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اودصري مافـةكاين مـرؤظ     رصكخراوي ض , لةراثؤرتصكدا كة ئةمِرؤ بالَويكردةوة   )٢٠٠٧ تةموز   ٣.نيويؤرك(

رايطةياند  كةهصزةكاين ئاسايشي كوردستان لةباكوري عصراق بةشصوةيةكي رؤتني ئةشكةجنةي دةستطريكراوان           

 .دةدةن و مايف ياساييان ثشتطوص دةخةن

رصكخراوي ضاودصري مافةكاين مرؤظ داوا لةحكومةيت هةرصمي كوردستان دةكـات كؤتـايي صنصـت بـة              

ثصويستة دةسةالَتداراين .مامةلَةكردن لةطةلَ دةستطريكراواين ذصردةسيت هصزةكاين ئاسايشئةشكةجنةدان و خراث   

 دلَنيا بكةنةوة كةمايف ياسايي خؤيان      كورد بةثصي ثصوةرة نصودةولَةتيةكان مامةلَة لةطةلَ دةستطريكراوان بكةن و        

 .وةردةطرن و دادثةروةرانة دادطايي دةكرصن

ئةشكةجنةدان و ثصشصلكردين مافة ياساييةكان لةاليةن  :كةوتنةبةر طصذةلول"يشاين  الثةِرةيي بةناون٥٨راثؤرتصكي 

بةلَطةنامةكردين  خراث مامةلَةكردنصـكي فـراوان و سيسـتامتيكي دةسـتطريكراوان و          "ئاسايشي كوردةوة 

كة لةسـةر   راثؤرتة.ثصشصلكردين مافة ياساييةكانيانة لةطرتوخانةكاندا لةاليةن هصزةكاين ئاسايشي كوردستانةوة       

  لةهةرصمي كوردسـتان ئةجنامـدراوة     ٢٠٠٦ ئامادةكراوة كة لةنيسان بؤ ئؤكتؤبةري       صكبنةماي بةدواداضون 

 . دةستطريكراو١٥٠لةطةلَ ضاوثصكةوتين زياتر لة 

 نيطةرانيـةكاين خـؤي طةيانـدة سـةركردةكاين حكومـةيت           رصكخراوي ضاودصري مافـةكاين مـرؤظ     

سةرؤكي هةرصمي كوردستان كة ليذنةيـةكي حكـومي ثصكهصـنا بـؤ            , بارزاين لةناوياندا مةسعود ,كوردستان

 .٢٠٠٦ئةجنامداين سةردان و ثشكنيين ذمارةيةك لةطرتوخانةكان لةسةرةتاي ئؤكتؤبةري 

رصكخراوي ضاودصري مافـةكاين     كوري ئةفريقا لة  ابةرصوةبةري بةشي رؤذهةالَيت ناوةِراست و ب     ,سارايل ويتسن 

ردستان بةشصوةيةكي رؤتني دةستطريكراوان دةخةنة بةر ئةشكةجنةو خراث        هصزةكاين ئاسايشي كو  "مرؤظ ويت   
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هةرضةندة دةسةالَتداراين كورد هةنطاوي جديان هةلَهصناوة بؤ باشـكردين         "هةروةها ويت   " ,مامةلَةكردين ديكة 

ي ثصويستة حكومةت سزا .ثصويستة كاري زياتر بكةن بؤ راطرتين كرداري ئةشكةجنةدان       ,باري ناو طرتوخانةكان  

 ."ئةو كارمةندانةي طرتوخانةو لصكؤلَةروانة بدات كة بةرثرسن لةخراث مامةلَةكردن

ثاريت دميوكرايت كوردستان و يةكصيت نيشتماين كوردستان دوو ثاريت سـةرةكني لةهةرصـمي كوردسـتان و                

رةوةي هةردوو ئاسايشي ثاريت و يةكصيت لةدة     .ةريةكةيان هصزي ئاسايشي خؤي هةية كة بة ئاسايش ناسراون        ه

