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  هوشيار عومسانهوشيار عومسان   ...  ... مايف ثةنابةريمايف ثةنابةري  ياساي نوي ي ئةلَمانيا بؤياساي نوي ي ئةلَمانيا بؤ

  
دةسةآلت داري ئةلَمانيا، لة ريطةي وةزيري ناوخؤي، داواي طؤريين  SPDضةند سالَ ثيش ثاريت سؤسيال دميوكرايت 

رووبةروي ) CSU،CDU (ياساكاين مايف ثةنابةري كرد،كة بةهؤي ثارتة نةيارةكاين ئةم ووآلتة بةتايبةيت هةردو ثاريت
دذايةيت بوةوة، تا لة ئةجنامدا حكومةيت ئةلَمانيا ثاشةكشةي لة هةنديك برطة كرد، بة رةزامةندي هةموويان لة سةر 

 لة تةواو 2005ياسايةكي نوي ريكةوتن و هةردوو ئةجنومةين ياسادانان دةنطيان لة سةر دا، لة سةرةتاي سايل داهاتوودا 
دةكري بةجينني. تئةلَمانيا جيدا دةخشيكي ثيرةدا بة كوريت ضاويكة لي:  

ياساي نوي ي ثةنابةري، بةو كةسانةي كة لة بوارة زانستييةكاندا ثسثؤرن، يان خاوةن سةرمايةي زؤرن بؤ بازرطاين بة 
  . زانكؤكاين ئةم ووآلتة هةروةها قوتابياين دةرضووي. ئاساين مايف مانةوة لة ئةلَمانيا دةدات

نةي كة دةكةونة بةردةم هيرشي تووندو تيذي سيكسي كة ئافرةتان و ئةوانة دةطريتةوة كة لة طةلَ هاورةطةزي بؤ ئةو كةسا
  . خؤياندا رةفتاري سيكسي دةكةن ئاسان كاري بؤ وةرطرتنيان لة بةر ضاو طرياوة

 را دةكةن ، داري ووآلتةكانيانئةوانةي لة دةسيت شةرو ئاذاوةي ميللي طةرايي، نةك بريوباوةري سياسي دذي رذيمي دةسةآلت
  . لة دادطادا زووتر بة خواسيت ثةنابةريان وةآلمي باش دةدريتةوة

ئيستادا لة ئةلَمانيا دا دةذين، و مايف مانةوةيان نية، بةآلم بة برياريك ثؤليس ناتوانيت ديثؤرتيان  ئةو كةسانةي لة
  . ريتمانةوةي ياساييان ثي ئةد بكاتةوة، لة سالَي داهاتوودا

 سالَ بةو شيوة بووبن، ئةوا مايف مانةوةي ياسايي 2ئةطةر  ئةو كةسانةي لة بةر نةخؤشي و ضارةسةر كردن دةر ناكرين،
  . وةرئةطرن

  : جؤر مانةوة بؤ بيطانة ثيش بيين كراوة2لة ياسي نوي دا تةا 
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ة لة رووي ماناي واذةييةوة جياوازي سةرةكيان نيية،يةكةميان بة ماناي ئةوة ديت يةكيك لة جيطةيةكدا ئةم دوو زاراوةي
دووةميان مانايةكي طشيت هةية كةسيك بؤ ماوةيةكي كورت يا دريذ خايةن لة شوينيكدا جيطري . دةضةسثيت ذيان و كاري

  . ببيت
 وة هةموو بيطانةيةكي دانيشتووي ئةلَمانيا كة 2005لة سايل . بايةخي هةيةلة ياساي نوي دا ياساي يةكةم زياتر نرخ و 

  . مانةوةي ياساييان ثيبةخشراوة، بة شيوةيةكي ئؤتؤماتيكي يةكيك لةو دوو مافةي سةرةوةي ثيدةدريت
يان بةهؤي خويندنةوة مايف ذيانيان  هةية،) 53 و 51 (بةو كةسانةي تاكو ئيستا مايف ثةنابةري دياري كراويان ماددةي

  ئةمانة مايف مانةوةي شيوةي دووةم ،مايف مرؤظايةيت و كؤمةآليةتيان ثي بةخشراوة هةية لة ئةلَمانيا يان
  . وةرئةطرن

كة بةئاساين مايف كارو . مايف مانةوةي شيوةي يةكةم وةرئةطرن) 16ماددةي  (ئةو كةسانةي مانةوةي نادياريان هةية
   ئازاد بة جؤري يةكةمبازرطاين
  . بةخشراوة

لة ياساي نوي دا ئةوانةي مايف ثةنابةري سياسيان ثي دةدري، طرنط نيية لة ريطةي ئامساين يان ووشكي هاتبنة خاكي 
لة ياساي 16لة دةستووري كؤندا ريطةي ئامساين ماددةي  كة. هةردوو شيوة بة ثةنابةري سياسي دةناسرين ئةلَمانيا،
  . وةرئةطرت ثةنابةري  ياساي53 و 51ي سياسي بؤ دائةنرا،ريطةكاين تر ماددةي ثةنابةر

لة ثةيوةندي هيناين ذن و مندالَ ياساي نوي دارذراوة،جاران دابني كردين ذياين خيزان مةرجيكي سةرةكي بوو كة لة ياساي 
  . نوي دا البراوة

سالَ كةمتر 18طةلَ باوك و دايكياندا هاتونةتة ئةلَمانيا، تةمةنيان لة خالَيكي طرنط ضةسثاوة بؤ ئةو مناآلنةي كة كاتيك لة
بووة، تاكو ئيستا وةك ثةنابةر نةناسراون، ضونكة ئيستا لة قوتاخبانة و زانكؤكاندا قوتابني بة ثيي ياساي نوي مايف 

دةدري مانةوةيان ثي .  
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، دواي وةرطرتين مايف شيوةي دووةم، ئةبيت لة خوليكي خؤ ساز بؤ ئةو كةسانةي لة ئاييندةدا دةبنة ثةنابةر لة ئةلَمانيا
دان و ئاشنا بوون و تيكةلَ بوون، بة زمان و ياساو داب ونةرييت كؤمةلَطاي ئةلَماين بةشداري بكةن،خةرجةكةي لة اليةن 

  . دةولَةتةوة دابني ئةكريت
مانيا ياساي نوي رةضاو كراوة، بؤ منوونة دةتوانن بؤ ئةو كةسانةي طةرؤكن و بة مةبةسيت طةشت وطوزاري دينة ئةلَ

نابيت   مانط نةميننةوة، تا سةفةري داهاتوو3 سالَة وةر بطرن بؤ هاتنة ناوةوة، بة مةرجيك هةر جارةي زياتر لة 5ثسؤلَةي 
  .  مانط بيت6كةمتر لة 

 باسي ئاييندة و ضؤنييةيت مانةوةي ئةو كةسانة  لة ياساي نويدا بة هيض شيوةيةك،بة ثيضةوانةي ثروثاطةندةي ناو خةلَكي
  . ناكات كة لةم ضةند سالَةي دواييدا داواي مايف ثةنابةريان كردووةو تا ئيستا ضارةنووسيان ناديارة

بؤ زياتر شارةزايي لة خالَةكاين ئةم ياساية تايبةمتةنديةكاين، باشتر واية  ئةمانةي سةرةوة تةا ضاوخشاندن بوو،
  . كريت بةوانةي ثسثؤرو شارةزان و لة نزيكةوة لة طةلَياندا راويذو طفتو طؤ بكريتثةيوةندي ب
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