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 هەموارکردنەوەی قانون؟!
 
 

مێژساڵێکە بووەتە گەمەیەکی سیاسی، لەئەوەی بەرتێبینییە، پەرلەمان و پەرلەمانتارەتی 
بووتە بنێشتەخۆشەی بن ددانان، جارێ لە پێشەوە هەر یەکێک ببێتە  «هەموار!»ئیدی وشەی 

چەمکە لە  ئەندامی ئەو دەزگەیە دەبێ هەر زوو لە ڕازونیازی حزبەکەی و تاقمەکەی بۆ ئەم
بەرانبەر ئەوەی پێیدەگوترێ قانوونەکان یان قانوونێکی دیاری ڕابردوو، تێبگا. سیاسەتبازانیش 
هەر زوو بە بەهانە و بێ بەهانە هانا بۆ ئەو ئەو وشەیە دەبەن و وەک تەلیسم و جادوویەک 

ڕاستی و  لە هەمبەر یار و نەیارەکانیان بەکاردەهێنن، میدیاکارانیش بێ هیچ لێکدانەوەیەک لە
کە ئەوانیش  ،دروستی وشەکە دەیدەنەبەر، لە هەمووشی پۆلکتر )خراپتر( قانوونبازەکانمانن

 گێڕنەوە.یبەهەمان پیک و ماپیک دە
 
 ؟«هەموارکردنەوە»یان  «هەموار»

جارێ لەپێشدا کاتێک گوزەرێک بەنێو فەرهەنگەکانماندا بکەین و لەواتای ئەم وشەیە 
 کەوێ:بکۆڵینەوە ئەوەمان بۆ دەردە

، اهەموارتەنها وشەی ناهەموار بەردەستە، ئەمە نووسراوە بۆی، نفەرهەنگی خاڵ:  -
 خراپی و نالەباریی، ناهەمواریی، شتی خراپی نالەبار

 فەرهەنگی کوردستان: وشەکە نییە. -
لە هەنبانە بۆرینەش وەها هاتووە: هەموار: ڕێکوپێککەوتوو )ئەم چوارچێوە دەگەڵ  -

 ی ناهەموارە( فارسی: مناسب، باب.ڕەسمەکە هەموارە، پیاوێک
لەبار،  -١لە فەرهەنگی زانستگەی کوردستانیش بەم شێوەیەیە: هەموار: ئاوەڵناو  -

هێواش؛ لەسەرخۆ  -٢شیاو، گونجاو )ئەم کارە دەگەڵ ڕێوڕەسمی ئێمە هەموارە( 
)بە ڕەفت و هەموارە، بەڕیزەڕێزان/مەشان بەو کۆوە، بە موراد وازان"( فارسی: 

 ستە.مناسب، آه
کە کوردی کۆن و نوێیە، ئەم وشەیە  «د. هەورامی»لە فەرهەنگی )ئاریان ڤاج( ی  -

 بەم جۆرە هاتووە:
 هەمڤار، هامڤار: )ئاوەڵکارە( هەمیشە، بەردەوام، سەرەمڕە باهەمڤار

 هومورڤا: )ئاوەڵناوە( چارەباش، داهاتو چاک، تالەچاک، خۆشبەخت، پیرۆز، موبارەک
 

 ئینجا بۆ ئەوەی بۆ کار یان ناوێک بەواتای گونجاو و لەبار... هەموار ئاوەڵناوە اتەکەو
لێکبدەین ی (کردن)کاری لەگەڵ  ئەوا دەبێ ،ەینبک یگەردان و وە کارێک دابڕێژینەو ئاوەڵناوەل
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لەوەش پتر دەبێ شەقڵی دووبارەکردنەوەی بۆ بسازێنرێ و بگوترێ  و بگوترێ هەموارکردن.
 ئەوەی تا ئێستا و زمانی سەرزار ەکەچی ل. لەبار بکرێگونجاو و  بۆ ئەوەی هەمراوکردنەوە

 ناوە هەم ئاوەڵناوە هەم ئاوەڵکارە و هەم کاریشە! هەمموار هە ،وەوتڕۆیشوەک هەڵەیەکی باو 
 گیراوە بێ ئەوەی تایبەتمەندی )تعدیل(ی عەرەبییەوە ەیا دەق بە وشدیارە لەم حاڵەتەشد

