچێوەی ئەو تەشریعە كە بۆ ئەركی گشتی دانراوە.
ماددەی )12(: ئیدارەی دەوڵەت:

ئیدارییەكانی دەوڵەت، چ  ئیدارییەكانی ئۆرگان و دامەزراوە  1. سەرجەم كارە 
لەو  بەهەریەك  دراون  ئەنجام  كاتالۆنیا  لە  كە  بەنووسین،  چ  بەزارەكی و 

دوو زمانە فەرمییە بەركارن بەبێ  پێویستی نوسخەی وەرگێڕاو.
2. هەموو كەسەكان مافیان هەیە پەیوەندی ببەستن، چ بەزارەكی و چ بەنووسین، 
لەگەڵ ئیدارەی دەوڵەت لە كاتالۆنیا بەو زمانە فەرمییەی كە خۆیان هەڵی 

دەبژێرن، بێ  پەنابردن بۆ وەرگێڕان.
ماددەی )13(: كارە قەزایییەكان

1. تێكڕای كارە قەزایییەكان، چ بەزارەكی و چ بەنووسین، كە بەیەكێ  لەو دوو 
زمانە فەرمییە ئەنجام دەدرێن بەركارن بێ  پێویستی وەرگێڕان.

2. هەموو كەسەكان مافیان هەیە پەیوەندی ببەستن، چ بەزارەكی و چ بەنووسین، 
لەگەڵ ئیدارەی داد بەو زمانە فەرمییەی كە خۆیان دەیانەوێت و بێ  ئەوەی 

داوای وەرگێڕانیان لێ  بكرێت.
حوكمە  دادگاكان و  بڕیاری  دەكەن  داوا  كە  كەسانە  ئەو  هەموو  پێویستە   .3
پووچەڵكراوەكان بەزمانی فەرمی داواكراو وەربگرن، بێ  دواكەوتن لەبەر 
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هۆی زمان پێیان بدرێت.
4. ئەوەی لە بڕگەكانی )1، 2، 3(دا هاتووە لەسەر دادگاكانی كڵێسە و ناوبژیوانیش 

پیادە دەكرێت.
5. بۆ پڕكردنەوەی پۆستەكانی كارمەندانی میالكاتی ئیدارەی داد لە كاتالۆنیا 

پێویستە دەقی ماددەی 11 پیادە بكرێت.
ماددەی )14(: دۆكومێنتە حكومییەكان

1. ئەو دۆكومێنتە حكومییانەی كە بە یەكێ لەو دوو زمانە فەرمییە بەخشراوە 
بەركارن.

2. پێویستە دۆكومێنتە حكومییەكان بەو زمانە فرمییە بنووسرێت كە كەسی 
بەخشێنەر هەڵیدەبژێرێت، یان، ئەگەر زیاتر لە داواكارێك بوو، بەو زمانە 
نەكەون،  ڕێك  بەزمانەكە  سەبارەت  ئەگەر  ڕێكدەكەون،  لەسەری  كە 
فەرمی  زمانی  بەهەردوو  پێویستە  دۆكومێنتەكە  یان  نووسراوەكە  ئەوە 

بنووسرێت.
كەسانی  لە  پرسیار  بەڕوونی  پێویستە  دۆكومێنتەكە،  لەنووسینی  بەر   .3
نابێت  لە هەموو حاڵەتێكدا  بكرێت كە كام زمان هەڵدەبژێرن،  بەخشێنەر 
نووسین و  دواكەوتنی  مایەی  ببێتە  زمان  ئەو  یان  زمان  ئەم  هەڵبژاردنی 
ئەوە  هەڵنەبژارد  زمانەكەی  بەڕوونی  ئەگەر  دۆكومێنتەكە،  مۆڵەتدانی 

دۆكومێنتەكە بەزمانی كاتاالن دەنووسرێت.
4. پێویستە بەڵگەنامە گشتییەكان بەزمانی ئیسپانی یان كاتاالن بدرێت، بەپێی 
ویستی كەسی داواكار دەبێت تەرجەمەش بكرێن هەر كاتێ  پێویستی كرد.
بەدەمەوه چوونی  لەئاستی  گشتییەكان  بەڵگەنامە  نووسینی  پێویستە   .5
لەو دوو زمانە فەرمییە و دەبێت ئەو میالكاتە  هاوواڵتیان بن بەهەریەك 
كەسانێك بن كە زانیاریی تەواویان هەبێت لەهەردوو زمان بۆ ڕاپەڕاندنی 

ئەركە وەزیفيیەكانیان لەو جێگایە.
ماددەی )15(: دۆكومێنتە مەدەنی و بازرگانییەكان

1. زمان مەرج نییە لە دۆكومێنتە تایبەتییەكان، بۆیە بەهەر زمان بنووسرێت 
بەركارن، جگە لەو وەرگێڕانانە نەبێـت كە بۆ یاساكانی مەدەنی، بازرگانی 
لە  زمانەكە  كە  حاڵەتانەی  لەو  جێبەجێكردنی  بۆ  دەكرێت  دادبینی  یان 

كاتالۆنیا فەرمی نەبێت.
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بێت  هەرچيیەك  تر،  ئەوانی  یان  گرێبەستەكان  تایبەتییەكان،  دۆكومێنتە   .2
سروشتيیەكەیان بەهەر كام لەو دوو زمانە فەرمیيە لە كاتالۆنیا نووسرابن 
كاریان پێ  دەكرێت و پێويستیشی بەهیچ وەرگێرانێك نییە و لە چوارچێوەی 

سنووری كاتالۆنیاش جێبەجێ  دەكرێن.
3. ئەو دۆكومێنتانەی كە لەبڕگەی )2( دا ئاماژەیان پێ  كراوە پێویستە بەو زمانە 
فەرمیيە بنووسرێن كە هەردووال ئیتفاقی لەسەر دەكەن، لەگەڵ ئەوەشدا، 
گرێبەستی  یان  ئاسایی  یا  ناچاری  پێكهاتنی  بە  پەیوەندی  هات و  ئەگەر 
بەركاربەران  كە  بنووسرێن  زمانە  بەو  پێویستە  بێت،  مەرجدارەوە 
مەبەست،  خاوەن  دەستی  بەر  بخرێنە  ڕاستەوخۆ  دەبێت  هەڵیدەبژێرن و 

بەزمانی كاتاالن و ئیسپانی و بەوێنەی جیاواز.
4. هەموو جۆرەكانی قەواڵەی بەنرخ كاریان پێ دەكرێت، تەنانەت ئەوانەی كە 
نوێنەرایەتی پشكەكانی كۆمپانیا بازرگانیيەكانیش دەكەن، بەهەر كام لەو 

دوو زمانە فەرمیيە نووسرابن.
كە  دی  دۆكومێنتەكانی  چەك و  دەفتەرەكانی  ڕێپێدان و  قەواڵەكانی  چەك و   .5
لەالیەن دەستە دارایييەكانەوە ئاراستەی مەعمیلەكانی خۆیان كرابن دەبێت 

بەزمانی كاتاالن نووسرابن بەالنی كەمەوە.
ماددەی )16(: ڕێككەوتنە دەستەييیەكانی كاركردن:

زمانە  دوو  لەو  كام  بەهەر  كاركردن  دەستەييیەكانی  ڕێككەوتنە  هەموو   .1
فەرميیە نووسرابن كاریان پێ  دەكرێت.

2. پێویستە ڕێككەوتنە دەستەیییەكانی كاركردن بەو زمانە فەرمییە بنووسرێن 
كە الیەنەكان لەسەری ڕێكدەكەون یان، ئەگەر ڕێككەوتن نەبوو، بەهەردوو 

زمانی فەرمی بەاڵم بەوێنەی جیاواز.
ماددەی )17(: تۆمارە حكومییەكان )گشتییەكان(

1. تێكڕای ئەو تۆمارانەی كە بەیەك لەو دوو زمانە فەرمییە ئەنجام دەدرێن 
كاریان پێ  دەكرێت.

مۆركی  تەنیا  كە  ئەوانەی  تەنها  كاتالۆنیا،  گشتییەكانی  تۆمارە  هەموو  لە   .2
ئەنجام  فەرمییە  زمانە  بەو  تۆمارەكان  پێویستە  پێوەیە،  كارگێڕییان 
بدرێن كە دۆكومێنتەكەی پێ نووسراوە. ئەگەر دۆكومینتەكە بەدوو زمان 
نووسرابێ ، ئەوە بەو زمانە جێبەجێ  دەكرێت كە كەسی داواكار پێشكێشی 
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كردووە بۆ تۆماركردن.
لە  كە  دەربچوێنن  فەرمییە  زمانە  بەو  بەڵگەنامەكان  تۆماركاران  پێویستە   .3

داواكەدا بەكارهێنراوە.
داخوازییەكانی  كە  بن  ئاستەدا  لەو  تۆماركردن  فەرمانگەكانی  دەبێت   .4
پێویستە  فەرمییە و  زمانە  دوو  لەو  كام  بەهەر  بكەن  ڕایی  هاواڵتیان 
كارمەندەكانیانیش زانیاری شیاویان هەبێت لەهەردوو زمان بۆ ڕاپەڕاندنی 

ئەركە وەزیفيیەكانیان لەسەر كار.
5. پێویستە لەهەر فەرمانگەیەكی تۆماركردن بتوانرێت ڕاستەوخۆ و بەدڵنیایییەوە، 
زمانی  وەربگێڕرێتە سەر  تۆمارێك  هەموو  بەنووسین،  چ  بەزارەكی و  چ 

فەرمیی داواكرا و بۆ كەسی پەیوەندیدار.
6. دەبێت فۆڕم و ئەنكێت و چاپەمەنییەكان كە خراونەتە بەر دەستی خەڵكی لە 

فەرمانگەكانی تۆماركردن بەالنی كەمەوە بەزمانی كاتاالن بێت.

بەشی دووەم
ناوی ناوداران

ماددەی )18(: شوێنەكان
زمانەوانیی  ڕێنمایییەكانی  بەپێی  كاتالۆنیا  لە  شوێنەكان  ناوی  پێویستە   .1
پەیمانگای دیراساتی كاتاالن یەك شێوەی فەرمی هەبێت بەكاتاالن، جگە لە 

شوێنەكانی دۆڵی ئاران نەبێت، كە بە ئارانێس دەبێت.
2. دیاریكردنی ناوی شارەوانی و ناوچەكان بەپێی تەشریعاتی نیزامی ناوخۆیی 

ڕێك دەخرێت.
3. دیاریكردنی ناوی ڕێگاوبان و ناوەندەكانی دانیشتوانی سەر بەشارەوانییەكان 
لە دەسەاڵتی حكومەتی كاتالۆنیایە، بەڕێگاوبانەكانی نێوان شارەكانیشەوە.
4. ئەو ناوانەی كە لە بڕگەكانی )2، 3( دا ئاماژەیان پێ  كراوە سەرجەم یاسایین و 

پێویستە ناونیشانەكانیش لەگەڵیاندا هەماهەنگی بێت.
ماددەی )19(: ناو  و نازناوەكان

1. هاوواڵتییانی كاتالۆنیا مافیان هەیە لە بەكارهێنانی ناو و نازناوەكانی كاتاالنی 
بەشێوەیەكی ئاسایی و دروست.

نازناوەكانیان  ناو  و  دروستیی  لەراستی و  دەتوانن  پەیوەندیدار  كەسانی   .2
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دڵنیابن كە لە تۆماری مەدەنی بەزمانی كاتاالن قەید كراوە.
نازناوی  و  ناو  لەسەر  ئارانێس  زمانەوانی  یاسای  بەگوێرەی  پێوەرە  ئەم   .3

ئارانیش پیادە دەكرێت.

بەشی سێیەم
خوێندن

ماددەی )20(: زمانی خوێندن
1. كاتاالن، وەكو زمانی تایبەتی كاتالۆنیا، زمانی خوێندنیشە لە هەموو ئاست و 

قۆناغ و جۆرەكانی پەروەردەیی.
بكاتە  لەهەر قۆناغێكدا بێت زمانی كاتاالن  پێویستە مەڵبەندەكانی خوێندن   .2
ئامرازی گوزارشتكردنی ئاسایی لە چاالكییەكانی فێركاری و ئیداری چ لە 

ناوەوە و چ لە دەرەوە.
ماددەی )21(: خوێندنی نا زانكۆیی

1. دەبێت زمانی كاتاالن بەشێوەیەكی نۆڕمالی وەكو زمانی پەیوەندی و فێركاری 
لە خوێندنی زانكۆیی بەكاربهێنرێت.

2. مندااڵن مافیان هەیە خوێندنی سەرەتایی بەزمانی ئاسایی خۆیان بخوێنن، 
چ بە زمانی كاتاالن بێت یان بەزمانی ئیسپانی، پێویستە ئیدارە ئەم مافە 
مسۆگەر بكات و هۆكاری پێویستیش بخاتە بەردەست بۆ سەرخستنی ئەو 
مناڵەكانیانەوە  بەناوی  دەتوانن  سەرپەرشتیاران  یان  باوكان  پڕۆسەیە. 

داوای پیادەكردنی ئەو مافە بكەن.
3. پێویستە خوێندن بەزمانی كاتاالن و زمانی ئیسپانی ئامادەبوونێكی شیاوی 
هەبێت لە پالن و پڕۆگرامەكانی خوێندندا، بەو شێوەیە كە مندااڵن هەموویان، 
بتوانن  خوێندندا  قۆناغی  سەرەتای  لە  ئاسایییان،  زمانی  بێت  كام  هەر 
بەشێوەیەكی ڕاست و دروست هەردوو زمانی فەرمی لە كۆتایی خوێندنی 

ئیلزامیدا بەكاربهێنن.
سیاسەتێكی  پەروەردەیی  ئیدارەی  پێویستە  ئیلزامی  پۆست  خوێندنی  لە   .4
فێركاری و ئەكادیمی وەها بەڕێوە ببات كە زامنی سەرخستنی پڕۆسەی 
الوان  سەرجەم  تاوەكو  بكات  زمان  دوو  هەر  بەكارهێنانی  فێركردن و 
پاشخانێكی ئەكادیمی و كولتووریی تایبەت بەو پڕۆسەی خوێندنە وەربگرن.
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5. نابێت قوتابیان لەبەر هۆی زمانی ئاسایی خۆیان لە سەنتەر و گرووپ و پۆڵی 
جیا جیا جیاوزا بكرێنەوە.

6. نابێت بڕوانامەی خوێندنی دواناوەندی بەهیچ قوتابییەك بدرێت ئەگەر دڵنیا 
كاتاالن و  زمانی  لە  بەنووسین،  چ  بەزارەكی و  چ  زانیارییەكانی،  لە  نەبن 

زمانی ئیسپانی تایبەت بەو قۆناغە.
7. نابێت مەرجی زانینی زمانی كاتاالن داوا بكرێت لەحاڵەتی ئەو قوتابیانە كە 
لەفێربوونی یان لە بەشێكی لەماوەی خوێندنیاندا بەخشراون یان ئەوانەی 
قۆناغی خوێندنی ئیلزامییان لەدەرەوەی سنووری كاتالۆنیا تەواو كردووە، 

بۆ ئەو حاڵەتانە پێویستە حكومەتی كاتالۆنیا ڕێنمایی دەربكات.
لە كاتالۆنیا  8. ئەو قوتابیانەی كەوا درەنگ خراونەتە بەر پڕۆسەی خوێندن 

پێویستە پاڵپشتی و گرنگییەكی زۆرتریان پێ بدرێت لە خوێندنی كاتاالندا.
ماددەی )22(: خوێندنی زانكۆیی

مافیان  قوتابیان  مامۆستایان و  زانكۆییدا  و  بااڵ  خوێندنی  مەڵبەندەكانی  لە   .1
هەیە، لە هەموو حاڵەتدا، بەزارەكی یان بەنووسین، گوزارشت بكەن بەو 

زمانە فەرمییەی كە خۆیان دەیانەوێت.
2. حكومەتی كاتالۆنیا و زانكۆ و دامەزراوەكانی خوێندنی بااڵ، لە چوارچێوەی 
مسۆگەركردن و  بۆ  بگرنەبەر  پێویست  ڕێكاری  دەبێت  دەسەاڵتەكانیان 
چاالكییەكانی  سەرجەم  لە  كاتاالن  زمانی  بەكارهێنانی  پشتیوانیكردنی 
دكتۆرا و  ماستەرنامە و  بەنووسینی  توێژینەوە  فێركاری و  دەزگاكانی 

ڕكابەرییەكانی زانستیشەوە.
3. پێویستە زانكۆكان كۆرس و خول و ئامرازی شیاو ئامادە بكەن بۆ قوتابیان و 
مامۆستایان لەپێناو پەیداكردنی شارەزایییەكی زیاتر لە تێگەیشتنی زمانی 

كاتاالن.
بۆ  دابنێن  تایبەتمەند  پێوەری  دەتوانن  پێویستدا،  حاڵەتی  لە  زانكۆكان،   .4
بە  پەیوەندییان  كە  چاالكییانەی  لەو  زمانەوانی  سیاسەتی  پیادەكردنی 

ئیلتیزاماتی نێودەڵەتییەوە هەیە.
ماددەی )23(: پێگەیاندنی بەردەوام و نیزامی خوێندنی تایبەت

پێویستە  گەورەكان  بۆ  بەردەوامی  پێگەیاندنی  كۆرسەكانی  پڕۆگرامی  لە   -1
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خوێندنی كاتاالن یان ئیسپانی بەگوێرەی پێوەرەكان بێت.
خوێندن  دەبێت  زمانەكان  تایبەتی  نیزامی  خوێندنی  سەنتەرەكانی  لە   -2

بەهەردوو زمانی فەرمی بێت.
3- لەو سەنتەرانەی خوێندنی نیزامی تایبەتی كە سەر بەحكومەتی كاتالۆنیان و 
لە پڕۆگرامەكانیاندا زمان ناخوێندرێت پێویستە كۆرساتی زمانی كاتاالن 

بۆ ئەو قوتابیانە بكرێتەوە كە ئاستی زانیارییان لە زمانەكە نزمە.
ماددەی )24(: دەستەی مامۆستایان

1. پێویستە مامۆستایانی سەنتەرەكانی فێركاری لە كاتالۆنیا لەهەر قۆناغێكی 
بەئاسانی  شارەزابن و  فەرمی  زمانی  هەردوو  بن  زانكۆییدا  نا  خوێندنی 

هەردوو زمان بەكاربهێنن لە ئەركی وانە وتنەوەیان.
2. دەبێت پالنەكانی خوێندن بۆ كۆرس و مەڵبەندەكانی پێگەیاندنی مامۆستایان 
بەشێوەیەك ئامادەكرابێت كە قوتابیان بەهەردوو زمانی فەرمی شارەزایی 

ئەوەیان هەبێت بەپێی پێداویستیی پسپۆڕایەتی فێركاری.
3. پێویستە مامۆستایانی مەڵبەندەكانی خوێندنی زانكۆیی لە كاتالۆنیا بەگوێرەی 
لە  هەبێت  باشیان  شارەزایی  خۆی  فێركاریی  ئەركی  پێداویستییەكانی 
هەردوو زمانی فەرمی، ئەم پێوەرە لەسەر مامۆستایانی میوان و حااڵتی 
ماوەی  میكانیزم و  پێویستە  زانكۆكان  لەسەر  ناكرێت،  پیادە  هاوشێوە 

دیاریكراو دابنێن بۆ جێبەجێكردنی ئەم پره نسیپە.
 

