HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020 59

ف
ف
بەکارهێنا� ف
ف
یاساکا� �
زما� دایک لەنێوان بەڵگەنامە نێودهوڵەتییەکان و
ما�
عراقدا
ي
ف
زما� کوردی وهک نمونە-Right to use mother language among the International Conventions and
Iraqi Laws- Kurdish Language as a sample
پ.ی.د .سامان فوزی عمر
Assistant Professor.Dr. Saman Fawzi Omer
ض
ش
يش
مرۆ�
–کۆل�ى یاسا وڕامیارى-زانکۆی گەشەپێدا�
بەس یاسا
ي
Law department/College of Law and Politics/ University Of Human Development
saman.fawzi@uhd.edu.iq

م .کاروان أورحمان اسماعیل
ض
ش
يش
مرۆ�
–کۆل�ى یاسا وڕامیارى-زانکۆی گەشەپێدا�
بەس یاسا
ي

Karwan Awrahman Ismail
Law department/College of Law and Politics/ University Of Human Development
karwan.ismail@uhd.edu.iq

پێشەیک:

ف
ف
پێشخستى ئەو نەتەوهیەش
سەرهکییەکا� پێکهێنەری هەر نەتەوهیەک ،گرنگییەك زۆری لەسەر مانەوهو
زمان کە یەکێکە لە رهگەزه
ت
ـتانیە� یۆنــان و نــە یاســای رۆمانیشــمان دهبــوو .وه ئەگــەر (کاردینــاڵ ریچیللــۆ)
هەیــە ،بەجۆرێــک ئەگــەر زمـ فـا� التیـ فـى پێشــنەخرایە ،نــە شارسـ
ـکا� زمـ فـا� فەرهنســییان پێشنەخســتایە ،ئــەوا ئــەو زمانــە بــەو چەشــنە ڵب�ونەدهبــۆوه و یاســای شارسـ ف
و هاوڕێـ ف
ـتا� فەرهنســیش ) (1804نەدهبــوو

ڵ
ف
و�ت .خــۆ ئەگــەر زمـ فـا� عەرهبیــش نەبوایــە ئێســتا میللـ ت
ـتانییەکا� دهیــان
بەهەوێـ فـى یاســا شارسـ
ـە� عــەرهب و ئــەدهب و بەرهەمەکانیــان لــە ئاســت
ف
ـەرهکا� ژیــان و بـ يـری مرۆڤــە ،وه زمــان رۆح و هەسـ تـى کۆمەڵگایــە چونکــە لــەو رێگەیــەوه هەســت بــە
و بارودۆخێــ� دیکــەدا بــوو .زمــان لــە پێکهێنـ
ف
ـەرهوهکا� خــۆی دهکات ،بۆیــە ناکرێــت زمـ فـا� هیــچ گەلێــک زینــدوو بێــت وگەشــەبکات تاوهکــو ئــەوگەلــە زمـ فـا� دایــک وهک
تایبەتمەندییــەکان و جیاکـ
زمـ فـا� رۆژانــە بەکارنەهێنێــت.
ف
ف
ـەرهەڵدا� شارســتانییەتێ� پێشــکەوتوو .زمــان هــەر
ـکەوتى کۆمەڵــگا و سـ
بێگومــان زمــان و بـ يـر و کۆمەڵــگا دیاردهیــەك ئاوێتــەن کــە ئەبێتــە هــۆی پێشـ
ـکەوتى کۆمەڵــگای مرۆڤایـ ت
ف
ـە� ،چونکــە بەهــۆی زمانــەوه مرۆڤــەکان ئەتوانــن بــە شــێوهیەك ئاســان لەیەکـ تـری
لەکۆنــەوه هۆکارێــک بــووه بــۆ پێشـ
ف
ـکەوتى
تێبگــەن ،دیــاره گۆڕانــکاری لــە ســەردهم و بارودۆخەکانــدا کاریگــەری ئەبێــت لەســەر گۆرانــکاری لــە زمـ فـا� میللەتانــدا ،بۆیــە هەمیشــە بــە پێشـ
میللەتــان زمانەکەشــیان پێبەپـ ي �ـى ئــەو گۆڕانکارییانــە پێشــدهکەوێت.
ف
ـەرهتاییەکا� مــرۆڤ و زۆربــەی ڕێکەوتننامــە و جاڕنامــە جیهانییـ ف
ف
ـەکا� مــا� مــرۆڤ جەخــت لەســەر بەکارهێنـ فـا�
زمــان جگــە لــەوهی یەکێکــە لەمافــە سـ
ف
ـەرهکییەکا� پێکهێنــەری هــەر نەتەوهیــەک و گرنگییــەك زۆری لەســەر مانــەوه و پێشخسـ ف
ـتى
زمـ فـا� دایــک دهکەنــەوه .چونکــە یەکێکــە لــە ڕهگــەزه سـ
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ئــەو نەتەوهیــەش هەیــە.

گ
ف
ـەوهرهکا� دیکــە قســەکەر و هۆشــمەندن و زمــان دهنــ� عەقڵیانــە و
بۆیــە دهوترێــت زمــان یەکســانە بەنەتــەوه چونکــە مرۆڤــەکان جیــاواز لەبونـ
ف
ـەوهکا� دیکــە ،زمـ فـا� تایبــەت بــە خــۆی هەیــە
ئامرازێــ� ســەرهك پەیوهنــدی و گوزارشــت کردنێـ تـى .هەربۆیــە کوردیــش کــە نەتەوهیــەك جیــاوازه لــە نەتـ

ڵ
ڵ
ف
ف
�ش
�
�ف
�ینــەوهی ئــەو زمانــە ،ئەویــش هــەو� هێشــتنەوه و
کــە پـ يـى دهڵـ يـ� زمــا� کــوردی ،کــە بەدرێـژ يا� مـ يـروو لەبەرانبــەر هــەو� دوژمنــا� بــۆ الوازکــردن و ڕ
ـەرهکییەکا� شــۆڕش و ڕاپەڕینـ ف
ف
پێشخسـ ف
ـەکا� کــورد ئــازادی بەکارهێنـ فـا� زمـ فـا� خــۆی
ـتى زمانەکــەی خــۆی داوه ،بۆیــە هەمیشــە یەکێــک لەداواکاریــە سـ
بــووه .ئەگــەر ئــەو داواکارییــە لــە هەندێــک پارچــەی کوردســتان تاڕادهیــەك بــاش بەدیهاتبێــت ،ئــەوا لەهەندێــک پارچــەی دیکــە هێشــتا خەبـ تـا� زیاتــری
دهوێــت بــۆ ئــەوهی دوژمــن ناچــار بــکات دان بــە مافەکانیــدا بنێــت و ئازادانــە زمـ فـا� خــۆی وهک زمـ فـا� میلەتـ فـا� سەردهســتە بەکاربــهێنێــت.

ئامان� توێژینەوەکە:
ج

ت
ت
بەدهسى بهێنێت خۆی لەو چەند خاڵەی خوارهوه دهبینێتەوه:
گرنگرین ئەو ئامانجەی کە ئەم توێژینەوهیە دهیەوێت
ف
ت
ف
ما� ف
زما� دایک لە بەڵگەنامە نێودهوڵەتییەکان ،وه ي� ش
نێودهوڵە� بەو مافە.
گرنگیدا� کۆمەڵگای
مروی
 -1ڕونکردنەوهی پێگەی
ف
ف
ت
گشى و ف
ما� ف
یاساکا� �
ت
عراق.
بەتایبە� لەدهستورو
زما� کوردی
زما� دایک بە
 -2شیکردنەوهی
ي
ـرد� مـ فـا� زمــان بەگشـ تـى و زمـ فـا� کــوردی وهک زمانێــ� فــەرم بەتایبـ ت
ـەنگاند� ئاسـ تـى جێبەجێکـ ف
ف
ـە� ،لەدهســتور و یاســاکان لەالیــەن
 -3هەڵسـ
حکومـ ت
ـە� �
عراقــەوه.
ي

کێشەی توێژینەوەکە:

ڵ
ت
گرنگریــن ئــەو کێشــانەی کــە ئــەم توێژینەوهیــە دهیەوێــت باســیان بــکات و وه�م و چارهســەری گونجاویــان بــۆ بدۆزێتــەوه ئەوهیــە ،کــە ئایــا کۆمەڵــگای
ف
ـە� و بەڵگەنامــە نێودهوڵەتییــەکان کاریگەرییــان لەســەر دهســتورو یاسـ ف
نێودهوڵـ ت
ـاکا� عـ ي�ـراق هەبــووه ســەبارهت بەدهقــدان لەســەر مــا� نەتــەوهکان
ف
بــۆ قســەکردن و بەکارهێنـ فـا� زمـ فـا� دایکیــان؟ وه ئایــا حکومەتـ ف
ـەکا� عـ ي�ـراق کاریــان بــەو دهقــە دهســتوری و یاســاییانە کــردووه کــە بــاس مــا� زمـ فـا�
ـەوهکا� کــردووه ،بــە تایبـ ت
ف
ـە� زمـ فـا� کــوردی ،یــان بــە پێچەوانــەوه ئــەو مافــە تەنهــا نــو�اوی ســەرکاغەز بــووه و وهکــو پێویســت جێبـ ب �
ـە� نەکـراوه.
نەتـ

میتۆدی توێژینەوەکە:

ف
نوسیى ئەم توێژینەوهیەدا بەشێوازێ� سەرهك دوو میتۆدی ز ت
ف
بەکارهێراوه ،میتۆدی شیکاری( )Analytical Methodبۆ شیکردنەوهو
انسى
لە
ـرد� دهقــە یاســاییەکان تایبــەت بــە زمــان کــە لەنێــو پەیماننامــە نێودهوڵەتییەکانــدا هاتــووه ،وه ڕاڤەکـ ف
ڕاڤەکـ ف
ـرد� ئــەو بڕگــەو مادانــەی کــە لەدهســتورو

ـاکا� دهوڵـ ت
یاسـ ف
عراقییــەکان بەگشـ تـى و زمـ فـا� کــوردی بەتایبـ ت
ـە� �
عراقیــدا هاتــووه ســەبارهت بــە زمانــە �
ـە� .وه میتــۆدی بــەراوردکاری (Comparative
ي
ي
ف
ف
ـادهکا� یاسـ ف
ف
 )Methodبــۆ بەراوردکـ ف
ـادهکا� بەڵگەنامــە نێودهوڵەتییــەکان ،وه بەراوردکـ ف
ف
ـرد� مــا� زمــان لەبڕگــەو مـ
ـرد� مــا�
ـاکا� عـ ي�ـراق بەبڕگــەو مـ
زمـ فـا� دایــک لەدهســتوره یــەک بەدوایەکـ ف
ـەکا� عـ �ـراق بەیەکــدی و بەراوردکـ ف
ـرد� بــە یاســا بــەرکارهکان.
ي
ـەکا� گرنگیـ ف
ـکرد� قۆناغـ ف
وه هەروههــا بــە گوێــرهی پێویســت ســود لــە میتــۆدی مـ � شـروو� ()Historical Methodوهرگــراوه بــۆ باسـ ف
ـدا� کۆمەڵــگای
ي
ي ي
ڵ
ـە� دهوڵـ ت
ـتى یاســا� زمـ فـا� کــوردی لەمــاوهی نزیکــەی ( )100ســا� تەمـ ف
ـە� بەمـ فـا� زمـ فـا� دایــک و قۆناغـ ف
نێودهوڵـ ت
ـەکا� ڕێکخسـ ف
ـە� عـ ي�ـراق.
ي

پێکهاتەی توێژینەوەکە:

بــۆ بەدیهێنـ فـا� ئامانـ بـ� توێژینەوهکەمــان ،بــە باشــمان ز فا� بابەتەکەمــان بــە شــێوازێ� پلەبەندییانــە دابــەش بکەیــن بــۆ دوو بـ ش
ـەس ســەرهك و
ف
هەربەشــێکیش بــۆ چەنــد باســێک ،لەبـ ش
ـەس یەکەمــدا لەمــا� بەکارهێنـ فـا� پێگــەی زمـ فـا� دایــک لەبەڵگەنامــە نێودهوڵەتییــەکان دهکۆڵینــەوه،
ـدا� کۆمەڵــگای نێودهوڵـ ت
وه دهیکەیــن بــە دوو بــاس ،لــە بــاس یەکەمــدا چەمــ� زمــان و گرنگیـ ف
ـە� بــە زمــان باســدهکەین .وه لەبــاس دووهمــدا
خوێندنەوهیــەک دهکەیــن بــۆ مـ فـا� زمــان کــە لــە بەڵگەنامــە نێودهوڵەتییەکانــدا هاتــووه .وه لەبـ ش
ـەس دووهمیشــدا و بـ �
ـەس بــاس تیشــک دهخەینــە ســەر
پێگــەی یاســا� زمـ فـا� کــوردی لەدهوڵـ ت
ـتبو� دهوڵـ ت
عراقــدا .لەبــاس یەکەمــدا لەپێگــەی زمـ فـا� کــوردی دهکۆڵینــەوه هــەر لەســەرهتای دروسـ ف
ـە� �
ـە�
ي
ي
عراقییــەوه لــە سـ ڵـا�  1921تاوهکــو گــۆڕ فا� سیســتەمەکەی لەپاشــایەتییەوه بــۆ کۆمــاری لــە سـ ڵـا�  ،1958لەبــاس دووهمیشــدا لەپێگــەی زمــا�ف
�
ي
ڵ
ڵ
ف
کــوردی دهکۆڵینــەوه لەقۆنــاع کۆمارییــەوه تــا گــۆڕ فا� شــێوهی ئــەو دهوڵەتــە لــە دهوڵەتێــ� ســادهی ناوهندییــەوه بــۆ دهوڵەتێــ� فیــدرا� لــە ســا�
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 ،2005لەبــاس سێیەمیشــدا دهکۆڵینــەوه لــە چۆنیـ ت
ـتى یاســا� زمـ فـا� کــوردی وهک زمانێــ� فــەرم لەسەرتاســەری �
ـە� ڕێکخسـ ف
عراقــدا .پاشــان
ي
ي
توێژینەوهکــە بەچەنــد دهرئەنجامێــ� گرنــگ و پێشــنیازێ� پێویســت کۆتــا� پێدههێنـ ي ف
ـ�.
ي

ض
ش
بەس یەکەم :پێگەی زما� دایک و لە بەڵگەنامە نێودەوڵەتییەکان

لــەم بەشــەدا هەوڵدهدهیــن تیشــکێک بخەینــە ســەر مانــای زمــان و پێگــەی یاسـ يـا� لــە بەڵگەنامــە نێودهوڵەتییەکانــدا کــە هــەر لــە رێکەوتننامــەی پاریــ�
ـتبو� ڕیکخ ـراوه نێودهوڵەتییــەکان وهک کۆمەڵــەی گــەالن سـ ڵـا�  1919و دواتریــش دروسـ ف
سـ ڵـا� 1856هوه گرنـ گـ� بــەم بابەتــە دراوه تــا دروسـ ف
ـتبو�
ـکرد� ئــەم بابەتــە بــۆ دوو بــاس لەیەکەمیانــدا بــاس چەمــ� زمـ فـا� دایــک و ســەرهتای گرنگیـ ف
رێکخـراوی نەتــەوه یەکگرتــووهکان ئەمــەش بــە دابەشـ ف
ـدا�
کۆمەڵــگای نێودهوڵـ ت
ـە� دهکەیــن ،وه لــە بــاس دووهمــدا بــاس پێگــەی زمـ فـا� دایــک دهکەیــن لــە بەڵگەنامــە نێودهوڵەتییەکانــدا.