 لەبەرچاو بگیرێ. کەمانزمانە
  

 قانونەی ەوهەموارکردن
 

وشەکە هەموارکردنەوەیە چونکە پێشتر دەستورێک، قانونێک، ڕێسایەک  الێرەشد
وارکردنەوە هەیە. هەڵبەتە مەه پێویستی بە بۆیە بگونجێندرێ، پێویستی بەوە هەیەهەبووە، 

ڕاددەیەک  تا گۆڕان، چونکە ە، بەاڵم ناگاتە ڕادەی گۆڕین یانخۆی ئەمەش دەستکاریکردن
 کرێ.ستکاریدەجارانی دە ایلەسەر هەمان بنەم

پێناسەی قانونی بەپێی فەلسەفەی قانون دەبێتە قانون، ئەوا دەبێ  هەر ڕێسایەک کە
کە ئەو سیفەتە وەربگرێ، لەپێش  ،تێدا بنهەموو ئەو پێوەر و توخمانەی  بەسەردا بچەسپێ،

شتی یان پەیامی گشتی، جێبەجێکردنی گشتگیری )واتە بۆ هەموویانیش: بەرژەوەندی گ
 اوەواڵتێکی ڕەەدەس ، لە(ی قانونەکە دەگرێتەوە وەک یەک بێۆکەمووان ئەوانەی ناوەڕه

ڵەتی جێبەجێبنەکردن و سەرپێچی حا تیش زامنی جێبەجێکردنی بێ، چونکە لەاڵدەربچێ، دەسە
 دواوەیە. سزادانی بە تەشپێشێلکردن دێتەگۆڕێ، ئیدی ئەم حاڵە دۆخیوا ئە

 
قانون کەی هەموار دەکرێتەوە؟ یان ئایا مەرج و پرسەکە لێرەدا ئەوەیە ئایا  کەچی

 پێوەرەکانی هەموارکردنەوە چین؟
 

دەسەاڵتی گۆشەی سێ رە بااڵیهە ر لووتکەیوەی دەوڵەتی قانوندا دەستولە چوارچێ
دی هەر قانون و هەر خۆی بااڵترین قانون و پێوەرە، ئی ، کەەهێنێاڵت پێکدو رەوا و بااڵی
نایی ئەویشەوە شو هەر لەژێر ڕۆ ێەو وەربگروە دەبێ ڕەوایەتی لئەوە دوای ڕێسایەک لە

 هەموار بکرێنەوە.
یەک، یبۆ هەر گۆڕین و دەستکار ؛وارکردنەوە دەڵێنسەبارەت بە هەم قانوناسانیش

ورێکی خود دەستیا ەورێکی وشکارکردنەوەیەکیش، دەستور یان دەستهەروەها بۆ هەر هەمو
وارکردنەوەکەیە، بۆ مچۆنیەتی دەستکاری و هە اوگرتنی. هەڵبەتە ئەمەش بۆ لەبەرچشلنەرمو
رانەی زۆر بە اتە ئەو دەستوجێکردنی بێتە گۆڕێ. وو جێبەانون دڵنیاییەک بۆ ق ئەوەی

 رکردنەوەی خۆیان و قانونەکانیان دەدەن، بەوەی ڕێوشوێنێکی توندەموازەحمەت ڕێگە بە ه
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اوەیەکی تاڕادەیەک درێژ و بە نی موبەسەرچو بەئەویش  بەر،وەک هاتنەکایەیان بگیرێتە
ی ێڕ گۆڕین و هەموارکردنەوەکە، ئینجا لەی بۆ یگشت داخوازیی و پێویستی هاتنەکایەی
 پێویستی بە ڕاپرسیهاوێژرێ، لەوانەشە ب قانوندانانەوە هەنگاوی کرداری بۆ دەسەاڵتی

ی داخوازی حاڵەت شلک هەیە، بەوەی لەنەرمو رێکیلە بەرانبەریشدا دەستوبێ. هەاڵتیانیش هاو
ون دەتوانێ بیگۆڕێ و تی قانوشوێنانەی ناوێ، بەڵکو هەر دەسەاڵو پێویستی، ئەو ڕێ

 ەوە.هەمواریبکات
ئەوەی لە نێو پەرلەمانی کوردستاندا  ەرانە لەسەرون و ئەم ڕێوشوێن و پێیکاتێکیش دێ