دةسةالَيت وةزارةيت ناوخؤي حكومةيت هةرصـمةوة كاردةكـةن و سـةدان دةسـتطريكراويان دةستبةسـةر               

 .بةتايبةيت كةسانصك كة بةطوماين كردةوةي تريؤريسيت دةستطريكراون.كردووة

دصري مافةكاين مرؤظيان وت    دةستطريكراوان بة رصكخراوي ضاو   ,لةكايت ضاوثصكةوتندا لةطرتوخانةكاين ئاسايش   

ةن خستويانةتنة سةرباري   بؤ ماوةي درصذخاي  ,ةنداين ئاسايش بة تولَي كانزايي و ئامصري ديكة لصيانداون        كة كارم 

زؤربـةي ئـةو    .بةردةوام بؤ ماوةي ضةندين رؤذ بةضاوبةستراوي و دةستبةسراوي هصشـتويانةتنةوة         فشار و   

ن وتيـان كـة بؤمـاوةي    دةستطريكراوانةي كة رصكخراوي ضاودصري مافةكاين مرؤظ قسةي لةطةلَ كـرد       

رصكخراوي ضاودصـري مافـةكاين مـرؤظ        ,لةهةندص حالَةتدا نةبص  .درصذخايةن خراونةتة زينداين تاكةكةسي   

 .بؤيدةركةوت كة باري ناو طرتوخانةكاين ئاسايش زؤر قةرةبالَخ و ناتةندروست بون

كراوي لةبارصـكي   رصكخراوي ضاودصري مافةكاين مرؤظ بؤيدةركةوت كة ئاسايش سةدان دةستطري         هةروةها

لةكةيسي .لةناوياندا مايف ثرسياركردن لةدةستطريكردنيان,ياسايي هةلَواسراودا هصشتوةتةوة بةبص مافة ياساييةكان

زؤربةي ئةو دةستطريكراوانةي ئاسايش كة رصكخراوي ضاودصـري مافـةكاين مـرؤظ بةدواداضـوين بـؤ                

يـان ئـةوةي صـلَن     ,ر نةكردوة بة هيض تاوانصـك     دةسةالَتداراين كوردستان دةستطريكراوانيان تاوانبا   ,كردن

ميكانيزمصك فةراهةم بكةن   ,يان بيانبةنة بةردةم دادوةري لصكؤلَةر    ,ثةيوةنديان بة كةسوكارو ثارصزةرةوة هةبصت    

تاوةكو دةستطريكراوان داواي ثصداضونةوةي دةستطريكردنيان بكةن يان ئةوةي لةماوة كاتصـكي طوجنـاودا             

 .دادطاييان بكةن
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بةهةمان شصوة رصكخراوي ضاودصري مافةكاين مرؤظ لصكؤلَينةوةي لةهةندص حالَةت كرد كـة ديـار بـوو                

 بارمتة خزمي كةسانصكيان دةستطريكردبوو كة بةتؤمةيت كردةوةي تريؤريسيت         كدةسةالَتداراين كوردستان وة  

بةالَم لةزيندانـدا   ,او كردبوو لةحالَةيت ديكةدا زيندانيي حوكمدراو ماوةي حوكمةكةي تةو      .بةدواياندا دةطةِران 

زؤربـةيان  .يان دةستطريكراوانصك كة دادطايي كرابون و تةبريةكرابون بةالَم هةر دةستبةسةر بوون          ,مابويةوة

 .ضةند بة دةستبةسةري دةمصننةوة يان ضيان بةسةردصت,زانيارييان نةبوو دةربارةي باري ياساييان

ردستان حوكمي دةستطريكراوان بدةن بةتاوانكاري يان ئازاديان       ثصويستة دةسةالَتداراين كو  "سارايل ويتسن ويت    

ثصويستة دةستطريكراوان بتوانن ثرسيار لةبنةما ياساييةكاين دةستطريكردنيان بكةن و دادطاييةكي خصراو           .بكةن