ت
ض
ض
نێودەوڵە�:
باس یەکەم :چەم� زما� دایک و سەرەتای گرنگیدا� کۆمەڵگای

ـدا� تاکـ ف
زمــان هۆیەکــە بــۆ ئاخاوتــن و مامەڵەکــردن لەنێــوان کۆمەڵــگادا ،هۆیەکیشــە بــۆ پەیوهنــدی وپێکــەوه گرێـ ف
ـەکا� کۆمەڵــگا لەنــاو خۆیانــدا ،وه
هۆیەکــە بــۆ دهربڕیـ فـى هەســت و ســۆز و بـ يـرو بۆچــون 1.پێناســەیەك گشـ تـى بــۆ زمـ فـا� دایــک بریتییــە لــەو زمانــەی کــە مــرۆڤ بـ يـری پ �
� ئەکاتــەوه ،خــەوی
� ئــەکات ،یــان ئــەو زمانەیــە کەیەکەمجــار کەســێک وهریدهگرێــت وفـ �ـری ئەبێــت 2.وه ئەگــەر لــە روی توانســت و ي� ف
ـى ،وکاری پ �
پ �
� ئەبیـ ف �
لرانییــەوه
ي

ـ� زمـ فـا� دایــک ئــەو زمانەیــە کــە کەســێک زۆر بەبـ ش
ـ� بڵێـ ي ف
ســەیری بکەیــن ،ئەتوانـ ي ف
ـاس ئەیزانێــت .وه لــەروی بەکارهێنانــەوه ئــەو زمانەیــە کــە زۆرتــر
ف
دههێرێــت .ئەکرێــت بوترێــت زمـ فـا� دایــک پەیوهنــدی هەیــە بــە ناســنامەی کەســەوه و خــۆی بــەو زمانــە ئەناســێنێت ،وهکــو بـ ڵ �
ـی مــن کــوردم
بــەکار
ت
ف
ـکەوتى زمانەکەیــەوه ،تێکچــون و فەوتانیـ شـ� لــە
ـتانییە� هــەر نەتــەوه و گەلێــک پەیوهســتە بــە رادهی پێشـ
یــان زمـ فـا� مــن کوردییــە .وه مـ ي� شـروی شارسـ
ـ� وگەیانـ ف
ئــاکام پەرتوبـ ڵـ�وی و فەوتـ فـا� زمانەکەیـ ت
ـە� 3.چونکــە زمــان تاکــە رێگەیــە بــۆ پاراسـ ت ف
ـد� کەلتــوورو زانیــاری لــە نەوهیەکــەوه بــۆ نەوهیــەك تــر4.
فربـ ف
�
ـو� زمـ فـا� دایــک لەالیــەن منداڵــەوه بەشــێوهیەك بــاش گرنگــە ،چونکــە زمـ فـا� دایــک بنچینــەی برکردنــەوه و هەسـ تـى منداڵــە ،ئاسـ تـى �
فربــون و
ي
ي
ي
ـەکرد� زمـ فـا� دووهم لەالیــان وه کامڵبـ ف
ف
ف
ـو� زمـ فـا� دایــک هۆکارێــ� گرنگــە بــۆ زوو �
ـەکرد� منــداڵ بــە زمـ فـا� دایــک ئاماژهیــەك بەهـ ي� فـره بــۆ گەشـ
قسـ
فربــون
ي

ـو� زمـ فـا� جیــاواز و بەهـ ف
فربـ ف
و دروســت �
ـرهکا� تــر5.
ي
ـەوهکا� داهاتــوو ،وه ئامرازێــ� گرنگــە بــۆ زامنکـ ف
ف
ـرد� �
زمـ فـا� دایــک ئامرازێــ� بەهـ ي� فـره بــۆ پاراسـ ف
ـتى مـ يـر تا� باووباپـ يـران و گواســتنەوهی بــۆ نـ
فربــون
ي
ڵ
بــە باشـ تـرین شــێوازو وهرگرتـ فـى زانیارییــەکان بــە ئاسـ فـا� .بایەخــدان بــە زمـ فـا� دایــک یارمەتیــدهره بــۆ ب�وبونــەوهی لەالیــەک ،وه لــە الیــەك تــرهوه
ڵ
ـتى جیــاکاری لەگــەڵ دروسـ ف
یارمەتیــدهره بــۆ نەهێشـ ف
ـتبو� گفتوگۆیــەك دروســت و بنیاتنــەر کــە ببێتــە هــۆی ب�وبونــەوهی فەلســەفەی رێزگرتــن لــە فــره
گ
ڵ
ـاوازهکا� گـ ف
ف
تێکە�وبـ ف
ـەال� جیهــان ســەرئەنجام فەلســەفەی یەکێـ تـى
ـو� کەلتــور وزمانــە جیـ
رهنــ� و فــره زمـ فـا� و فــره کەلتــوری .کــە ئەمــەش هــۆکاره بــۆ

گ
و یەکگرتــو� لەنێــوان گــەالن و میللەتانــدا دێنێتــە کایــەوه کــە رێگایەکــە بــۆ لەیــەک تێگەیشـ ت ف
ـ� و گفتوگــۆ 6.لــەم الیەنــەوه گرنــ� زۆر دراوه بــە زمــان چ
ي
ڵ
لــە ناوخــۆی دهوڵەتــەکان ،کــە پێکهاتەکــەی کۆمەڵگاکەیــان فــره نەتــەوه و فــره زمانــن ،تەنانــەت هەندێــک لــەو وو�تانــە هــەر بــەوهوه نەوهســتاوه کــە
ڵ
رێــزی زمـ فـا� دایــ� پێکهاتـ ف
ـەکا� بگرێــت و ڕێگــە بەبەکارهێنـ فـا� بــدات ،بەڵکــو کاری لەســەر ئــەوهش کــردووه کــە لەپــاڵ زمـ فـا� فــەرم زۆرینــەی وو�تــدا

گ
زیاتــر لەزمانێــ� دیکــەی دایــک بکاتــە زمـ فـا� فــەرم ،وه چ لەســەر ئاسـ تـى نێودهوڵەتیــش گرنــ� بــە زمـ فـا� کەمینــەو زمـ فـا� دایــک دراوه کــە میللەتــە

جیــاوازو کەلتــووره جیــاوازهکان قســەی پێدهکــەن7.
ـەکا� تایبــەت بــە مافـ ف
ـو� کەمینــەکان ،بەڵێننامــە نێودهوڵەتییـ ف
ـ� ،بەڵگەیــە لەســەر بـ ف
دانپێدانــان بــە کەمینەکانــدا کــە زمـ فـا� خۆیــان بەکاربـ ـهێـ ف ف
ـەکا�
ف
ف
ـنبری و نەریتەکانیــان .لەبــەر
مــرۆڤ بەگشـ تـى جەختدهکەنــەوه لەســەر مــا� تاکــەکان کــە بەزمــا� خۆیــان قســەبکەن لەپێنــاوی پارێزگاریکــردن لــە رۆشـ ي
ئــەوه دهبینـ ي ف
ـ� کــە بەڵێننامــە نێودهوڵەتییــەکان مافیــداوه بــە کەمینــەکان کــە خوێندنــگای تایبــەت بەخۆیــان هەبێــت ،منداڵەکانیــان بــە زمـ فـا� دایــک
�
فربکــەن8.
ي
بە شــێوهیەك گشـ تـى بەڵگەنامە نێودهوڵەتییەکان بە هەردوو جۆرهکەیانەوه ،گشــتییەکان و تایبەتەکان جەختیان لەســەر پاراسـ ف
ـتى ماف و ئازادییە
گرنگریــن مافـ ف
بنەرهتییـ ف
ت
ـەکا� مــرۆڤ دادهنرێــت .جــۆری یەکــەم بەڵگەنامــە
ـەکا� مــرۆڤ کردۆتــەوه ،وه گرنگیــان داوه بەزمــان کــە بەیەکێــک لــە
گشــتییەکان ئــەو بەڵگەنامــەو جارنامــە نێودهوڵەتییانــەن کــە هەمــوو ،یــان زۆرینــەی ئــەو مافانەیــان لەخۆگرتــووه کــە دهبێــت مــرۆڤ پـ ي �ـى بــگات ،وهک
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ڵ
ـە� بــۆ مافــە شارسـ ف
ـەکا� مــرۆڤ سـ ڵـا�  ،1948پەیمـ فـا� نێودهوڵـ ت
ـەردو� بــۆ مافـ ف
ف
ـتا� و
بەڵگەنامــەی نەتەوهیەکگرتــووهکان ســا�  ،1945جاڕنامــەی گـ
ڵ
ڵ
سیاســییەکان سـ ڵـا�  ،1966وه پەیمـ فـا� نێودهوڵـ ت
ـە� بــۆ مافــە ئابــوری و کۆمە�یەتییــەکان ســا�  ،1966وه هەمــوو ئــەو جارنامــە نێودهوڵەتییانــەی کــە
ف
لــە کۆمەڵــەی گشـ تـى نەتــەوه یەکگرتووهکانــەوه دهردهچێــت ،وهکــو جاڕنامــەی تایبــەت بەمــا� ئەوکەســانەی کــە ســەر بــە کەمینــە نەتەوهییــەکان یــان
ڵ
ئیتنییــەکان یــان زمــان یــان ئایینەکانــن کــە ســا�  1992دهرچــووه.

وه جــۆری دووهم ئــەو جاڕنامــەو رێکەوتننامانــەن کــە بابەتێــ� دیاریکراویــان چارهســەرکــردووه وهکــو ڕێکەوتننامــەی ڕێکخـراوی نەتــەوه یەکگرتــووهکان
بــۆ پــەروهردهو زانســت و ڕۆشــنبری (یونســکو) سـ ڵـا�  1960تایبــەت بــە ڕێگریکــردن لەجیــاکاری لــە بــواری �
فرکردنــدا ،وه جاڕنامــەی نەتــەوه
ي
ي
ف
یەکگرتــووهکان بــۆ لەناوبـ ف
ـێوهکا� جیــاکاری ڕهگــەزی .1965
ـرد� هەمــوو شـ

گ
ڵ
هــەر لــە ســەردهم پێــش دروسـ ف
ـتبو� ڕێکخـراوه نێودهوڵەتییەکانــەوه گرنــ� دراوه بــەم بابەتــە و لــە ڕێکەوتننامــەی پاریــس لەســا�  1856کــە لەنێــوان
ڵ
وو�تـ فـا� فەرهنســاو بەریتانیــاو روســیا و بروســیاو تورکیــادا بەسـ تـرا .بــە پـ ي �ـى رێکەوتننامەکــە پێویســتە دهوڵەتـ فـا� ناوچــەی بەڵقــان پابەندبــن بــە بنەمــا
ف
ف
بنچینەییـ ف
ـەکا� پاراسـ ف
ـتى مــا� کەمینــە ئایـ فـى و نەتەوهییەکانــەوه .وه لەمــادهی نۆیەمــدا هاتــووه کــە دهبێــت دهوڵەتــان مــا� یەکسـ فـا� دهســتەبەر بکــەن
و جیــاکاری نەکــەن بــە هــۆکاری ئایـ فـى و رهگــەزی و زمانــەوه9.
ف
ف
ف�
مافەکا� مرۆڤ لەبارو دۆخێ�
داگرکاری و
دروستبو� ڕێکخراوه نێودهوڵەتییەکان و لەسەردهم کۆمەڵەی گەالندا کەسەردهم
دوای
ملمال� و ي
ـتى مافـ ف
نالەبــاردا بــوو ،لــە بەڵێننامــەی �
فرســای سـ ڵـا�  1919دهوڵەتـ فـا� بەشــداربوی جەنـ گـ� جیهـ فـا� یەکــەم پابەندکــرد بــە پاراسـ ف
ـەکا� مــرۆڤ ،بــە
ي
تایبەتیــش دهوڵەتـ فـا� دۆڕاوی جەنگەکــە .ئــەو سیســتەمەی کــە �
فرســای هێنایــە ئــاراوه کاریگــەری گــەورهی هەبــوو لەســەر رێکەوتننامــە و بەڵێننامــە
ي
ـانبو� کەمینــەکان لەگــەڵ زۆرینــەدا ،چ لەبەرانبــەر یاســاداو چ لــە مســۆگەر ف
ـاکا� یەکسـ ف
ـتى بنەمـ ف
نێودهوڵەتییـ ف
ـەکا� تایبــەت بەرێکخسـ ف
کرد� ئــازادی
ـرد� دابونەریتـ ف
ئایینەکانیــان ورۆشــنبرییان وپەیڕهوکـ ف
ـەکا� تایبــەت بەخۆیــان ،لــەو بەڵێننامــە نێودهوڵەتییانــەی کــە گرێــدراون :بەڵێننامــەی نێــوان
ي
ڵ
ڵ
ڵ
هاوپەیمانــان و نەمســا ســا�  ،1919وه بەڵێننامــەی (تریانــو) لەگــەڵ هەنگاریــا ســا�  ،1920وه بەڵێننامــەی (ســیڤەر) لەگــەڵ یۆنــان ســا� ،1920
ـتى مافـ ف
ئــەم بەڵێننامانــە بەگشـ تـى ئــەو ئامـرازو هــۆکاره یاســاییانەی تێــدا باســکرابووکــە زامـ فـى پاراسـ ف
ـەکا� مرۆڤــە کــە نابێــت پێشــێل بکرێــن لەناویشــیاندا
ت
(پابەنــد بــون بــە پاراسـ ف
گرنگریــن مافــەکان مـ فـا� زمانــە.
ـتى مـ فـا� کەمینــەکان) 10.کــە لەنــاو ئــەو مافانــەدا یەکێــک لــە

وه ڕێکخ ـراوی نەتــەوه یەکگرتووهکانیــش وهک گەورهتریــن رێکخ ـراوی جیهـ فـا� کــە زۆربــەی دهوڵەتـ فـا� جیهــان ئەندامــن تیایدا11،لــە دێباجــەی
ف
بنەرهتییەکا� مرۆڤ و یەکسـ فـا� و جیاکاری نەکردن لە نێوان مرۆڤەکاندا
بەڵگەنامەکەدا بە شــێوهیەك گشـ تـى ئاماژهی داوه بە باوهربوون بە مافە
بــە هــەر هۆکارێــک بێــت ،کــە ئــەوهش ئاماژهیــە بــۆ جیــاکاری نەکــردن لەنێــوان تاکەکانــدا بــە هــۆکاری زمــان ،کــە ئەمــە لەخۆیــدا گرنگیدانــە بەیەکێــک لــە
مافــە بنەرهتییـ ف
ـەکا� مــرۆڤ کــە زمانــە12.
لــە بەڵگەنامەکــەدا لــە چــوار مــادهی جیــاوازدا ووشــەی (زمــان) بــەکار هاتــووه 13.کــە ئەمــەش بــە بــڕوای ئێمــە بەهەنــد وهرگرتـ فـى مەســەلەی زمانــە
لەالیــەن ڕێکخراوهکــەوه کــە لەگــەڵ ئــەوهی هەمــوو کێشــە جیهانییـ ف
ـەکا� لــە خۆگرتــووه لــە هەمــوو بوارێــ� ژیانــدا ،بــەو پێیــەی کــە ڕێکخراوێــ�

ڵ
نێودهوڵـ ت
ـە� جیهـ فـا� گشــتییە ،14بــە�م لــە کــۆی  111مــاده لــە  4مــادهدا ئامــاژه بەزمــان بدرێــت ئاماژهیــە بــۆ گرنگیــدان بــە بابەتەکــە .لــە مادهکانــدا
ئامــاژهی داوه بــە رێزگرتـ فـى مافـ ف
ـەکا� مــرۆڤ و جیــاکاری نەکــردن لەنێــوان تاکەکانــدا بــە هــۆکاری رهنــگ یــان رهگــەز یــان ئایـ ي ف
ـ� یــان زمــان15.
ف
وه هــەر لەبــەر گرنـ گـ� و بایەخــدان بــە زمـ فـا� دایــک ،ئۆرگانـ ف
ـەکا� نەتــەوه یەکگرتووهکانیــش بــە هەمــان ڕێچکــەدا ڕۆیشــتوون و گرنگییــان داوه بــە مــا�

گ
ـنبری (یونســکۆ) ،لــە مانــ� نۆڤەمبــەری
زمــان .هــەروهک لەالیــەن کۆنگــرهی گشـ تـى رێکخـراوی نەتــەوه یەکگرتــووهکان بــۆ پــەروهرده و زانســت و رۆشـ ي
 1999بڕیــاری ژمــاره ( )3530.C/DRدهرکــرد ،کــە بــە پـ ي �ـى بڕیارهکــە ڕۆژی ( )2 /21هەمــوو ســاڵێک کـرا بــە رۆژی جیهـ فـا� زمـ فـا� دایــک ،وه ئــەم بڕیــاره
بەهەنگاوێــ� گرنــگ دائەنرێــت لــە مـ ي� شـرووی هەمــوو میللەتەکانــدا16.
گ
وه لــە مانــ� ئایــاری  2007دا بڕیــاری ژمــاره ( )266/61/A/RESلەالیــەن رێکخ ـراوی نەتــەوه یەکگرتــووهکان دهرچــوو کــە داوای لــە دهوڵەتــان و
ـ� و پارێ ـزگاری هەمــوو ئــەو زمانانــە بــدهن کــە گـ ف
ـەال� جیهــان بەکاریدههێـ ف ف
رێکخ ـراوه نێودهوڵەتییــەکان کردبــوو کــە هـ فـا� پاراسـ ت ف
ـ�17.