بەشی چوارەم
هۆیەكانی پەیوەندی و پیشەسازیی كولتووری

ماددەی )25(: میدیاكانی ڕادیۆو تەلەفزیۆنی حكومی
1. پێویستە زمانی بەكارهێنراو لەو هۆیانەی ڕادیۆ و تەلەفزیۆن كە حكومەتی 
كاتالۆنیا و دەستە ناوخۆیییەكانی كاتالۆنیا بەڕێوەی دەبه ن زمانی كاتاالن 
بێت. لەم چوارچێوەیەدا، هۆیەكانی سەر بەدەستە ناو خۆیییەكان دەتوانن 

خەسڵەتەكانی ناوچەی دەسەاڵتیان لەبەرچاو بگرن.
2. بێ  زیان گەیاندن بەپیادەكردنی ئەوەی لە بڕگەكانی )1، 5(ی ماددەی 26 
هاتووە، پێویستە ئەو میدیایانەی كە لە بڕگەی 1 ی ئەم ماددەیە ئاماژەیان 
پێ  كراوە پشتیوانی لە گوزارشتی كولتووری بكەن لە كاتالۆنیا، بەتایبەتی 
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كولتووری كاتاالن.
ئاسایییەكانیدا  پڕۆگرامە  لە  كاتاالن  تەلەفزیۆنی  ڕادیۆ و  دەستەی  دەبێت   .3

پەخشی ڕادیۆ و تەلەفزیۆنی ئاراینس لە دۆڵی ئاران مسۆگەر بكات.
ئەو  بۆ وەرگرتنی پەخشی  بكات  ئاسانكاری  كاتالۆنیایە  لەسەر حكومەتی   .4
بەرنامەكانیان  كاتاالن  بەزمانی  ترەوە  ناوچەكانی  لە  كە  تەلەفزیۆنانە 

پەخش دەكەن.
ماددەی )26(: هۆیەكانی ڕادیۆ و تەلەفزیۆنی ئەهلی

1. بێ  زیان گەیاندن بەپیادەكردنی یاسای ژمارە 5/1996/8ی تەمووز، تایبەت 
بەڕێكخستنی پڕۆگرامی هۆیەكانی بیستن و بینین لەڕێگای كێبڵ، پێویستە 
ئەو كیانانەی كەوا یاسای ئاماژەپێكراو دەیگرێتەوە بەالنی كەمەوە زامنی 
ئەوە بكات كە لە 50% ماوەی پەخشكردنی پڕۆگرامەكانی بەزمانی كاتاالن 

بێت.
سنووری  ئەهلییەكانی  تەلەفزیۆنە  لەسەر  هاتووە  )1(دا  بڕگەی  لە  ئەوەی   .2

كاتالۆنیاش پیادە دەكرێت.
كاتالۆنیاوە  حكومەتی  لەالیەن  كە  ئەهلییانە  كەناڵە  ڕادیۆ و  ئەو  پێویستە   .3
مۆڵەتیان پێدراوە بەالنی كەمەوە زامنی ئەوە بكەن كە لە 50%ی ماوەی 
بەپێی  كاتالۆنیا  حكومەتی  بێت.  كاتاالن  بەزمانی  بەرنامەكانیان  پەخشی 
دەسەاڵتەكانی بۆ ئەو مەبەستە دەتوانێت ئەو ڕێژەیە بەفەرمانی وەزاری 

زیاد بكات.
4. حكومەتی كاتالۆنیا پێویستە ڕێژەی بەكارهێنانی زمانی كاتاالن لە پەخشی 
ڕادیۆ و تەلەفزیۆنە ئەهلییەكان چ بەكێبڵ و چ بەشەپۆڵی ئەرزی زیاد بكات و 
دابنێت  ئەهلییه كان  دەزگا  بۆ  مۆڵەت  بەخشینی  بۆ  مەرجیش  دەتوانێت 

سەبارەت بەڕێژەی بەكارهێنانی كاتاالن.
كەلە  بكەن  ئەوە  زامنی  تەلەفزیۆن  ڕادیۆو  وێستگەكانی  پێویستە   .5
ئامادەیییەكی  كاتاالن  هونەرمەندانی  گۆرانی  مۆسیقاو  پڕۆگرامەكانیاندا 
شیاوی هەبێت، بەالنی كەمەوە لە 25%ی بەزمانی كاتاالن یان بەئارانیش 

بێت.
6. پێویستە ئەو پەخشانەی كەوا ئاراستەی دۆڵی ئاران دەكرێن، لە بەرنامەكانیاندا 

زمانی ئارانی ئامادەیەكی بەرچاوی هەبێت.
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ماددەی )27(: هۆیەكانی میدیای نووسراو
كە  خولەكییانە  چاپەمەنییە  لەو  نووسراو  پەیوەندیی  لەهۆیەكانی  دەبێـت   .1
زمانی  دەردەچن  ناوخۆیییەكانەوە  دەستە  كاتالۆنیا و  حكومەتی  لەالیەن 

ئاسایی بەكارهێنراو كاتاالن بێت.
چاپەمەنییە  بەو  پێشكێش  كۆمەك  یارمەتی و  كاتالۆنیا  حكومەتی  پێویستە   .2
كاتاالن  بەزمانی  گشتی  بەشێوەیەكی  كە  بكات  تیراژە  فرە  خولەكییە 

دەردەچن.
3. حكومەتی كاتاالن و دەستە ناوخۆیییەكان دەبێت یارمەتی و كۆمەك پێشكێشی 
بەگشتی  كە  بكات  هەرێمایەتی  یان  ناوخۆ  خولەكییەكانی  چاپەمەنییە 

بەزمانی كاتاالن دەردەچن.
 3  ،2 بڕگەكانی  لە  كە  یارمەتییانە  كۆمەك و  ئەو  بەخشینی  لە  پێویستە   .4
ئاماژەیان پێ  كراوە ڕەچاوی پێوەرە بابەتیانەكانی پەخشكردن و بازرگان و 
لەژێر  خەمڵێنراو  بودجەی  چوارچێوەی  لە  بكرێت  كاتاالن  بەكارهێنانی 

كۆنتڕۆڵی پەرلەمان یان دانیشتنەكانی دەستە ناوخۆیییەكان.
ماددەی )28(: پیشەسازییەكانی كولتووری و هونەرەكانی ئاهەنگگێڕی

1. پێویستە حكومەتی كاتالۆنیا پشتیوانی و هانی:-
أ - داهێنانی ئەدەبی و زانستی بەزمانی كاتاالن بدات و كۆمەكی باڵوكردنەوەشیان 
هانی  هەروەها  تایبەت،  زمانەوانی  بواری  لەدەرەوەی  ناوەوە و  لە  بكات 
بۆ  كاتاالنەوە  زمانی  لە  زانستییەكان  ئەدەبی و  بەرهەمە  وەرگێڕانی 

زمانەكانی تر و بەپێچەوانەوە بدات.
خولەكییەكان  چاپەمەنییە  كتێب و  باڵوكردنەوەی  دابەشكردن و  چاپ و  ب - 

بەزمانی كاتاالن.
ت - بەرهەمهێنانی پیشەسازی سینەما بە كاتاالن و دۆبالژو وەرگێڕانی حیواراتی 

فلیمەكان بۆ زمانی كاتاالن.
لەگەڵ  دەنگییەكان  تۆمارە  باڵوكردنەوەی  دابەشكردن و  بەرهەمهێنان و  پ - 

كەرەستەی هۆیەكانی بینین و بیستن.
ج - بەرهەمهێنان و پێشكێشكردنی هونەرەكانی ئاهەنگگێڕی بەزمانی كاتاالن.

ح - داهێنان و ژەنین و باڵوكردنەوەی مۆسیقاو گۆرانی بەزمانی كاتاالن.
خ - بەهەرمهێنان و باڵوكردنەوە و دابەشكردنی كەرەستەی نووسین و دەنگسازی 
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پێشكێشكردنی  لە  جگە  نابینا،  بەكەسانی  تایبەتە  كە  كاتاالن  بەزمانی 
كولتوورێكی بناغەیی بەزمانی كاتاالن بۆ ئەو توێژە كۆمەاڵیەتییە.

د - هەر هۆكارێكی كولتووری گشتیی تر كە بەزمانی كاتاالن بێت.
2. هەموو ئەو ڕێكارانەی كە دەگرێتەبەر بۆ پشتیوانیكردنی بەكارهێنانی زمانی 
پێوەری  بەپێی  پێویستە  تر  ئەوانی  كولتووری و  پیشەسازییە  لە  كاتاالن 

بابەتییانە و بێ  جێكاری بێت لە چوارچێوەی بودجەی خەمڵێنراودا.
3. بۆ وەدەستهێنانی ئامادەبوونێكی بەرچاوی زمانی كاتاالن لە پێشكێشكردنی 
نیزامی  لەڕێگای  دەتوانێت  كاتالۆنیا  حكومەتی  سینەما،  پیشەسازیی 
بەرهەمە  ئەو  بۆ  بخات  ڕێك  دابەشكردن  شاشە و  زمانەوانی  كۆتای 
سینەمایییانە كە دابەش و دۆبالژیان وەردەگێڕرێت بەو زمانە كە جیاوازە 
لە زمانە ڕەسەنەكەی خۆی. ئەو كۆتانە كە دانراون بۆ بەرهەمە دۆبالژ و 
پێوەرە  ئەم  بێت.  زیاتر  لەڕێژەی %50  نابێت  كاتاالن  بۆ  وەرگێڕراوەكان 
دەشێت لە چوارچێوەی یاسای دەوڵەت ژمارە 1994/17، 8ی حوزەیران، 

)یاسای پاراستن و پشتیوانیكردنی هونەری سینەما( جێبەجێ  بكرێت.
ماددەی )29(: پیشەسازییەكانی زمان و زانیاری )معلوماتی(

پێویستە حكومەتی كاتالۆنیا لەپێناو هاندان و پشتیوانیكردن ڕێكارگەلێكی شیاو 
بگرێتەبەر بۆ:-

بەرهەمێك  جۆرە  هەموو  پێكردنی  بازرگانی  بەرهەمهێنان و  توێژینەوە و  أ - 
بەزمانی كاتاالن كە پەیوەندییان بەپیشەسازییەكانی زمانەوە هەیە، وەكو 
ئامێرەكان و  ڕێگەی  لە  وەرگێڕان  دەنگ و  ناسینەوەی  سیستەمەكانی 

هاوشێوەی دی بەپێی پێشكەوتنەكانی تەكنەلۆژی.
كایەكانی  )Softwares( و  پێكردنی  بازرگانی  دابەشكردن و  بەرهەمهێنان و  ب - 
كاتاالن،  بەزمانی  دی  میدیای  فرە  بەرهەمەكانی  دیجیتال و  كۆمپیوتەر و 
هەروەها ئەگەر پێویستی كرد وەرگێڕانی ئەو بەرهەمانە بۆ زمانی كاتاالن.
تۆرەكانی  لە  كاتاالن  زمانی  بە  زانیارییەكان  بەرهەم و  ئامادەبوونی  ت - 

)تێلەماتیك(ی.
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بەشی پێنجەم
چاالكی سوسیۆ- ئابووری

ماددەی )30(: كۆمپانیا گشتییەكان
ناوخۆیییەكان  دەستە  كۆمپانیاكانی  كاتالۆنیا و  حكومییەكانی  كۆمپانیا   .1
لەگەڵ كۆمپانیاكانی كەرتی تایبەتی ئەو سنوورە لەكاتی گرتنەبەری هەر 
ڕێكارێك یان ئەنجامدانی كاری وەبەرهێنان پێویستە بەشێوەیەكی ئاسایی 
زمانی كاتاالن بەكاربهێنن لە كارو نووسراوەكانی نێوانیاندا، هەروەها لە 
بەستانی  قوتووبەندو  ئەتەكێت و  بەكارهێنان و  ڕێنمایییەكانی  ناونیشان و 

بەرهەمەكان یان ئەو خزمەتگوزارییانەی لەوێدا پێشكێش دەكرێن.
لە  پێویستە  پێ كردووە  ئاماژەمان  )1(دا  بڕگەی  لە  كەوا  كۆمپانیانەی  ئەو   .2
پەیوەندی و ئاڵوگۆڕ و ئاگادارییەكانیاندا زمانی كاتاالن بەكاربهێنن، هەروەها 
لە لیستەكانی كڕین و تەواوی دۆكومینتەكانی بازرگانی تر كاتێ  ئاراستەی 
كاتاالنن، بێ  زیان  نیشتەجێی سنووری زمانی  ئەو كەسانەی دەكەن كە 
یان  گەیاندن بەمافی ئەو هاوواڵتییانەی كە دەیانەوێت بەزمانی ئیسپانی 

لەم حاڵەتە بەزمانی كاتاالن داوای بكەن.
ماددەی )31(: كۆمپانیاكانی خزمەتگوزاریی گشتی

1. ئەو كۆمپانیا و دامەزراوە حكومی یان ئەهلییانە كە چاالكی و خزمەتگوزاریی 
ته مویلكردن و  گواستنەوە و  كۆمپانیاكانی  وەكو  دەكەن  پێشكێش  گشتی 
پەیوەندی و ئەوانی تر پێویستە بەالنی كەمەوە زمانی كاتاالن بەكاربهێنن 

سەبارەت بە ناونیشان و پەیوەندییە مایكرۆفۆنییەكانیان.
نیشتەجێی  كەسانی  ئاراستەی  كە  نووسراوانە  ئاگادارییە  پەیوەندی و  لەو   .2
)1(دا  بڕگەی  لە  كە  دامەزراوانە  كۆمپانیاو  ئەو  لەالیەن  دەكرێت  كاتاالن 
ئەنجام  كاتاالن  بەزمانی  كەمەوە  بەالنی  پێویستە  پێ كردووە  ئاماژەمان 
بەزمانی  بەوەرگرتنیان  هاوواڵتیان  بەمافی  گەیاندن  زیان  بێ   بدرێن، 

ئیسپانی ئەگەر خۆیان داوای بكەن.
3. ئەوەی لە بڕگەی )2(دا هاتووە و پەیوەندی بەلیستی كڕین و دۆكومینتەكانی 
نەبێ   ناكۆك  كە  لێكدەدرێتەوە  شێوەیە  بەو  هەیە  بازرگانییەوە  تری 
لەگەڵ دەسەاڵتی دەوڵەت بۆ ڕێكخستن و ئەنجامدانی ئەو خزمەتگوزارییە 
كۆمپانیا و  لەڕێگەی  یان  ڕاستەوخۆ  بەشێوەیەكی  كاتێ   پێكراوانە  ئاماژە 

دامەزراوەكانیانەوە پێشكێش دەكەن.
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ماددەی )32(: بایەخدان بەخەڵكی
1. ئەو كۆمپانیا و دامەزراوانە كە بۆ فرۆشتنی ئەو بەرهەمانە یان پێشكێشكردنی 
ئەو خزمەتگوزارییانە تەرخان كراون و چاالكییەكانیان لە كاتالۆنیا ئەنجام 
دەدەن پێویستە لەو ئاستەدابن كە بتوانن داخوازییەكانی بەكاربەران بەجێ 

بێنن كاتێ  بەیەك لەو دوو زمانە فەرمییەی كاتالۆنیا گوزارشت دەكەن.
2. حكومەتی كاتالۆنیا پێویستە لەڕێگای گرتنەبەری ڕێكاری شیاوەوە پشتیوانی 
لەئامرازی بەكارهێنانی كاتاالن بكات لەو بوارەی كە لەبڕگەی )1( ئاماژەی 

پێ  كراوە.
پێشكێشكردنی  بەڵگەكانی  هەمیشەیی و  گشتی  زانیاریی  تابلۆكانی  هێما و   .3
خزمەتگوزارییەكان بۆ كەسانی سوودمەند و بەكاربەر لەو دامەزراوانە كە 
ڕووی لە خەڵكی كراوە پێویستە بەالنی كەمەوە بەزمانی كاتاالن نووسرابن، 
ئەم پێوەرە ماركە و ناوە بازرگانی و ئەو ناونیشانە ناگرێتەوە كە لەالیەن 

یاسای موڵكدارێـتی پیشەسازی پارێزراون.
ماددەی )33(: كۆمپانیا گرێبەستەكان یان یارمەتیدراوەكان

1. ئەو كۆمپانیانەی كە گرێبەست یان ڕێكەوتنێكی هاوبەشیان بەستووە لەگەڵ 
حكومەتی كاتالۆنیا یان دەستە ناوخۆیییەكانی كاتالۆنیا، یان سوودمەندبن 
زمانی  كەمەوە  بەالنی  پێویستە  دەكرێت،  هاوكاری  یان  یارمەتییەكان  لە 
كە  دۆكومێنتانەی  ئەو  ئاگاداری و  ناونیشان و  لە  بەكاربهێنن  كاتاالن 

ئاراستەی خەڵكی دەكرێن.
ماددەی )34( پێشكێشكردنی زانیاری بە بەكاربەر و سوودمەندان

گرتنەوە و  بەرگ  قوتووبەندكردن و  بەستان و  كاری  سەر  زانیارییەكانی   .1
هەرێمایەتیی  سنووری  لە  كە  بەرهەمانە  ئەو  بەكارهێنانی  ڕێنمایییەكانی 
كاتالۆنیا دابەش دەكرێت پێویستە بەزمانی كاتاالن یان ئیسپانی یان هەر 

زمانێكی یەكێتی ئەوروپا بنووسرێن.
بەرهەمە  ڕووی  لەسەر  پاشكۆكان  خۆبەشە  زانیارییە  ئیلزامی و  داتا   .2

كاتاالنەكان پێویستە بەالنی كەمەوە بەزمانی كاتاالن بێـت.
بدات  پێویست  زانیاریی  فەرمانەوە  لەڕێگای  كاتالۆنیا  حكومەتی  پێویستە   .3
پێویستە  هەروەها  دیاریكراو.  كەرتی  سوودمەند و  بەكاربەر و  بەكەسانی 
بەكارهێنان و  چۆنیەتی  لەسەر  بكات  خەڵكی  ڕێنمایی  تایبەت و  زانیاریی 

سوودوەرگرتن لەو بەرهەم و خواردەمەنی و قوتووبەند بەزمانی كاتاالن.
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ماددەی )35( ڕێكالم
1. پێویستە بەشێوەیەكی گشتی لە هەموو ڕێكالمەكانی ئەنجومەنی حكومەتی 
تێكڕای  ئەهلی و  كۆمپانیاكانی حكومی و  ناوخۆیییەكان و  ئیدارە  كاتالۆنیا و 
دامەزراوەكان و ئەو دەستە یاسایییانە كە لە سنووری جوگرافی كاتالۆنیا 

كاردەكەن زمانی كاتاالن بەكاربهێنن.
ڕێكاری  لەڕێگای  لۆكاڵییەكان  دامەزراوە  كاتالۆنیا و  حكومەتی  پێویستە   .2
لە  كاتاالن  زمانی  بەكارهێنانی  بۆ  بدەن  خەڵكی  هانی  پشتیوانی و  شیاو 
كە  مەبەستەی  بەو  گشتییەوە،  ڕای  لەڕێگای  بەتایبەتی  رێكالمەكانیاندا، 

زمانی كاتاالن ببێتە زمانی بەكارهێنراو لەو كەرتە.
ماددەی )36(: چاالكیی پیشەیی و كارگوزاری

1. پێویستە حكومەتی كاتالۆنیا و سەندیكا پیشەیییەكانی پشتیوانی لە بەكارهێنانی 
كاتاالن بكەن لە چوارچێوەی چاالكییە پیشەیییەكانیاندا.