 ."دادثةروةرانة بكرصن لةسةر ئةو تؤمةتانةي دةخرصتة ثالَيان

ان برياري لةسةر ياساي دذة تريؤر دا لةهةرصمي كوردستاين          دا ئةجنومةين نيشتماين كوردست    ٢٠٠٦لةتةموزي  

ئةم ياساية بـاري    .كة زجنريةيةكي فراوان لةتاوانكاري بة تريؤريزم لةقةلَةم دةدات       ) ياساي دذة تريؤر  (عصراقدا  

 ياسـاكة   دةسـتبةركاربوين ياسايي ئةو كةسانة رون ناكاتةوة كة بةتؤمةيت كـردةوةي تريؤريسـيت ثصـش              

لةناوياندا  ذمارةيةك طومانلصكراو هةية كة لةئةجنامي ضاالكي هاوبةشي هصـزةكاين سـوثاي    .دةستطريكراون

 .عصراق و ئةمريكادا دةستطريكراون و دواتر طواستراونةتةوة بؤ ذصر ضاودصري دةسةالَتداراين كوردستان

ري ياسـايي ئـةو     ثصويستة دةسةالَتداراين كوردستان ثصوةري رون دابنصن بؤ هةلَسـةنطاندين بـا          "سارايل ويت   

هةروةها ثصويستة ليذنةي قةزايي سةربةخؤ .طومانلصكراوانةي تريؤريزم كة ثصش ياساي دذة تريؤر دةستطريكراون

 ."دياري بكةن بؤ ثصداضونةوةي كةيسي سةرجةم دةستطريكراوان

لةماوةي ئةو مانطانةي كة رصكخراوي ضاودصـري مافـةكاين مـرؤظ بةدواداضـوين بـؤ ئـةم راثؤرتـة                   

و ثصـزانيين ئـةو هاوكارييانـة     كفتوطؤي بةردةوامي كرد لةطةلَ دةسةالَتداراين كوردستان و سوثاس   ,دةكرد

ثاريت و يةكصيت هصشتيان رصكخراوي ضاودصري      .دةكات كة بةرثرساين هةردوو ثاريت و يةكصيت ثصشكةشيان كرد        

ثصكةوتن لةطةلَ بةرثرساين مافةكاين مرؤظ بضصتة سةرجةم طرتوخانةكاين ئاسايشةوةو كارئاسانيان كرد بؤ ضاو 

هةروةها رصـكخراوي   .ئاسايش و بةرصوةبةراين طرتوخانةو راوصذكاري ياساي و كةسة ثةيوةنديدارةكاين ديكة         
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ضاودصري مافةكاين مرؤظ بةو لصِربانانة دةزانصت كة دةسـةالَتداراين كوردسـتان نوانـديان بةرامبـةر ئـةو          

وةي سالَي رابردودا بةرثرساين ئاسايش ثصداضونةوةي الوةكيـان        لةما.نيطةرانيانةي كة لةم راثؤرتةدا باسكراون    

كردوة بؤ كةيسي دةستطريكراوان و ضةند كؤمةلَص دةستطريكراويان ئازاد كردووة كة زؤربةيان بةبص ثرؤسةو              

 .مافة ياساييةكان هصلَرابونةوة

تداراين كوردسـتان   لةكاتصكدا كة رصكخراوي ضاودصري مافةكاين مرؤظ ثصشوازي لةهاوكارييةكاين دةسـةالَ         

ئةم هاوكاريانة ماويةيت ببنة هؤي باشبونصكي بةرجةستة بؤ زؤربةي دةستطريكراواين ناو طرتوخانةكاين          ,دةكات

ئاسايش و كوريت هصناوة لةئةجنامداين ثصداضونةوةي قةزايي بص اليةنانةي باري ياسايي ئةو دةسـتطريكراوانةي              

 .ةسةلةيةكي طرنط و خصرا ثصشنياري كردونكة رصكخراوي ضاودصري مافةكاين مرؤظ وةك م
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