ض
زما� دایک لە بەڵگەنامە نێودەوڵەتییەکاندا.
باس دووەم :پێگەی
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ف
ت
ف
ف
ـەوه� و
بەڵگەنامــە جیهانییــەکان گرنگییــان بــە مــاف و ئازادییــە بنەرهتییــەکا� مــرۆڤ داوه .وه لــە چوارچێــوهی مافــەکا� مرۆڤیشــدا بابــە� مــا� نەتـ ي
ت
ـە� باســەکەی ئێمەیــە بابـ ت
ـە� زمانــە ،بۆیــە هــەوڵ ئەدهیــن خوێندنــەوه بــۆ ئــەو بەڵگەنامانــە بکەیــن
ئاییـ فـى و کەلتــوری و زمــان رهچاوکـراوه ،ئــەوهی چـ
کــە دهقیــان لەســەر ئــەم بابەتــە داوه.
ڵ
ف
ف
مافەکا� مرۆڤ سا� 1948
گەردو� بۆ
 -1جاڕنامەی

ڵ
ت
ئەم جاڕنامەیە ي �
گشى نەتەوه یەکگرتووهکان سا�  1948دا دهرچووه18.
بەپى بڕیاری کۆمەڵەی
جاڕنامەکــە بەگشـ تـى داکــۆك لــە مــاف و ئازادییـ ف
ـەکا� مــرۆڤ ئــەکات لــە هەمــوو جیهانــدا بـ ب �
ـە� جیــاوازی لــە نێــوان گــەالن و نەتەوهکانــدا .وه گرنگیــداوه
ـە� جیــاکاری بەهــەر هۆکارێــک لەســەر بنەمــای رهنــگ و ئایـ ي ف
بەیەکسـ فـا� لەنێــوان تاکەکانــدا بـ ب �
ـ� یــان زمان19،کــە دهبێــت هەمــوو مرۆڤــەکان بــە مــاف
و ئازادییـ ف
ـەکا� بگــەن کــە لــە جاڕنامەکــەدا هاتــووه بــە ب �
� هیــچ جــۆره جیاوازییــەک بــە هــۆکاره جیــاوازهکان لەوانــەش جیــاکاری بــە هــۆی زمانــەوه20.
گ
ف
ف
ف
بەکارهێنا� زمان.
مافەکا� مرۆڤ لە ناویشیاندا ما�
ئەم بەڵگەنامەیە گرن� داوه بە زۆربەی
ف
قەالچۆکرد� جیاکاری لە بواری �
 -2ڕێکەوتننامەی تایبەت بە
فرکردندا 1960
ي
رێکەوتننامەیــەك فــره الیەنــە ،لــە  1960 /12 /14لەشــاری پاریــس بەسـ تـرا ،لەالیــەن ڕێکخ ـراوی نەتــەوه یەکگرتــووهکان بــۆ پــەروهردهو �
فرکــردن و
ي
ف
ڕۆشــنبری ،ئامانــ� پەیماننامەکــە قەالچۆکـ ف
فرکردنــدا ،وه دهســتەبەر ف
ـرد� جیاکارییــە لــە بــواری پــەروهرده و �
کرد� مــا� خوێنــدن وبەکارهێنـ فـا� زمـ فـا�
ب
ي
ي
تایبـ ت
ـە� کەمینەکانــە21.

ـە� جیــاکاری ،وه هــەر جیاکارییــەک بەپێشــێى مافـ ف
فربـ ف
لــە دێباجــەی رێکەوتننامەکــەدا مـ فـا� �
ـوو� داوه بەهەمــوو کەســێک بـ ب �
ـەکا� مــرۆڤ هەژمــار
ي

دهکرێــت ،وهک جیــاکاری لــە زمانــدا22.
مادهی یەکەم پێناسەی جیاکاری کردووه لەسەر هەر بنەمایەک بێت کە یەکێکیان زمانە ،وه ب �
نا� جیاکاری لەسەر بکرێت23.
ف
ت
ف
شارستا� و ڕامیارییەکان 1966
نێودهوڵە� تایبەت بە مافە
پەیما�
-3
ت
بەسراوه24.
ئەم پەیمانە بە بڕیاری نەتەوه یەکگرتووهکان لە 1966 /12 /1
دهوڵەتـ فـا� ئەنــدام بەڵـ ي� ف
ـ� ئــەدهن کــە پابەندبــن بەرێزگرتـ فـى ئەومافانــەی کــە دهســتەبەر ک ـراوه بـ ب �
ـە� جیــاکاری بەهــەر هۆکارێــک بێــت لەناویشــیاندا
ڵ
و�تــدا هەبێــت دهبێــت هەڵبوهشــێتەوهو بگۆڕدرێــت بــە شــێوازێک کــە یــەک بگرێتــەوه لەگــەڵ مافـ ف
ـەکا�
هــۆکاری زمــان ،وه هــەر رێگرییــەک لەیاســای
ف
ت
ت
بابە� زمان کە ڵ �
ڕهگەز�،
کەمایە�
ده� :لەو دهوڵەتانەی کە
ـنبری کەمینەکان و
ناو پەیمانەکە 25.لە (مادهی  )27دا ئاماژهی داوه بە ما� رۆشـ ي
ي
ـا� لــە مـ فـا� بـ ف
ئاییـ فـى و زمانیــان تێــدا هەیــە ،کەسـ فـا� ســەر بــەو کەمایەتیانــە نـ ب �
ـوو� ژیـ فـا� کەلتــووری خۆیــان و چــاالیک ئاییـ فـى خۆیــان و بەکارهێنـ فـا� زمـ فـا�
 26.گرنـ گـ� بابـ ت
ـەس لەگــەڵ ئەندامـ ف
خۆیــان ،بــە هاوبـ ش
ـەکا� تــری گروپەکــەی خۆیــان ،ب �
ـە� زمــان لــەم پەیمانــەدا بــە ئاشــکرا ڕهنگیداوهتــەوه
� بــەش بکرێــن
وگرنـ گـ� تایبـ ت
ـە� پێــدراوه .بــە گشـ تـى لــە  6مــاده و لــە  7بڕگــەدا ووشــەی زمــان بەکارهێـ فـراوه ،کــە جەختکراوهتــەوه لەســەر رێگرینەکــردن و ئــازادی
بەکارهێنـ فـا� زمـ فـا� دایــک ،وه جیــاکاری نەکــردن بــە هــۆی زمانــەوه27.
ڵ
ف
کۆمە� ت
ت
ف
ڕۆشنبری 1966
یە� و
نێودهوڵە� تایبەت بە ما� ئابوری و
پەیما�
-4
ي

ت
ت
ئەم پەیمانە بە بڕیاری کۆمەڵەی
بەسراوه28.
گشى نەتەوه یەکگرتووهکان لە 1966 /12 /16
ـتى مافـ ف
ـەکا� مرۆڤــداو پاراسـ ف
بــە هەمــان شــێوه ئــەم پەیمانــەش بــاس لــە زمــان کــردووه .لــە چوارچێــوهی پاراسـ ف
ـنبرییەکاندا ئاماژهیــە
ـتى مافــە رۆشـ ي
ـرد� مافـ ف
ـەکا� نــاو پەیمانەکــە جەختدهکەنــەوه لەســەر جێبەجێکـ ف
کرد� مـ فـا� زمــان ،وه الیەنـ ف
بــۆ دهســتەبەر ف
ـەکا� نــاو پەیمانەکــە بـ ب �
ـە� جیــاکاری بــە
هــۆکاری جیــاواز ،لەوانــەش بەهــۆی زمانــەوه29.
ف
 -5ڕێکەوتننامەی ما� منداڵ 1989
ت
بەسراوه30.
ئەم ڕێکەوتننامەیە بە بڕیاری نەتەوه یەکگرتووهکان لە 1989 /11 /20
ف
لەدێباجــەی ڕێکەوتننامەکــەدا هاتــووه کــە پێویســتە مــرۆڤ بــە مــاف و ئازادییـ ف
ـەکا� خــۆی بــگات و لەناویشــیاندا مــا� زمــان و جیــاوازی نەکــردن
ڵ
ف
بــە هــۆی زمانــەوه 31.پێویســتە الیەنــەکان رێــز لــەو مافانــە بگــرن کــە لــە ڕێکەوتننامەکــە داوێـ تـى بــە منــدا�ن وهکــو مــا� زمــان کــە نابێــت بــە هۆیــەوه
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ڵ
ـدهکا� ڕاگەیانــدن گرنـ گـ� تایبــەت بــدهن بــە پێویسـ تـى زمانـ ف
ف
ـەوا� منــدا�ن ،کەســەر بــە کەمینــەو دانیشــتوانە
جیــاوازی بکرێــت .وه پێویســتە ناوهنـ

ڵ
ف
ـنبری و زمانەوانییــەی کــە منداڵــەکان
ڕهســەنەکانن .وه پێویســتە بایــەخ بــە پەروهردهکــرد� منــدا�ن بدرێــت لەســەر بنچینــەی ئــەو پاشــخانە ڕۆشـ ي
ـنبری و زمـ فـا� منداڵــەکان .رێکەوتننامەکــە دهوڵەتـ فـا� ئەنــدام کــە فــره رهنــگ و فــره زمانــن،
هەیانــە .وه پەرهبدرێــت و
رێزبگرێــت لــە ناســنامەی رۆشـ ي
ي
ڵ
ڵ
پابەندیــان ئــەکات بــە پاراسـ ف
ـتى منــدا�ن و نابێــت بێبــەری بکرێــن لــە بەکارهێنـ فـا� زمـ فـا� دایــک .کاتێــک منــدا�ن دهچنــە بــەردهم دادگا ،ئەگــەر لــە

ـ� ئــەوا پێویســتە وهرگـ ي�ـری تایبــەت بەزمـ فـا� خۆیــان هەبێــت ،واتــە پێویســتە بــە زمـ فـا� دایکیــان دادگا� بکرێــن تــا بــە بـ ش
زمـ فـا� بەکارهاتــوو تێنەگەیشـ ت ف
ـاس
ي
ڕ
تێبگــەن32.
وهک دهبینـ ي ف
ـ� گرنگییــەك تایبــەت بــە زمـ فـا� دایــک دراوه لــەم رێکەوتننامەیــەدا لــە کــۆی  54مــاده ،لــە دێباجــەو لــە  6مــادهدا 8 ،جــار وشــەی زمــان
بەکارهاتــووه کــە ســەرجەمیان داکۆکیکردنــە لــە پاراسـ ت ف
ـ� و بەکارهێنـ فـا� زمـ فـا� تایبــەت بــە تاکــەکان ،کــە زمـ فـا� دایکــە.

ڵ
وو� ف
ف
ت
تا� سەربەخۆدا 1989.33
گەال� ڕهسەن و يترهگەری لە
نێودهوڵە� لەسەر
 -6ڕێکەوتننامەی ژماره 169ی ڕێکخراوی کاری
لــە پێشــەك رێکەوتننامەکــەدا ئامــاژه دراوه بــە زمـ فـا� دایــک بــەوهی کــە پێویســتە پــەره بدرێــت بــە ناســنامەو زمـ فـا� کەمینــەکان لــەو دهوڵەتانــەی تیایــدا

دهژیــن34.
وه رێکەوتننامەکــە وهک گرنگیــدان بــە بابـ ت
ـە� زمــان ،داوا دهکات لــەو دهوڵەتانــەدا کــە فــره زمـ فـا� تیایــە ،پێویســتە کەمینــەکان نووسـ ي ف
ـ� و خوێندنــەوه
ـوێى پێویســت بگرێتــە بــەر بــۆ پارێزگاریکــردن لــە زمـ فـا� گـ ف
بــە زمـ فـا� رهسـ ف
ـە� خۆیــان بێــت کــە زمـ فـا� دایکــە ،وه دهبێــت رێوشـ ف
ـەال� رهســەن ،وه دهبێــت
ي
ف
هانبدرێــن بــۆ پێشخسـ ت ف
ـدهکا�
ـ� و بەکارهێنـ فـا� زمانەکانیــان ،هەروههــا گرنگیــدان بــە زمـ فـا� ئــەو گەالنــە ئەویــش بــە بەکارهێنـ فـا� لەالیــەن ناوهنـ
گ
ف
ـادهکا� ئــەم ڕێکەوتننامەیــەدا دهردهکەوێــت کــە ئــەم بەڵگەنامەیــەش گرنــ� داوه بــە بەکارهێنــان و
ڕاگەیانــدن 35.وهک ئاشــکرایە لــە خوێندنــەوهی مـ
پاراسـ ف
ـتى مـ فـا� زمـ فـا� دایــک لەالیــەن دهوڵەتانــەوه.
ف
ما� ئەو کەسانەی سەر بەکەمینەی نەتەوه� یان ئیتنی� ،ف
ئاییى و زمانن 1992
 -7جاڕنامەی
ي
کۆمەڵــەی گشـ تـى نەتــەوه یەکگرتــووهکان بەبڕیــاری ژمــاره  47/135لــە  1992 /12 /18جاڕنامــەی تایبــەت بــە مـ فـا� کەمینـ ف
ـەکا� پەســەند کــرد کــە
خــۆی لــە  9مــادهدا دهبینییــەوه36.
لــە پێشــەك جاڕنامەکــەدا هاتــووه کــە کۆمەڵــەی گشـ تـى نەتــەوه یەکگرتــووهکان جەخــت ئەکاتــەوه لەســەر جێبەجێکـ ف
ـرد� ئــەو مافانــەی کــە لــە
ف
ـپاند� مــاف و ئازادییــە بنەڕهتییـ ف
ف
ـەکا� مــرۆڤ کــە لەناویانــدا مــا�
بەڵگەنامــەی نەتــەوه یەکگرتووهکانــدا هاتــووه کــە بریتییــە لــە گەشــەپێدان و چەسـ
زمانــە ،هــەر لــە پێشــەکییەکەدا چەندیــن جــار بــاس لــە زمــان کــردووه 37وداوای یەکسـ فـا� و رێگریکــردن لەجیــاکاری کــردووه بــە هــۆکاری زمــان ،وه

ـ� کــە زمـ فـا� دایکــە 38.جارنامەکــە پاراسـ ف
دهبێــت مـ فـا� ئــەو کەســانە پارێــزراو بێــت کــە کەمینــەی زمانــن واتــە زمـ فـا� تایبــەت بــە خۆیــان بەکاردههێـ ف ف
ـتى
ف
ـنبرییان و زمانیـ فـا� خســتۆتە ئەســتۆی دهوڵەتــان ،وه کەمینــەکان لەناویانــدا کەمینــەی زمــان مــا� خۆیانــە کــە پارێـزگاری
مانــەوهی کەمینــەکان و رۆشـ ي
گ
ـنبری و زمـ فـا� خۆیــان بکــەن زمـ فـا� تایبــەت بەخۆیــان بــەکار بهێـ ف ف
ـ� .وهمــادهی چــوارهم بەتایبــەت بڕگــەی ســێیەم و چــوارهم گرنــ�
لــە کەلتــورو رۆشـ ي

ـوێى گونجــاو بگرنەبــەر تــا هــەىل �
داوه بــە زمـ فـا� دایــک و دهقیــداوه کــە :دهبێــت دهوڵەتــان رێوشـ ف
فربــون برهخسـ ف ف
ـێ� بەزمـ فـا� دایــک ،یــان وانــەکان بــە
ي
زمـ فـا� دایــک وهربگــرن39.
ـە� زمــان کردۆتــەوه کــە ئەمــەش ئاماژهیــە بــۆ گرنـ گـ� پێـ ف
جێگــەی ســەرنجە کــە ئــەم جاڕنامەیــە لــە کــۆی  9مــاده لــە  3مــادهدا جەخـ تـى لــە بابـ ت
ـدا� ئــەم
بەڵگــە نامەیــە بــە زمـ فـا� دایــک.