لە  بدات  كاتاالن  بەكارهێنانی  هانی  پشتیوانی و  دەبێت  كاتالۆنیا  حكومەتی   .2
مەڵبەندەكانی كاركردن و پەیوەندییەكانی كارگوزاری و ڕێكەوتنە دەستەیی و 
هەروەها  كاركردن،  بواری  گرێبەستەكانی  كۆمپانیاكان و  گرێبەستەكانی 
ڕاستەوخۆی  بەشداریكردنی  بۆ  بدات  الیەنەكان  هەموو  هانی  پێویستە 

سەندیكاكان و ڕێكخراوەكانی خاوەن كار بۆ وەدەستهێنانی ئەو ئامانجە.
كۆمپانیا  پەیماننامەكانی  كاركردن و  دەستەیییەكانی  ڕێككەوتنە  دەكرێت   .3
مەرجی زمانەوانی لەخۆ بگرێت بەمەبەستی پشتیوانیكردنی كرێكاران بۆ 
مەڵبەندەكانی  لە  بەكارهێنانی  مسۆگەركردنی  كاتاالن و  زمانی  فێربوونی 
كاركردن و گرێبەستەكانی كارگوزاری و لیستی كرێی ڕۆژانە و بەڵگەكانی تر. 
حكومەتی كاتالۆنیا دەبێـت هانی ئەوە بدات كە لە ڕێككەوتنە دەستەیییەكان 

ئەو مەرجانە لەخۆ بگرن.
4. پێویستە تابلۆكانی ئاگاداری و ئەو نووسراوانە كە بە بەردەوامی لەناوەوەی 
مەڵبەندەكانی كاركردن هەڵدەواسرێن و ئاراستەی ئەو كەسانە دەكرێت كە 

لەوێدا كاردەكەن، بەزمانی كاتاالن بنووسرێن.
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بەشی شەشەم
هاندانی دامەزراوەیی

ماددەی )37(: ڕێكارەكانی پشتیوانیكردن
1. پێویستە حكومەتی كاتالۆنیا پشتیوانی بكات لە بەكارهێنانی زمانی كاتاالن لە 
چاالكییەكانی كاركردن، پیشەیی، بازرگانی، پڕوپاگەندە، دیعایە، كولتووری، 

ڕێكخراوەیی، وەرزشی و هەرجۆرە چاالكییەكی دی.
چوارچێوەی  لە  ناوخۆیییەكان،  دەستە  كاتالۆنیا و  حكومەتی  دەبێـت   .2
دەسەاڵتەكانیان، پشتیوانی بكەن لە سیمای گشتیی بەكارهێنانی كاتاالن، 
ئاهەنگەكانی  چاالكی و  سەر  دەخرێنە  كە  باجانە،  لەو  دەكرێت  هەروەها 
ئاساییكردنەوە و پشتیوانیكردنی بەكارهێنانی زمانی كاتاالن، كەم بكەنەوە 

یان لێی خۆش بن.
 

ماددەی )38(: مەڵبەندەكانی پشتیوانیكردن
لۆكاڵییەكان  دەستە  لەگەڵ  بەهەماهەنگی  كاتالۆنیا  حكومەتی  پێویستە   .1
سەنتەری تایبەت دابمەزرێنێت بۆ یارمەتیدان و پشتیوانیكردن لە فێربوون و 
بار ودۆخی  كە  شوێنانە  لەو  بەتایبەتی  كاتاالن،  زمانی  باڵوكردنەوەی 
كە  كردنی  پشتیوانی  سەنتەرەكانی  دەكات.  پێویست  زمانەوانی  سوسیۆ 
سەر بە)یەكەی ئاساییكردنەوەی زمانەوانین(، وەكو ئۆرگانی بەڕێوەبردنی 

سیاسەتەكانی هەرێمایەتی پڕۆسەی ئاساییكردنەوەی زمان كاردەكەن.
2. ئەو سەنتەرانەی كە لە بڕگەی )1(دا ئاماژەمان پێ كردووە دەبێـت ئامرازی 
مرۆیی و ماددیی شیاو بخرێتە بەر دەستیان بۆ ڕاپەڕاندنی ئەو ئەركانە كە 

پێیان سپێرراوە.
ماددەی )39(: ڕێكارەكانی پالندانان

1. حكومەتی كاتالۆنیا پێویستە ئامرازی پالندانانی زمانەوانی گشتی تەرخان 
ئامانج و  دیاریكردنی  بەمەبەستی  خولەكی  پڕۆگرامی  دانانی  بۆ  بكات 
نرخاندنی  لەپاشانیشدا  كاتێك و  هەر  بۆ  شیاو  گونجاو  و  زۆر  ڕێكاری 
ئەنجامەكانی. ئامادەكردنی ئامرازەكانی پالنڕێژی دەبێـت هەماهەنگی هەبێت 
لەگەڵ ئاژانس و كۆمەڵە جیاجیاكانی ئەو بوارە و پێویستیشە پرەنسیپەكانی 

بەشداریكردن و ئاسانكاری و كاریگەرێتی لەبەر چاو بگیرێت.
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2. حكومەتی كاتالۆنیا دەبێـت نەخشەیەكی سوسیۆ زمانەوانی كاتالۆنیا ئامادە 
بكات كە هەرپێنج ساڵ جارێك پێدا بچنەوە لەپێناو گونجاندنی لەگەڵ ئەو 
كارە  باری  نرخاندنی  بۆ  كاتدا  لەهەمان  زمانەوانی و  سیاسەتی  واقیعەی 

ئەنجامدراوەكان.
3. حكومەتی ئەنجومەنی كاتالۆنیا پێویستە هەموو ساڵێك لە چوارچێوەی ئەو 
ئامرازانە كە لە بڕگەكانی )1، 2( دا ئاماژەیان پێ كراوە پەرلەمان ئاگادار 

بكاتەوە لە چاالكییەكانی سیاسەتی زمانەوانی و ئەنجامەكانی.
 

بڕیاری پاشكۆی یەكەم
هاوكاری لەگەڵ دامەزراوە و دەستەكانی دی

پێویستە  كاتالۆنیا  حكومەتی  یاسایە،  ئەم  بەپیادەكردنی  گەیاندن  بێ زیان   .1
زمانی  بەكارهێنانی  كردنی  بەگشتی  بۆ سەركەوتن و  بكات  شەونخوونی 
ئیدارەی  ئەوروپا و  یەكێـتی  لەگەڵ  هاوكاری  چوارچێوەی  لە  كاتاالن 
گشتی و  كۆمپانیا  دادوەری و  دەسەاڵتی  گشتی  ئەنجومەنی  دەوڵەت و 
بەتایبەتی  نێودەوڵەتی،  یان  ئەوروپا  مەركەزی و  دەوڵەتی  ئەهلییەكانی 

ئەوانەی كە تایبەتن بەخزمەتگوزارییەكانی ڕادیۆ و تەلەفزیۆن.
2. حكومەتی كاتالۆنیا پێویستە شەونخوونی بكات لەپێناو ئامادەبوونی زمانی 

كاتاالن لە میدیاكانی دەوڵەتی مەركەزی و ئەوروپا و نێودەوڵەتی.

بڕیاری پاشكۆیی دووەم
رێككەوتنەكانی هاوكاری لەگەڵ دامودەزگاكانی هەرێمەكانی دی زمانی كاتاالن

لەگەڵ  ببەستێت  پەیماننامە  ڕێكەوتن و  كاتالۆنیا  حكومەتی  پێویستە   .1
دەوڵەتانی  لەگەڵ  ڤالەنسیا و  بالیار،  ئاراگۆن،  ئۆتۆنۆمی  كۆمەڵگاكانی 
ئەندۆراو فەرەنسا و ئیتاڵیا بەمەبەستی ئاڵوگۆڕی كولتووری لەنێوان ئەو 
هەرێم و كۆمەڵگایانە كە بەزمانی كاتاالن قسە دەكەن، هەروەها ئەنجامدانی 
بواری سیاسەتی  لە  دەوڵەتان  كۆمەڵگاكان و  لەنێوان  هاوكاری  تەنسیق و 
كاتاالن،  زمانی  پاراستنی  بەكارهێنان و  مسۆگەركردنی  بۆ  زمانەوانی 
هەروەها بۆ بەرفراوانی كردنی مەودای زانیاری و بەكارهێنانی لە هەموو 

بوارێكی زمانەوانی لەبەرامبەر هەر گۆڕانكارییەكدا.
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لە  كاتاالن  فەزایەكی  فەراهەمكردنی  بەمەبەستی  كاتالۆنیا  حكومەتی   .2
پەیوەندییەكاندا پێویستە پشتیوانی لە باڵوكردنەوە و وەرگرتنی ئەو میدیانە 

بكات كە پەیوەندییان بەزمانی كاتاالنەوە هەیە.

بڕیاری پاشكۆی سێیەم
پڕۆژەی دەرەوە

1. حكومەتی كاتالۆنیا دەبێـت شەونخوونی بكات لەپێناو پەرەسەندنی زمان و 
كولتووری كاتاالن لە دەرەوەی بواری زمانەوانیی خۆی، بەتایبەتی لەنێو 
یەكێـتی  دامەزراوەكانی  لەنێو  هەروەها  توێژینەوە،  ئەكادیمی و  جیهانی 
ئەوروپا و سیاسەتەكانی بۆ وەدەستهێنانی ئەو ئامانجە، حكومەتی كاتالۆنیا 
دەتوانێت بەشداری بكات لە ئۆرگانێكی هاوبەش بۆ سەرجەم هەرێمەكانی 

زمانی كاتاالن.
2. حكومەتی كاتالۆنیا پێویستە ئاسانكاری بكات بۆ باڵوكردنەوە و فێربوونی 
ژمارە  یاسای  بەپێی  دەرەوە،  لە  كاتاالن  كۆمەڵگاكانی  لە  كاتاالن  زمانی 
لەگەڵ  پەیوەندییەكانی  چوارچێوەی  لە  دیسەمبەر،  27ی   ،1996/18

كۆمەڵگاكانی كاتاالن لەدەرەوە.

بڕیاری پاشكۆی سێیەم
پێوەری شێوەی نووسینی ناو و نازناوی كاتاالن 

 )19( ماددەی  لە  كە  نادروست  نازناوی  و  ناو  ڕاستكردنەوەی  گۆڕین و 
دا هاتووە، بەو ڕێكارانە ئەنجام دەدرێن كە لە ماددەی )2(ی یاسای دەوڵەت 
بەریفۆرمەكردنی  سەبارەت  هاتووە  دووەم  كانوونی  4ی   ،1977/17 ژمارە 

ماددەی )54(ی یاسای تۆماركردنی مەدەنی.

بڕیاری پاشكۆی پێنجەم
زەماناتی جێبەجێكردن

هەرچەندە ئەم یاسایە هیچ جەزایەكی لەسەر هاوواڵتیان دانەناوە بەاڵم:-
جێبەجێ نەكردنی  بەواتای   )26( ماددەی  ئەحكامەكانی  نەكردنی  جێبەجێ    .1
مەرجە سەرەكییەكانی مۆڵەتدان دادەنرێت، كە پێویستە ئەو نیزامە جەزایە 
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پیادە بكرێت كە لەیاسای ژمارە 1996/8، 5ی تەمووز هاتووە سەبارەت 
هەروەها  بەكێبڵ،  بینین  بیستن و  هۆیەكانی  پڕۆگرامەكانی  ڕێكخستنی  بە 
یاساكانی دەوڵەتی مەركەزی ژمارە 1987/31، 18 ی دیسەمبەر سەبارەت 
 ،1994/25 ژمارە  یاسای  بێ تەل  و  و  تەل  پەیوەندییەكانی  بەڕێكخستنی 

12ی تەمووز.
تایبەت   )3/32  ،31  ،30  ،15( ماددەكانی  ئەحكامەكانی  جێبەجێ نەكردنی   .2
بەكۆمپانیاكان و دامەزراوەكانی پەیوەندیدار، بەكارێكی نەگەتیڤی بێ  بیانوو 
دادەنرێت بۆ بەدیهێنانی داخوازییەكانی كەسانی سوودمەند و بەكاربەر كە 
پێویستە نیزامی جەزایی لەسەر پیادە بكرێت وەكو لەیاسای ژمارە 1990/1، 
8ی كانوونی دووەم هاتووە دەربارەی دیسپلینی بازاڕ و بەرگریكردن لە 

مافەكانی بەكاربەر و سوودمەند.

بڕیاری پاشكۆی شەشەم
تەرخانكراوەكانی ئابووری

تەرخان  پێویست  بڕێكی  كاتالۆنیا  حكومەتی  بودجەكانی  لە  پێویستە 
بكرێت بۆ ئەنجامدانی چاالكی و گرتنەبەری ڕێوشوێنی تایبەت بەجێبەجێكردنی 
بەتایبەتی  پێویست،  سەرچاوەی  ئامرازو  دابینكردنی  هەروەها  یاسایە،  ئەم 
ئیداره یەكی دوو  پەروەردەیی فرەزمان و  تێچووی سیستەمی  لەبەرچاوگرتنی 
نیزامی فەرمی، هەروەها باڵوكردنەوەی كولتوور لەچوارچێوەی زمانێكی بوار 
دیاریكراو لەگەڵ لەبەرچاوگرتنی پێداویستییە بابەتییەكانی بەشە جیاجیاكانی 

هەرێمایەتی و ناوچەیی.
بڕیاری پاشكۆی حەوتەم

ئەركەكانی چاودێری و هاندان
پێویستە حكومەتی كاتالۆنیا كار بۆ ئەوە بكات تاوەكو پێوەر و كارەكانی 
ئیدارەی دەسەاڵتە گشتییەكانی دی دەوڵەت ڕێز لە پڕەنسیپەكان و ئەحكامەكانی 
دەستووری و یاسای بنەڕەتی ئۆتۆنۆمی و ئەم یاسایە بگرن، هەروەها پێویستە 
كار بۆ هەمواركردنی ئەو پێوەر و یاسایانەی دەوڵەتی مەركەزی بكات كە دەبنە 
كۆسپ لەبەردەم بەكارهێنانی زمانی كاتاالن لە هەموو بوارەكاندا یان سنوور 

دادەنێن لەبەر یەكسانی زمانەوانی هاوواڵتیان.
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بڕیاری پاشكۆی هەشتەم
نیزامی ئەركی گشتی

ئەحكامەكانی ئەم یاسایە پەیوەستن بەمیالكاتی خزمەتگوزارییەكانی ئیدارە 
وەبەگوێرەی پێوەرەكانی ڕێكخستنی ئەركی وەزیفەی گشتی.

بڕیاری ئینتقالی یەكەم
پێوەرەكانی بەكارهێنانی زمانەوانی

ئەو پێوەرانەی بەكارهێنانی زمانەوانی كە لە ماددەی 3/9 ئاماژەیان پێ كراوە 
پێویستە لەماوەی دوو ساڵدا پەسەند بكرێن هەر لە رۆژی بەركاربوونی ئەم 

یاسایە.
بڕیاری ئینتقالی دووەم

خۆگونجاندنی خاوەن كارەكان
1. ئەو كۆمپانیا و دامەزراوانەی كەوا ئەم یاسایە دەیانگرێتەوە ماوەی دوو ساڵ 
لەماددەی 15 و  دەقانەی كەوا  ئەو  لەگەڵ  بۆ خۆگونجاندن  لەپێشیاندایە 
بڕیارەكانی بەشی پێنجەمدا هاتووە، بەاڵم ئەو ماوەیە پێنج ساڵە بۆ خاوەن 

كۆمپانیاكانی ناوچەی ئۆتۆنۆمی.
تەواوبوونی  بەپێی  كرد،  پێویستی  ئەگەر  زیاتر،  یان  ساڵدا  پێنج  لەماوەی   .2
بازاڕدا  لە  كااڵنە  بەروبووم و  ئەو  دەكرێت  كاتاالنی،  ئیكسپاری  ماوەی 
جێبەجێكردنی  بەبێ   پێ كراوە  ئاماژەیان  دا   34 ماددەی  لە  كە  بمێنێتەوە 

پێوەرەكانی زمانەوانیی پەیوەندیدار بە بەستان و قوتووبەندكردن.
 

بڕیاری ئینتقالی سێیەم
وێستگەكانی ڕادیۆ و تەلەفزیۆن

ناونیشانی  كە  دەكرێت  پیادە  وێستگانە  ئەو  لەسەر   26  ،25 ماددەكانی 
لێهاتوویان لە دەسەاڵتی حكومەتی كاتالۆنیایە و پاش بەركاربوونی ئەم یاسایە 

پێیان دەدرێت یان نوێ  دەكرێنەوە.
بڕیاری كۆتایی یەكەم

هەمواركردنی یاسای ژمارە 1987/8ی 15ی نیسان:-
1. ماددەی 5 لە یاسای ژمارە 1987/8، 15ی نیسان سەبارەت بەشارەوانی و 

نیزامی لۆكاڵی كاتالۆنیا هەموار دەكرێت و بەم شێوەیە دەبێت:-
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ماددەی 5:
1. كاتاالن زمانی تایبەتی ئیدارەی لۆكاڵی كاتالۆنیایە بۆیە پێویستە ببێتە زمانی 

بەكارهێنراوی ئاسایی و گشتی لە تێكڕای چاالكییەكانیاندا.
لە  فەرمییە  زمانە  ئەو  هەڵبژاردنی  لە  هەیە  مافیان  هاوواڵتیان  تێكڕای   .2
پەیوەندییەكانیاندا لەگەڵ دامەزراوە لۆكاڵییەكان لەسەر ئەمانیش پێویستە 
لە  هەڵیانبژاردووە  كەوا  زمانەی  بەو  بكەن  جێبەجێ   داخوازییەكانیان 
چوارچێوەی ئەحكامەكانی یاسای ژمارە 1998/1 ی 7ی كانوونی دووەم 

تایبەت بەسیاسەتی زمانەوانی.
دەربارەی  نیسان  15ی   ،1987/5 ژمارە  یاسای  2/294ی  ژمارە  ماددەی   .2
شێوەیە  بەم  دەكرێت و  هەموار  كاتالۆنیا  لۆكاڵی  نیزامی  شارەوانی و 

دەمێنێتەوە:-
ماددەی 2/294

لە بانگەوازەكانیاندا بۆ پڕكردنەوەی هەلەكانی كار، دامەزراوە ناوخۆیەكان 
سیستەمەكانی  ئاگاداری و  لەڕێگای  هەڵبژێرن  خۆیان  میالكاتی  پێویستە 
لێهاتوویی و  یەكسانی و  پرەنسیپەكانی  ڕەچاوی  تیایدا  دەبێت  كە  پێشبڕكێوە، 
دڵنیابن  پێویستە  هەڵبژاردنەكاندا،  لەپرۆسەی  بكرێت.  ڕێكالمی  شیاوی 
لەدامەزراوە  شێوە  بەهەمان  هەروەها  كاتاالن و  لەزمانی  لەزانیارییەكانیان 

ناوخۆیەكانی دۆڵی ئارانیش.
3. ماددەی 2/310 لەیاسای ژمارە 1987/8ی 15 نیسان، سەبارەت بەشارەوانی و 

نیزامی لۆكاڵی كاتالۆنیا هەموار دەكرێتەوە و بەم شێوەیە دەمێنێتەوە:
ماددەی 2/310

كاتاالن  زانینی زمانی  كاتالۆنیا مەرجی  لۆكاڵییەكانی  دامەزراوە  پێویستە 
بانگەوازو  پڕۆسەی  خاڵەبەندەكانی  ناو  بخرێتە  بەنووسین،  یا  بەزارەكی  چ 
جاڕدان بۆ پێشبڕكێ  لەسەر هەلەكانی كار بۆ دامەزراندنی كارمەندانی ئیدارەی 

ناوخۆیی. 
فەرمانی تەشریعی

بڕیاری كۆتایی دووەم
دەسەاڵت بەحكومەتی كاتالۆنیا دەدرێت بەدەرچواندنی فەرمانی تەشریعیی 

پێویست بۆ بەرەوپێشچوون و پیادەكردنی ئەم یاسایە.
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بڕیاری كۆتایی سێیەم
گۆڕین و بەركاربوونی پێوەرەكان

1. یاسای ژمارە 1983/7، 18ی نیسان سەبارەت بەئاساییكردنەوەی زمانەوانی 
لە كاتالۆنیا، دەگۆڕدرێت بە ئەحكامەكانی ئەم یاسایە، بێ  زیان گەیاندن و 
بەرهەڵستی یاسایەكی دی، ئەم یاسایە دەبێـتە بەشێك لە نیزامی یاسای 

كاتاالن.
دەرچوون   1983/7 ژمارە  یاسای  جێبەجێكردنی  بۆ  كە  ڕێنمایییانەی  ئەو   .2

كاریان پێ دەكرێت بەمەرجێك لەگەڵ ئەم یاسایە پێچه وانه  نەبێ .
3. ئەحكامەكانی یاسای ژمارە 1983/3، 5ی ئادار سەبارەت بەیاسای بەكاربەر و 
ڕێنمایییەكانی جێبەجێكردن كاری پێ دەكرێت بەو مەرجەی پێچەوانەی ئەم 

یاسایە نەبێ .
لەبەر ئەوە، فەرمان بەتێكڕای هاوواڵتیان دەدەم كە لە بواری پیادەكردنی 
ئەم یاسایە هاوكاری بن لە جێبەجێكردنیدا، هەروەها پێویستە لەسەر سەرجەم 

دادگا  و دەسەاڵتەكانی ئەم یاسایە جێبەجی بكەن.