 دەکا یەک دوو قسەی لەبارەوە بکرێ. پێویست بەوە بکەین،پەیڕەو دەگوزەرێ باسبکەین و
 

وایە، ئەوا هەر ئەوەمان وراییدا ئێمە دەستوورمان نییە، بەاڵم ئەگەر هەشمانبجارێ لە بە
دەستوورێکی نەرموشلمان هەبووایە، پێویستی بە  وەهامان دادەنا،ڕەچاودەکرد، یان 

 گرتنەبەری ڕێوشوێنی ئاڵۆز نەدەکرد.
حاڵەتی  بەر وەدیکە هەن دەکرێ پەنای بۆ ببەین وردا، شتگەلیدەست ئینجا لە نەبوونی

 :ەنەوە لەوانەبکنیانەمان بۆ ڕۆشنقانو
بەرسڤی ئەم پرسانەدا دەبینێتەوە؛ بۆچی هەر لە   خۆی لەڕۆحی قانون:  یەکەم:

ەوایەتیەکەی ڕییە تا پێشکەشی کۆمەڵگەی بکا؟ چ یانون دادەڕێژرێ؟ مەبەست لێتدا قبنەڕە
 ێ؟رچۆن بسەلمێن

 ی "ڕەهەندی نیشتمانی" دێتەگۆڕێ وەوسیاسەتبازان زارا زۆر جاران لەنێو دووەم:
  ناوەڕۆکی ئەم دەستەواژەیە هیچی تێدا بێ، ئەوا دەکەن... خۆ ئەگەرباسی پەرلەمانتارانیش

 بێ.یری لەنێو کۆمەڵەگادا بۆ فەراهەمبپێداویستی گشتگی واتای ئەوە دەگەیەنێ، کە
 اری بکرێککۆمەڵە ڕێسایەک دەستکە قانونێک، کە  ئەوەی وا دەکا ئەوەی ڕاستی بێ،

 ،وەە کایەاتە، چونکە هەر ڕۆژگار ئەوە دێنێتیان هەمواربکرێتەوە ئەوا پرسی ک ێدرڕۆو بگ
لەنێو پانتاییەکی  ێ، ئایا داخوازییەکاندری پێشوو بگۆڕکەدەکا قانونە ئاخۆ پێویست بەوە

حەکە ەوە بەرزبوونەتەوە. هەر ئەم شتەش، واتە هەر پرسی کاتیش سەنگی مری گۆمەڵگەزۆ
 دەگوترێ عورفی دەستووری یان قانونی.لێنانی ئەوەی پێیوبۆ نا

جۆرە  جارێ لەپێشەوە، .یەلێ گەلۆ، ئەوەی الی ئێمە دەگوزەرێ، شتێکی دیکە
 ەکی زۆر لەنێوان هەموارکردنەوە و گۆڕین و دەستکارییەوە هەیە، کە هەریەکەیانیتێکەاڵوی

یە ەهەورازتر، ئەولەوەش  ە.شی هەیەاڵیەتییانەی خۆشوێنی قانونییانە و لێکەوتەی کۆمڕێو
ی سیاسی، یسەنگی محەک نییە، بەڵکو داخواز یداخوازی و پێویستی گشتی کات الی ئێمە

 پێوەرە.  و هتد... هەنووکەیی، بردنەوە، بااڵدەستی
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بەشە  رکردنەوە )بەاومنەکەی خۆمان ئەوەندەی بە پرسی هەسەیر لەوەدایە پەرلەما
ماکەوە قانونی خودی دانانی  ە( خەریکبووە، بەی گۆڕین و هەموارکرردنەوەکەیتێکەڵی
 نەبووە. لیستی وەقائیعی کوردستانیش باشترین گەواهیدەرە.خەریک

، بسپێردرێن بە خولێکی دیکە خولێکەوە لە موارکردەوەنەکانەهوەنەبێ  لەوەش وێوەتر
و  کە ئەمەشیان بەپێ پێوەرەکان هەر حاڵەتێکی دروست نییە، بەڵکو لەنێو یەک خولدا کردە

( ەیەنێ، ئەوا کورتبینی)هەمەڕەهەندهەوڵی هەموارکردن هاتووەتەگۆڕێ، ئەمەش گەر هیچ بگ
 دەگەیەنێ. 
 
 