ف
ف
گەال� ڕهسەن 2007
 -8جاڕنامەی نەتەوه یەکگرتووهکان تایبەت بە ما�

ت
ف
ف
گەال� ڕهسەن40.
جیها�
ئا� کرده ڕۆژی
کۆمەڵەی گشى نەتەوه یەکگرتووهکان بە بڕیاری ژماره  49/214لە رۆژی  ،1994 /12 /23ڕۆژی  /9ب
ف
ف
بــۆ پاراسـ ف
ـتى مــاف و تایبەتمەندییــەکا� گــەال� ڕهســەن ،کۆمەڵــەی گشـ تـى نەتــەوه یەکگرتــووهکان بــە بڕیــاری ژمــاره  295/61لــە 2007 /09 /13

جاڕنامــەی تایبــەت بەمـ فـا� گـ ف
ـەال� ڕهســەن راگەیەنــد ،کــە لــە  46مــاده پێکهاتــووه41.
ڵ
هەرچەنــده لــە پێشــەك جاڕنامەکــەدا ڕاســتەوخۆ ئامــاژهی نــەداوه بــە زمـ فـا� دایــک ،بــە�م بەشــێوهیەك گشـ تـى جەخـ تـى کردۆتــەوه لــە یەکسـ فـا� نێــوان
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ف
ف
ت
گرنگریــن تایبەتمەندێـ تـى گــەالن بریتییــە
بگرێــت ،کــە
ـنبری و تایبەتمەندێـ تـى گــەالن ي
گــەال� رهســەن و هەمــوو گــەال� تــر ،کــە پێویســتە رێــز لــە رۆشـ ي
ـەال� ڕهســەن بــە هەمــوو مافـ ف
ـو� گـ ف
 42.وه جاڕنامەکــە بڕیاریــداوه بــە بەهرهمەندبـ ف
ـەکا� مــرۆڤ کــە
لــەو زمانــەی کــە قســەی پێدهکــەن کــە زمـ فـا� دایکــە

ف
ـەردو� مافـ ف
ف
یاســای نێودهوڵـ ت
ـەکا� مرۆڤــدا هاتــووه43.
ـە� دانیپیانــاوه ،دیــاره یەکێــک لــەو مافــە دهســتەبەرکراوانە مــا� زمانــە ،وهک لــە جاڕنامــەی گـ
جاڕنامەکــە بــە بایەخــەوه ئەڕوانێتــە زمـ فـا� گـ ف
ـەال� رهســەن مـ فـا� بەکارهێنـ فـا� زمـ فـا� تایبــەت بەخۆیــان ،وه مـ فـا� پــەروهردهو �
فربــون بــە زمـ فـا� دایــک ،وه
ي
� جیــاکاری لەگــەڵ گـ ف
فربــون بــە زمـ فـا� دایکیــان لــە نــاوکۆمەڵـ ف
مـ فـا� �
ـگاکا� تریشــدا .وه هەروههــا مـ فـا� کاری ڕاگەیانــدن بــە زمـ فـا� خۆیــان بــە ب �
ـەال� تــردا44.
ي
ف
ما� ف
ت
زما� ســەرجەم میللەتان کردۆتەوهو دهوڵەتانیان
نێودهوڵە� گشـ تـى و ئەو بەڵگەنامە نێودهوڵەتییانە جەختیان لەســەر
لەگەڵ ئەوهی یاســای

ڵ
ف
ـە�م حکومەتـ ف
پابەندکــردووه بــە رێزگرتـ فـى مــا� زمـ فـا� میللەتــان ،بـ
ـەکا� ئــەم ناوچەیــە هەمیشــە هەوڵیــان داوه رێگــری بکــەن لــە بــەردهم گەشــەکردن و
ـەند� زمـ فـا� کــوردی و شــێوه نوســینێ� یەکگرتــوی کــوردی .وهک لــەم سـ ڵـا�نەی دواییــدا لــە زۆر لــە زانکـ ف
پەرهسـ ف
ـۆکا� ئەوروپــا پەیمانــگاو بـ ش
ـەس زمــان و
ئــەده� کــوردی کراونەتــەوه ،بــۆ نمونــە لــە زانکــۆی مۆســکۆ ،لەنــدهن ،بەرلـ ي ف
ـ� ،پاریــس45.
ب

ت � ت
ض
ض
ش
ع�ا�
بەس دووەم :زما� کوردی و پێگەی لە یاساکا� دەوڵە� ي

ڵ
ـتبو� دهوڵـ ت
لــەم بەشــەدا هەوڵدهدهیــن تیشــک بخەینــە ســەر پێگــەی یاســا� زمـ فـا� کــوردی هــەر لــە دروسـ ف
ـە� �
عراقییــەوه لــە ســا�  1921تاوهکــو
ي
ي
ڵ
ڵ
ف
گــۆڕ فا� ئــەو دهوڵەتــە لــە دهوڵەتێــ� ســادهی ناوهندییــەوه بــۆ دهوڵەتێــ� فیــدرا� لەســا�  ،2005ئەمــەش بــە دابەشــکرد� ئــەم بەشــە بــۆ �
س بــاس

ـایە� دهوڵـ ت
لەیەکەمیانــدا بــاس پێگــەی زمـ فـا� کــوردی لەســەردهم پاشـ ت
ـە� عـ ي�ـراق و لــە دووهمیانــدا بــاس پێگــەی زمـ فـا� کــوردی لەســەردهم کۆمــاری
و لەبــاس سێیەمیشــدا بــاس پێگــەی ئــەو زمانــە دهکەیــن لەســەردهم عـ ي�ـر تا� فیدراڵــدا.

ت
ض
ض
ض
ت
دەوڵە� �
پاشایە�):
باس یەکەم :زما� کوردی و پێگەی لەیاساکا� سەرەتای دروستبو�
ع�اق (سەردەم
ي

گ
ڵ
لــە کۆتاییـ ف
ـە� عوسـ ف
ـە� ت� ئیمراتۆریـ ت
ـەکا� جەنـ گـ� جیهــان و لــە سـ ڵـا�  1917هـ � فـر ف
ـما� دهرهێنــاو دواتــر
هکا� بەریتانیــا بەغدادیــان لــە چنــ� دهسـ
پ
ي
ڵ
ـلێما� بــە ڕابەرایـ ت
ـوردهکا� ناوچــەی سـ ف
ف
پێ�هویــان بــۆ والیـ ت
ش
ـە� شــێخ
ـە� موســڵیش کــرد ،پاشــان لەســا�  1918رهزامەندییــان پیشــاندا لــەوهی کـ
مەحمــودی حەفیــد حوکم ـڕ فا� خۆیــان بکــەن و تاکــە زمـ فـا� فەرمیــش لــەو کاتــەدا زمـ فـا� کــوردی بــوو کــە پێشـ تـر و لەســەردهم بابانەکانــدا و ســەردهم
ڵ
ـما� گەشەسـ ف
ـە� عوسـ ف
دهوڵـ ت
ـو� خۆبەڕێوهبردنــە کەمـ تـر لەســاڵێ� خایانــدو بەهــۆی کێشـ ف
ـە�م ئــەو ئەزمـ ف
ـەند� بـ ش
ـاس بەخــۆوه بینیبــوو ،بـ
ـەکا� نێــوان
ڵ
دهســە� ت� شــێخ مەحمــود و بەریتانیــا شکسـ تـى هێنــا و شــێخ مەحمودیــش دوای شــەڕێ� ناهاوســەنگانە بەدیــل گـ يـرا و نـ ي�ـردرا بــۆ بەغــداد و پاشــان

دورخرایــەوه بــۆ هیندســتان46.
ـتبو� دهوڵـ ت
لەســەرهتای دروسـ ف
عراقیشــدا لــەدوای سـ ڵـا� ف�  1921و لەکاتێکــدا هێشــتا مەســەلەی والیـ ت
ـە� �
ـە� موســڵ تــەواو یەکالنەکرابــۆوه،
ي
ڵ
ـرد� حوکمڕانییەکــەی شــێخ مەحمــود بــووه هــۆی زیادبـ ف
بروبــاوهڕی ئاییـ فـى و هەسـ تـى تۆڵەســەندنەوه بەهــۆی لەباربـ ف
ـو� جموجــۆ� تورکــەکان
ي
ڵ
لەهەندێــک ناوچــەی وهک رهوانــدز و ئەمــەش وایکــرد بەریتانییــەکان لەســا�  1922دوبــاره ناچاربــن ڕێگابــدهن بــە خۆبەڕێوهبـ ف
ـرد� کــوردهکان و شــێخ
مەحمودیــش بگەڕێننــەوه ناوچەکــەی و ئەویــش هــەرزوو خــۆی وهک مەلیــ� کوردســتان ناســاند ،لــەو خۆبەڕێوهبردنەشــدا کــە زمـ فـا� کــوردی تاکــە
ف
ت
ـە� و نێودهوڵەتییــەوه لەباربـرا47.
زمــا� فــەرم حوکمڕانییەکــە بــوو ،مــاوهی کەمــر لــە ســاڵێ� خایانــد وجارێــ� دیکــە بەهــۆی کۆمەڵێــك هــۆکاری ناوچـ ي
ڵ
ـتبو� دهوڵـ ت
ـاکا� ســەرهتای دروسـ ف
ـە�م زمـ فـا� کــوردی لەنێــو دهســتور ویاسـ ف
ـە� �
بـ
عراقــدا گرنگییەکــەی ئەوتــۆی پێنــەدرا .بــۆ نمونــە یەکــەم دهســتوری
ي
ڵ
ت
ش
ـتەوخۆس تێدانەبــوو بــۆ نەتــەوهی
عـ ي�ـرا� کــە لەســا�  1925دهرچــوو هیــچ ئاماژهیــەك بــۆ زمـ فـا� کــوردی تیادانەبــوو ،تەنانــەت هیــچ ئاماژهیــەك ڕاسـ
ت
گرنگریــن ئــەو هۆکارانــەش ئەوهیــە کــە لــەدوای روخـ فـا�
کــورد و ناوچــەی کوردســتان 48.بێگومــان ئەمــەش دهگەڕێتــەوه بــۆ چەنــد هۆکارێــک ،لــە
ڵ
ف
ـە� عوسـ ف
خەالفـ ت
ـە� زۆرینــە عــەرهب پێکهاتبــوو .دوای چەنــد ســاڵێک لەدروسـ ف
و�تــە لەســەرهتادا لــە دوو والیـ ت
ـما� و دروسـ
ـتبو�
ـتکرد� عـ ي�ـراق ،ئــەو
ـە� ســێیەم کــە والیـ ت
ـەواوه� لــە سـ ڵـا�  1925ئینجــا والیـ ت
ت
ـە� موســڵە و زۆرینــەی دانیشــتوانەکەی کــورده – کــە کــورد نزیکــەی پێنــج لەســەر
عـ ي�ـراق و بەتـ
هەشـ تـى پێکدههێنــا – بــە بڕیــاری ئەنجومـ ف
ـە� کۆمەڵــەی گــەالن خرایــە ســەر عـ ي�ـراق49.
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ڵ
ڵ
ت � ت
ف
ـەره� بەزمـ فـا� فــەرم ناســاندووه و بــە�م هــەر لــەو مادهیەشــدا هاتــووه کەدهکــرێ یاســای
مــادهی ( )17لەیاســای بنــەڕه� عـ يـرا� ســا�  1925زمــا� عـ ب
ف
جیاوازهکا� �
ف
ف
زمانەکا� دیکە دهربکرێت 50.هەروهها لە مادهی ()16ی ئەو دهستورهشدا هاتبوو کە دهشێت پێکهاتە
عراق
بەڕێکخستى
تایبەت
ي
ـرد� تاکەکانیــان بــە زمـ فـا� تایبـ ت
فرکـ ف
بــۆ �
ـە� خۆیــان قوتابخانــەی تایبــەت بــە خۆیــان هەبێــت ،بەمەرجێــک لەگــەڵ پڕۆگـرام گشــتیدا گونجاوبێــت51.
ي
ڵ
ڵ
ف
ف
دهرچو� یەکەم دهستوری �
یاسادانا� �
دوای شەش ساڵ لە
عراق ،دهسە� ت�
عراق لە ژێر فشاری کۆمەڵەی گەالن ،لەسا�  1931یاسای زمانە
ي
ي
ـوا� نێودهوڵـ ت
لرنــەی ناوبژیـ ف
ـەکا� بــە ژمــاره ( )74دهرکــرد ،52بێگومــان دهرکـ ف
ناوچەییـ ف
ـرد� ئــەم یاســایە لەســەرداوای ي ش
ـە� ســەر بــە کۆمەڵــەی گــەالن بــوو

ـە� خۆیــدا ســەبارهت بەیەکالیکردنــەوهی چارهنــوس والیـ ت
ـۆر� تایبـ ت
کــە لەڕاپـ ت
ـە� موســڵ لەنێــوان عـ �ـراق و تورکیــادا ئامــاژهی دابــوو بــەوهی کــە والیـ ت
ـە�
ي
ڵ
موســڵ بەچەنــد مەرجێــک دهدرێــت بــە عـ �ـراق ،لەوانــە رهچــاوی مافــە نەتەوهیەتییـ ف
ـەکا� کــورد بــکات و وه�م داواکاری کــوردان بــۆ بەکارهێنـ فـا�
ي
زمـ فـا� کــوردی لەفەرمانگــەکان و خوێنـ ف
ـد� منداڵەکانیــان بــەو زمانــە بداتــەوه ،53هــەر ئەوکاتیــش عـ �ـراق بەڵێـ فـى پابەندبـ ف
ـو� خــۆی بەمەرجــەکان
ي
ڕاگەیاندبــوو 54.وه لەژێــر فشــاری ڕێکخـراو ونامــەی کەســایەتییە کــوردهکان کــە رهخنەیــان لەحکومەتــە ســاواکەی عـ ي�ـراق دهگــرت کــە خــۆی لەبەڵـ ي� ف
ـ�
ڵ
ـەکا� دهدزێتــەوه ،وه بەمەبەسـ تـى بەدیهێنـ فـا� ســەربەخۆ� وبـ ف
و پابەندبونـ ف
ـو� بــە ئەنــدام کۆمەڵــەی گــەالن ،عـ ي�ـراق بەناچــاری لەســا�  1931یاســای
ي
زمانــە فەرمییـ ف
ـەکا� بــە ژمــاره ( )74دهرکــرد55.
بەسەیرکردنێ� وردی ئەم یاسایە چەند سەرنجێکمان لەال دروست دهبێت لەوانە:
 -1ئەم یاسایە تەنها لە ( )9ماده پێکهاتووه.
ت
خەبا� کوردهکان و لەژێر فشــاری ي ش
لرنە نێودهوڵەتییەکان و ڕێکخراوی کۆمەڵەی گەالن دهرکرا ،وهک مەرجێک
 -2هەروهکو باســمان کرد بەهۆی
لرنــە تایبەتـ ف
ـد� والیـ ت
ـەکا� ڕازیبــون بــە لکانـ ف
لەمەرجـ ف
ـە� موســڵ بــە عـ �ـراق ،ئــەو والیەتــەی کــە بەپـ �ـى ڕاپـ ت
ـۆر� ي ش
ـەکا� ئــەو ڕێکخ ـراوه کــوردهکان پێنــج
ي
ي
لەهەشـ تـى دانیشــتوانەکەی پێکدههێنــا.
 -3یاســاکە لەســەر بنەمــای قــەزا مامەڵــەی لەگــەڵ زمـ فـا� کــوردی کــردووه و لەهــەر شــارێک (لیوایــەک) چەنــد قەزایــەك دیاریکــردووه کــە تیایــدا زمـ فـا�
کــوردی زمـ فـا� فەرمییــە .کــە ئەمــەش وایکــردووه بەکارهێنـ فـا� زمـ فـا� کــوردی هەمــوو کوردســتان نەگرێتــەوه56.
يف
يف
کوردستان�.
(خانەق� و شەنگال) کە دوو ناوچەی
 -4لەیاساکەدا باس چەند قەزایەك کوردستان نەکراوه ،وهک
ت
ـەکا� حکومـ ت
ـارهکا� کۆمەڵــەی گــەالن و پەیمانـ ف
ف
ف
دهبیرێــت لــە بڕیـ
 -5لەیاســاکەدا بــە ئاشــکرا خۆدزینــەوه و فێڵکــردن
ـە� عـ ي�ـرا� لــە بەرانبــەر بەریتانیــا و
ڵ
ف
کۆمەڵــگای نێودهوڵـ ت
ـە�م بــاس قۆناغـ ف
ـەکا� دیکــەی خوێنــدن نــاکات57.
ـەرهتا� بــە زمـ فـا� کــوردی دهکات ،بـ
ـە� ،بــۆ نمونــە بــاس خوێنــدن لەقۆنــاع سـ
ي
دیالێکتەکا� ف
ف
زما� کوردی لە �
ت
 -6لەم یاسایەدا ڕێگا دراوه هەردوو
کرمان� سەروو و ناوهڕاست 58،یان ئەوهی کە ناودهبرێت
دیالێکى
عراقدا کە
ب
ي
ـواکا� سـ ف
اکا� لیـ ف
ـهێرێــت .بــە جۆرێــک لــە قــەز ف
بــە (بادیـ فـى و ســۆر فا�) بەکاربـ ف
ـلێما� و کەرکــوک و هەولـ ي�ـر ،شــێوهزاری زمـ فـا� کــوردی ئــەو شــێوهزاره بــووه

ڵ
کــە ئــەوکات و ئێســتا کاری پێدهکرێــت ،وه لــە قــەز ف
اکا� لیــوای موســڵ مەبەســت -دهــۆک و ئاکــرێ و زێبــار وزاخــۆو ئامێــدی یــە -هاوو�تیــان خۆیــان
لەمــاوهی ســاڵێکدا لــە جێبەجێبـ ف
ـو� ئــەم یاســایە ئــەو شــێوهزاری زمـ فـا� کوردییــە هەڵدهبژێــرن کــە مەبەســتیانە 59.جێــگای ڕهخنەیــە تاوهکــو نوسـ ف
ـیى

ئــەم توێژینەوهیــە هێشــتا بڕیــار لەســەر زمـ فـا� ســتانداردی کــوردی نــەدراوه ،ئەمــەش خاڵێــ� نێگەتیفــەو بەرپرســیارێتییەکەی دهکەوێتــە ئەســتۆی
کردایە� کــورد و پەرلەمــان و حکومـ ت
ت
ـە� هەرێــى کوردســتان.
ســەر
 -7لــە یاســاکەدا لەبــری زمـ فـا� تورکمـ فـا� دهســتەواژهی زمـ فـا� تــورك بەکارهێـ فـراوه .ئەمــەش هــۆکاری تایبـ ت
ـە� خــۆی هەیــە لەوانــەش هــۆکاری ســیاس و
دانـ فـا� زمـ فـا� تورکمـ فـا� بەبەشــێک لــە زمـ فـا� تــورك.