                                                       كۆشكی ئەنجومەنی كاتالۆنیا
                                                          7ی كانوونی دووەم 1988

                                                              جۆردی بۆجول
                                                            سەرۆكی كاتالۆنیا
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 یاسای ژمارە 1996/18، 27ی دیسەمبەر
)پەیوەندییەكان لەگەڵ كۆمەڵگەكانی كاتاالن لە دەرەوە(

بەشی چوارەم
دەربارەی ئۆرگانەكانی پەیوەندی لەگەڵ كۆمەڵگەكانی كاتاالنی دەرەوە

ماددەی )15(
)ئەنجومەنی كۆمەڵگاكانی كاتاالن( وەكو ئۆرگانی ڕاوێژكاری و پیشەیی و 
لە سەرتاپای  كاتاالن  مەڵبەند و گرووپ و سەنتەرەكانی  لە  دەرەوە  هاوبەشی 
یاسایە  ئەم  بەپێی دەقی  پێكهاتەكانیان  ئەرك و وەزیفە و  پێكدەهێنرێت.  جیهان 

ڕێك دەخرێت.
ماددەی )16(

ئەنجومەنی كۆمەڵگاكانی كاتاالن ئەم ئەركانەی خوارەوەی دەبێت:
ئامانج و  گشتییەكان و  هێڵە  دەربارەی  كاتالۆنیا  حكومەتی  راوێژكردنی  أ - 
پێشنیازەكانی حكومەتی كاتالۆنیا لە پەیوەندییەكانیدا لەگەڵ كۆمەڵگەكانی 

كاتاالن لەدەرەوە.
پێشكەوتنی  ڕادەی  بارودۆخ و  دەربارەی  ڕاپۆرتەكان  ئامادەكردنی  ب - 
لەنێوان مەڵبەندەكان و گرووپ و سەنتەرەكانی كاتاالن لە  پەیوەندییەكانی 

جیهان و لە كاتالۆنیا.
جیهان و  لە  كاتاالن  مەڵبەندەكانی  لەنێوان  پەیوەندییەكان  پشتیوانیكردنی  ت - 

لەنێوان خۆیان و لەگەڵ كاتالۆنیا و دامودەزگاكانی.
پ - هەر ئەركێكی دی ئەگەر بەیاسا ڕێك بخرێت.

ماددەی )17(
1. پێكهاتەی ئەنجومەنی كۆمەڵگاكانی كاتاالن بەم جۆرە دەبێت:-

أ - سەرۆكی حكومەتی كاتالۆنیا سەرۆكی ئەم ئەنجومەنە دەبێت و دەتوانێـت 
سەرۆكی  جێگری  یان  سەرۆكایەتی  ڕاوێژكاری  بداتە  دەسەاڵت  هەمان 

ئەنجومەن.
ب - بەرپرسیاری كارەكانی دەرەوە لە هەمان كاتدا جێگری سەرۆكی ئەنجومەنە.
خۆی  حكومەت  كاتالۆنیا  حكومەتی  جیاجیاكانی  بەشە  لە  نوێنەر   )12( ت - 

دەستنیشانی دەكات.
پ - نوێنەرێك لە یەكێـتی كۆمەككارانی بازرگانیی كاتالۆنیا، و نوێنەرێكیش لە 
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یەكێتی كۆمەككارانی كولتووری كاتاالن لەدەرەوە.
ج - )11( نوێنەر لە كۆمەڵگا جیاجیاكانی كاتاالن لە جیهان.

ح - نوێنەرێ  لە هەریەك لە فراكسیۆنەكانی پەرلەمانی كاتالۆنیا.
خ - نوێنەرێ  لە پەیمانگای دیراساتی كاتاالن.

د - نوێنەرێ  لە دەزگای ئەدەبیاتی كاتاالن.
ژ - نوێنەرێ  لە زانكۆی كراوەی كاتالۆنیا.

2. كۆمیسیۆنی كارەكانی دەرەوە بەرپرسیاری مەڵبەندەكانی كاتاالنە كە وەكو 
سكرتێری ئەنجومەنی كۆمەڵگاكانی كاتاالن كار دەكات.

لەسەر  دادەنرێن  ئەنجومەنەوە  سەرۆكی  لەالیەن  ئەنجومەنەكه   ئەندامانی   .3
كاتاالن  كۆمەڵگاكانی  پێویستە  مەبەستە،  ئەم  بۆ  كیانەكان،  پێشنیازی 

كاندیدەكانی خۆیان پێشكێش بەرپرساری كارەكانی دەرەوە بكات.
ماددەی )18(

1. هەر كاتێ  ئەنجومەنی كۆمەڵگاكانی كاتاالن دروست بوو، ماوەی ئەندامبوونیان 
سێ  ساڵە، دەكرێت بۆ هەمان ماوە درێژ بكرێتەوە.

2. ئەنجومەنی كۆمەڵگاكانی كاتاالن پێویستە بەالنی كەمەوە لە ساڵێكدا یەك 
بانگهێشتی  دەتوانێـت  ئەوەشدا، سەرۆك  لەگەڵ  بكات.  ئاسایی  دانیشتنی 
ئەندامانی ئەنجومەن بكات بۆ ئەنجامدانی كۆبوونەوەی نائاسایی، ئەگەر 

پێویستی كرد.
 

ماددەی )19(
كۆمەڵگاكانی  لەنێوان  هاوكاری  پەیوەندییەكان و  پشتیوانیكردنی  لەپێناو 
كۆنفيدراسیۆنەكان و  فيدراسیۆن و  كیانەكان و  لەنێوان  دەرەوە و  لە  كاتاالن 
دامەزراوەكانی كاتاالن، پێویستە هەر چوار ساڵ جارێك )دیداری مەڵبەندەكانی 

كاتاالن( لە سەرتاپای جیهان ببەسترێت.
ماددەی )20(

دیدارەی  ئەو  ئامادەی  هەیە  مافیان  خوارەوە  كەسانەی  ئەندام و  ئەم 
مەڵبەندەكانی كاتاالن ببن:

أ - ئەندامانی ئێستاو ئەندامە كۆنەكانی ئەنجومەنی كۆمەڵگاكانی كاتاالن.
ب - ئەو كەسانەی كەوا سەرۆك حكومەت و سەرۆكایەتی پەرلەمانی كاتالۆنیایان 
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كردووە.
ت - ئەندامێك لەهەر فراكسیۆنێكی پەرلەمانی كاتالۆنیا.

مەڵبەندەكانی  تۆماری  لە  كەوا  كیانانەی  لەو  یەك  لەهەر  ئەندام  دوو  پ - 
حكومەتی كاتالۆنیا بەفەرمی تۆمار كراون.

كاتاالن  كۆمەڵگاكانی  دامەزراوەكانی  نوێنەرانەی  یان  كەسایەتییانە  ئەو  ج - 
لەدەرەوە.

ماددەی )21(
پێ   كۆتایی  دۆكۆمێنتێك  دەرچوواندنی  بە  كاتاالن  مەڵبەندەكانی  دیداری 

دێت.
ماددەی )22(

حكومەتی كاتالۆنیا دەتوانێت ڕێككەوتنامەی هاوكاری یان ئیتفاقات ببەستێت 
لەگەڵ حكومەتە ئۆتۆنۆمییەكانی نەتەوەكانی دی یان هەرێمەكان بەپێی دەقی 
ماددەی 27 ی یاسای بنەڕەتی ئۆتۆنۆمی كاتالۆنیا بەمەبەستی ڕاوێژكردن و 

ئامادەبوونی ئەندامانی كۆمەڵگاكانی كاتاالن.
ماددەی )23(

پەیوەندیدارەكان  دەسەاڵتە  لەبەرامبەر  كاتالۆنیا  حكومەتی  پێویستە 
زامنی  كە  ڕێككەوتنامانە  ئەو  وەدەستهێنانی  بەمەبەستی  بكات  شەونخوونی 
فێربوونی زمانی كاتاالن دەكات لە قوتابخانە ئەوروپییەكان، هەروەها پەروەردە 
كردنی مندااڵنی كارمەندانی نێودەوڵەتی لە دامەزراوە و ڕێكخراوەكانی یەكێـتی 

ئەوروپا.
ماددەی )24(

ئەگەر  بكات،  ئیسپانی  حكومەتی  لە  داوا  دەتوانێت  كاتالۆنیا  حكومەتی 
سازدانی  بۆ  بدرێت  پێ   دەسەاڵتی  گشتی  پەرلەمانی  لە  تا  كرد،  پێویستی 
كولتووری  پەیوەندیی  دروستكردنی  بەمەبەستی  پەیماننامەكان  یان  ڕێكەوتن 
لە  كاتاالن  زمانی  كولتوور و  ئەدەب و  پاراستنی  لەپێناو  تر  دەوڵەتانی  لەگەڵ 
دەرەوەی ئیسپانیاو كاتالۆنیا بەپێی ماددەی )7( ی یاسای بنەڕەتیی ئۆتۆنۆمی 

كاتالۆنیا.
ماددەی )25(

حكومەتی كاتالۆنیا دەتوانێـت لە حكومەتی ئیسپانی داوا بكات سەبارەت 
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كۆمەڵگای  كە  دەوڵەتانە  ئەو  لەگەڵ  نێودەوڵەتی  پەیماننامەی  بەمۆركردنی 
بۆ  یارمەتیدانیان  یان  كۆمەككردنیان  یارمەتی و  بەمەبەستی  تێدایە،  كاتاالنیان 

گەڕانەوە بۆ واڵتی دایك.
ماددەی )26(

ئەگەر  بكات،  داوا  ئیسپانی  لەحكومەتی  كاتالۆنیا  حكومەتی  پێویستە 
پێویستی كرد، بۆ ئەنجامدانی سەرژمێری كاتاالنییەكان لە دەرەوە.

بڕیاری پاشكۆی یەكەم
تێكڕای تێچووەكانی ئابووری لەكاتی پیادەكردنی ئەم یاسایە لەئەستۆی 

حكومەتی كاتالۆنیایە پاش ساڵێك لە بەركاربوونی یاساكە.
بڕیاری پاشكۆی دووەم

ئەنجامدان و  بۆ  دەدرێت  پەیوەندیدار  ڕاوێژكاری  بەحكومەت و  دەسەاڵت 
دەركردنی ڕێنمایی تەشریعی تایبەت بەم یاسایە و لەم بوارەدا.

ئەحكامە پووچەڵكراوەكان
هەموو ئەو ئەحكامانە پووچەڵ دەكرێنەوە كە پێچەوانەی ئەم یاسایە بن.

لەبەر ئەوە، فەرمان بەهاواڵتیان دەدەم كە لە جێبەجێكردنی ئەم یاسایە 
هاوكاری دادگاكان و دەسەاڵتەكان بكەن.

                                          كۆشكی ئەنجومەنی حكومەتی كاتالۆنیا
                                             22 ی دیسەمبەر 1996

                                             جۆردی بوجول
                                               سەرۆك
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یاسای ژمارە 1996/8، 5ی تەممووز
)بەرنامەكانی بیستن و بینین لەڕێگای كێبڵ(

بەشی پێنجەم
نیزامی سزایی )النظام العقابي(

ماددەی )13(: سەرپێچییەكان )المخالفات(
1- جێبەجی نەكردنی هەر یەك لە ئیلتزامات و ئەركەكانی ئەم یاسایە بەسەرپێچی 

سووك دادەنرێت ئەگەر بەسەرپێچی قورس حسێب نەكرابێت.
2- ئەمانەی خوارەوە سەرپێچی قورسن )ترسناك(ن:

أ - جێبەجێ  نەكردنی دەقەكانی بەشەكانی 2، 3 ی ئەم یاسایە.
ب - پێشێلكردنی ئەو پره نسیپانە كە لە ماددەی 3 دا هاتوون.

دروستكردن  تەگەرە  و  داواكراو  زانیاریی  نەدانی  نەكردن و  ئاسانكاری  ت - 
لەپێش ئەركەكانی چاودێری.

لە  وەكو  پڕۆگرامەكانیاندا  لە  سزادان  بەیاننامەكانی  باڵونەكردنەوەی  ث - 
ماددەی 18 دا هاتووە.

3- سەرپێچییەكی قورسە ئەگەر بابەتی سزادراو لەماوەی مانگێكدا باڵوبكرێتەوە.
ماددەی )14(: سزاكان

پێزتە.  تا 2.000.000  پێزتە  لە 500.000  أ ( سەرپێچی سووك، غه رامەكردنی 
لەسەر  بڕیار  سزاكە  سەپاندنی  لەكاتی  دەتوانێـت  دەسەاڵتدار  ئۆرگانی 
ماوەی  بۆ  بدات  پڕۆگرامەكانی  لە  بەشێك  یان  پەخشەكانی  ڕاگرتنی 

هەفتەیەك.
ب ( سەرپێچییە قورسەكان. غه رامەكردنی لە 2.000.001 پێزتە تا 15.000.000 
لەسەر  بڕیار  دەتوانێت  سزایە  ئەو  بەسەپاندنی  تایبەت  ئۆرگانی  پێزتە. 
ڕاگرتنی پەخشەكان یان ڕاگرتنی بەشێك لە پرۆگرامەكان بدات بەزۆری 

بۆماوەی یەك مانگ.
تا  پێزتە   15.000.001 لە  غه رامەكردنی  قورسەكان.  زۆر  سەرپێچییە  ت ( 
50.000.000 پێزتە و هەڵوەشاندنەوەی كەناڵەكە ئەگەر ئۆرگانی دەسەاڵتدار 

بڕیار بدات.
2- لە هەموو ئەو حاڵەتانەی كەوا لە بڕگەی )1( دا هاتووە، ئۆرگانی كارگێڕیی 
هەم  باڵوكردنەوەی  لەسەر  بدات  بڕیار  دەتوانێت  هاوكات  دەسەاڵتدار 
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جۆری سەرپێچییەكە و هەم سزاكەی لە پڕۆگرامەكانی كەناڵی سزادراو.
ماددەی )15(

1- پێویستە سەپاندنی ئەو سزایانە گونجاو بێت لەگەڵ ئەو ڕێكارە سزایییانە 
كە لەالیەن مەرسوومی ژمارە 278/ 1993، 9 ی نۆڤمبەر ڕێكخراون. 
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2

میساقی زمانی فه ڕه نسی

ئاماده کردن و وه رگێڕان له فه ڕه نسییه وه: 
د. ئاسۆ عه بدوڵاڵ حه سه ن زاده

نموونه یه کی  کا نا دا  فێدراسیۆنی  چوارچێوه ی  له  کێبێک  گه لی  ئه زموونی 
باشی پێکه وه ژیانی بنیاتنه ری دوو نه ته وه ی به زمان و کولتووری جیاوازه وه یه. 
به درێژایی مێژووی نوێی ئه م واڵته ته وه رێکی سه ره کیی مشتومڕه سیاسی و 
ئاستی  له  چ  و  هه رێمی  ئاستی  له  چ  نیهادییه کان،  و  یاسایی  گه شه سه ندنه 
سه راسه ریدا، بریتی بووه له  هاوسانیی نێوان پێکهاته  جۆربه جۆره کان و ئه وه 
که "که مینه" ی فه ڕه نسی زمان له واڵتێکی به  زۆرینه  ئینگلیزی زماندا )زیاتر له 
7 میلیۆن که س واته 22%ی سه رجه م دانیشتووانی واڵت( هه ست به وه بکا که 

جێگه و پێگه ی شیاوی خۆی پێ دراوه.
جیا له وه که به گشتی فيدرالیزمی کانادا بۆ هه موو ئه و گه ل و واڵتانه ی 
فيدرالیزم شایانی  تیئۆریی  بۆ  به گشتی  فێدراڵیزمدان و  له  سه ره تای ڕێگای 
لێوردبوونه وه و ده رس لێوه رگرتنه، له  بواری سیاسه تی زمانییشدا ئه زموونی 
ئه و واڵته له هه ردوو ئاستی کانادا و کێبێکدا یه کجار به که ڵکه. نموونه ی کێبێک 
به تایبه تی بۆ هه رێمی کوردستان له عیراق له به ر ئه وه سه رنجڕاکێشه که له  
ڕووی هاوکێشه ی دێمۆگرافی و دیزاینی سیستمی حکومه تییه وه وێکچوونێکی 
زۆر له  نێوان دۆخی گه لی کورد له عیراق و دۆخی گه لی کێبێک له کا نادادا 
ئه و  واته  فه ڕه نسییه،  زمانی  میساقی  وه رگێڕدراوی  خواره وه  هه یه.ئه مه ی 
په ره پێدانی  و  پاراستن  بواری  له   کێبێک  هه رێمی  که  قانوونییه ی  چوارچێوه  
میساقه  ئه و  کردووه.  په سندی  هه رێمه دا  ئه و  له سه ر خاکی  فه ڕ ه نسی  زمانی 
کاتی  تا  هه موارکراوی  و  په سندکراو  پێشتر  یاسای  کۆمه ڵێک  به رهه می  که 
و  نشێوه سیاسی  ئه و هه وراز و  ڕه نگدانه وه ی هه موو  ده قه که یه،  وه رگێڕانی 
یاسایییانه یه که پرسی زمانه فه رمییه کان له و هه رێم و واڵته دا پێیدا تێپه ڕیوه.

