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٢٠٠٨ ئایاری ژمارە(٢٤)

پرلمانی ھبت. دادوەریان دیاریكراوی خزمتكـــی
 ك سای ٢٠٠٧ دەركرد ١٠ بۆ یاســـای ژمارە عراقی
دادوەر ب گشـــتی داواكاری ئندامانی تیدا ھاتبـــوو
وەك ئیمتیازات و مـــاف ھموو ل و دەكرن ھژمـــار
دادوەر وەك سوندخوراردنكشیان شـــوازی و یكن
ھیچ بب عیراقی پارزگای (١٥)ل ســـتاكئ و لكرا
جگۆركیان چندین و دەكرت جبج كشـــیك
ژمارە(١٨بۆ یاسای پاشان دادوەران، لگڵ پكردوون
ك دەرچوو، كوردستان پرلمانی ل (٢٠٠٧ ســـای
چونك نبوو عیراق پرلمانی ھاوشوەی ھرچندە
كم گرینگیكی لـــ كراو نـــاوەڕۆك ب كیاســـای
یاســـا دەردەچت یكمین جارە ئـــوە و كرایـــوە
بم الموجبة)، دەرچوون(االســـباب ھۆیكانی بب
گشـــتی داواكاری ئندامانی دەت زۆر ب راشـــكاوی
دەیانگرتوە دادوەری یاسای دەســـتی و دادوەرن
ناتوانت قبوی بكات، كس تا ئستا ھندك كچی
قزائی داواكاری پگـــی گومانن ل ب تا ئســـتاش
سای بۆ ژمارە(١٣) داد وەزارەتی یاســـای گشـــتی.
وەزارەتی  سر خســـتۆت گشـــتی ٢٠٠٧ ك داواكاری
بۆی ،راقع دەستوری پچوانی یاســـای ئم داد،
ئم ك كوردســـتان دەكین پرلمانی ل داوا لرەوە
چارەسر یشك ئم ئگر و بكات ھموار یاســـای
دەستووری. ركاری بر رینب پنا ناچارین نكرت
شواندووە برز نوســـری ل ســـری ك ھۆیكی تر
گشـــتی ناومان ببات داواكاری بـــ یا كـــ ب دادوەر
ل نین ئندام گشـــتی داواكاری ئندامانی ك وەیئ
یكیتیی دەین بۆی كوردستان. دادوەرانی یكیتی
ھموو وەك ،ككخراور تنھا دادوەرانی كوردســـتان
و ھوســـتی مدەنـــی كۆمـــگای ركخراوەكانـــی
داواكاری ئندامانی ئندامبوونـــی ب برامبر ئـــوان
ببسترت، پ پشتی یاســـایك وەك ناكرت گشتی
دادوەران یكیتیی سرپرشـــتی ك ئـــو برزانی
و یلسم ئم ھی لســـر جیاوازیان دەكن رای
داواكارییی ئو سادە زۆرینی ب ئندام كۆی(٧) ل
ھموو ل گشـــتی داواكاری دادوەرانی ھندك لالین
و خودی عیراقی یكیتی دادوەرانی ل عیراق ئندامن

داواكاری .كی گشتییداواكار كخراوەكر ســـرۆكی
حكومی الینكی گلۆپی سوزی ھیچ چاوەری گشتی
دەستی گشتی داواكاری ئندامكی ھر بكو ناكات
بجونت گشتی سكای راســـتوخۆ ك یھ ئوەی
نوســـراوك ب گشـــتی داواكاری یـــا ســـرۆكایتی
دەكات نیشـــان گشـــتی دەســـت ئندامكی داواكاری
مئ گشتی، ســـكایكی بدواداچونی و جوندن بۆ
چندین لكۆلینوە دادگای ل گشـــتی وەك داواكاری
خۆمان سرووی ئاگاداری پاشان جوندوە ســـكامان
گشتی داواكاری یاسای ل ماددە(٨) بپی كردۆتوە.
ل ویستت پحكوم دەزگاكانی و ھموو دام لسر
ســـر بۆ جنایة) یا تاوانك(جنحة ھر روودانی كاتی
بۆ بكنوە، گشتی داواكاری ئاگاداری گشتی سامانی
لسر ماددەی ئم ركاری یاســـایی بم گرتنبری
لالین ئو سكایانی جبج ناكرـت، واقع ئرزی
سرچاوەكی ئستا تا جوندراون گشـــتی داواكاری
نیی ئاسان ســـلماندنی زۆر ئویش بووە رۆژنامكان
ھاوكاری پیوەندیدار فرمانگـــی یا وەزارەت ئگر
گشـــتی ل داواكاری گلییی بۆی نابت نكات، تواو
یاســـایك ب مئ ك بزانرت ئـــوەی بت ببكر
رەنگدانوەی و ی(٣٠) ســـانزیك تمنی پابندین
زیاتر ك بوو، دیكتاتۆری سیســـتمكی سیاســـتی
گشـــتی الوازكردنی داواكاری و برەو پراوزخســـتن
برقرار شفافیت و دیموكراتی چند چونك دەچوو
دەبت. كارا و داواكاری گشـــتی بھـــز بـــت ھندە
دەكین ئحمد كاك ل خۆشـــی دەســـت ل كۆتایدا
دەكات گشـــتی داواكاری دەزگای گرینگی ل ك باس
داواكاری دەســـتور ئگر گرینگی ئو لبر و ھـــر
ئم زۆر دادوەری دەستی سر خستباین گشـــتی
بین دادوەری بدەستی ســـر ك نبووین پرۆش
بت بخۆ سر گشتی داواكاری باشـــ پمان بكو
كوردستان ھرمی بسرۆكایتی سر راستوخۆ یا
بۆ دابژدرت بھزی یاســـایكی نوێ ل سر بـت
بگونجت و ردەمس ئم گۆرانكاڕییكانی ك لگڵ
بۆ ك بانگشـــی بت م دیموكراتییئ رەنگدانوەی

دەكین.