ض
ض
یاساکا� سەردەم کۆماری �
ع�اقدا.
باس دووەم :زما� کوردی و پێگەی لە
ي

ڵ
ـایە� و ڕاگەیانـ ف
دوای نەمـ فـا� پاشـ ت
ـد� سیســتەم کۆمــاری لــە �
عراقــدا ،ســا�  1958دهســتورێ� تــازه دهرک ـرا کــە تیایــدا لــە مــاده ()3دا بــۆ یەکەمجــار
ي
بــە شــێوازێ� ڕاســتەوخۆ ئامــاژهی بــە پێگــەی کــورد و مافـ ف
ـەکا� دابــوو بــەوهی کــە کــورد و عــەرهب لــە �
عراقــدا شــەریکن و ئــەو دهســتورهش مافــە
ي
نەتەوایەتییــەکان لــە چوارچێــوهی یەکێـ تـى �
عراقــدا دهپارێزێــت.
ي
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ڵ
ـە�م لــەم دهستورهشــدا وهکــو دهســتورهکەی ســەردهم پادشـ ت
بـ
ـایە� بەهیــچ جۆرێــک ئامــاژه بەزمـ فـا� کــوردی نــەدراوه .لــەوهش خراپـ تـر لــە مــاده ()2ی
دهســتورهکەدا ئامــاژهی بــەوه دابــوو کــە عـ ي�ـراق بەشــێکە لەنەتــەوهی عــەرهب60.
گ
ڵ
ڵ
�
لەعراقــدا دهرچــوو ،دهســتوری ســا�  1964و دهســتوری 1968
دواتــرو پێــش دهســتوری گرنــ� ســا�  ،1970دوو دهســتوری دیکــەی مــاوه کــورت ي
کــە هیــچ ئاماژهیەکیــان بــە زمـ فـا� کــوردی  ،61بەڵکــو بەحوکــى ئــەو ئایدۆلۆژیایــەی لەپشــت نوسینەوهشــیاندابوو کــە یەکەمیــان ئایدۆلۆژیایــەك

گ
ـەرك نەتــەوه� عــەره� بــە بــەر �
نەتــەوه� عــەره� ودووهمیشــیان ئایدۆلۆژیایــەك بەعــ� نەتــەوه� شـ ف
ـۆڤێى بــوو ،هەوڵــدهدرا زیاتــر بـ
عراقــدا بکرێــت
ي
ب
ي
ي
ب
ي
وپێکهاتـ ف
ف
بتوێرێتــەوه.
ـەکا� دیکــە لەنێــو بۆتەقــەی ئــەو نەتەوهیــەدا

ڵ
ت
ـۆڕس کــوردو لــە دوای ڕێکەوتننامــەی  11ئــازاری نێــوان کــوردو حکومـ ت
ـە�م دهســتوری سـ ڵـا�  1970لەبــەر ئــەوهی لەژێــر فشــاری شـ ش
بـ
ـە� عـ ي�ـرا� و
ـەر� ناوهکــەی دهســتوری ت
ـۆڕس کــورد دهرچوێـ فـرا 62،بۆیــە هەنگاوێــ� پێشــکەوتووتر بــوو ســەبارهت بەمافـ ف
ت
کردایە� شـ ش
ـەکا� کــورد وه ئەگـ پ
کا�
ســەر

ڵ
بــوو بــە�م نزیکــەی ( )30ســاڵ کاری پێکـرا .لــە مــاده ()5ی ئــەم دهســتورهدا هاتبــوو کــە :عـ ي�ـراق بەشــێکە لەنەتــەوهی عــەرهب ،وه گــەىل عـ ي�ـراق لــە دوو
ف
نەتــەوهی ســەرهك پێکهاتــووه کــە نەتــەوهی عــەرهب و نەتــەوهی کــورده و ئــەم دهســتوره دان بــە مافــە نەتەوهییـ ف
ڕهواکا�
ـەکا� گــەىل کــوردا و مافــە
هەمــوو کەمینـ ف
ـەکا� دیکــەدا دهنێــت لــە چوارچێــوهی یەکێـ تـى �
عراقــدا.
ي

ڵ
ف
ـە�م لەبڕگــەی دووهمــدا بــۆ یەکەمـ ي ف
لەمــاده ()6ی ئــەم دهســتورهدا ئەگـ پ
ـ� جــار
ـەره� زمـ فـا� فەرمییــە ،بـ
ـەر� لەبڕگــەی یەکەمــدا هاتــووه کــە زمــا� عـ ب
بــاس لــە زمـ فـا� کــوردی کرابــوو بــەوهی لەپــاڵ زمـ فـا� عەرهبیــدا ،کــوردی زمـ فـا� فــەرم ناوچــەی کوردییەکانــە63.

ڵ
عراقــدا بــە هەمــوو شــێوازێک دژایـ ت
ـە�م لــە واقیعــدا لەمــاوهی حوکمـڕ فا� نەتەوهییــەکان و بەعســییەکان لــە �
بـ
ـە� زمـ فـا� کــوردی دهکـرا ،وهک بەشــێک
ي
 64.بــۆ ئــەو مەبەســتە جگــە لــە دهرچـ ف
لــە سیاسـ ت
ـو� یاســای
ـە� تەعریـ بـى کوردســتان و جینۆســایدی کــوردهکان کــە لەوســەردهمەدا پیــاده دهک ـرا
ڵ
ف
ف
ف
ت
ـەره� ،چەندیــن
ـەره� لــە ســا�  1977کــە ڕێــگای نــەدهدا بــە نەشــونماکرد� هیــچ زمانێــک جگــە لەزمــا� عـ ب
پارێزگاریکــردن لــە ســەالمە� زمــا� عـ ب
ـە� و ســنوردار ف
ڕێنمــا� و بڕیــاری دیکــەش دهرک ـرا کــە بــە شــێوازێ� ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ بــۆ دژایـ ت
کرد� زمـ فـا� کــوردی بــوو65.
ي

ڵ
ض � ت
ض
ع�ا� فیدرا�
باس سێیەم :زما� کوردی و پێگەی لەیاساکا� ي

ڵ
ڵ
ڵ
لــەم باســەدا لــە پێگــەی زمـ فـا� کــوردی دهکۆڵینــەوه لــەو قۆناغــەی عـ ي�ـراق کــە لــە و�تێــ� ســادهی ناوهندییــەوه دهبێــت بــە و�تێــ� فیــدرا� ،کــە لەگــەڵ
خۆیــدا گۆڕانکارییــەك گــەورهی لــەڕوی پێگــەی یاسـ يـا� زمـ فـا� کوردییــەوه بەدیهێنــا.
سـ ڵـا�  2003ڕژێــى بەعــس کــە زیاتــر لــە ( )30ســاڵ حوکمـڕ فا� عـ �ـر تا� کــرد ،لەالیــەن ئەمەریــکاو بــە یارمـ ت
ـە� چەنــد ي� ف
ـۆ�
ي
هرێــ� دیکــەی دهرهك وناوخـ ي
�
ف
روخێـ فـرا و ئاســۆی �
ـو� �
کردهکا� �
عراقییەکانــدا درا ،بۆیــە لەهەمــان ســاڵدا لەالیــەن ســەر
عراقــەوه یاســایەك گرنــگ واژوو ک ـرا کــە
ي
عراقێــ� تــازه بــە گـ ي ي
ي
ف
ـرد� دهوڵـ ت
وهک دهســتورێک وابــوو بــۆ داهاتــوی عـ �ـراق ئەویــش (یاســای بەڕێوهبـ ف
ـاع گواســتنەوه) بــوو.
ـە� عـ ي�ـراق لــە قۆنـ
ي
ف
ـوردهکا� تیــادا باســکرا لەوانــەش کـ ف
ف
لــەم یاســایەدا هەندێــک مــا� کـ
ـرد� زمـ فـا� کــوردی بــوو بــە زمـ فـا� فــەرم لەسەرتاســەری عـ ي�ـراق لەپــاڵ زمـ فـا�
ڵ
عەرهبیــدا 66،کەئەمــەش هەنگاوێــ� یاسـ يـا� گەورهبــوو ،وه بــۆ یەکەمجــار لــە مـ ي� شـروی عـ ي�ـراق و و�تـ فـا� ناوچەکــە زمـ فـا� کــوردی ببێتــە زمـ فـا� فــەرم
ڵ
ڵ
و�تێــک ،بگــره ئەزمـ ف
و� ت� دهوروبــەری عـ �ـراق و ناوچەکــە هــەر بـ ف
ـو� لــەم جــۆره کــە دوو زمــان لــە دهوڵەتێکــدا فــەرم بــن تەنانــەت لــە
ـو� نەبــوو .دواتــر
ي
ڵ
ئــەم یاســایە بــوو بــە هەوێـ فـى دهســتوری تــازهی عـ ي�ـراق کــە لەســا�  2005دا لــە ڕێــگای ڕاپــرس گشــتییەوه پەســەندکرا.
مادهی چوارهم دهستوری 2005ی �
عراق تایبەتە بە زمانە �
عراقییەکان و تیایدا هاتووه کە:
ي
ي
فرکـ ف
ـ� لــە �
عراقــدا ،مـ فـا� ســەرجەم �
عراقییــەکان پارێــزراوه لــە �
یەکــەم :زمـ فـا� عــەره� و زمـ فـا� کــوردی دوو زمـ فـا� فەرمـ ي ف
ـرد� ڕۆڵەکانیــان بــە زمـ فـا� دایکیــان
ي
ي
ي
ب
ف
ف
وهک تور ف
ف
ف
ف
�
�
کما� و �یا� لە دهزگاکا� يفرکرد� دهوڵەتدا ي �
بەپى یاســا پەروهردهییەکان ،یان بە هەر زمانێ� دیکە لە دهزگاکا� يفرکرد� تایبەتدا.
ڵ
ف
ت
دووهم :سنوری دهستەواژهی ف
جێبەجێکرد� حوکى ئەم مادهیەش بە یاسا ئەم خا�نە دهگرێتەوه:
چۆنیە�
زما� فەرم دیاریدهکرێت،
أ -دهر ف
کرد� ڕۆژنامەی فەرم بە هەردوو زمان.

ـە� نوێنــەران و ئەنجومـ ف
ب -قســەکردن و وتووێــژ ودهربڕیــن لەبــواره فەرمییەکانــدا بەهەریــەک لــە دوو زمانەکــە وهک ئەنجومـ ف
ـە� وهزیـران و دادگاکان
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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وکۆنگــره فەرمییــەکان.
کرد� نامەو دهر ف
ج -داننان بە بەڵگە نامە فەرمییەکان و ئاڵوگۆڕ ف
کرد� بەڵگەنامە فەرمییەکان بە هەردوو زمان.
د -کردنەوهی قوتابخانە بە هەردوو زمانەکە بە ي �پى یاسا پەروهردهییەکان.
ف
یەکسا� بیگرێتەوه ،وهک پاره و پاسپۆرت و پوول.
هـ-هەر بوارێ� دیکە کە بنەمای
فف
بەکاردههێ�.
سێیەم :دامودهزگا فیدراڵیە فەرمییەکان لەهەرێى کوردستان هەردوو زمانەکە
یا� دوو ف
کما� و � ف
زما� تور ف
چوارهم :ف
فف
پێکدههێ�.
زما� فەرم ترن لەو یەکە ئیداریانەدا کە تیایدا زۆرینەی دانیشتوان
ف
ـۆ� دیکــە بکاتــە زمـ فـا� فــەرم ،ئەگــەر زۆرینــەی دانیشــتوانەکەی لــە ڕاپرســییەك
پێنجــەم :هــەر هەرێــم و پارێزگایــەک مــا� ئــەوهی هەیــە زمانێــ� ناوخـ ي
گشــتیدا بڕیاریان لەســەردا.

ف
ف
ف
لــەم مادهیــەدا پێشــکەوتنێ� یاسـ يـا� گــەوره لــە ڕوی مــا� قســەکردن و بەکارهێنـ فـا� زمـ فـا� دایــک بــۆ هەمــوو نەتـ
دهبیرێــت ،کــە دواتــر
ـەوهکا� عـ ي�ـراق
ت
ـد� یاسـ ف
ـد� چەنــد یاســایەک بــە ئاراســتەی گونجانـ ف
بــووه هــۆی دهرچوانـ ف
ت
لەگرنگرینیــان یاســای ژمــاره
ـاکا� پێشــوو بــە ده� ئــەم مــاده دهســتورییە کــە

ڵ
ڵ
 34سـ ڵـا�  2007بــوو تایبــەت بــە هەموارکـ ف
ـرد� یاســای ب�وکردنــەوه لــە رۆژنامــەی فــەرم ژمــاره  78ســا�  1977کــە تیایــدا لەمــاده ( )1هاتبــوو کــە
ڵ
� ت
ف
ـەره� دهربچێــت 67.بــە�م هێشــتا هەندێــک لــەو نەتەوهپەرســتانەی عــەرهب الیــان
رۆژنامــەی وهقائــ� عـ يـرا� دهبێــت بەهــەردوو زمــا� کــوردی و عـ ب
ف
ف
ف
ـەره� هاوتــا بکرێــت68.
ـە� و الواز و پڕکێشــەو کەموکوڕییــە ،شــایە� ئــەوه نییــە بــە زمــا� عـ ب
وایــە زمــا� کــوردی زمانێــ� الوهك و ناوچـ ي
ـرد� حوکمـ ف
ـە� جێبەجێکـ ف
ـرد� چوارچێــوهی زاراوهی زمـ فـا� فــەرم و چۆنیـ ت
هەربۆیــە ئــەو یاســایەی کــە دهبوایــە بــۆ دیاریکـ ف
ـەکا� ئــەم مــادهی چــوارهم
عراقــدا ( )2014 – 2010پەســەندکرا ،کــە یاســای زمانــە فەرمییـ ف
دهســتوره دهربچێــت ،دوای ( )10ســاڵ و لــە کۆتــا� خــوىل دووهم پەرلەمـ فـا� �
ـەکا�
ي
ي
هرێــک بــۆ دهرکـ ف
عـ ي�ـراق ژمــاره 7ی سـ ڵـا�  2014بــوو ،کــە دواتــر بــوو بــە پاڵنــەرو ي� ف
ـرد� یاســای زمانــە فەرمییــەکان لــە پەرلەمـ فـا� کوردســتان لــە هەمــان
ســاڵدا69.

گ
یاســای زمانــە فەرمییـ ف
ـەکا� عـ �ـراق لــە خــوىل دووهم ئەنجومـ ف
ـە� نوێنــەر فا� عـ ي�ـراق دوای ملمالنێیــەك تونــد و هــەوڵ و تەقەالیــەك زۆر دهنــ�
ي

لەســەردرا 70،ئــەم یاســایە کــە لــە ( )18مــاده و هەرمادهیەکیــش لــە چەنــد بڕگەیــەک پێکهاتــووه ،بێگومــان بــۆ ئــەم ســەردهمەی واقــ� ســیاس و
ڵ
کۆمە�یـ ت
ـەکا� کــورد و پێکهاتـ ف
ـە� عـ �ـراق یاســایەك گرنگــە بــە ئاراســتەی دیموکراســیەت و مافـ ف
ـەکا� تــری عـ ي�ـراق ،بۆیــە هــەر زوو کەوتــە بــەر تیـ فـ�
ي
ف
ـەره� هەبــوو.
رهخنــەی ئەوکەســانەی باوهڕیــان بــە پـ يـرۆزی زمــا� عـ ب
ف
ـەره� کــە مامۆســتای زانکۆیــە لــە عـ ي�ـراق رهخنــە لــە یاســاکە دهگرێــت و دهڵێــت :نەدهبوایــە زمـ فـا� کــوردی لەگــەڵ
بــۆ نمونــە پســپۆڕێ� زمــا� عـ ب
ف
ف
ـەره� زمانێــ� پێشــکەوتووه وزمـ فـا� ئاییـ فـى ئیســالمە بەپێچەوانــەی زمـ فـا� کــوردی کــە تەنهــا چەنــد
ـەره� یەکســان بکرێــت ،چونکــە زمــا� عـ ب
زمــا� عـ ب
دیالێکتێکــەو زمانێــ� ســتانداردی نییــەو و بگــره تەنانــەت تایبەتمەنــدی زمـ فـا� فــەرم تیــادا نییــە71.
ئەمــەش ئــەوه دهگەیەنێــت کــە کەســانێ� زۆر ئــەم یاســایەیان بــە دهســتکەوتێ� گرنــگ بــۆ کــورد لەقەڵــەم دهدا ،لــە کاتێکــدا ئێمــە المــان وایــە
ڵ
ـەر� بــە گوێــرهی قۆناغەکــە ئــەو یاســایە هەنگاوێــ� باشــە بــە ئاراســتەی دیموکـراس و مافـ ف
ئەگـ پ
ـەکا� کــورد ،بــە�م لەگــەڵ ئەوهشــدا تــەواو لــە ئاســت
ـەوهکا� وهک نەتــەوهی کــورد نییــە ،بەتایبـ ت
ف
ـە� دوای رهتکردنــەوهی ئــەو بڕگانــەی کــە لــە بەرژهوهنــدی زمـ فـا� کــوردی و زمانــە
ویســت وداخــوازی نەتـ
ناوچەییـ ف
ـدا� ئەنجومـ ف
ـەکا� دهنگـ ف
ـەکا� تــری عـ �ـراق بــوو ،لـ ت
ـە� نوێنــەر فا� �
عراقــدا.
ي
ي
ف
ت
لەبەرچاوگرتى قۆناغەکە ،یاسایەك باش بوو .لەبەر ئەم هۆکارانەی الی خوارهوه:
گشى و بە
لەهەمان کاتدا ئەم یاسایە بە شێوازێ�
ت
 -1یاســاکە بەنــاوی یاســای زمانــە فەرمییەکانــە نــەک یاســای زمـ فـا� فــەرم کــە لــەده� پڕۆژهکــەی حکومەتــدا هاتبــوو ،بێگومــان ئــەم دوو ناونیشــانەش
تــا ڕادهیــەک جیــاوازی هەیــە و هــەر لــە ناونیشــانەوه پێمــان دهڵێــت کــە زیاتــر لــە زمانێــ� فــەرم لــە �
عراقــدا هەیــە.
ي