زمانه  یاسایی  کاروانی  قۆناغه کانی  گرینگترین  کورتی  به  بمانه وێ  ئه گه ر 
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بڕگه  چه ند  ئه م  ده توانین  بخه ینه وه،  بیر  کێبێک  و  کانادا  له  فه رمییه کان 
سه ره کییه ڕیز بکه ین: 

- 1910: یاسای الڤێرنی که نه دا سه باره ت به به كاربردنی هه ردوو زمانی فه ڕه نسی 
و ئینگلیزی له سه ر تیکێته کانی گواستنه وه ی گشتی و دۆکومێنته کانی تری 

کۆمپانیاکانی سوودی گشتی.
- 1961: دامه زرانی وه زاره تی کاروباری فه رهه نگی و ئۆفيسی زمانی فه  ڕه نسی.
زمانی  ئیجباریی  به کاربردنی  به  سه باره ت  بااڵ  دادگای  بڕیاری   :1967  -

فه ڕ ه نسی له سه ر به روبوومه  کشتوکاڵییه کان.
جار  یه كه م  بۆ  که  کێبێک  له  فه ڕه نسی  زمانی  په ره پێدانی  یاسای   :1969  -
ڕاده گه یه نێ که فه ڕه نسی ده بێ بکرێته زمانی سه ره کیی کار له کێبێک و 
زمانی سه ره کیی نووسینی سه ر تابلۆکان و خوێندنی زمانی فه ڕه نسی له 

تۆڕی قوتابخانه ئینگلیزییه کانی کێبێکیشدا به ئیجباری ده کا.
مه رجی  ده کاته  فه ڕه نسی  زمانی  به کاربردنی  شاره زایه تیی  یاسا   :1970  -

کارپێدان به و که سانه ی هاوواڵتیی که نه دی نین.
- 1974: په سندکرانی یاسای زمانی فه رمی که به کاربردنی زمانی فه ڕه نسی 
له سه ر تابلۆ و نووسراوه گشتییه کان ده کاته ئیجباری؛ ئه و کۆمپانیایانه ی 
پرۆگرامه کانی  جێبه جێکردنی  به  ناچار  ده که ن  ده وڵه ت  له گه ڵ  مامه ڵه 
بۆ  ته نیا  ئینگلیزی  قوتابخانه ی  له  وه رگیران  ده كا؛  کردن  به فه ڕه نسی 
ئه و زمانه ده زانن و  تا ڕاده یه کی باش  قوتابییانه ڕێگه  پێ ده دا که  ئه و 

ئه رجه حییه ت ده داته نوسخه ی فه ڕ ه نسیی یاساکان.
نووسینی  ئه و  به پێی  که  فه ڕه نسی  زمانی  میساقی  په سندکرانی   :1977  -
پرۆگرامه کانی  ده بێ؛  فه ڕه نسی  زمانی  به  ته نیا  ڕیکالم  و  تابلۆکان  سه ر 
به فه ڕه نسی کردن به سه ر هه موو ئه و کۆمپانیایانه دا ده سه پێنێ که له په نجا 
کارمه ند بۆ سه ره وه یان هه یه؛ ڕێگه ی خوێندن له قوتابخانه  ئینگلیزییه کاندا 
ته نیا به و قوتابییانه  ده دا که دایکیان یان باوکیان قوتابخانه ی سه ره تایی له 
کێبێک به زمانی ئینگلیزی خوێندووه؛ و ته نیا نوسخه ی فه ڕه نسیی یاساکان 

به فه رمی چاو لێ ده کا.
مادده کانی  له  به شێك  "بالیکی"دا  که یسی  له  که نه دا  بااڵی  دادگای   :1979  -
 1867 ده ستووریی  یاسای  له گه ڵ  دژایه تییان  به هۆی  فه ڕه نسی  میساقی 
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هه ڵده په سێرێ و جێبه جێکردنیان ڕاده گرێ.
- 1979: په رله مانی کێبێک میساق هه موار ده کاته وه، به اڵم بڕیاری دادگای بااڵ 

سه باره ت به ناده ستووری بوونی به شێک له  به نده کانی پشتگوێ ده خا.
زمانی  به  خوێندن  له   بواری  که  که نه دی  میساقی  په سندکرانی   :1982  -
که مایه تیی فه ڕه نسی یان ئینگلیزیی هه ر هه رێمێکدا به چه شنێک داڕێژراوه 

که فه سڵێکی ته واوی میساقی کێبێکی ڕه ت ده کاته وه.
- 1983: په سندکرانی یاسایه ک له الیه ن په رله مانی کێبێکه وه بۆ ئه وه ی هێندێک 
به ندی میساقی زمانی فه ڕه نسی به جۆرێک بگۆڕێ که مامه ڵه یه كی باشتر 

و نه رمتر له گه ڵ دامه زراوه کانی که مایه تیی ئینگلیزی زماندا بکا.
- 1984: دادگای بااڵی که نه دا فه سڵی 8ی میساقی زمانی فه ڕه نسی سه باره ت 
به زمانی خوێندن هه ڵده په سێرێ چونکه دژایه تیی له گه ڵ میساقی که نه دیدا 

هه یه.
- 1988: دادگای بااڵی که نه دا له که یسی "فۆرد"دا ڕاده گه یه نێ که قه ده غه کردنی 
هه موو زمانێكی جگه له فه ڕه نسی بۆ نووسراوی سه ر تابلۆکان و ڕیکالمی 

بازرگانی به پێچه وانه ی ئازادیی ڕاده ربڕینه.
- 1988: په سندکرانی یاسایه ک له الیه ن په رله مانی کێبێکه وه که قه ده غه بوونی 
به کاربردنی هه ر زمانێک جگه له فه ڕه نسی له سه ر تابلۆکان بۆ ماوه ی پێنج 

ساڵ درێژ ده کاته وه.
سه ر  نووسینی  بۆ  ئه و  به پێی  که  کێبێك  له  یاسایه ک  په سندکرانی   :1993  -
تابڵۆکان و ڕیکالمی بازرگانی ده بێ نووسینه فه ڕه نسییه كه  بااڵده ست بێ؛ 
کۆمپانیاکان  به فه ڕه نسیکردنی  به  پێوه ندیدار  به نده کانی  پێداچوونه وه ی 
فيدراڵییه کان  ڕێنمایییه  ئینگلیزی  زمانی  به  خوێندن  به  سه باره  ت  ده کا؛ 
وه به رچاو ده گرێ و فه رمییه تی یاساکان به هه ردوو زمانی فه ڕه نسی و 

ئینگلیزی قبووڵ ده کا.
دیاره مشتومڕی نێوان داموده زگاکانی هه رێمی کێبێک و داموده زگاکانی 
فيدراڵ له و پێوه ندییه دا دوای ئه وه و تا ئێستاش هه ر به رده وام بووه. گرینگ 
کێبێک  و  کانادا  له  بواره  ئه و  گه شه سه ندنه کانی  بزانین سه رجه م  که  ئه وه یه 
له سه ر  شوێنه وار  بۆ  به رده وام  هه وڵی  و  زیندوو  پرۆسه یه کی  له  ته عبیر 

یه كتردانان و خۆگونجاندن و سازان ده کا.
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میساقی زمانی فه ڕه نسی
تێبینی: ئه مه ی خواره وه هه موو ده قه كه نییه، به ڵکو گرینگترین به شه كانی 
 ]...[ میساقه که یه. له هه ر شوێنێک به شێکی ده قه كه وه رنه گێڕدرابێ، نیشانه ی 

داندراوه.
L.R.Q، chapitre C-11

پێشه کی
گه لی کێبێک ناسێنه ی خۆی له ڕێگه ی زمانی فه ڕه نسییه وه ده رده خا که 

زمانی جیاوازی گه لێکی که زۆربه ی فه ڕه نسی زمانه.
پاراوی  ده سته به رکردنی  بۆ  کێبێکییه کان  ویستی  نیشتمانی  ئه نجومه نی 
نیشتمانی  ئه نجومه نی  ده ناسێ.  به ڕه سمی  فه ڕه نسی  زمانی  باڵوبوونه وه ی  و 
لێبڕاوه هه تا زمانی فه ڕه نسی بکاته زمانی ده وڵه ت و یاسا، هه روه ک که ئه و 
زمانه ده بێ زمانی ئاسایی له  بواری کار، خوێندن، پێوه ندییه کان، بازرگانی و 

بیزنسدا بێ.
ئه نجومه نی نیشتمانی له هه وڵدان بۆ گه یشتن به و ئامانجه به عه داله ت و 
کراوه یی و به  ڕێزگرتن له دامه زراوه کانی کۆمه ڵگه ی کێبێکیی ئینگلیزی زمان و 
که مایه تییه ئێتنیکه کان که نه خشی به نرخی هه موویان له گه شه سه ندنی کێبیکدا 

به ڕه سمی ده ناسێ، هه نگاو ده نێ.
که  کێبێک  "ئینویت"ه کانی  و  "ئامێرئه ندی"یه کان  بۆ  نیشتمانی  ئه نجومه نی 
و  زمان  گه شه پێدانی  و  پاراستن  مافی  واڵتن  دانیشتووانی  یه كه مین  وه چه ی 

کو لتووری ڕه سه نی خۆیان به ڕه سمی ده ناسێ.
ئه م پره نسیپانه ده که ونه چوارچێوه ی بزووتنه وه ی جیهانیی بایه خدانه وه 
هه ر  شانی  سه ر  ده خاته  ئه رکه  ئه و  که  شتێک  نه ته وه یییه کان،  کولتووره   به 
گه لێک که وه ک خۆی خه له یه ک بخاته  سه ر خه رمانه ی کۆمه ڵگای نێونه ته وه یی.

]...[
به شی یه که م: جێگه و پێگه ی ڕه سمی و یاسایی زمانی فه ڕه نسی

فه سڵی یه كه م: زمانی ڕه سمیی کێبێک
1.فه ڕه نسی زمانی ڕه سمیی کێبێکه.

فه سڵی دووه م: مافه زمانییه بنه ڕه تییه كان
2. هه موو که سێک مافی ئه وه ی هه یه له داموده زگا حکومییه کان، خزمه تگوزارییه 
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ته ندروستی و کۆمه اڵیه تییه کان، کۆمپانیاکانی سوودی گشتی، سه ندیکا و 
ئه نجومه نه پیشه یییه کان، کۆمه ڵه یه کانی خاوه ن مووچه کان و هه موو ئه و 

کۆمپانیایانه ی له کێبێک کار ده که ن به فه ڕه نسی له گه ڵی بدوێن.
]...[

4. کرێکار و کارمه ندان مافی ئه وه یان هه یه که پیشه و کاره کانیان به فه ڕه نسی 
ئه نجام بده ن.

زمانی  له  هه یه  ئه وه یان  مافی  و خزمه تگوزارییه کان  به رهه م  به کاربه رانی   .5
فه ڕه نسی زانیارییان بدرێتێ و خزمه ت بکرێن.

هه یه  ئه وه ی  مافی  بخوێنێ  کێبێک  له  هه بێ  بۆی  که  که سێک  هه موو   .6
خوێندنه که ی به فه ڕه نسی بێ.

فه سڵی سێهه م: زمانی یاسا و دادوه ری
ئه م  له به رچاوگرتنی  به  کێبێک  له  دادوه رییه  و  یاسا  زمانی  فه ڕه نسی   .7

تێبینییانه ی خواره وه:
به  یاساکان  پرۆژه   جێبه جێکردنی  و  په سندکردن  و  باڵوکردنه وه   و  1/چاپ 

هه ردوو زمانی فه ڕه نسی و ئینگلیزی ده بێ ]...[
]...[

3/ نوسخه ی فه ڕه نسی و ئینگلیزیی ده قه  یاسایییه کان بایه خی قانوونیی وه ک 
یه کیان هه یه.

کێبێک  دادگاکانی  به رده م  ده یباته   که  کێشه یه كدا  هه ر  له  که سێک  هه موو   /4
و له هه موو قۆناغه کانی ڕێوشوێنی دادخوازیدا }به بڕیاری دادگا شه وه{ 

ده توانێ فه ڕه نسی یان ئینگلیزی به کار به رێ.
8. به پێی ئه وه  که بڕیاری دادگا به چ زمانێک ده رچووه، له سه ر داوای الیه نێکی 
دیکه  زمانه که ی  سه ر  بۆ  بڕیاره که  دادگاکه  ئه رکی  له سه ر  و  کێشه  

وه  رده گێڕدرێ )نێوه رۆکی به نده که گوازراوه ته وه(.
]...[

فه  سڵی چواره م: زمانی داموده زگا حکومه تییه کان
14. حکومه ت، وه زاره ته کان، دامه زراوه  حکومییه کانی تر و به ڕێوه به رایه تییه کانیان 
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ته نیا به ناوی فه ڕه نسیی خۆیان ناویان دێ.
15. داموده زگا حکومییه کان ده ق و دۆکومێنته کانیان به فه ڕه نسی داده ڕێژن و 

چاپیان ده كه ن.
ڕێکالم  کێبێک،  ده ره وه ی  له گه ڵ  داموده زگاکان  پێوه ندییه کانی  به نده  ئه م 
فه ڕه نسی  له  جیاواز  زمانێکی  به  ڕۆژنامانه ی  ئه و  ڕاگه یاندراوه کانی  و 
و  حکومه ت  داموده زگاکانی  نێوان  نامه کاریی  هه روه ها  و  ده بنه وه  باڵو 
ئه و  له گه ڵ  نامه کاری  فه ڕه نسی  له  جیاواز  زمانێکی  به  که سانه  ی  ئه و 

داموده زگایانه ده که ن، ناگرێته وه.
له گه ڵ حکومه ته کانی  پێوه ندیی نووسراویان  له   داموده زگاکانی حکومه ت   .16
زمانی  ته نیا  کێبێكه،  له  بنکه یان  مه عنه وییانه ی  که سایه تییه  ئه و  و  دیکه 

ڕه سمی }فه ڕه نسی{ به کارده به ن.
له  پێوه ندییه  دیکه  حکومییه کانی  داموده زگا  و  وه زاره ته کان  حکومه ت،   .17

نووسراوه کانی نێوانیاندا ته نیا زمانی ڕه سمی به کار ده به ن.
]...[

20. هه رکه سێک که له داموده زگایه کی حکومه تی داده مه زرێ یان ده گوازرێته وه 
یان پله ی ده چێته سه ر، پێویسته شاره زایییه کی ئه وتۆی له  زمانی ڕه سمیدا 

هه بێ که له  ئاستی ئه رکه که یدا بێ.
بۆ ئه م مه به سته هه موو داموده زگا و به ڕێوه به رایه تییه ک له ژێر چاوه دێری 
و به په سندیی ئۆفيسی کێبێکیی زمانی فه ڕه نسی پێوانه کان و ڕێکاره کانی 
و  داده نێ  پله کان  خاوه ن  و  کارمه ندان  شاره زایی  ئاستی  کۆنتڕۆڵکردنی 

جێبه جێیان ده كا. )نێوه رۆکی به نده که گوازراوه ته وه(
و  الوه کی  گرێبه سته  به   حکومه ت،  داموده زگاکانی  گرێبه سته کانی   .21
ناڕاسته وخۆکانیشه وه، به  زمانی ڕه سمی ده نووسرێنه وه. له و حاڵه تانه دا که 
حکومه ت و داموده زگاکانی له گه ڵ الیه نه کانی ده ره وه ی کێبێک گرێبه ست 
به  ده توانن  پێوه ندیداره کانیان  دۆکومێنته  و  گرێبه ستانه  ئه م  ده کا،  ئیمزا 

زمانێکی دیکه بنووسرێن.
22. داموده زگاکانی حکومه ت بۆ ئه و نووسینانه ی هه ڵده واسرێن ته نیا زمانی 
و  ته ندروستی  هۆکاری  له به ر  که  ئه وه   مه گه ر  ده با،  به کار  فه ڕه نسی 
ئاسایشی گشتی پێویست بێ که نووسراوه که جیا له فه ڕه نسی به زمانێكی 
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دیکه ش بنووسرێ.
له  بواری نیشانه کانی ڕێگاوبان و هاتوچۆدا، ده  کرێ نیشانه و پیکتۆگرامه کان 
وه ک ته واوکه ر یان له جیاتی ده قه فه ڕه نسییه که به کار ببرێن. له و حاڵه تانه شدا 
که هیچ نیشانه یان پیکتۆگرامێک بۆ حاڵه ته تایبه ته که  دانه نراوه که بتوانێ 
مه رجی ته ندروستی و ئاسایشی گشتی وه دی بێنێ، زمانێکی دیکه له پاڵ 

زمانی فه ڕه نسیدا ده کرێ به کار بێ.
]...[

24. ئه و بنیات و دامه زراوانه ی له به ندی 29.1 دا ئاماژه یان پێ کراوه، ده توانن 
هاوکات به هه ردوو زمانی فه ڕه نسی و زمانێکی تر نووسینه کانیان هه ڵواسن 

به مه رجێک نووسراوه فه ڕه نسییه كه بااڵده ستیی هه بێ.
]...[

26. ئه و بنیات و دامه زراوانه ی له به ندی 29.1 دا ئاماژه یان پێ کراوه، ده توانن 
له شێوه ی ناوهێنانی خۆیان و له پێوه ندییه نێوخۆیییه کانیان و له پێوه ندیی 

نێوان خۆیاندا هاوکات زمانی فه ڕه نسی و زمانێکی دیکه  به کاربه رن.
پێوه ندیی  له  ده توانن  که س  دوو  دامه زراوانه دا،  و  بنیات  ئه م  له نێو 
به اڵم  ده به ن.  به کار  زمانێک  چ  که  بن  سه رپشک  نێوانیاندا  نووسراوی 
ئه و  ئاگاداری  خۆیدا  حکومه تیی  ئه رکی  ئه نجامدانی  له  که  که سێک  هه ر 
نووسراوه ئاڵوگۆڕکراوانه بێ ده توانێ داوا بکا که بنیات یا دامه زراوه که 

نوسخه یه کی فه ڕه نسیی ئه و پێوه ندییه نووسراوانه ی بخاته ده ست.
پێڕاگه یشتنی  خزمه تگوزارییه کانی  و  ته ندروستی  خزمه تگوزارییه  له   .27
یان  فه ڕه نسی  به  دۆکومێنته کان  سه رپشکه  کارمه نده که  کۆمه اڵیه تیدا 
ئینگلیزی دابڕێژێ. به اڵم هه ر یه ک له و خزمه تگوزارییانه بۆی هه یه بڕیار 
له  بدا که هه موو ئه و دۆکومێنتانه  ته نیا به زمانی فه ڕه نسی بنووسرێن. 
هه ر حاڵدا هه ر که سێکی پێوه ندیدار بۆی هه یه که کورتکراوه یه کی دۆسیه ی 

پزیشکیی به زمانی فه ڕه نسی پێ بدرێ.
دامه زراوه  و  قوتابخانه   ئه و   ،28 به ندی  و   23 به ندی  سه ره ڕای   .28
له  ده توانن  ناسراون  به ڕه سمی  دا   29.1 به ندی  له  په روه رده یییانه ی 
ئه و  هه یه  فێرکاریی  که سروشتێکی  ئاگادارکردنه وه  کانیاندا  و  زانیاریدان 
زمانه به کار به رن که زمانی خوێندنی دامه زراوه که یه به بێ ئه وه ی هاوکات 
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زمانی ڕه سمییش به کار ببه ن.
]...[

29.1. کۆمسیۆنه کانی قوتابخانه ئینگلیزی زمانه کان و کۆمیسیۆنی قوتابخانه کانی 
"لیتۆرال" دامه زراوی په روه رده یی به ڕه سمی ناسراون. 

ئۆفيس ]ی کێبێکیی زمانی فه ڕه نسی[ ده بێ له سه ر داوای ئه م الیه نانه ی 
خواره وه، ئه وان به ڕه سمی بناسێ:

1/ هه ر کۆمۆنێک ]شار/شارۆچکه/گوند- قه زا[ که زیاتر له نیوه ی دانیشتووانی 
زمانی دایکییان ئینگلیزی بێ.

2/ هه ر دامه زراوێک که له ژێر ده سه اڵتی یه ک یان چه ند کۆمۆندا بێ و به شداریی 
له به ڕێوه بردنی خاکی ئه و کۆمۆن یان کۆمۆنانه دا بکا، به مه رجێک کۆمۆنه 

پێوه ندیداره کان پێشتر به ڕه سمی ناسرابن.
پێڕاگه یشتنی کۆمه اڵیه تی که  ته ندروستی و  بنیاتێکی خزمه تگوزاریی  3/ هه ر 
له هاوپێچدا ئاماژه ی پێ کراوه، کاتێک خزمه تگوزارییه کانی پێشکه ش به 

که سانێک ده کا که زۆربه یان زمانیان فه ڕه نسی نییه.
به ڕه سمی  بۆ  که  نه ما بێ  تێدا  مه رجانه  ی  ئه و  دامه زراوێک  و  بنیات  هه ر 
ناسینی پێویست بێ، حکومه ت ده توانێ داوا له ئۆفيسی زمانی فه ڕه نسی 
به نده که  )نێوه رۆکی  وه ربگرێته وه.  لێ  ناسینه كه ی  به ڕه سمی  که  بکا 

گوازراوه ته وه(
فه سڵی پێنجه م: زمانی دامه زراوه گشتییه کانی دیکه

و  پیشه یییه کان  ئه نجومه نه  و  سه ندیکا  گشتی،  سوودی  کۆمپانیاکانی   .30
ڕه سمی  زمانی  به  خزمه تگوزارییه کانیان  که  بده ن  هه وڵ  ئه ندامانیان 

له به رده ستدابن.
]...[

32. سه ندیکا پیشه یییه کان له  و نووسراوانه یاندا که ڕووی له سه رجه م ئه ندامانه، 
به تایبه تی  و  به جیا  پێویسته  کاتێك  به اڵم  ده به ن.  به كار  ڕه سمی  زمانی 
بۆ  وه اڵمی  ئه ندامه دا  ئه و  زمانی  له  ده توانن  بده نه وه،  ئه ندامێک  وه اڵمی 

بنووسنه وه.
]...[

35. سه ندیکا پیشه یییه کان ده بێ مۆڵه تی کارکردن ته نیا به  که سانێک بده ن که 
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شاره زایییان له زمانی ڕه سمی له ئاستی به جێگه یاندنی پیشه که دایه.
مه رجی شاره زایی له زمانی ڕه سمیدا وه دی دێ ئه گه ر بێت و که سێك: 

یان  ناوه ندی  وه ختی  ته واو  خوێندنی  ساڵ  سێ  که م  النی  ماوه ی  بۆ   /1
دواناوه ندیی به زمانی فه ڕه نسی بووبێ؛

2/ تاقیکارییه كانی فه ڕه نسی وه ک زمانی دایکی له ساڵی چواره م یان پێنجه می 
ناوه ندیی تێپه ڕاندبێ؛

3/ له پاش ساڵی خوێندنی 1985-1986، دیپڵۆمی خوێندنی ناوه ندیی له کێبێک 
وه رگرتبێ.