 -2لەمــادهی یەکەمــدا هــەردوو چەمــ� زمانــە فەرمییــەکان وزمانــە ناوچەییــەکان پێناســەکراوه ،هەروهکــو دیاریشــە لــە ناسـ ف
ـاند� زمـ فـا� فــەرم ئــەوه
وت ـراوه کــە ئــەو زمانەیــە لــە هەمــوو کاروبارێــ� دهوڵــەت چ لەنــاوهوه و چ لــەدهرهوهدا وه لــە هەمــوو بوارهکانــدا کاری پێدهکرێــت .ئــەو بڕگەیـ ش
ـەس کــە

ڵ
ف
بەکارهێنا� ف
ف
وو�ت ،لە پرۆژهکەی حکومەتدا نەبوو بەڵکو لەالیەن ي ش
ـنبری
بوارهکا� دهرهوهی
زما� فەرم لە هەموو
ئاماژه دهدات بە
لرنەی رۆشـ ي
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گ
گ
پێشــنیازکراو دواتــر دهنــ� لەســەردرا .کــە ئەمــەش گرنــ� خــۆی هەیــە ،چونکــە ئەگـ پ
ـەر� پێشــووتریش (جــالل تاڵەبـ فـا�) ســەرۆک کۆمــاری ئەوکاتــەی
ـە� گشـ تـى نەتــەوه یەکگرتــووهکان قسـ ف
عـ �ـراق ،پشــت ئەســتور بــە مــادهی ()4ی دهســتور پیــادهی کردبــوو ،کاتێــک لەئەنجومـ ف
ـەکا� بەهــەردوو زمـ فـا�
ي
ڵ
ـوا� بیــکات بــۆ کەســێ� تــر لەداهاتــوو قــورس و ئەســتەم بێــت ،لەکاتێکــدا بەبـ ف
ـە�م ڕهنگــە ئــەوهی بەڕێزیــان تـ ف
ـەره� و کــوردی پێشکەشــکرد .بـ
ـو�
عـ ب
ف
ـیادییەکا� عـ ي�ـراق دهتـ ف �
ئــەم دهقــە لەیاســاکەدا جگــە لــەوهی هــەر نوێنەرێــ� کــورد لــە پۆســتە سـ
ـوا� بەکاریبهێنێــت ،بەڵکــو ئیـ تـر بــە شــێوازێ� یاسـ يـا�
ڵ
بەکارهێنـ فـا� زمـ فـا� کــوردی وهک زمـ فـا� و�تێــک بــرده ئاســتێ� نێودهوڵەتیــش.
کرد� ڕێزگرتــن لەدهســتور و کاراکـ ف
ـاس لەمــادهی دووهمــدا باســکراوه کــە بریتییــە لــە( :أ /دهســتەبەر ف
 -3ئامانــج لەیاســاکە زۆر بەبـ ش
ـرد� ،ئەویــش بــە
عراقــدا .ب /ڵب�وکردنــەوهی هوشــیاری زمانــى لەپێنــاو نزیککردنــەوهی پێکهاتـ ف
ـتى بەکارهێنـ فـا� زمانــە فەرمییــەکان لەکۆمــاری �
رێکخسـ ف
ـەکا� عـ ي�ـراق و
ي
ي
ـپاند� چەمکــە مــرۆ� و نیشــتیمانییەکان .ج /بهدیهێنـ فـا� گیـ فـا� شــانازیكردن بهزمـ فـا� دایــك .د /دابینكـ ف
ف
ـرد� یهكسـ فـا� لهنێــوان
قوڵکردنــەوهو چەسـ
ي
ڵ
ت
ف
ف
ف
ـتگریكردن و پێشخسـ ف
ـتى
زما� عهره ب� و زما� كوردى له ماف ودهســكهوتهكاندا ،ئهویش لهبهكارهێنانیان له دهزگاكا� حكومه� فیدرا� .ـه /پشـ ي
هــهردوو زمـ فـا� عــهره� وكــوردی و زمانــه ف
كا� توركمـ فـا� و �یـ فـا� وئهرمــه ف� وســابئهى مهنـ ئ
كا� دیكــهى عـ �ـراق ،وهكــو زمانــه ف
ـدا�(.
ي
ب
ئــهم مادهیــهش لهپــرۆژه یاســاكهى حكومــهت نهبــوو و بهڵكــو لهالیــهن ي ش
ـنبرى بــۆى زیادك ـراو دواتــر بهدهنگــدان پهســهندكرا ،بیگومــان
لرنــهى رۆشـ ي

ڵ
كا� كێشــه لهســهر دروسـ ف
ـرد� وهیاخــود لــه ت
كا� جێبهجێكـ ف
ـرد� ئامانــج لهیاســایهك زۆر گرنگــه بــۆ ت
دیاریكـ ف
ـتبو� لهنێــوان حكومــه ت� فیــدرا� و ههرێــى
كوردســتاندا ،بهتایبــه ت� لــه بڕگــهى چوارهمــدا كههاتــووه :ئامانــج لــهم یاســایه دابینكـ ف
ـرد� یهكســانییه لهنێــوان زمـ فـا� عــهره ب� وزمـ فـا� كــوردى لــه
مــاف ودهســكهوتهكاندا .كــه ئهمــهش بــوه هــۆى جێــگاى رهخنهیــهك زۆر و تونــدى نهتهوهپهرســته ف
كا� عــهرهب لهپهرلهمــان كهچــۆن رێگایــان بــه
ف
ندكرد� ئــهم بڕگهیــه داوه؟!
پهســه

کرد� مـ فـا� قســهكردن بهزمـ فـا� دایــك كــه لــه جارنامــهو پهیماننامــه جیهانیــه ف
 -4لهكاتێكــدا ئــهم یاســایه وهك بهدهنگــهوه هاتنێكــه بــۆ دهســتەبەر ف
كا�
ڵ
ڵ
� ئــهو راســتیهش بزانـ ي ف
تایبــهت بەمـ فـا� زمــان هاتــووه ،بــه ڵ�م ده ب �
ـ� كــه هێشــتا ههندێــك و� ت� جیهــان و و�تـ فـا� دهوروبــهر وا بهئاسـ فـا� دان بهمافێــ�
ف
ـ� بــهو مافــه له �
ـ� و هێشــتا میللهتــان وكهمینــه نهتــهوهكان خهبــات دهكــهن بــۆ گهیشـ ت ف
لــهم جــۆرهدا نانـ ي� ف
ـتكرد� زانكــۆ
فربــون بهزمـ فـا� دایــك و دروسـ
ي
ـنبرى یــان كــۆرى زانیــارى بــۆ ئــهو مهبهســته.
وپهیمانــگاو ســهنتهرى رۆشـ ي
ڵ
ف
ف
جێكرد� یاساى
چاودێریكرد� جێبه
 -5لهههندێك لهو و�تانهى زیاتر لهزمانێ� فهرمیان ههیه وهك كهنهدا ،كۆمسێونێ� سهربهخۆیان ههیه بۆ
ڵ
ف
ـتكرد� ئــهوكۆمســێونه كردبــوو وهک ئــەوهی کەنــەدا ،تهنانــهت وهكــو
زمانــه فهرمیــهكان ،بــه�م ئهگــه پر� نوینــهر فا� كــورد دهركیــان بــه پێویسـ تـى دروسـ
ـتكرد� ئــەو کۆمســیۆنەیان كردبــوو لــه رێــگاى ههمواركـ ف
ف
لرنــهى رۆشــنبرى وراگهیانـ ف
يش
ـرد� ئــهم مادهیــهى نێــو پرۆژهكــهى
ـد� پهرلهمــان پێشــنیازى دروسـ
ي
ڵ
ف
حكومــهت کــە بــاس لــە ي ش
لرنەیــەك �
س کــەس دهکــرد بــە پیشــنیازی دروسـ
ـتکرد� کۆمســیۆنێ� هاوشــێوهی کەنــەدا ،بــه�م ســهرۆكایه ت� پهرلهمــان

ف
لهســهر زارى جێگــرى یهكــهم پهرلهمــان (د.قوســهى ســوهێل) بــه مــه بر� البـ ف
ـتكرد� ئــهو كۆمســیۆنهى دهكــرد
ـر� ئــهو پێشــنیازهی كــه داواى دروسـ
ف
ـتكرد� ئــهو ي ش
لرنهیــه پهســهندبكرێت كــه
ئینجــا رازیبــوه پــرۆژه یاســاكه بخرێتــه نێــو دهنگدانــهوه ،ئهمــهش بــوه هــۆى ئــهوهى لهبــرى كۆمســێۆن ،دروسـ
گ
ف
ف
حكومــهت پێشــنیارى كردبــوو 72.دواجــار یاســاى زمانــه فهرمیــهكان بهزۆرینــهى دهنــگ لــه  2014 -1 -7لهنێــو ئهنجومــه� نوینــهرا� عـ ي�ـراق دهنــ�
ڵ
لهســهردراو پاشــان لهرۆژنامــهى فــهرم �
عراقیــش ب�وكرایــهوه و چــوه بــوارى جێبهجێكردنــهوه.
ي
ـرد� ،یاســای زمانــە فەرمییـ ف
ـو� زیاتــر لــه چــوار ســاڵ بهســهر دهرکـ ف
وه دواى تێپهربـ ف
ـەکا� عـ ي�ـراق تاوهكــو ئیســتاكه وهكــو خــۆى جێبــه ب �
� نهك ـراوه و
هێشــتا دراو و رهچهتــهى دهرمــان و تابلــۆى هاتوچــۆى سهرشــهقامه ف
كا� عـ ي�ـراق و دوکیۆمێنتــە فەرمییــەکان ...هتــد هــهر بهزمـ فـا� عهرهبیــه وهیاخــود بــه
ڵ
ف
ـۆفینییەکا� نەتــەوهی سەردهســتیش بەردهوامــە
شــێوازێ� زۆر كــهم وشــهرمنانه تهنهــا وشــهیهك یــان چهنــد وشــهیهك كراوهتــه كــوردی و هــەو� شـ
بــۆ البــردن و قەدهغەکـ ف
ـرد� ئــەم چەنــد وشــە کوردیانــەش73.
ئــهوهى جێــگاى ســهرنجه تهنانــهت لهههرێــى كوردســتانیش ههندێكجــار وهكــو زمانێــ� فــهرم مامهڵــه لهگــهڵ زمـ فـا� كــوردی ناكرێــت ،هۆتێــل و
گ
يف
وئینگلریــه ،كارگهكانیــش كاتالــوك بهرههمهكانیــان زیاتــر هــهر بــهو دوو زمانهیــه و تهنانــهت ههندێــك لــه
چێشــتخانهكان مینوهكانیــان بهزمـ فـا� عــهره ب�
ڵ
گۆڤــاره یاســاییهكانیش بابــهت وتوێژینــهوه بهزمـ فـا� كــوردی ب�وناكهنــهوه.
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ڵ
بڵێ� ف
زما� كوردی كه رهگهزێ� ســهرهك هێشــتنهوه و پاراسـ ف
ماوهتەوه ئهوهى ي ف
ـتى نهتهوهى كورد بووه لهسیاســه ت� جینۆســایدانهى دهســه�تدار فا�
ڵ
نهتــهوه سهردهســته ف
كا� دهوروبــهر و تاوهكــو ئێســتا لــه ههندێــك لــهو و�تانــهى كوردســتانیان بهســهردا دابهشــكراوه وهک ســوریا و تورکیــا وهكــو
ڵ
ـ� 74،كــه پ� كــه ئێســتا لهیهكێــك لهپارچــه ف
ـدا� ف� كــورد بهزمـ فـا� دایكیــان �
ـ� و گــۆر فا� بڵـ ي� ف
فربـ ب ف
پێویســت رێــگا نادرێــت منـ
كا� كوردســتان دهرفــه ت�
ي
ڵ
ڵ
ـ� وگهشــه ف
ـ� و زیاتــر بهكارهێنـ فـا� هاتۆتــه پێــش وزمـ فـا� كــوردی كراوهتــه زمـ فـا� فــهرم و�تهكــه ،بــه�م وهكــو پێویســت كار بــۆ پاراسـ ت ف
پێشخسـ ت ف
پێدا�

ف
بگرێــت ،کــە دهڵێــت نیــوهی ئــەو زمانانــەی کــە ئێســتا لــە جیهانــدا کاری پێدهکرێــت
ناكرێــت ،لەکاتێکــدا دهبێــت ڕاپۆرتــەکا� یونســکۆ لەبەرچــاو ي
ـ� و ي� ف
لەبــەردهم هەرهشــەی مــردن و لەناوچونــدان ،بۆیــە پێویســتە بەشــێوازی جۆراوجــۆر کار بــۆ پاراسـ ت ف
بەهرکــردن و بردنــە پێشــەوهی زمـ فـا� کــوردی کــە
زمـ فـا� زیاتــر لــە ( )40ملیــۆن مرۆڤــە لــە جیهانــدا بکرێــت75.

كۆتا�:
ي

ـرد� ئــهم توێژینهوهیــه بەناونیشـ فـا� مـ فـا� بهكارهێنـ فـا� زمـ فـا� دایــك لهنێــوان بهڵگهنامــه نێودهوڵهتیــهكان و یاسـ ف
دواى تهواوكـ ف
ـاكا� �
عراقــدا – زمـ فـا�
ي
كــوردی وهك نمونــه -گهیشــتینه چهنــد دهرئهنجــام و چهنــد پێشــنیازێك:

یهكهم :دەرئهنجامهكان

 -1لــە بەڵگەنامــەی (ميثــاق) نەتــەوه یەکگرتووهکانــدا لــە کــۆی  111مــاده کــە تەرخــان کـراوه بــۆ ســەرجەم بابەتـ ف
ـەکا� ئاشـ تـى و کێشــە جیهانییــەکان،
لــە چــوار مــادهی جیــاوازدا ووشــەی (زمــان و مـ فـا� زمــان) بــەکار هاتــووه ،ئەمــەش ئاماژهیــە بــۆ گرنگیــدان بــە مـ فـا� زمــان لەالیــەن کۆمەڵــگای نێودهوڵـ ت
ـە�

گرنگریــن رێکخـراوی نێودهوڵـ ت
ت
ـە� جیهـ فـا� گشــتییە..
و ڕێکخـراوی نەتــەوه یەکگرتووهکانــەوه کــە
ـەکا� شــێخ مەحمــود و رێکخ ـراوی کۆمەڵــەی گــەالن ،دهوڵـ ت
 -2لەژێــر فشــاری شۆڕشـ ف
ـە� عـ �ـراق ناچارک ـرا بــە دهرکـ ف
ـرد� یاســای زمانــه ناوچهییــهكان
ي
ڵ
لهســا�1931دا ،کــە تیایــدا مـ فـا� قســهكردن وخوێنــدن و دادبیـ فـى و رادهربریــن بهزمـ فـا� دایــك بــۆ كــوردهكان فەراهــەم کردبــوو.
ڵ
 -3لــە مــاوهی نیــو ســەدهی تەمـ ف
ـە� حوکمـڕ فا� �
عراقیــدا ،هیــچ دهســتورێك بــاس زمـ فـا� كــوردى نهكردبــوو ،بــه�م یهكــهم دهســتور كــه بهئاشــكرا بــاس
ي
ڵ
زمـ فـا� كــوردی كردبێــت دهســتورى ســا� 1971ى ســهردهم رژێــى بهعســه كهتیایــدا زمـ فـا� كــوردی بــۆ یهكهمجــار بــوو بهزمـ فـا� فــهرم لهپــاڵ زمـ فـا�
عــهره ب� لهناوچــهى ئۆتۆنــۆم كــوردهكان.
 -4لــهدواى روخـ فـا� رژێــى بهعــس ،زمـ فـا� كــوردى بــوو بهزمـ فـا� فــهرم  -لهپــاڵ زمـ فـا� عــهره�  -لهههمــوو عـ �ـراق وئهمــهش دواى دهرچـ ف
ـو� یاســاى
ي
ب
ڵ
ڵ
ف
بهرێوهبـ ف
ف
ـرد� دهوڵــه ت� عـ ي�ـراق بــۆ قۆنــاع گواســتنهوه لهســا�  2003كــهوهك دهســتورێك وابــوو تــا دهرچــون وپهســهندكرد� دهســتورى ســا� .2005
 -5دواى ( )9ســاڵ لــه دهرچـ ف
ـو� دهســتورى عـ �ـر تا� كهتیایــدا لهمــادهی ()4دا هاتبــوو دهبێــت بهكارهێنـ فـا� زمانهفهرمیــه ف
كا� عــهره ب� وكــوردی بهیاســا
ي
ڵ
رێكبخرێــت ،وه دواى هــهوڵ و تهقهالیــهك زۆر توانـرا یاســایهك تهوافـ تـ� لهســا�2014دا لهئهنجومــه ف� نوێنــهر فا� عـ ي�ـراق دهربچێــت.
ڵ
 -6ئهگــه پر� زمـ فـا� كــوردی یهكێكــه لــهدوو زمانــه فهرمیهكــهى ههمــوو عـ ي�ـراق ،بــه�م لهپراکتیکــدا هێشــتا وهك زمـ فـا� عــهره ب� مامهڵــهى لهگهڵــدا
ف
ـەرهکا� دهرهوهى ههرێمیشــدا.
ناكرێــت ،نــهك تەنهــا لهدامــودهزگا فیدرالیــهكان بەڵکــو لــە دامــودهزگاى ناوچــە کێشــە لەسـ