له حاڵه ته کانی دیکه دا، ئه و که سه ده بێ بڕوانامه یه ک له ئۆفيسی کێبێکیی 
زمانی فه ڕه نسی بگرێ یان نووسراوه یه کی فه رمیی هه بێ که به هاوتای ئه م 

بڕوانامه یه  دابنرێ به پێی بڕیاری حکومه ت.
]...[

40.له و حاڵه تانه دا که به رژه وه ندیی گشتی وا بخوازێ، سه ندیکا پیشه یییه کان 
فه ڕ  ه نسی  زمانی  کێبێکیی  ئۆفيسی  ڕه زامه ندیی  وه رگرتنی  پاش  ده توانێ 
مۆڵه تێکی به رته سک به و که سانه بده ن که به پێی یاساکانی هه رێمێکی دیکه  
مۆڵه ته  ئه م  بده ن.  ئه نجام  پیشه یه ک  که  هه یه  بۆیان  دیکه  واڵتێکی  یان 
به رته سکه ڕێگه به هه ڵگری مۆڵه ته که  ده دا که پیشه که ی ته نیا بۆ خاوه ن 
کارێک و له بوارێکی پیشه که دا ئه نجام بدا که سه روکاری له گه ڵ خه ڵک 

نه بێ.

فه سڵی شه شه م: زمانی کار
41. خاوه ن کار ده بێ له و نووسراوانه یدا که ڕوویان له کارمه نده کانیه تی زمانی 
ڕه سمی به کار ببا. ئه و ئاگادارییه کانی کارپێدان یان به رزکردنه وه ی پله ش 

هه ر به زمانی فه ڕه نسی ده نووسێ و باڵویان ده كاته وه.
داموده زگاکانی  نێو  به پۆستێکی  پێوه ندیی  ئاگادارییه کی کارپێدان  42. کاتێك 
حکومی، داموده زگایه کی نیوه حکومی یان کۆمپانیایه که وه هه یه که مه رجی 
جێبه جێکردنی  بڕوانامه ی  هه بوونی  به فه ڕه نسیکردن،  کۆمیته ی  پێکهێنانی 
به فه ڕه نسیکردن  بڕوانامه ی  هه بوونی  یان  به فه ڕه نسیکردن  پرۆگرامی 
له ڕ ۆژنامه یه کدا  ئاگادارییه که  کاره  که   بێت و خاوه ن  ئه گه ر  ده یگرێته وه، 
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هاوکات  پێویسته  بێ،  فه ڕه نسی  له  جیاواز  زمانێکی  به  که  بکاته وه  باڵو 
هه مان ئاگاداری له ڕۆژنامه یه کی فه ڕه نسیشدا باڵو بکاته وه و داڕشتن و 
خستنه ڕووی ئاگادارییه كه ش النی که م ده بێ هاوتای ئه و ئاگادارییه بێ که 

له ڕۆژنامه  نافه ڕه نسییه که دا باڵو بۆته وه.
43. رێککه وتنه به کۆمه ڵه کانی نێوان خاوه ن کار و کرێکاران و ده قه هاوپێچه کانیان 

ده بێ به زمانی ڕه سمی بنووسرێنه وه ]...[
به  تایبه ت  دادوه رییه کی  پاش  که  )التحکیم(  نێوبژیوانی  بڕیارێکی  44. هه موو 
سکااڵیه ک یان کێشه یه كه  وه درابێ که پێوه ندیی به وتووێژ، نوێکردنه وه  
یان پێداچوونه وه به ڕێککه وتنێکی به کۆمه ڵه وه بێ، له سه ر داوای الیه نێکی 
کێشه که و له سه ر ئه رکی الیه نه کانی کێشه که به پێی ئه وه که بڕیاره که به چ 

زمانێک ده رچووه، وه رده گێڕدرێته  سه ر فه ڕه نسی یان ئینگلیزی. 
45. قه ده غه یه که خاوه ن کارێک ئه ندامێکی پێرسۆنێلی خۆی له سه ر کاره که ی 
البدا یان هه ڵیپه سێرێ یان پله که ی دابه زێنێ یان بیگوازێته وه ته نیا له به ر 
ئه وه  که ئه و که سه ته نیا به زمانی فه ڕه نسی قسه ده کا و زمانێكی دیکه ی 
جگه له زمانی ڕه سمی به باشی نازانێ یان له به ر ئه وه که داوای کردووه 

که ڕێز له  مافێک بگیرێ که به نده کانی ئه م فه سڵه  به ڕه سمیی ناسیوه.
]...[

46. قه ده غه یه که خاوه ن کارێک بۆ وه رگرتنی کارێک یان پۆستێک داوا بکا که 
کاندیدانی کار یان پۆسته که  ئاستێکی تایبه تیی شاره زایی له زمانێكی جگه 
له زمانی ڕه سمیی هه بێ، مه گه ر ئه وه که به جێگه یاندنی ئه رکه کانی ئه م کار 

و پۆسته پێویستیی به و ئاسته له ناسینی زمانه که دا هه بێ.
]...[

ئه رکی خاوه ن کاره که به کۆمیسیۆن]ی پێوه ندییه کانی کار[ یان نێوبژیوانی 
بسه لمێنێ که کاره كه یان پۆسته که  پێویستیی به شاره زایی یان ئاستێکی 

تایبه تیی ناسینی زمانێکی جیاواز له زمانی ڕه سمی هه یه.
]...[

49. ئه نجومه ن یان کۆمه ڵه  کانی خاوه ن مووچه کان له پێوه ندییه نووسراوه کانیدا 
له گه ڵ ئه ندامانی زمانی ڕه سمی به کار ده با. ئه گه ر یش پێوه ندییه نووسراوه که 

به تایبه تی له گه ڵ ئه ندامێکیان بێ، ده توانن زمانی ئه و ئه ندامه  به کار ببه ن.
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فه سڵی حه وته م: زمانی بازرگانی و بیزنس
51. هه ر جۆره نووسینێک له سه ر به رهه مێک، به خودی به رهه مه که و کارتۆن و 
دۆکومێنت یان هه ر که لوپه لێک که له گه ڵ به رهه مه که دا بێ، به زانیارییه کانی 
شێوه ی به کاربردن و پسووله کانی گه ره نتیی به رهه مه که شه وه، ده بێ به 
لیسته کانی  و  قائیمه  تایبه تییه  ڕێسا  ئه م  بنووسرێن.  فه ڕه نسی  زمانی 

شه ڕابه کانیش ده گرێته وه.
ده قه فه ڕه نسییه که ده کرێ یه ک یان چه ند وه رگێڕان بۆ سه ر زمانی تری 
له گه ڵ بێ، به اڵم هیچ نووسینێک که به زمانێكی تر نووسرابێ، نابێ له چاو 

نووسراوه فه ڕه نسییه که زه قتر یان بااڵده ست بێ.
52. که ته لۆگ و ده فته رچه و الپه ڕه و ساڵنامه  بازرگانییه کانی و هه موو جۆره 

باڵوکراوه یه کی هاوشێوه ده بێ به زمانی فه ڕه نسی بنووسرێن.
جا  کۆمپیوتێر،  به کاربردنی  سیستمێکی  و  به رنامه   و  لۆژیسیه ل  هه موو   .52
دابه زێندرابن یا نا، ده بێ به فه ره نسی له به رده ستدا هه بێ، مه گه  ر ئه وه که 

هیچ سیغه یه کی ئه و به رنامانه به فه ڕه نسی هه ر ساز نه کرابێ.
]...[

53. هه ر که لوپه ل یا به رنامه یه کی یاریی منااڵن که بۆ یارییه که پێویستی به 
وشه کانی زمانێکی جیاواز له فه ڕه نسی هه بێ )بێجگه له وانه ی وا له به ندی 
ئه وه ی  مه گه ر  قه ده غه ن،  کێبێک  بازاڕی  له   کراوه(  پێ  ئاماژه یان  52.1دا 
هه مان یاری یان که لوپه لی یاری به کوالیتی و نرخیی النی که م هاوشێوه 

به زمانی فه ڕه نسییش هه بێ.
]...[

55. گرێبه سته کانی ئه ندامه تی و ئابۆنه )ئیشتراک( که به ندی ستانداردیان تێدایه 
هه روه ها ئه و دۆکومێنتانه ی هاوپێچیان به زمانی فه ڕه نسی ده نووسرێن. 
ته نیا ئه گه ر الیه نه کان بۆخۆیان بیانه وێ ده کرێ به زمانێکی دیکه بنووسرێن.

]...[
یان  ناردنی که لوپه ل  داواکردنی  داواکردنی کار، کاغه زه کانی  57. فۆرمه کانی 
به رهه مێک، فاکتۆر و ڕه سید و وه سڵه کان به زمانی فه ڕه نسی ده نووسرێن.

58. نووسراوی سه ر تابلۆکان که ڕوویان له خه ڵکه یان بۆ ڕێکاڵم ده بێ به 
زمانی فه ڕه نسی بن.
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تابلۆ و ڕیکالمه کان ده توانن هاوکات به زمانی فه ڕه نسی و زمانێکی دیکه  
بن به مه رجێک که نووسراوه  فه ڕه نسییه که به ڕوونی بااڵده ستیی هه بێ.

هێندێک شوێن و حاڵه ت  ڕێنمایی  به  ده توانێ  ئه وه شدا، حکومه ت  له گه ڵ 
ڕێکالمی  و  گشتییه کان  نووسراوه  له واندا  که  بکا  ده ستنیشان  هه لومه رج  و 
و  فه ڕه نسی  به  ده کرێ  یان  بن،  فه ڕه نسی  زمانی  به  ته نیا  ده بێ  بازرگانی 
زمانێکی  به  ته نیا  ده توانن  یان  فه ڕه نسی  بااڵده ستیی  به بێ  بن  تر  زمانێکی 

جیاواز له فه ڕه نسی بن.
59. به ندی 58 ئه و ڕێکالمانه ناگرێته وه که ئه و ڕۆژنامانه باڵویان ده كه نه وه 
که به زمانێکی جیاواز له فه ڕه نسی ده رده چن، هه روه ها په یامه ئایینی و 
سیاسی و ئیدئۆلۆژییه کان یان مرۆڤدۆستییه کانیش ناگرێته وه به مه رجێک 

ئه و په یامانه هیچ ئامانجێکی سوودپه رستانه یان نه بێ.
60. ناوی کۆمپانیاکان ده بێ زمانی فه ڕه نسی بێ.

]...[
دیکه ش  زمانێکی  به  کۆمپانیاکه  ناوی  ده كرێ  فه ڕه نسییه که دا  ناوه   له پاڵ   .68
بنووسرێ به مه رجێک که له کاتی به کاربردندا زه قبوونی ناوه فه ڕه نسییه که 

النی که م هاوئاستی ناوه که به زمانه که ی تر بێ.
]...[

70. ئه و خزمه تگوزارییانه ی ته ندروستی و پێڕاگه یشتنی کۆمه اڵیه تی که پێش 
26 ی ئاگۆستی 1977 ناویان لێ نراوه و ناوه که یان فه ڕه نسی نییه ده توانن 
به  ناوه که  یان  به مه رجێک  ناوه یان  ئه و  به کاربردنی  له سه ر  بن  به رده وام 

فه ڕه نسیشی پێوه  زیاد بکه ن.
به  تایبه تن  و  نییه  ئابوورییان  سوودی  مه به ستی  ڕێکخراوانه ی  ئه و   .71
له  داکۆکی  یان  تایبه تی  ئێتنیکیی  گرووپێکی  کولتووریی  گه شه کردنی 
به و  تایبه ت  زمانی  له  ده توانن  گرووپه  به و  تایبه ت  به رژه وه ندییه کانی 
گرووپه دا ناو له ڕێکخراوه که یان بنێن به مه رجێک که ناوه که  به فه ڕه نسیشی 

بۆ دابنێن.
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فه سڵی هه شته م: زمانی خوێندن
72. خوێندن له پۆله کانی پێش سه ره تایی و سه ره تایی و ناوه ندی به زمانی 

فه ڕه نسییه جگه له و ڕیزپه ڕ )ئیستسنا(یانه ی له م فه سڵه دا هاتوون.
ئه م به نده هه موو ئه و دامه زراوه قوتابخانه یییانه ده گرێته وه که له ده قی 
پێدراوانه ی  مۆڵه ت  دامه زراوه  ئه و  هه موو  و  کراوه  پێناسه  هاوپێچدا 
وه رگرتنی  مۆڵه تی  که  ده گرێته وه  )ئه هلی/خسووسی(  تایبه تی  خوێندنی 

پشتگیریی دارایی ده وڵه تییان وه رگرتووه به پێی یاسای خوێندنی ئه هلی. 
]...[

مه به ستی  به  ناکا  ئینگلیزی  زمانی  به  خوێندن  له  پێشگیری  به نده  ئه م 
ڕێنمایی سیستمی  له  مه رجانه  ی حکومه ت  ئه و  به پێی  فێربوونی  هاندانی 

په روه رده ییدا به پێی به ندی 447 ی یاسای په روه رده ی گشتیی دایناون. 
73. له سه ر داوای دایک و باوکیان ئه و مندااڵنه ی خواره وه ده توانن به زمانی 

ئینگلیزی بخوێنن:
1/ئه و منااڵنه ی باوک یان دایکیان هاوواڵتیی که نه دییه و خوێندنی سه ره تایی 
ئینگلیزی بووبێ، به مه رجێک که به شی زۆری  له کانادا به زمانی  ئه وان 

خوێندنی سه ره تایی له کانادا خوێندن به ئینگلیزی بووبێ.
مناڵه کان خوێندنی  و  که نه دییه  هاوواڵتیی  دایکیان  یان  باوک  منااڵنه ی  2/ئه و 
سه ره تایی یان ناوه  ندییان له کانادا به زمانی ئینگلیزی بووه، به شی زۆری 
خوێندنی سه ره تایی یان ناوه ندییان له کانادا به ئینگلیزی بووبێ. خوشک 

و برای ئه و مندااڵنه ش ده توانن له و به نده سوودمه ند بن.
]...[

]...[ .2/78
به ڕێوه بردنی هه ر دامه زراوێکی خوێندنی تایبه تی که به شێوه ی سه ره کی 
مه به ستی ئه وه  بێ که یارمه تی به  منااڵنێک بکا که مه رجه کانی وه رگیران 
یان  زمان  ئینگلیزی  قوتابخانه یی  کۆمیسیۆنێکی  قوتابخانه یه کی  له 
دامه زراوێکی خوێندنی تایبه تی ئینگلیزی زمانیان که پشتگیریی دارایی له 
ده وڵه ت وه ربگرێ تێدا نییه، هه تا ئه و مه رجانه یان تێدا پێک بێ، قه ده غه یه.
به  خوێندن  قوتابخانه کانیدا  له  پێشتر  که  قوتابخانه یی  بنیاتێکی  هیچ   .79
بکا،  پێشکه ش  ئینگلیزی  به  خوێندن  نییه  ناچار  نه بووه  ئینگلیزی  زمانی 
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به ده سپێشخه ریی خۆیشی ناتوانێ ئه و کاره بکا به بێ مۆڵه تی تایبه تی و 
پێشووی وه زیری په روه رده و سه رگه رمی و وه رزش.

]...[
که  نادرێ  قوتابییه ک  به  ئاماده یی  خوێندنی  کۆتایی  بڕوانامه یه کی  هیچ   .84
شاره زایه تی له زمانی فه ڕه نسی چ قسه کردن و چ نووسین له و ئاسته دا 
وه رزش  و  سه رگه رمی  و  په روه رده  وه زاره تی  پرۆگرامه کانی  که  نییه 

دایناوه.
85. ئه و منااڵنه ی به شێوه ی کاتی له کێبێک ده مێننه وه ده توانن له سه ر داوای 
دایک و باوکیان له بڕگه ی یه که می به ندی 72 ده ربخرێن و له و حاڵه تانه دا 
له  به ڕێنمایی دیاریان ده کا، ده توانن  ئه و مه رجانه ی حکومه ت  به پێی  و 
بده ن.  به خوێندن  درێژه  ئینگلیزی  به  هه ر  کێبێکدا  له  مانه وه یان  ماوه ی 
ڕێنمایییه که پێویسته ماوه ی ئه م ده رهاویشتنه و مه رجه کانی نوێکردنه وه ی 

دیاری بکا.
بدا،  پاساوی  ئینسانی  یان  خانه واده گی  سه ختی  بارودۆخێکی  ئه گه ر   .85.1
داوای  له سه ر  ده توانێ  وه رزش  و  سه رگه رمی  و  په روه رده  وه زیری 
تاقیکاری مناڵێک بۆ خوێندن  له سه ر ڕاسپارده ی کۆمیته ی  پاساودراو و 
به زمانی ئینگلیزی قبووڵ بکا که پێشتر وه رگرتنی له  خوێندنی ئینگلیزیدا 

له الیه ن که سێک که وه زاره ت دیاریی کردبوو ڕه ت کراوه ته وه.
]...[

86. حکومه ت ده توانێ ڕێنمایی په سند بکا بۆ فراوانکردنه وه ی جێبه جێکردنی 
به ندی 73 له سه ر ئه و که سانه ی ئه و به نده مه به ستیه تی له ڕێگای به ستنی 
حکومه تی  و  کێبێک  حکومه تی  له نێوان  کردن  یه ک  وه ک  لێکگه یشتنی 

هه رێمێکی دیکه وه.
بڕیاری  به   ده توانێ  حکومه ت  هاتووه،  73دا  به ندی  له  له وه ی  جگه   .86.1
حکومه تی به شێوه ی گشتی خوێندن به زمانی ئینگلیزی بۆ ئه و منااڵنه ی 

خواره وه و له سه ر داوای دایک و باوکیان ڕێگه پێ بدا:
به  سه ره تایی  خوێندنی  زۆری  به شی  باوکیان  یا  دایک  منااڵنه ی  ئه و  ئه لف. 
ئینگلیزی خوێندووه له جێیه کی دیکه ی کانادا و پێش ئه وه ی ماڵیان بێته 
له  حکومه ت  که  ده ژیا  سه رزه مینانه دا  و  هه رێم  له و  یه کێک  له  کێبێک 
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بڕیاره که یدا دیاریی ده کا و هه رێم یا سه رزه مینێکن که حکومه تی کێبێک 
بۆ  فه ڕه نسی  زمانی  به  خوێندن  که خزمه تگوزارییه کانی  باوه ڕه دایه  له و 
فه ڕه نسی زمانه کان له وێ هاوشێوه ی ئه و خزمه تگوزارییه ن که له کێبێک 

بۆ خوێندن به زمانی ئینگلیزی پێشكه شی ئینگلیزی زمانه کان ده كرێ؛
دوایین  کاتی  له  و  بژین  کێبێک  له  دێن  باوکیان  یان  دایک  منااڵنه ی  ئه و  ب. 
خوێندنی  ئێستای  ساڵی  سه ره تای  له  یان  قوتابخانه یان  خوێندنی  ساڵی 
که  سه رزه مینێکدا  یان  هه رێم  له  سه ره تایییان  خوێندنی  قوتابخانه وه، 

حکومه ت له بڕیاره که یدا دیاری ده كا به ئینگلیزی بووه؛
ج. خوشک و برای بچووکتری ئه و منااڵنه ی له بڕگه کانی ئه لف و ب دا ئاماژه ی 

پێ کراوه؛
]...[

له  "ئه مه ره ندی"  زمانێکی  که  ناگرێ  له وه  به ر  یاسایه دا  له م  شتێک  هیچ   .87
خوێندنی ئه مه ره ندییه کاندا و زمانی "ئینوکتیتوت" له خوێندنی ئینویته کاندا 

به کار بێ.
و  "کری"  قوتابخانه کانی  کۆمیسیۆنی  به  سه ر  قوتابخانه کانی  له   ]...[  .88
کۆمیسیۆنی قوتابخانه کانی "کاتیڤیک"دا، به پێی یاسای په روه رده ی گشتیی 
تایبه ت به خه ڵکانی خۆجێیی کری و ئینویت و ناسکاپیس )فه سڵی 1.4(، 
زمانه کانی خوێندن بریتین له کری و ئینکتیتوت و هه روه ها ئه و زمانانه ی 
تری خوێندن که له نێو کۆمه ڵگه کانی کری و ئینویتی کێبێکدا به کار دێن ]...[
کاتیڤیک  قوتابخانه کانی  کۆمیسیۆنی  و  کری  قوتابخانه کانی  کۆمیسیۆنی 
بۆ  خۆیان  ئامانجی  ده که نه  خوێندن  زمانی  وه ک  فه ڕه نسی  به کاربردنی 
ئه وه ی ده ره تانی ئه وه به خاوه ن بڕوانامه کانی قوتابخانه کانیان پێک بێنن 
که ئه گه ر بۆخۆیان حه ز بکه ن له قوتابخانه و دواناوه ندی و زانکۆکانی 

کێبێکدا به فه ڕه نسی درێژه به خوێندن بده ن.
]...[

به شی دووه م: پرۆسه ی به ڕه سمی کردنی زمان، تۆپۆنیمی )ناوی شوێنه کان( 
و به فه ڕه نسی کردن

]...[
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فه سڵی دووه م: به ڕه سمی کردنی زمان
ده توانن  حکومه ت  داموده زگاکانی  و  به ڕێوه به رایه تی  و  وه زاره ته کان   .116
کۆمیته ی زمانی له نێو خۆیاندا پێک بێنن و بۆخۆیان پێکهاته و کارکردیان 

دیاری بکه ن.
زمان  بۆشایییه کانی  سپێردراوه  پێیان  که  بوارانه دا  له و  کۆمیتانه  ئه م 
کێشه  ده سته واژانه ی  و  وشه  و  ده ربڕین  ئه و  و  زاراوه کاندا  له بواری 
زاراوانه ی  و  وشه  ئه و  کۆمیته کان  ده که ن.  ده ستنیشان  ده که ن،  ساز 
زمان  کردنی  به ڕه سمی  کۆمیته ی  به  بێ،  به کار  له  شوێنیان  باشه  پێیان 
ئۆفيسی  بۆ  ده توانێ  زمان  کردنی  به ڕه سمی  کۆمیته ی  ڕاده گه یه نن. 
کێبیکیی زمانی فه ڕه نسییان بنێرێ بۆ ئه وه ی ئۆفيس له باره یانه وه بڕیاری 

به ستانداردکردنیان بدا یان له  باره یانه وه ڕاسپارده  په سند بکا.
دانه نێ،  یان دامه زراوێک بۆخۆی کۆمیته ی زمانه وانی  ئه گه ر وه زاره تێک 
ئۆفيس ده توانێ له سه ر پێشنیازی کۆمیته ی به ڕه سمی کردنی زمان به  فه رمی 

داوا له وه زاره ت یان دامه زراوه که بکا که ئه  و کۆمیته یه دابمه زرێنێ.
116. ئۆفيسی کێبێکیی زمانی فه ڕه نسی ده توانێ، له سه ر پێشنیازی کۆمیته ی 
به ڕه سمی کردنی زمان، به كاربردنی وشه و زاراوه کان به بڕیار ستاندارد 
بکا یان پێشنیازی به کاربردنیان بکا. به مه به ستی ئاگادارکردنه وه ی الیه نه 
پێوه ندیداره کان، کۆمیته  ئه و وشه و زاراوانه له ڕۆژنامه ی ڕه سمیی کێبێکدا 

باڵو ده کاته وه.
له  ستانداردکراوه کان  زاراوه   و  وشه  باڵوبوونه وه ی  پاش  یه کسه ر   .118
و  دۆکومێنت  و  ده ق  له  به کاربردنیان  کێبێکدا،  ڕه سمیی  ڕۆژنامه ی 
گرێبه سته کانیان  داموده زگاکانی حکومه ت و  هه ڵواسراوه کانی  نووسراوه  
و ئه و کتێبانه ی خوێندن و ڕاهێنان و توێژینه وه که به  فه ڕه نسی له کێبێک 

چاپ ده بن ده بێته ئیجبار.

فه سڵی سێهه م: کۆمیسیۆنی تۆپۆنیمی )ناوی شوێنه کان(
122. کۆمیسیۆنێکی تۆپۆنیمی داده مه زرێ و له  ڕووی به ڕێوه به ڕییه وه سه ر به 

ئۆفيسی کێبێکیی زمانی فه ڕه نسی ده بێ.
]...[
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پێوانه کانی  پێشنیازکردنی  له  بریتین  کۆمیسیۆن  سه اڵحییه ته کانی   .124
ناوی  ئه و  نووسینی  ڕێساکانی  و  شوێنه کان  ته واوی  ناوی  هه ڵبژاردنی 
هێشتا  که  شوێنانه  ئه و  ناوی  له سه ر  بڕیاردان  و  حکومه ت  به  شوێنانه 
ناوی  له  که  گۆڕانکارییه ک  هه موو  په سندکردنی  و  نه نراوه  لێ  ناویان 

شوێنه کاندا پێک بێ.
حکومه ت ده توانێ له ڕێگای بڕیاری حکومه تییه وه پێوانه کانی هه ڵبژاردنی 
تۆپۆنیمیدا  بواری  له  ده بێ  که  نووسین  ڕێساکانی  و  شوێنه کان  ناوی 
وه به رچاو بگیرێن و مێتۆدی به کارهاتوو له ناولێنانی شوێنه کان و به په سند 

گه یاندنی ناوی شوێنه کان دیاری بکا.
]...[

فه سڵی چواره م: به فه ڕه نسی کردنی داموده زگاکانی حکومه ت
131. هه ر دامه زراو و داموده زگایه کی حکومه تی له سه ریه تی ئه وپه ڕی تا 180 
]کێبكیی  ئۆفيسی  بۆ  پێشکه ش  ڕاپۆرتێک  کاره کانی  ده سپێکی  پاش  ڕۆژ 
زمانییه وه  له ڕووی  داموده زگاکه ی  بارودۆخی  که  بکا  فه ڕه نسی[  زمانی 
خرابێته  تێدا  هه نگاوانه شی  ئه و  هه موو  و  کرابێته وه  شی  تێدا  به ڕوونی 
ڕوو که داموده زگاکه بۆ خۆگونجاندن له گه ڵ ئه م یاسایه هه ڵیهێناونه وه یا 

به نیازه هه ڵیانبێنێته وه.
]...[

132. ئه گه ر ئۆفيس هه نگاوه هه ڵگیراو یا به رنامه بۆداڕێژراوه کان به وه اڵمده ر 
که  بدا  پێوه ندیداره که  داموده زگا  به  ئه وه  ده ره تانی  پێویسته  نه زانێ، 
بۆچوون و تێبینییه کانی خۆی و هه ر جۆره دۆکومێنت و زانیارییه ک که 

ئۆفيس به پێویستی بزانێ، به ئۆفيس بگه یه نێ.
داموده زگاکه  به  چاکسازییانه   هه نگاوه  ئه و  پێویست  به پێی  ئۆفيس 

ڕاده گه یه نێ که پێویسته هه ڵبێنرێنه وه.
هه نگاوه  له بواری  ئۆفيس  ڕاسپارده کانی  که  داموده زگایه ک  هه ر 

ته واوکه ره کاندا قبووڵ نه کا، ئه م کاره ی به جورم داده نرێ.
]...[
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کۆمپانیاکانی  ]به  کۆمپانیاکان  کردنی  به فه ڕه نسی  پێنجه م:  فه سڵی 
به رژه وه ندیی گشتیشه وه[

]...[
136. هه ر کۆمپانیایه ک که سه ت کارمه ند یان زیاتری هه بێ ده بێ کۆمیته یه کی 

به فه ڕه نسی کردن دابمه زرێنێ که النی که م له سێ که س پێکهاتبێ.
کۆمیته ی به فه ڕه نسی کردن بارودۆخی زمانیی کۆمپانیاکه هه ڵده سه نگێنێ و 
ڕاپۆرتێکی له سه ر ئاماده ده کا که له ڕێگه ی به ڕێوه به رایه تیی کۆمپانیاکه وه 
ده گاته وه ئۆفيس]ی کێبێکیی زمانی فه ڕه نسی[. ئه گه ر پێویست بوو، ئه و 
کۆمیته یه ده بێ پرۆگرامێکی به فه ڕه نسی کردنی کۆمپانیاکه ئاماده بکا و 
به فه ڕه نسی  بڕوانامه ی  ئه وه ی  دوای  بکا.  جێبه جێکردنیشی  چاوه دێریی 
که  بدا  هه وڵ  ده بێ  کۆمیته که  کۆمپانیایه،  به و  درا  کۆمپانیاکه  کرانی 
به کاربردنی زمانی فه ڕه نسی له هه موو ئاسته کانی کۆمپانیاکه دا به گشتی 

بمێنێته وه.
]...[

139. هه ر کۆمپانیایه ک که بۆ ماوه ی شه ش مانگ په نجا کارمه ند یان زیاتر 
له الی  ده بێ خۆی  ماوه یه دا  ئه م  کۆتایی  مانگی  له شه ش  وه ربدا،  ده کار 
مه به سته ش  ئه و  بۆ  بکا.  تۆمار  فه ڕه نسی[  زمانی  کێبێکیی  ئۆفيس]ی 
کۆمپانیاکه ده بێ ئۆفيس له ژماره ی ئه و که سانه ی کاری بۆ ده كه ن ئاگادار 
بکاته وه و هه روه ها زانیاریی گشتی له باره ی پێکهاته ی یاسایی و کارکردی 

و سروشتی چاالکییه کانی خۆی بدا به ئۆفيس.
]...[

له کاتی تۆمارکرانی کۆمپانیاکه وه له الی ئۆفيس، کۆمپانیاکه  شه ش مانگی 
کات هه یه بۆ ئه وه یه هه ڵسه نگاندنێکی بارودۆخی زمانی له کۆمپانیاکه دا 

به ئۆفيس بگه یه نێ.
140. ئه گه ر هات و ئۆفيس، پاش تاوتوێکردنی بارودۆخی زمانیی کۆمپانیاکه ، 
کۆمپانیاکه دا  ئاسته کانی  هه موو  له  فه ڕه نسی  به کاربردنی  که  وابوو  پێی 
به گشتی کراوه ]...[، ئۆفيس بڕوانامه ی به فه ڕه نسی کران ده داته کۆمپانیاکه.

به کاربردنی زمانی فه ڕه نسی  پێی وابوو که  ئه گه ر هات و ئۆفيس  به اڵم 
هه موو ئاسته کانی کۆمپانیاکه ی نه گرتۆته وه، کۆمپانیاکه ئاگادار ده کاته وه 
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بکا. ئۆفيس هه روه ها ده توانێ  به فه ڕه نسی کردن په سند  که پرۆگرامێکی 
له و حاڵه تانه دا که کۆمپانیاکانی ئاماژه  پێکراو له به ندی 139 دا بگرێته وه، 

فه رمانی دروستکردنی کۆمیته یه کی به فه ڕه نسی کردن بدا ]...[
پرۆگرامی به فه ڕه نسی کردنه که ده بێ له ماوه ی شه ش مانگی پاش گه یشتنی 
ئاگادارکردنه وه که ی ئۆفيس به کۆمپانیاکه  به ئۆفيس بگه یه نرێته وه. ئۆفيس 

بڕیار له سه ر په سندکردنی پرۆگرامه که د ه دا.
]...[

142. پرۆگرامه کانی به فه ڕه نسی کردن ده بێ ئه م فاکته رانه ی خواره وه  له به رچاو 
بگرن:

1/ بارودۆخی ئه و که سانه ی له خانه نشین کران نزیکن یان ڕابردوویه کی زۆر 
درێژیان له نێو کۆمپانیاکه دا هه یه؛

2/ پێوه ندییه کانی کۆمپانیاکه له گه ڵ ده ره وه؛
له  کۆمپانیاگه لێک  که  لێکۆڵینه وه  ناوه ندانه ی  و  بنکه  ئه و  تایبه تیی  حاڵه تی   /3

کێبێک کردوویاننه وه که چاالکییه کانیان له ده ره وه ی کێبێکیشه؛
به رهه می  کۆمپانیایانه ی  ئه و  به رهه مهێنانی  یه كه کانی  تایبه تیی  دۆخی   /4
کولتووری به ناوه ڕۆکێکی زمانیی ]جیاواز له زمانی فه ڕه نسی[ به رهه م 

دێنن.
5/ ئه و بوار و که رته ی کۆمپانیاکه کاری تێدا ده کا.

143. ئۆفيس]ی کێبێکیی زمانی فه ڕه نسی[ پاش ئه وه ی پرۆگرامی به فه ڕه نسی 
کردنی کۆمپانیایه کی په سند کرد، بڕوانامه ی جێبه جێکردنی پرۆگرامه که ی 

ده داتێ.
]...[

کۆمپانیاکه له سه ریه تی به ڕێکوپێکی سه باره ت به جێبه جێکردنی پرۆگرامه که 
ئه و  بۆ  ڕاپۆرته کان  دانه وه ی  نێوان  ماوه ی  ئۆفيس،  به  بداته وه  ڕاپۆرت 
کۆمپانیایانه ی النی که م سه ت کارمه ندیان هه یه بیست و چوار مانگ و بۆ 

ئه و کۆمپانیاناش له سه ت کارمه ند و زیاتریان هه یه دوازده مانگه.
]...[

ئۆفيسه وه  له الیه ن  به فه ڕه نسی کردنی  بڕوانامه ی  146. هه ر کۆمپانیایه ک که 
پێدرابێ، له سه ریه تی که هه وڵ بدا به کاربردنی زمانی فه ڕه نسی له هه موو 
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به ش و ئاسته کانیدا به گشتی بمێنێته وه. 
له سه ر  ڕاپۆرتێک  جارێک  ساڵ  سێ  هه موو  له سه ریه تی  کۆمپانیاکه 

چوونه پێشی بارودۆخی زمانیی کۆمپانیاکه بداته وه به ئۆفيس.
147. ئۆفيس ده توانێ بڕوانامه ی جێبه جێکردنی پرۆگرامی به فه ڕه نسی کردن 
یان بڕوانامه ی به فه ره نسی کردنی هه ر کۆمپانیایه ک ڕه ت بکاته وه، ڕایگرێ 
یان هه ڵیوه شێنێته وه ئه گه ر بێت و کۆمپانیاکه ئه و ئه رک و ئیلزاماته ی به پێی 
ئه م یاسایه و بڕیار و ڕێنمایییه پێوه ندیداره کانی له سه ریه تی جێبه جێ نه کا.
و  ڕاگرتن  پێدان،  ڕێوشوێنی  حکو مه تی  بڕیاری  به  ده توانێ  حکومه ت   .148
لێئه ستاندنه وه ی بڕوانامه ی جێبه جێکردنی پرۆگرامی به فه ڕه نسی کردن و 

بڕوانامه ی به فه ڕه نسی کردن دیاری بکا. ]...[
]...[

151. به په سندی ئه و وه زاره ته ی دیاری ده کرێ بۆ جێبه جێکردنی ئه م یاسایه، 
ڕه سمیی  ڕۆژنامه ی  له  ئاگاداری  باڵوکردنه وه ی  پاش  ده توانێ  ئۆفيس 
هه بێ  کارمه ندی  په نجا  له  که متر  که  کۆمپانیایه ک  که  بکا  داوا  کێبێکدا 
کردن  به فه ڕه نسی  پرۆگرامێکی  و  هه ڵسه نگێنێ  زمانیی خۆی  بارودۆخی 

ئاماده و جێبه جێ بکا.
]...[

153. ئۆفيس ده توانێ بۆ ماوه یه ک که بۆخۆی دیاریی ده کا هێندێک کۆمپانیا له 
جێبه جێکردنی هێندێک له به نده کانی ئه م یاسایه یان بڕیارێکی حکومه تیی 

پێوه ندیدار مه عاف بکا. ]...[
به شی سێهه م: ئۆفيسی کێبێکیی زمانی فه ڕه نسی

فه سڵی یه که م: دامه زران
]...[

]...[.158
ئۆفيس بنکه یه کی له کێبێک و بنکه یه کیشی له مۆنتریال هه یه. ده توانێ له 

شوێنه کانی دیکه ی کێبێکیش بنکه  بکاته وه.
فه سڵی دووه م: ئه رک و ده سه اڵته كان

159. ئۆفيس سیاسه تی کێبێک له بواری به ڕه سمی کردنی زمانی و زاراوه ناسی 
و به فه ڕه نسی کردنی داموده زگاکانی حکومه ت و کۆمپانیاکاندا دیاری ده کا 
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و ئه و سیاسه ته به ڕێوه ده با.
ئه م  بوونی  جێبه جێ  به سه ر  کردن  چاوه دێری  ئه رکی  هه روه ها  ئۆفيس 

یاسایه ی له سه رشانه.
160. ئۆفيس چاوه دێری به سه ر چوونه پێشی بارودۆخی زمانه وانی له کێبێکدا 
ده کا و النی که م هه ر پێنج ساڵ جارێک ڕاپۆرتێکی ده داته وه به وه زاره ت 
به تایبه تی سه باره ت به به کاربردن و جێگه و پێگه ی زمانی فه ڕه نسی و 

ڕه فتار و هه ڵوێستی گرووپه زمانییه جۆراوجۆره کان.
161. ئۆفيس هه وڵ ده دا فه ڕه نسی زمانی سه ره کیی و ئاسایی کار و پێوه ندییه کان 
و بازرگانی و بیزنس له داموده زگا و کۆمپانیاکاندا بێ. ئۆفيس ده توانێ 
هه ر هه نگاوێكی گونجاو هه ڵبێنێته وه بۆ ئه وه ی په ره  به  زمانی فه ڕه نسی 

بدرێ.
ئۆفيس یارمه تیی داڕشتنی ئه و پرۆگرامانه ی به فه ڕه نسی کردن ده دا که له م 

یاسایه دا ئاماژه یان پێ کراوه و به دواداچوونی جێبه جێکردنیشیان ده کا.
162. ئۆفيس ده توانێ ]له بواری زمانی فه ڕه نسیدا[ یارمه تی به داموده زگاکانی 
و  ئه نجومه ن  و  کۆمپانیا  و  حکومییه کان  نیوه  داموده زگا  و  حکومه ت 
ده وڵه مه ند  و  چاکسازی  به  سه باره ت  و  بکا  که سه کان  و  ڕێکخراوه کان 
ئاگاداریان  کێبێک  له  پێکراو  قسه  و  نووسراو  فه ڕه نسیی  زمانی  بوونی 

بکاته وه.
ئۆفيس هه روه ها ده توانێ تێبینی و پێشنیازی ]الیه نه کان و خه ڵک[ سه باره ت 
ئه م  جێبه جێکردنی  سه ر  ئاسته نگه کانی  و  فه ڕه نسی  زمانی  کوالیتیی  به 

یاسایه وه ربگرێ و به ڕاپۆرت بیانداته وه به وه زاره ت.
163. ئۆفيس پرۆگرامه کانی توێژینه وه ی پێویست بۆ جێبه جێکردنی ئه م یاسایه 

داده ڕێژێ.]...[
164. ئۆفيس ده توانێ له گه ڵ هه ر که س و دامه زراوێک ڕێککه وتن مۆر بکا و 

به شداری له  پرۆژه ی هاوبه شدا بکا.
ئۆفيس بۆی هه یه که به پێی یاسا لێکگه یشتن له گه ڵ حکومه تێک له ده ره وه ی 
ڕێکخراوێکی  له  گه ڵ  وه زاره ته کانی،  له  یه كێک  له گه ڵ  کێبێک،  هه رێمی 

نێونه ته وه یی یان دامه زراوێکی سه  ر به و حکومه ت و ڕێکخراوه ببه ستێ.
به شی سێهه م: پشکنین و لێکۆڵینه وه
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166. ئۆفيس]ی کێبێکیی زمانی فه ڕه نسی[ ده توانێ بۆ جێبه جێکردنی ئه م یاسایه 
پشکنین و لێکۆڵینه وه ئه نجام بدا. 