دووەم :پێشنیازەكان

 -1جەختکردنــەوه لــە پابەندکـ ف
ـرد� هەمــوو دهوڵەتــان کــە ئەندامــن لــە ڕێکخـراوه نێودهوڵەتییەکانــدا بــە نــاوهرۆك ئــەو پەیماننامــە نێودهوڵەتییانــە کــە
ف
ف
ـەرهتاییەکا� مــرۆڤ .وه دۆزینــەوهی میکانـ ي فـرم
ـەوه� و زمانــدا کــە یەکێکــە لەمافــە سـ
خۆیــان واژویــان لەســەر کــردووه بەتایبــەت لەبــواری مــا� نەتـ ي

گونجــاو بــۆ ئــەو ئامانجــە.
ـرد� یاســاى زمانــه فهرمیــه ف
ـ� بــۆ كاراكـ ف
 -2پێویســته هــهردوو حكومــه ت� عـ ي�ـراق وههرێــم ههنــگاوى بهپهلــه بنـ ي� ف
كا� عـ ي�ـراق ،وه پێداگــرى بكرێــت لهســهر
بهكارهێنـ فـا� زمـ فـا� كــوردی لهئهنجومــه ف� نوینــهر فا� عـ ي�ـراق و ئهنجومــه ف� وهزی ـران و گشــت دامــودهزگا فیدرالیــهكان.
بەهرکـ ف
عراقــدا ،وا چاکـ تـره پەرلەمــان و حکومـ ت
ـرد� پێگــەی زمـ فـا� کــوردی وهک زمانێــ� فــەرم لــە �
ي� ف
 -3بــە مەبەسـ تـى
ـە� هەرێــى کوردســتان بڕیارێــک
ي

ف ڵ
دهربکــەن ســەبارهت بــە زمـ فـا� ســتانداردی کــوردی ،ئــەوهش بــە پشتبەسـ ت ف
ـو� و�تــان و ئاسـ تـى گەشــەکردن و بەکارهێنـ فـا� ئــەو شــێوهزاره.
ـ� بــە ئەزمـ
پێكبهێرێــت بــۆ جێبهجێكـ ف
ف
 -4پێشــنیار دهکەیــن ي ش
ـرد�
لرنهیــهك چاودێــرى و بهدواداچــون لهكهسـ فـا� پســپۆر و شــارهزا بهتایبــه ت� لهبــوارى زمــان و یاســا
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ت
�
بگرێتهبــهر ،وه فشــار دروســتبكرێت بــۆ ئــهوهى دراو و پــول و دۆکیومێنتــە
یاســاى زمانــه فهرمیــهكان ،وه لــهكا� پێویســتدا رێــگاى دادگا و كارگـ يـرى ي
فەرمییــەکان زمـ فـا� كوردیشــیان لهســهربێت.

پهراوێزەكان:

ڵ
�
ـر فا� (جـزا تۆفیــق تالیــب ،ئەحمــەد عــەىل ئەحمــەد) ،دهزگای چــاپ و پەخـ شـ�
 -1د .عەبدوڵــ� عەتــەوی ،دهوڵــەت و کێشــە نێودهوڵەتییــەکان ،وهرگـ ي ڕ
ســەردهم ،سـ ف
ـلێما� ،2003 ،ل .201

ـ� ،داخــور فا� زمـ فـا� دایــک :بنەمــاو پەســنکردن ،بابهتێكــه ڵب�وكراوهتــهوه له:ناوهنــدی پرۆگ ـرام وبهرنامــهكان بــۆ خوێنـ ف
 -2د.شــیالن عومــەر حسـ ي� ف
ـد�
� نــاوى چاپخانــه ،سـ ف
كــوردی و بــۆ دانـ فـا� رشــته ف
كورد�،بــه ب �
ـلێما� ،2019ل.68
كا� خوێنــدن بهزمـ فـا� ســتانداردی
ي
ف
ف
 -3ئاری عوسمان خەیات ،لەبارهی زمان و ف
سلێما� ،2011 ،ل .31
چاپەمە�،
زما� کوردییەوه ،زانست بۆ کتێب و

ف
�
 -4د .محمد معروف فتاح.
زمانەوا� ،چاپخانەی ب
حا� هاشم،
هەولر ،2011 ،ل .9
ي
ي� ف
حس� ،سەرچاوهی پێشوو ،ل .69
 -5د.شیالن عومەر
ف
ت ف
ش
و�( :الحــوار
ـى يعالــج األميــة باللغــات األم؟ ،الموقــع االلكــر ي
 -6تيسـ يـر عبدالجبــار اآللـ ي
ـى للغــة األم مطالــب بتفعيــل مــ�وع أمـ ي
ـوس ،ي� اليــوم العالـ ي
المتمدن) (296146=http://m.ahewar.org/s.asp?aid )2019 /1 /28( )2012 /2 /21
ف
 -7د .ف
الدوىل العام ،مطبعة شهاب ،أربيل ،2009 ،ص . 110-107
مى يوخنا ياقو ،حقوق األقليات القومية ي� القانون
ي
ف
ت ف
ش
و� :شــبكة القانونيـ ي ف
ـ�
ـ� ،الحــق ي� اســتعمال اللغــة الخاصــة لألقليــات ،بحــث منشــور عــى الموقــع االلكــر ي
 -8باســم عبدالكريــم حســن الجحيـ ي
العــربhtml.88_blog-post/12/2017/https://www.law-arab.com )2019 /2 /24( .
ف
-9الحــظ المــادة التاســعة مــن اتفاقيــة مؤتمــر باريــس لصنــع الســالم لســنة  .1856وكذلــك :بدريــة عقعــاق ،تحديــد مفهــوم االقليــات ي� القانــون
ـدوىل والوســائل الدوليــة لحمايتهــا ،ط ،1دارالفكــر والقانــون للنـ شـ� ،المنصــورة ،2013 ،ص.11
الـ ي
ف
ت ف
و� (الحــوار المتمــدن) (http:// )2109 /3 /3
 -10بولــس رمــزي ،حقــوق األقليــات ي� المواثيــق الدوليــة ،مقــال منشــور عــى الموقــع االلكــر ي
)2007 /5 /22( 0=r&97447=www.m.ahewar.org/s.asp?aid
ـدوىل النظريــة والمنظمــات العالميــة واالقليميــة والمتخصصــة ،منشــورات الحلـ ب يـى الحقوقيــة ،بـ يـروت ،الطبعــة
-11د .محمــد المجــذوب ،التنظيــم الـ ي
الثامنة ،2006 ،ص.226 – 225
 -12دێباجەی بەڵگەنامەی نەتەوه یەکگرتووهکان
 -13مادهی  / 1بڕگەی  ،3وه مادهی  / 13بڕگەی /1ب ،وه مادهی  /55بڕگەی ج ،وه مادهی /76بڕگەی ج.
حس� الفتالوي ،التنظيم الدوىل ،دار الثقافة ش
يف
للن� والتوزي ــع ،عمان ،2007 ،ص .53
 -14سهيل
ي
ت
ف
ا� الدائــم ،مركــز كردســتان للدراســات االسـ تـراتيجية،
ـدوىل لحقــوق االنســان ي� الدســتور الع ـر ي
 -15عثمــان رحمــن محمــد ،تأثـ يـرات القانــون الـ ي
الســليمانية ،2011 ،ص .54
ـى لمنظمــة األمــم المتحــدة (http://www.un.org/ar/events/ )2019 /3 /3
-16اليــوم الـ ي
ـدوىل للغــة األم ،الموقــع الرسـ ي
motherlanguageday/background.shtml
-17القرار رقم  266/61/A/RESلألمم المتحدة ،نموذج القرار متاح عى الصفحة الرئيسية ألمم المتحدة:
Lang=A&266/61/http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES
ف
ـا� ،نظريــة الحريــات
-18االعــالن العالـ ي
ـى لحقــوق االنســان  .1948وللمزيــد حــول محتــوى هــذه المعاهــدة يالحــظ :د .حســان محمــد شــفيق العـ ي
العامــة تحليــل ووثائــق حقــوق االنســان ،المكتبــة القانونيــة ،بغــداد ،2004 ،ص.132 -131
 -19عثمان رحمن محمد ،مصدر سابق ،ص .57
ڵ
ف
ف
مافەکا� مرۆڤ سا� .1948
جیها� بۆ
-20مادهی دووهم لە جاڕنامەی
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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يف
التمير ف ي� مجال التعليم.
-21االتفاقية الخاصة بمكافحة
ف
قەالچۆکرد� جیاکاری لە بواری �
 -22دێباجەی ڕێکەوتننامەی تایبەت بە
فرکردندا 1960
ي
ف
قەالچۆکرد� جیاکاری لە بواری �
 -23مادهی یەکەم ،ڕێکەوتننامەی تایبەت بە
فرکردندا 1960
ي
ف
ت
یاسا�
الیەنەکا� لەسەر  53مادهی
بەسراوه،
( -24ئەم پەیمانە بە بڕیاری ژماره  2200ئەلف (د )21-لە  1966 /12 /1نەتەوه یەکگرتووهکان
ي
ت
ده� مــادهی  49بــە گەڕانــەوهی س و پێنجەمـ ي ف
رێککەوتــون ،بــە پـ ي �ـى
ـ� راســتاندن لەالیــەن ئەندامانــەوه ڕێکەوتننامەکــە لــە  1976 /3 /23چۆتــە
ـەکا� مــرۆڤ ،وهرگـ �ـر فا� بــۆ کــوردی ئۆفیــ� مافـ ف
ـەکا� مافـ ف
بــواری جێبەجێکردنــەوه) .بروانــە :پەیماننامــە بنەڕهتییــە نێودهوڵەتیـ ف
ـەکا� مرۆڤ-نـ ي�ـردهی
يڕ
ڵ
نەتــەوه یەکگرتــووهکان بــۆ هاوکاریکـ ف
ف
اوهکا� نەتــەوه یەکگرتــووهکان ،2016 ،الپــەڕه .39
ـرد� عـ ي�ـراق ،لــە ب�وکـر
ف
ت
ف
شارستا� و ڕامیارییەکان .1966
نێودهوڵە� تایبەت بە مافە
پەیما�
 -25بڕگەی یەکەم /مادهی دووهم،
ف
 -26د .جاسم تۆفیق خۆشناو ،مەسەلەی کورد و یاسای نێودهوڵەتان ،سەنتەری لێکۆڵینەوهی ت
سلێما� ،2002 ،ل .320
اتی� کوردستان،
سر ب
 -27بڕگــەی  /1مــادهی  ،2بڕگــەی  /1مــادهی  ،4بڕگــەی  -3أ ،و /مــادهی  ،14بڕگــەی  /1مــادهی  ،24مــادهی  ،26مــادهی  ،27پەیمـ فـا� نێودهوڵـ ت
ـە�
تایبــەت بــە مافــە شارسـ ف
ـتا� و ڕامیارییــەکان .1966
( -28ئــەم پەیمانــە بــە بڕیــاری ژمــاره ( 2200د )21-کۆمەڵــەی گشـ تـى نەتــەوه یەکگرتــووهکان لــە  1966 /12 /16بەسـ تـراوه ،ئەندامـ فـا� پەیمانەکــە
ت
لەســەر  31مــادهی یاسـ يـا� ڕێککەوتــن ،وه بەپـ ي �ـى ده� مــادهی  27لــە رێکەوتنەکــە لــە  1976 /1 /3کەوتــە بــواری جێبەجێکردنــەوه ،ئەویــش
بەگەڕاندنــەوهی س و پێنجەمـ ي ف
ـ� راســتاندن لــە الیــەن ئەندامانــەوه).
ڵ
ف
کۆمە� ت
ت
ف
ڕۆشبنری 1966
یە� و
نێودهوڵە� تایبەت بە ما� ئابوری و
پەیما�
 -29بڕگەی دووهم /مادهی دووهم،
ي
( -30ئــەم ڕێکەوتننامەیــە بــە بڕیــاری ژمــاره  44/25لــە  1989 /11 /20نەتــەوه یەکگرتــووهکان بەسـ تـراوه ،الیەنـ ف
ـەکا� لەســەر  54مــادهی یاسـ يـا�
ت
ده� مــادهی  49بــە گەڕانــەوهی بیسـ ي ف
رێککەوتــون ،بــە پـ ي �ـى
ـتەم� راســتاندن لەالیــەن ئەندامانــەوه ڕێکەوتننامەکــە لــە  1990 /9 /2چۆتــە بــواری
ـەکا� مافـ ف
جێبەجێکردنــەوه) .بروانــە کتێــى :پەیماننامــە بنەڕهتییــە نێودهوڵەتیـ ف
ـەکا� مــرۆڤ ،ســەرچاوهی پێشــوو ،الپــەڕه .96
ب
ف
 -31دێباجەی رێکەوتننامەی ما� منداڵ 1989
ف
 -32مادهکا� دووهم ،بڕگەی د /مادهی  ،17بڕگەی  /3مادهی  ،20بڕگەی ج ،29 /مادهی  ،30برگەی  -2ب /6،مادهی  ،40لە رێکەوتننامەی
مـ فـا� منداڵ.
ت
 -33خــوىل شەشـ ف
ـەمیى کۆنگــرهی گشـ تـى ڕێکخـراوی کاری نێودهوڵــە� ،لــە رۆژی  1989 /6 /7لــە ســوی�ا بەسـ تـرا ،رێکەوتننامەکــە لــە  44مــادهی
یاسـ يـا� پێکهاتــووه و بەپـ ي �ـى حوکــى مــادهی  38لــە رێکەوتننامەکــە لــە  1991 /9 /5چووهتــە بــواری جێبەجێکردنــەوه.
ڵ
وو� ف
ف
ت
تا� سەربەخۆدا 1989
گەال� ڕهسەن و يترهگەری لە
نێودهوڵە� لەسەر
 -34دێباجەی ڕێکەوتننامەی ژماره 169ی ڕێکخراوی کاری
ڵ
ـە� لەســەر گـ ف
 -35مــادهی  ،28مــادهی  30لــە رێکەوتننامــەی ژمــاره 169ی ڕێکخ ـراوی کاری نێودهوڵـ ت
ـەال� ڕهســەن و يترهگــەری لــە وو�تـ فـا�
ســەربەخۆدا .1989
يف
المنتم� إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية .1992
 -36إعالن بشأن حقوق األشخاص
 ...( -37تعزیــز حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية والتشــجيع عــى ت
احرامهــا بالنســبة للجميــع ،دون تميـ ي فـر بســبب العــرق أو الجنــس أو اللغــة أو
الديــن )...و ( ...تــدرك فرصورة ضمــان مزيــد مــن الفعاليــة أيضــا ف� تنفيــذ الصكــوك الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،المتعلقــة بحقــوق األشــخاص المنتمـ ي ف
ـ�
ي
وإىل أقليــات دينيــة ولغويــة.)...
إىل أقليــات قوميــة أو إثنيــة ي
ف
ما� ئەو کەسانەی سەر بەکەمینەی نەتەوه� یان ئیتنی� ،ف
ئاییى و زمانن .1992
 -38پێشەك جارنامەی
ي
ف
ف
ما� ئەو کەسانەی سەر بەکەمینەی نەتەوه� یان ئیتنی� ،ف
ئاییى و زمانن .1992
مادهکا� یەکەم و دووهم و چوارهم لە جارنامەی
-39
ي
ف
ـى لألمــم المتحــدة http://www.un.org/ar/events/ )2019 /03 /07( :
 -40اليــوم الـ ي
ـدوىل للشــعوب األصليــة ي� العالــم ،الموقــع الرسـ ي
indigenousday/background.shtml
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 -41إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية .2007
ف
ف
گەال� ڕهسەن 2007
 -42پێشەك جاڕنامەی نەتەوه یەکگرتووهکان تایبەت بە ما�
ڵ
ف
ف
مافەکا� مرۆڤ سا� .1948
جیها� بۆ
 -43مادهی دووهم لە جاڕنامەی

ڵ
ف
ف
ف
مافەکا� مرۆڤ سا� .1948
جیها� بۆ
مادهکا� ( 13و )16 ،14ی جاڕنامەی
-44
 -45د .جاسم تۆفیق خۆشناو،سەرچاوهی پێشوو ،الپەڕه .120