167. ئۆفيس به ده سپێشخه ریی خۆی ئه م کاره ده کا، یان پاش ئه وه ی سکااڵی 
پێ ده گا.

]...[
ده بێ  و  بکرێ  تۆمار  نووسراو  به شێوه ی  پێویسته  سکااڵیه ک  هه موو   .168
هۆکاره کانی سکااڵکه و ناسنامه ی سکااڵکاری به ڕوونی تێدا بێ. ئۆفيس 

بۆ داڕشتنی سکااڵنامه که یارمه تیی سکااڵکار ده کا.
]...[

174. ئه و که سه ی به مه به ستی جێبه جێکردنی ئه م یاسایه پشکنین ئه نجام ده دا، 
ده توانێ له سه عاته  مه عقووله کانی ئیشدا بچێته نێو هه موو شوێنێک که بۆ 
خه ڵک ڕێگه پێدراو بێ. ئه و به تایبه تی ده توانێ له هه ر که لوپه ل و دۆکومێنتێک 
سه ردانه کانیدا  له   هه روه ها  ئه و  هه ڵگرێته وه.  لێ  کۆپییان  و  بێته وه  ورد 

ده توانێ داوای هه ر جۆره زانیارییه کی پێوه ندیدار به پشکنینه که بکا.
175. ئۆفيس له چوارچێوه ی جێبه جێکردنی ئه م فه سڵه دا ده توانێ داوا له هه ر 
که سێک بکا که له ماوه یه کدا که بۆی دیاری ده کا هه ر چه شنه دۆکومێنت 

و زانیارییه کی پێویستی بداتێ.
176. هیچ که س به هیچ شێوه یه ک ناتوانێ له کاتی ئه نجامدانی ئه رکه کانیدا پێش 
به کاره کانی ئۆفيس یان که سێك که ئۆفيس دیاریی کردبێ بگرێ، یان به 
بێده نگی و شایه تیدانی هه ڵه وه تووشی هه ڵه یان بکا یان خۆ له دانی ئه و 

دۆکومێنت و زانیارییانه ی ئۆفيس بۆی هه یه وه ریانگرێ، بدزێته وه.
177. کاتێک ئۆفيس به و ئاکامه ده گا که سه رپێچی له م یاسایه یان له ڕێنمایییه کانی 
په سندکراو بۆ جێبه جێکردنی کراوه، له سه ر که سی سه رپێچیکار ده کا که 
و  هات  ئه گه ر  بێنێ.  سه رپێچییه که  به  کۆتایی  دیاریکراودا  ماوه یه کی  له 
دۆسیه که ی  ئۆفيس  بوو،  به رده وام  سه رپێچییه که ی  له سه ر  سه رپێچیکار 
ئه گه ر  ئه وه ی  بۆ  تاوانکارییه کان  و  جینایی  ته عقیبه   به ڕێوه به ری  ده داته 

پێویست بوو لێپێچینه وه ی تاوانکاریی گونجاوی لێ بکا.
]...[
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به شی چواره م: ئه نجومه نی بااڵی زمانی فه ڕه نسی
]...[

له  به رپرسیار  وه زیری  بداته  ڕاوێژ  که  ئه وه یه  ئه نجومه ن  ئه رکی   .187
جێبه جێکردنی ئه م یاسایه بۆ هه ر پرسێکی پێوه ندیدار به زمانی فه ڕه نسی 

له کێبێک.
بۆ ئه م مه به سته ئه نجومه ن ده توانێ:

1/ بۆچوونی خۆی سه باره ت به هه ر پرسێک که وه زیر ده یخاته به رده می پێ 
بداته وه.

بۆ  حکومه تی  سه رنجی  بزانێ  پێویستی  به   ئه نجومه ن  که  پرسێک  هه ر   /2
ڕابکێشێ بخاته به رده م وه زیر.

188. ئه نجومه ن بۆ جێبه جێکردنی ئه رکه کانی ده توانێ:
1/ تێبینییه کانی هه ر که س و گرووپێک گوێ لێ بگرێ و وه ریانگرێ.

2/ توێژینه وه  و لێکۆڵینه وه ی پێویست ئه نجام بدا یان به ئه نجام بگه یه نێ.
ئۆفيس هه روه ها ده توانێ خه ڵک له هه ر پرسێکی پێوه ندیدار به زمانی فه ڕه نسی 

له کێبێک ئاگادار بکاته وه.
]...[

به شی پێنجه م: به نده تاوانکارییه کان و سزاکان
205. هه ر که س و الیه نێک که به نده کانی ئه م یاسایه و ڕێنمایییه پێوه ندیداره کانی 
پێشێل بکا، سه رپێچییه ک ئه نجام ده دا که سزاکه ی به شێوه ی خواره وه یه:

ئه گه ر سه رپێچیکار که سێکی سروشتی بێ، جه ریمه  یه ک که النی که م  ئه لف. 
ده بێ 600 دۆالر و النی زۆر 6000 دۆالر بێ.

بێ. ئه گه ر سه رپێچیکار که سێکی مه عنه وی بێ، جه ریمه یه ک که نابێ له 1500 
دۆاڵر که متر بێ و نابێ له 20000 دۆاڵر زیاتر بێ.

له حاڵه تی دووباره کردنه وه ی سه رپێچیدا، جه ریمه که دوو چه ندان ده بێ.
]...[

207. دادستانی گشتی، به ڕێوه به ری ته عقیبه جینایی و تاوانکارییه کان یان هه ر 
له م  ئاماژه پێکراو  جینایییه کانی  ته عقیبه   ڕایانسپاردبێ  ئه وان  که  که سێک 
یاسایه دا ئه نجام ده ده ن. دادستانی گشتی شکایه ته کانی تری پێویست بۆ 

به جێگه یاندنی ئه م یاسایه ئه نجام ده دا.
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گشتی  دادستانی  داوای  له سه ر  ده توانی  مه ده نی  دادوه ریی  دادگایه کی   .208
فه رمان بدا که له ماوه ی هه شت ڕۆژی پاش ده رچوونی بڕیاری دادگادا 
هه  ر جۆره ئاگاداری و ئه فيش و تابلۆی ڕێکالم و تابلۆی سه ر فرۆشگاکه 
تێچووی  و  ئه رک  له سه ر  بکه ن،  پێشێل  یاسایه  ئه م  به نده کانی  له گه ڵ 

خاوه نه کان له نێو ببردرێن.
داواکارییه ک ده کرێ به دژی خاوه نی که لوپه لی ڕێکالم یان هه ر که سێکیش 

بێ که ئه فيش و ئاگاداری و تابلۆیه کانی هه ڵواسیوه.
208. هه ر که سێک که به سه رپێچیکاری به نده کانی 78.1 و 78.2 ڕابگه یه نرێ، 

بۆی نییه وه ک ئه ندامی کۆمیسیۆنی قوتابخانه کان بمێنێته وه.
تاوانبارییه که   که  دادگا  بڕیاری  بوونی  یه کجاری  ڕۆژی  له  سزایه   ئه م 

ڕاده گه یه  نێ پێنج ساڵ ده خایه نێ.
]...[

و  جینایی  ته عقیبه  به ڕێوه به ری  دادگا،  بڕیاری  ده رچوونی  پاش   ]...[  .208
تاوانکارییه کان به نووسین دامه زراوه  په روه رده یییه که  ئاگادار ده کاته وه.

پاش گه یشتنی ئاگادارکردنه وه که، دامه زراوه که یه کسه ر ده بێ که سه که  بۆ 
ماوه ی شه ش مانگ به بێ مووچه هه ڵپه سێرێ.

بۆ  ده بوێرێ  کارێک  ئه نجامدانی  له  خۆ  یان  ده کا  کارێک  که  که سێک   .208
ئه وه ی له پێشێلکردنی به ندێکی ئه م یاسایه یان ڕێنمایییه پێوه ندیداره کاندا 
یارمه تیی که سێکی تر بکا یان بۆ پێشێلکارییه كه ڕاوێژی ده داتێ و هانی 

ده دا، ئه ویش سه رپێچییه ک ئه نجام ده دا.
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زمانپارێزی

ئەم بابەتانەی لە دووتۆی ئەم كتێبەدا، خوێندووتانەوە، پێشتر هەندێكیان 
لە كۆنگرە  و سیمینار  و كۆڕ لە ئەكادیمیای كوردی  و لە وەزارەتی ڕۆشنبیری 
كراون  پێشكێش  مەدەنی  كۆمەڵگەی  رێكخراوەكانی  لە  كۆیە  و  زانكۆی  لە   و 
لە گۆڤار و ڕۆژنامەكان )هزر  و ئەكادیمیای كوردی  و   و بەشێكی دیكەشیان 
K21  و یاساپارێزی و زمانناسی و پارێزەر و پەرلەمانتار و داد و، ئااڵی ئازادی، 
نووسەری نوێ  و هزری یاسایی و هەولێر و كوردستانی نوێ   و ئاسۆو... هتد( 
باڵوكراونەتەوە، دواتر پێیاندا چوومەتەوە  و بەزانیاری نوێ  تۆكمەترم كردوون، 
هەندێكی تریان باڵونەكراوەتەوە، بۆ پێزانین لەم بوارەدا سەرچاوە نەك بەزمانی 
كوردی دەگمەنە، بەڵكو بەزمانی عەرەبیش زۆر كەمە، بۆیە بەپێویستمان زانی 
داوا لەو یاساناسانە بكەین كە زمانی بیانی دەزانن لەم بارەوە بابەتمان لە زمانی 
ئینگلیزی و فەرەنسی و ئیسپانی و ئەڵمانی بۆ وەربگێڕنە سەر زمانی كوردی، بۆ 
پێزانین ئاماژەمان بەناوی وەرگێڕ داوە كە لە چ زمانێكەوە وەریانگێڕاوە، ئەم 
ئەنتەرنێت و  لە  هەوڵمانداوە  بەدواداچوون،  لە  ساڵمە  بیست  ڕەنجی  بەرهەمە 
گەڕان و  هەروەها  بكەین و  پەیدای  كەوتبێ   بەرچاومان  سەرچاوەیەك  هەر 
سووڕان جگە لە كتێبخانەكانی كوردستان، ئەوا سەردانی هەر واڵتێكم كردبێ ، 
كتێبخانەكانم بەسەر كردۆتەوە و پەیوەندیم بەشارەزا و پسپۆڕ و لێزانانیش لەم 
دەگرێتەوە،  ژیانمان  الیەنی  زۆر  بەرهەمە  ئەم  ئەوە  لەبەر  كردووە،  بارەوە 
بۆیە دەبوایە بەشێكی زۆر ماستەرنامە و دكتۆرانامە لەم بارەوە وەربگیرایە و 
هەروەها سەرجەم ئەو كتێبانەی لەم بارەوە نووسراون  وەرگێڕابوان، چونكە 
بەبەر چاوی هەموومان زمانی كوردی بەرە و پەراوێز و فەرامۆش و قەدەغەكردن 
الیەنە  كەمتەرخەمی  بێباكی و  )خەمساردی و  زەقی  نیشانەی  ئەمەش  دەچێ ، 
پەیوەندیدارەكانە(، لەبەر ئەوەی سیاسەتی زمان بوونی نەتەوە دەچەسپێنێت 
نەتەوەیی  پەیڕە و و پڕۆگرامی الیەنەكانی عیلمانی  و  لەخوێندنەوەی   و بەاڵم 
فراكسیۆنی  پەرلەمانیش  لە  نییە و  زمانی  سیاسەتی  كامیان  هیچ  ئیسالمی،   و 
زمانی  یاسای  پڕۆژە  ئەو  دەنا  پێ نەداوە،  گرنگییان  ئۆپۆزسیۆن  دەسەاڵت و 
فەرمی لە هەرێمی كوردستان هەیە و ئەوان دەبوایە كێبڕكێیان لەسەر بكردایە 
تاكو دەربچێ ، بەاڵم ئێمە سارد نابینەوە چونكە بەئەركی واڵتپارێزیی خۆمانی 

دەزانین و زانیومانە.
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پڕۆفایلی پارێزەر/ تاریق جامباز

*- لەدایكبووی پارێزگای هەولێر 1948.
- دەرچووی كۆلیژی یاسا.

- بیست ساڵە لە بواری بەكارهێنانی زمان لە هەموو بوارەكانیدا دەنووسێ .
- جەخت لەسەر دەرخستنی ناسنامەی نەتەوەكەی دەكا.
- ئەندامی خولی یەكەم و دووەمی پەرلەمانی كوردستان.

- ئەندامی سەندیكای پارێزەرانی كوردستان.
- ئەندامی سەندیكای ڕۆژنامەنووسانی كوردستان.

- ئەندامی یەكێتی پەرلەمانتارانی كوردستان.
- ئەندامی یەكێتی نووسەرانی كورد.

- ئەندامی سەندیكای ڕۆژنامەنووسانی نێودەوڵەتی.

به رهه مه  چاپكراوه كانی
)أ(

1- محەمەد و سێوێ  و سورمێ  خان و قورشیدی چاو بە خار )دوو تراژیدی 
فۆلكلۆری كوردی(، 1983.

2- تێكستی هەشت چیرۆكی ئەفسانەی كوردی، 1986.
3- چل كەزی، 1990.

4- هەفتەنامەی گۆڤار )هەفتەنامەیەكی حزبی »هیوا«( لە هەولێر، 1998.
5- مراسیم وقرارات مجلس قیادة الثورة )1963- 2003( المتعلقة بكوردستان، 

2004. )دوو جار چاپ كراوە(
6- التطهیر العرقي )تغیر القومیة( للكورد والتركمان في كركوك، 2004. )نۆ جار 

چاپ كراوە(
7- زمانە فەرمییەكان لە دەستووری واڵتە فيدرالییەكان، 2005.

8- القانوني هادي الچاوشلي، مواقف كوردیة مجهولة، 2005.
9- حزبی هیوا لە لیوای هەولێر، 2005.

قبل  ما  للفترة  واالیزیدیين  والمسيحيین  للمسلمین  المدمرة  العبادة  اماكن   -10
عملیات االنفال السیئة الصیت وامتدادا لما بعدها في كوردستان- العراق، 
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.2006
11- پەرلەمانتارانی خولی دووەمی پەرلەمانی كوردستان، 2007.

12- اعضا ء برلمان الدورة الثانية لبرلمان كوردستان- العراق، 2008.
13- من ابادة اللغات الی قانون اللغات الرسمیة في العراق االتحادي، 2008.

14- اوراق فيدرالیة من كوردستان- العراق، 2008.
15- لیال كوردیة في الف لیلة ولیلة مع كتابات أخری، 2008.

16- لە ناودارانی دەڤەری سۆران: شێخ كاك ئەمینی سەران )1874- 1940(، 
.2009

 )2009  -2005( كوردستان  پەرلەمانی  دووەمی  خولی  پەرلەمانتارانی   -17
پرسیاربارانی حكومەت دەكەن، 2009.

18- ضحایا عملیات االنفال 1988 من المسيحيین واالیزیدیین، 2009. )دوو جار 
چاپ كراوە(.

19- به شێك له وانه ی پارێزه رایه تییان له  هه ولێر كردووه  -2013.
20- KERKUK›TE KURT VE TURKMN SOYKIRIMI (KIMLIK DEGISTIRME) 2009.

21- ETHNIC CIEANSING (KURDS AND TURKANS) FORCED TO CHANGE THIR 

NATIONAL IDENTITRS IN KIRKUK TRANSLATED FROM ARABC BY: MATII D. 

KHAMMD، SAMI M.SHEIKO.2009.

22- KERDISTANDA ETNIK VE DINI HAKLAR، TARIK CHAMBAZ، 2011. 

)ب(
1- عملیات االنفال لعام 1988 في كوردستان- العراق جریمة العصر المنسیة 
)موثوقة بقوائم اسما ء االطفال والنسا ء( الجزء االول مع نهلة محمد، 2004.

2- شذرات من واقع المرأە الكوردستانیة خالل االعوام 1992- 2009، كوردستان 
العراق نموذجا، مع نهلة محمد. )پێنج جار چاپ كراوە(

3- ئاماری دانیشتوانی قەاڵی هەولێر 1922 لەگەڵ نەژاد بەرزنجی، 2006.
4- قەندیلۆكە، وەرگێڕان لەگەڵ عەباس محه مه د حسێن، 1979.

5- ڕەواندوز، شارەكەی پاشای گەورە لەگەڵ مەولود بێخاڵی 2006.
الشعبیة  والحركة  السودان/  جمهوریة  حكومة  بین  الشامل  السالم  اتفاقیة   -6

لتحریر السودان، مع المحامي كریم محمد صوفي، 2005.
7- نصوص دساتیر الدول العربیة، مع المحامي كریم محمد صوفي، 2005.
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اتفاقیة،  )قوانین،  العربیة  الدول  وبعض  المتحدة  االمم  في  الفساد  مكافحة   -8
مشاریع( مع المحامي كریم محمد صوفي، 2006.

9- كوردستان العراق وجنوب السودان من الحكم الذاتی الی الفيدرالیة )دراسة 
قانونیة مقارنة( مع الدكتورة ڕوژان دزەیی، 2008.

10- BITS FROM THE REALITY OF KURDISTAN WOMEN، (1992- 2004) IRAQ 
KURDISTAN AS AN EXAMPLE/ TARQ JAMBAZ & NAHLA MOHAMMED IRAQ 

KURDISTAN NATIONAL ASSEMBLY MPS.

نیعمەت  لەگەڵ  كوردستان،  پەرلەمانی  یەكەمی  خولی  پەرلەمانتارانی   -11
عەبدوڵاڵ، )2008(.

12- كوردستانا عێراقێ  و باشووری سودانێ  ژ ئۆتۆنۆمی بۆ فيدڕالیێ،  خواندنەكا 
قانونی یا هەڤبەركری لەگەڵ د. رۆژان دزەیی وه رگێڕانی ئیحسان ئامێدی  

.)2008(
13- پەرلەمانتارانی هاوپەیمانی كوردستان لە پەرلەمانی عێراقدا، لەگەڵ نیعمەت 

عەبدوڵاڵ )2009(.
14- قرارات مجلس قیادة الثورة المنحل الخاصة بالكورد وكوردستان، اعداد 

وترتیب )االستاذ الدكتور جبار قادر والمحامي طارق جامباز(، 2013.
)ج( 

لەتەك ئامادەكردنی دەستووری )15( واڵتانی فيدراڵ و )5( لە هەرێمەكانیان و 
)2( بەرهەمی دیكەی لەبارەی زمانە فەرمییەكان لەواڵتانی فرەزماندا بەچاپ 

گەیاندووە.
)د(

سەرنووسەری گۆڤاری یاساپارێزییە، گۆڤارێكی یاسایییە بەزمانی كوردی 
دەردەچێت، و )18( پاشكۆی بەچاپ گەیاندووە.

)هـ(
عەرەبی  كوردی و  بەزمانی  ڕۆژنامەكان  گۆڤار و  لە  لێكۆڵینەوەی  دەیان 

باڵوكردۆتەوە.
* * *
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