ـتبو� شــەڕ لەنێــوان شــێخ محمــود فەرمانــڕهوای شــاری سـ ف
 -46بــۆ زانیــاری زیاتــر لەمــەڕ ئــەو کێشــانەی کــە بــوو بەهــۆی دروسـ ف
ـلێما� ودهوروبــەری و
بەریتانییــەکان بڕوانــە :ن.الزاریــف و چەنــد نوســەرێ� دیکــە ،مـ ي شـرووى كوردســتان ،وهرگـ ي�ـر فا� بــۆ کــوردی :وشــیار عبــدهللا ســهنگاوى ،دهزگاى چــاپ

ڵ
ڵ
وب�وكردنــهوهى رۆژهــه�ت ،چـ پـا� دووهم ،ههولـ ي�ـر ،2010ل.342 – 341
ـذا� الكــوردي ف� الع ـراق – ق ـراءة نقديــة  -الملحــق العــر� لصحيفــة كوردسـ ف
ت
ـتا� نــوى ( العــدد التجريـ ب يـى)،
بي
 - 47فريــد اســ�د ،تجربــة الحكــم الـ ي
ي
الجمعــة .2018/1/5

 -48خهلیــل عبــدهللا ،زمـ فـا� كــوردی لهدهســتوره ف
كا� مهكتــه� بــر وهوشــیارى یهكێـ تـى نیشـ ف
عراقــدا ،له ڵب�وك ـراوه ف
كا� �
ـتما� كوردســتان ،زنجـ يـرهى
ب ي
ي
هۆشــیارى ،46سـ ف
ـلێما� ،2012 ،ل .11
ف
ف
ش
والن� ،ط ،1كوردستان ،2000 ،ص .37-25
موكريا� للطباعة
 -49د .محمد مولود عمر ،الفيدرالية وامكانية تطبيقها ي� العراق ،مؤسسة
ي
ڵ
ت
بنەڕه� �
 -50بڕوانە ماده ( )17لە یاسای
عراق سا� .1925
ي
ڵ
ت
بنەڕه� �
 -51بڕوانە ماده ( )16لە یاسای
عراق سا� .1925
ي
� ت ڵ
ف
عرا� ب�وكرایهوه.
 -52له ژماره (1 )989ى حوزهیرا�  1931رۆژنامهى وهقائ� ي
 -53ن.الزاریف ،سەرچاوهی پێشوو  ،ل.355
 -54خهلیل عبدهللا  ،سەرچاوهی پێشوو ،ل.4
ـر� للنـ شـ� والتوزيـ ـ ــع ،الطبعــة الثانيــة ،مــرص،
اىل – دراســة تحليليــة مقارنــة ،المركــز العـ ب ي
 - 55دكتــور شــورش حســن عمــر ،خصائــص النظــام الفيــدر ي
 ،2018ص .85 – 84
لــە هەندێــک لــە ســەرچاوهی دیکــەش بــاس لەوهکـراوه کــە لەســەر ڕاســپاردهی ئــەو ي ش
لرنەیــەی کۆمەڵــەی گــەالن کــە بــۆ یەکالییکردنــەوهی چارهنــوس
پێکهێرابــوو ،دهوڵـ ت
والیـ ت
ف
ـە� عـ �ـراق یاســای زمانــە ناوچەییـ ف
ف
ـە� موســڵ
ـەرهتاییەکا�
ـەکا� ڕاگەیانــد کــە تیایــدا ڕێــگای بــە کــوردهکان دهدا لــە قوتابخانــە سـ
ي
ڵ
ـە�م بەهەڵــە لەبــری سـ ڵـا�  1931کــە سـ ڵـا� دهرچـ ف
ف
ـتانییەکا� ،بــە زمـ فـا� کــوردی بخوێـ ف ف
ـ� و کتێــب بــە زمـ فـا� کــوردی چــاپ بکــەن ،بـ
ـو�
ناوچــە کوردسـ

ڵ
�
يف
ئینگلرییــەوه وریــا رحمـ فـا�،
ـر فا� لــە
یاســاکەیە ســا�  1926نــو�اوه لەوانــە :ژێـرار شــالیان ،تراژیدیــای کــورد -ڕاپۆرتێــک بــۆ نەتــەوه یەکگرتــووهکان ،وهرگـ ي ڕ
ڵ
دهزگای توێژینــەوهو ب�وکردنــەوهی موکریـ فـا� ،چـ پـا� یەکــەم ،هەولـ ي�ـر ،2010 ،ل .103
زما� دادگاكان لهم قهزایانهى خوارهوه به ف
 -56مادهى دووهم و سێیهم لهیاساكه دهڵێت :ف
زما� كوردیه

 قهز فاكا� ئامێدى ،زاخۆ ،زێبار ،ئاكرێ (له لیواى موسڵ)
 قهز فاكا� كۆیه ،رانیه ،رهواندوز (له لیواى هه �
ولر)
ي
 قهز فاكا� گل ،چهمچهماڵ (لهلیواى كهركوك)
ف
ف
 قهز فسلێما�)
سلێما� (له لیواى
اكا� ههڵهبجه ،شارباژێر ،مهركهزی
مــادهى ســێیهم :ده ش �
س زمـ فـا� دادگاكان بهعــهره ب� و كــوردی و تــورك بــن ،لــهم قهزایانــهى الى خــوارهوه ،وه دادگا لههــهر حاڵهتێكــدا بریــار دهدات لــهو
زمانــهى كــه پێویســته بهكاربـ ف
ـهێرێــت:
 قهز فاكا� دهۆك ،شێخان (له لیواى موسڵ)
 قهز فاكا� مهخمور ،مهركهزی هه �
ولر (له لیواى هه �
ولر)
ي
ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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 قهز فاكا� كفری ،مهركهزى كهركوك (له لیواى كهركوك)
 - 57بروانــه مــاددهى شهشــهم كــه دهڵێــت :لهههمــوو خوێندنگــه بنــهره ت� وســهرهتاییهكان لــهو قهزایانــهى پێشــوتر لــهم یاســایهدا ناویــان هێـ فـرا ،زمـ فـا�
فربــون زمـ فـا� ماڵــهوهى زۆرینــهى خوێنــدكاره ف
�
كا� ئــهو خوێندنگهیــهن ،جــا عــهره ب� بێــت یــان تــورك یاخــود كــوردی.
ي
ڵ
ف
ف
 - 58رێبوار عەىل ،ف
سلێما� ،2011 ،ل .24
اوهکا� ، YADC
زما� ستانداردی کوردی ،لە ب�وکر
ههندێــك لهبــرى كرمانـ بـ� ناوهراســت  ،كرمانـ بـ� خــواروو بهكاردههێنێــت ،بــۆ زانیــارى زیاتــر لــهم بارهیــهوه بروانــه :پ.ی ســهالم ناوخــوش و م.
ف
ـاع یهكــهم زانكــۆ وپهیمانـ ف
نهریمــان عبــدهللا خوشــناو و م .ئیدریــس عبــدهللا ،كوردۆلـ ب
ـگاكا� ههرێــى كوردســتان ،چاپخانــهى منــاره،
ـو� -بــۆ قۆنـ
چـ پـا� یهكــهم ،ههولـ ي�ـر ،2009ل.81-80
ـواكا� سـ ف
اكا� لیـ ف
 -59بروانــه مــادهى ههشــتهم لهیاســاكه كــه دهڵێــت :لهقــهز ف
ـلێما� و كهركــوك و ههولـ ي�ـر كــه لــهم یاســایهدا ئاماژهیــان پێــدراوه ،شــێوازى
ڵ
زمـ فـا� كــوردی ئــهو شــێوازهیه كــه ئیســتا كارى پێدهكرێــت ،وه لهقــهز ف
اكا� لیــواى موســل كــه لــهم یاســایهدا ئاماژهیــان پێــدراوه هاو�تیــان ئــهو شــێوازى
� بـ ف
زمـ فـا� كوردیــه ههڵدهبژێــرن كــه مهبهســتیانه لهمــاوهى ســاڵێكدا لــه جێبــه ب �
ـو� ئــهم یاســایه.
ف
(ئیراهیــم ئەحمــەد) کــە لەنوســینێکدا ناڕاسـ تـى ئــەو دهقــە دهســتوریەی
ـنبرا� کــورد لێکەوتــەوه لەوانــە ب
( -60کــە ئەمــەش نــاڕهز يا� لەنێــو ڕۆشـ ي
ـەره� عـ ي�ـراق بەشــێکە لــە نەتــەوهی عــەرهب! چونکــە نەتــەوهی کــورد بــە هیــچ جۆرێــک بەشــێک
ڕاگەیاندبــوو بــەوهی دهبوایــە بنو�ێــت نەتــەوهی عـ ب
نییــە لەنەتــەوهی عــەرهب و خــودی دهســتورهکەش دهڵێــت کــورد وعــەرهب شــەریکن لــە �
عراقــدا) .بــۆ زیاتــر بڕوانــە :جمــال بابــان ،اعــالم كــورد العـراق،
ي
مطبعــة شــفان  ،الســليمانية  ، 2006ص.11
 -61بۆ زانیاری زیاتر بڕوانە :خەلیل عبدهللا ،سەرچاوهی پێشوو ،ل .24 -22
 -62د .محمد عمر مولود ،المصدر السابق ،ص  .175وه هەروهها خەلیل عبدهللا ،سەرچاوهی پێشوو ،ل .24
ڵ
�
 -63د .محمد معروف فتاح ،لێکۆڵینەوه زمانەوانییەکان ،چاپخانەی رۆژهە�ت،
هەولر ،2010 ،ل .364-363
ي
اتی� عـ �ـراق و ســێکوچەی بەعســیان :تەرحیــل ،تەعریــب ،تەبعیــس ،ئەکادیمیــای هوشــیاری و پێگەیانـ ف
 -64ئەمـ ي ف
ـد�
ـ� قــادر مینــە ،ئەمـ فـى سـ تـر ب
ي
کادی ـران ،سـ ف
ـلێما� ،2012 ،ل .133-132

ف
ت
 -65بــۆ زانیــاری زیاتــر و بینیـ فـى ده� ئــەو ڕێنمـ يـا� و بڕیارانــە بڕوانــە :طــارق جامبــاز ،مــن ابــادة اللغــات اىل قانــون اللغــات الرســمية ي� العـراق االتحــادي،

ش
والن� ،الطبعة االوىل  ،دهوك .2008
دار سـ يـيريز للطباعة

 -66بڕوانە ماده ()7ی یاساکە.
ڵ
ڵ
ڵ
� ت
عرا� ژماره  78سا�  1977هەموارکراو بە یاسای ژماره  34سا� .2007
 -67یاسای ب�وکردنەوه لە رۆژنامەی فەرم ي
ف
ف
ف
اماىل وشــجون ي� الذاتية
ـويى ،األلســنة العراقية – ي
 -68نمونەی ئەو نوســەرانەی کە بەچاوێ� نزم ســەیری زما� کوردی دهکەن وهک :د .ي
عى شـ ي
الشفافية ،دار ي ف
ش
والن� والتوزي ــع ،الطبعة األوىل ،بغداد ،2013 ,ص.228-226
مروبوتاميا للطباعة

ڵ
ف
فەرمییەکا� هەرێى کوردستان ژماره ()6ی سا� .2014
 -69یاسای زمانە
كا� دهرکـ ف
 -70بــۆ زانیـ فـى ههنــگاوه ف
ـتى یاســا� زمـ فـا� كــورد� وهك زمانێــ� فــهرم له �
ـرد� ئــهو یاســایه ،بروانــه :د.ســامان فــوزی ،رێكخسـ ف
عراقــدا،
ي
ي
ي
ڵ
ف
ف
ف
ف
ـورد� ،بــه ب �
�
بابهتێكــه ب�وكراوهتــهوه له:ناوهنــدی پرۆگ ـرام وبهرنامــهكان بــۆ خوێنــد� كــوردی و بــۆ دانــا� رشــتهكا� خوێنــدن بهزمــا� ســتانداردی كـ ي
نــاوى چاپخانــه ،سـ ف
ـلێما� ،2019ل.27-20

ت
ف
ت ف
و�https:// :
 -71الدكتور حسن منديل حسن
ا� ،بحث منشور بتاري ــخ  2016-2-31عى العنوان االلكر ي
العكيى ،قراءة ي� قانون اللغات العر ي
ي
)2019-1-6( 74327=www.kitabat.info/subject.php?id

 -72بۆزانیاری زیاتر بڕوانە د .سامان فوزی ،سەرچاوهی پێشوو ،ل.25
ڕوداوهکا� ڕیفرانــدۆم کوردسـ ف
ف
ـتا� عـ ي�ـراق بــۆ ســەربەخۆ� لــە  ،2017 /9 /25دژایەتیکـ ف
عراقییـ ف
ـرد� زمـ فـا� کــوردی و زمانــە �
 73لــەدوای
ـەکا� دیکــە
ي
ي
ف
ف
لەالیــەن هەندێــک لــە شـ ف
ـتانییەکا� دهرهوهی ئیــدارهی هەرێــى کوردســتان
ـتەکا� عــەرهب زیــادی کــردووه ،چ لەناوچــە کوردسـ
ـوفیى و نەتەوهپەرسـ
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ت
�
ت �
و چ لەسەرتاســەری عـ يـراق ،تەنهــا بــۆ نمونــە بڕوانــە :بڕیــاری ئۆفیــ� پشــکێنەری گشـ تـى لــەوهزاره� نــەو� عـ يـراق ژمــاره ( 4011/10980لــە /8 /13
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يهكبازنــه ي� ههڵـ ب شـراردن پهيــڕهو ك ـراوه بهدرێ ـژ يا� ئــهو پێنــج خولــهى ههڵـ ب شـراردن بــۆ پهرلهمـ فـا� كوردســتان ئهنجامــدراوه  ،وئــهم جــۆره
ش ف ڵ
دياريكردنــه بهكــهم جێبهجێدهكرێــت لهاليــهن سيســتێمه ف
ارد� و�تـ فـا� جيهانــهوه ،تــا ئــهو ڕادهيــهى بهئاوارتــه دادهنرێــت لهڕێســاى گشـ تـى
كا� ههڵـ بـر
كهفرهبازنــه� هه ب ش
ڵراردنــه.
ي
هــهروهك گرتنهخــۆى يهكبازنــه ي� لــهڕوى واقيعيــهوه دهرهنجــام ولێكهوتــهى جيــاوازى دهبێــت بهنيســبهت دهنگــدهر ونوێنهريشــهوه ،وپهيوهســت
ڵ
بهپرۆســه ف
هاو�تيانيــش تێيــدا كاريگــهرى بهرچــاو جێدێـ ڵ �
ـی بــه بــهراورد بــهوهى گــهر فرهبازنــه ي� جێبــه ب �
�
كا� ههڵـ ب شـراردن وپرۆســهى ســياس وبهشــدارى
بكرێــت ئهمهيــان دهرهنجــام جيــاوازى دروســت دهكات تــا ئهندازيــهك زۆر.
ـرد� بازنــه ف
كا� پهيوهســت بهههريــهك لــهو دو شــێوازهى دياريكـ ف
ئــهو بابهتــهى باســهكه ههوڵيــداوه چوارچێــوه و چهمكــه ف
كا� ههڵـ ب شـراردن ڕون بكاتــهوه
ـرد� بازنــه ف
لهگــهڵ ههڵســهنگاندى ههريهكهيــان ،زيــاد لــهوهش ئامــاژه بكرێــت بهدهســه ڵ� ت� تايبهتمهنــد بهدياريكـ ف
كا� ههڵـ ب شـراردن ودابهشــكردنيان،
ڵ
ڵ
ڵ
ئاخــۆ ههمــان دهســه�ته يــان دهكرێــت دياريكردنهكــه دهســه�تێك ڕێكيبخــات وهك دهســه� ت� دامهزرانــدن ،ودابهشــكردنهكهش لهتايبهتمهنــدى
ڵ
ڵ
دهســه�تێ� تــر دهبێــت وهك دهســه� ت� ياســادانان يــان جێبهجێكــردن..
ف
�
تروانيـ فـى لهخۆگرتــوه
تاوهكــو باســهكه گهشــته نمونهيــهك لــهڕاى دهنگــدهرا� ههرێــى كوردســتان لهڕێگــهى ڕاپرســيهكهوه كهبۆچــون وئاراســتهى ي ڕ
بهرانبــهر يهكبازنــه� ،و ئاســۆى بركردنهوهيــان لهمــهڕ گواســتنهوه بــۆ گرتنهخــۆ� شــێوازى فــره بازنــه� .هــهروهك دهرهنجــام وه ڵ�م پرســياره ف
كا�
ي
ي
ي
ي
ـرد� فرهبازنــه� لهههڵـ شـرارد�ف
ـكرد� پێشــنياز و پرۆژهيــهك بــۆ جێبهجێكـ ف
ـدا� توێــژهر لــه پێشكهشـ ف
ڕاپرســيهكه كاريگــهرى ڕاســتهوخۆى ههبــو لهيارمهتيـ ف
ب
ي
پهرلهمـ فـا� كوردســتان لــه خولــه ف
كا� داهاتــودا ،لهڕێگــهى جێكردنــهوهى چهنــد ماددهيــهك دهســتورى پهيوهســت بهبابهتهكــه لهدهســتورى
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت

