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هةمبةركرنا تشتةكَی ب تشتةكَی باشرتة 
ذ وةفاداريَی بو خورتكرنا باوةريَی وذ خةونةكَی 
بو خةونةكا دى، وذ راستطَويَی بو كارةكَی، 
وثةيدابوونا  وةف��اداري��َی  يا  جوانیی  دبیتة  ئةظة 
هةبوو  بضويك  خةونةكا  مة  دوه��ی  باشیان، 
ن��ةورَوز بو  ل كولیذا ياسا و رامیارى ل زانكويا 
دةركرنا طَوظارةكا تايبةت ب كولیذَى ظة كو 
مامؤستايان  بابةتَي  بةالظكرنا  ب  طرنطیَی 
ي��َي جَورا  رام��ی��ارى  و  ياسايی  ب��ی��اظ��َي،  ب���دةت ل 
راستی،  تشتةكَی  بو  ئةظ خةونة  وئةظرو  وج��َور 
وَى هةولدةين بو ظَی ئومَیدَى كو ئةظ طَوظارة 
بو  ثرؤظیشنال  يا  ئةكاديی  طَوظارةكا  ببیتة 

بةالظكرنا ظةكولینَي ياسايی وسیاسی.
ه���زرا دروس��ت��ك��رن��ا ط��َوظ��ارا ك��ول��ی��ذا ي��اس��ا و 
رامیارى ل زانكويا نةورَوز بو ئَیكةم جار دزظريتةظة 
بو ساال خَويندنَی )2015�2016( وثشتی وةرطرتنا 
زانكَويَی  جظاتا  الي���َی  ذ  ف��ةرم��ی  رازةم��ةن��دي��َي 
بو  ئاطةهداركرن  خ��وة  مامَوستايَي  مة  ظ��ة، 
يَي  وبابةتان  نظیسینا طَوتار  ب  ثشكداريكرنَی 

ث. د. عبدالرمحن عمر حممد
راطرَى كوليذا ياسا و راميارى

دةستثَيك

وئةظة  ياسايی،  و  رامیارى  بیاظَي  ثةيوةست ب 
ذمارا ئَیكَی يا كو رؤوناهیَی دبینیت ب بابةتیَي 
ياسايی  ثِرَسن  يَي طرَيدايی ب هةمی  خوظة 
وذيانا  يَي ثةيوةست ب كةتوار  رامیارى ظة  و 
نَیظ ساالنةية  يا  ووئ��ةز طَوظارا مة  رؤذان��ةظ��ة 

ودوو ذمارة دسالةكَی دا دَى ذَى دةرضن.
هَیذا  خ��وةي��َي  خَويندةظانَي  دوماهیَی  ول 
دكةين  ئاطةهدار  جظاكَی  تةخَي  هةمی  ذ 
وان  جبه�ئیني  دَى حةزَين  ب���ةردةوام  ئةم  كو 
ب��ةالظ��ة دكةين  ي��َي ك��و  ل نظیسینَي خ��ودا 
وسَوزَى ددةينة سةرؤكايةتی يا زانكويا خوة بو 
مةزاختنا هةولَي زَيدةتر ذ ثَیخةمةت بلندكرنا 
ئاستَی زانكَويَی دا مبینیت سةكَويةكا زانستی 
مة  هةروةكو  ئاظاكرنَی  ب  ثَیكرى  ئاماذة  يا 

بةردةوام سَوز بو داى.
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ث. ه. د. جةالل حسيـَن غنز

ئاظاكرنا  و  دةولةتَی  هةبونا  روكنَي  طرنطرتين 
روكنَی  و  دانثَیدانة،  و  دةسهةالت  و  وهةرَيم  مللةت  وَى 
ناكوكیَي  و  طفتوطويَي  ج��ه��َی  هَیشتا  دوم��اه��ی��ك��َی 
يَي ل سةر خاكا  مللةتَی كورد  دا،  زانايان  دناظبةرا  ية 
كةسايةتیا  دارَيذتنا  ويَ��رَى  ل  و  ثةيدابوى  كوردستانَی 
تاكَی كورد يا هاتی كرن. و هةر ذ ساال 1991- 1992 
خوظة  بدةست  يا  خو  وةالت���َی  ثارضةكا  ك��ورد  مللةتَی 
ئ��ی��ن��اى ل ب���اش���ورَى ك��وردس��ت��ان��َی ك��و ه��ةم��ي روكنَي 

دةولةتَی تَیدا هةنة ذبلی دانثَیدانَی، و ذبةر ئةظَی 
دةن���ط���َی خ��و دطةهینة  ئ���ةم  ض���ةن���دَى 

دةستَی  ك��و  ئَیكطرتي  ن��ةت��ةوَي��ن 
مللةتَی  بو  درَيذبكةن  هاريكاريي 

دةول����ةت����ا خو  دا ك���و  ك�����ورد 
بكةن  وق����ةب����ول  ئ���اظ���اك���ةن 
دةول������ةت������ا ك���������وردي دن�����اظ 
كومةلطةها نیظ دةولةتي 
دا، و ئةم ذ اليَي خوظة داخازا 

ذ وةالتَي عةرةبي و توركي و 
هةماهةنك  ومللةتَي  فارسي 

وهاريكاربن د دامةزراندنا دةولةتا 
كوردي دا ل سةر بنةمايَي ثرةنسیثَي 

ئارمانج  و  دا.  ب���وارا  هةمي  د  يةكسانیَي 
وثرةنسیثَي نةتةوةين ئَیكطرتی وثةیانا وَى ئةوة ثَیش 
مللةتادا،  دناظبةرا  ية  هةظالینی  ثةيوةنديي  ئَیخستنا 
دناظبةرا  مافان  ئَیكاليكرنا  ثرةنسیثَی  رَيزطرتنا  سةر  ل 
هةمی مللةتادا، و بو هةر ئَیك ذ وان هةية ضارةنظَیسَی 
خو دياربكةن. و ئةف ضةندة يا ديارة دمادا )55( ذ بةشَی 
نیظدةولةتي  تَیطةهشتنا  ل��َی��ك  ب  ي��ات��اي��ب��ةت  ن��ةه��ی 
وئ���اب���ورى وك��وم��ةالي��ةت��ی، و ئ��ةظ��ان��َي خل����وارَى خبوظة 
سةقامطَيي  داخ���ازي���َي  ح���ةزا  بةرهةفكرنا  دط��ري��ت: 

ثةيوةنديي  دروس��ت��ك��رن��ا  ب��و  ثَیتظی  وخ��وش��ط��وزةران��ی��ا 
تةندروست و هةظالیين دناظبةرا مللةتادا، ئةوَين هاتینة 
وةكهةظیَي  ثرةنسیثَی  رَيزطرتنا  س��ةر  ل  دام��ةزران��دن 
مللةتةكی  ه��ةر  بو  و  مللةتادا،  مافَي  هةمی  دناظبةرا 
ثرةنسیثة  ئةظ  و  دياركةت،  خو  ضارةنظَیسا  مافی  هةية 
دروستكرنا  ب��و  بنةمايةك  ه��ذم��ارت��ن  ده��َی��ت��ة  دم�����ادا)55( 
بو  ثَیتظی  خوشطوزةرانیَي  و  سةقامطَيى  م��ةرج��َي 
ديرت  مللةتَي  دناظبةرا  وئاشتیَي  هةظالیين  ثةيوةنديَي 
بوية  م��ادى،  ئةظی  ناظةروكا  نةرونیا  ب��ةىَل  دا، 
ئ���ةط���ةرَى ب���ةردةوام���ی���ا ه��ةظ��رك��ی��َی د 
ثرةنسیثةى  ئ���ةظ���ی  روه���ن���ك���رن���ا 
هةظركیَي  ب���ةردةوام���ی���ا  و  دا، 
ط���ةه���ش���ت���ی���ة ب���ل���ن���دت���ري���ن 
دةولةتي  دن��اظ��ب��ةرا  ئ��اس��ت 
داطيكةر ودةولةتي دذي 
وثشتی  و  دا.  داطيكرنَی 
كومةلطةهَی  هینطَی 
دةرئَیخسنت  ب���ري���ار  ض��ةن��د 
بو  مللةتا  م��اف��ی  ث��ش��رتاس��ك��ر 
دي��ارك��رن��ا ض��ارةن��ظ��َی��س��َی خ��و، و 
مروظا  مافی  لَیذنا  راث��ورت��ي  ثشيت 
ئابوري  ج��ظ��ات��ا  ب��ريَ��ك��ا  ث��َی��ش��ك��یَ��ش��ك��ري��ن 
ئیكی  كانونا   )14( ل  دان  ه��ات��ة  ب��ري��ار  وك��وم��ةالي��ةت��ی 
ت��اي��ب��ةت ب دان���ا ض��ارةن��ظ��َی��س��ی بو  ئ���ةوا ب  ذم���ارة )1514( 
مللةتا و وةالتي داطيكةر، و طرنطیا وَى ئةوبو ئةظ 
ثرةنسیثة بو بنةمايةك بو هةمي برياريَي كومةلطةها 
دةقی  ل  هاتي  ويا  ضارةنظَیسی،  مافی  بدانا  نیظدةولةتی 
مافی مللةتا كو دظَیت ض جیاوازيةك نةبیت بو دياركرنا 
ضارةنظَیسَی سیاسي وئابورى وكومةاليةتي وروشنبيي، 
مب��ةرج��ةك��ی ك��و ه��ن��دةك ث��یَ��ن��ط��اف ب��ه��َی��ن��ة هاظَینت 

كورد و كوردسـتان و
ثةيمانا نةتةوَين ئَيكطرتى
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ئاستةنطی  هیض  و  ن��ةس��ةرخب��و،  مللةتَي  بةخشینا  ب��و 
وبةروظاذي  ك��ارى،  وى  ثاشئیخستنا  بو  ثةيدانةكةن 
مروظی  مافَي  رةتكرنا  ئةطةرَى  بیتة  دَى  ئ��ةوَى ضةندَى 
يَي سةرةكی و دَى بیتة دذى ثةیانا مللةتي ئَیكطرتی 

وئاستةنطةك ل بةر ئاشتی وهاريكاريا نیظ دةولةتي.
و ي��ا ه��ات��ی��ة ث��ش��رتاس��ت��ك��رن ل ك��وم��ةال طشتی 

د ب��ري��ارا ذم��ارة )2787( ئ��ةوا دةرك��ةف��يت ل )12( 
مللةتاية  م��اف��َی   1972 س��اال  ل  ئَیكی  كانونا 
وشرعیةتا  سةربةخوي  و  وئ��ازادي  ضارةنظَیس 

سیستةمَی وَى دياربكةن ب هةمي رَيكَي 
ب��ةردةس��ت ئ��ةوَي��ت دط��وجن��ن دطةل 

ويا  ئَیكطرتی،  ن��ةت��ةويَ��ن  ثةیانا 
بريارا  دن����اف  داخ���ازك���رن  ه��ات��ی��ة 
ذمارة )3970( ئةوا ل تشرينا دووَى 
دةرض��ووي ل ساال 1973 ذ هةمی 
دانثَیدان  كو  ئةندام  دةولةتَي 
بهَیتة كرن مبافَی ضارةنظَیسَی 

وسةربةخوبونا  مللةتا 
وه������ةم������ي  وان 

يا  ر يكا ر ها
م��ادي و 

بو  مةعنوى 
بهَیتة  مللةتا  وان 

ئ�����ةو  م���ل���ل���ةت���َي ش���ورةش���ی دان 
وباشي دك�������ةن ب����و دي���ارك���رن���ا  خ��و.  ضارةنظَیسَي 

ئ��ةوا دةرض���وى ل  ب��ري��ارا ذم��ارة )2200(  كومةال طشيت 
دةولةتی  نیظ  سوزَين  ه��ةردوو  دن��اظ   1966 ئَیكی  كانونا 
مروظی  م��اف��َی  لیذنا  دن��اظ  ثشرتاستكرن  هاتینة  ئ��ةوَي��ن 
وسیاسي،  شارستاني  مبافی  ياتايبةت  ئَیكی  س��وزا  و  دا، 
سوزا  ب���ةالم   1976 ئ����ادارى   23 ل  دا  دك���اري  كةتیة  ي��ا 

وكومةاليةتی  ئ��اب��ورى  مب��اف��َی  تايبةت  ي��ا  دووَى 
ورةوشةنبيى، ياكةتیة 

دكاري دا ل 3 كانونا دووَى 1976، و ل مادا )1( ل هةردوو 
 : ش��َی��وازى  ظی  ب  كرية  ضارةنظَیسی  مافَی  باسَي  س��وزا 
)هةمی مللةتا مافَی ضارةنظَیسَي خو هةية، ولديف ئةظی 
د دياركرنا سةنتةرَى خو  يا هةي  ئ��ازادي  ئ��ةوان  مافی  
دثاراستنا  ئازاديا هةى  ئ��ةوان  و هةروةسا  دا،  يَي سیاسي 
و لديف  دا(.  ئابوري وكومةاليةتی وروشةنبييا خو 
نةتةوَين  بريارَين  لثةى  ئةوَين  ثَیشكةفتنان  ئةظان 
ئَیطكرتی و ثیادةكرنَي نیظ دةولةتی 
و هةلويستَي دةولةتا و زانايَي ياسايا 

نیظ دةولةتی هاتي ويَي كو تا نوكة دبةردةوامن، مافَی 
ضارةنظَیسی يَی بوية جهَی مشتومرَى و طةنكیشَی.

و ل ظيَي ئةم دبیني هزرظانَی عةرةبي )حسن العلوي( 
راطةهاندنا  ب�  ثَیتظي  ك��ورد  كو  دةربرية  خو  بوضوونا 
دةولةتا خو نة ل عياقی. وهةروةسا سةروكَی ثةرلةمانَی 
كةتالونیا دبَیذيت: )هیج هَیزةك نینة ئاستةنطا بدانیت 
بةرامبةر راطةهاندنا دةولةتا كوردي(، و هةروةسا طوت 
ضةرخی 21 بو نةتةوَين بَی دةولةتن، و دةرفةتةكا باشة 
رَيزَين خو و ئاظاكرنا دةولةتا خو و هیض  بو ئَیكطرتنا 
هَیزةك نینة بةرامبةر كةتالةنیا وباسك وئسكوتلةندا 
ببنة  ك��و  ب��راوس��ت��ی��ت  وك�����وردا  وك��وس��ی��ك��ا  وسیجیلي 
دةولةت، ذبةر ئةظَی ضةندَى ئةظان نةتةوا هةمي مةرجَي 

دةولةت بوونَی يَي هةين.
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ث. ه. د. عةبدولال فازل  حامد

تةنطذة و نةبونا 
باوةريَي د دةقَين 

رةطةزناما عيراقي دا

رةط��ةزن��ام��ة ه��ةظ��ب��ةن��دةك��ا ي��اس��اي��ی و رام���ی���ارى ية 
ئةظَی  ولطورةى  دا,   دةولةتَي  و  تاكة كةسی  دناظبةرا 
و  وان,  ضةندَى ماف وثَیطريَي ئالوطور دكةظنة سةر 
مايَف دةولةتَي ية كو تاكة كةسی دلسوزى و وةفادارى 
ثابةنديَي  ي��ان  ئةرطَي  و  هةبیت  دةول��ةت��َي  بةرامبةرى 
و مافَي ديرت ئةدا  باج و خزمةتا سةربازي  طشتی وةك 
بكةت, و هةروةسا مايَف تاكة كةسی ية خوشیَي مبافَي 
خو َين شارستانی و رامیارى و ئابورى و مافَي ديرت ببینت 
تر  نشتیمانی جودا  تاكَی  ثَیطةهَی  ئاوايةكَی كو  ب� 
بیت ذ تاكَي بیاني, و سةبارةت تاكة كةسی رةطةزنامة 

دهَیتة وةسفكرن كو » مافةكة بو كةهشتنا مافان«.
وهةظبةندا رةطةزنامَی بهةبونا دةولةتَی ثةيدا دبیت 
كةواتة تةنها ئةو دشَیت ئةوَي هةظبةندَى ثةيدا بكةت, 
ن��ةت��ةوة و ق��ةواريَ��ن دي��رت وةك��ی ه��ةرَی��ان و رَيكخراوَين 
تاكة  هةظبةندا  وةسفكرنا  نینة  ماف  ئةو  نیظدةولةتی 
ك��ةس��َي  س��ةر ب��� بوانظة ب��ك��ةت, و ع��ياق��َي وةك���ی هةر 
ياسايا  وَي   بونا  دروس��ت  دةستثَیكا  ل  دي��رت  دةولةتةكا 
رةطةزنامَي يا بناظ رةطةزناما دةمةزراوةى ل ساال 1924 
دةرئَیخست, كةواتة رةطةزناما ئَیكَی دهاتة بناظ 

دام�����ةزراوةى ضنكی ستینا طةىل  ب��� رةط��ةزن��ام��ا  ك��رن 
ددةولةتَی دا ثَیك دهینیت, و ئةف ياسايا دیاهیكَی هاتة 
الدان ب ياسايا رةطةزناما عياقي يا ساال 1963 هةروةسا 
يا كو  نوكة  ياسايا  ب  الدان  هاتة  ذي  دیاهیكَی  ئةظا 
ك��ارث��َي دهَیتة ك��رن ي��ا ذم�����ارة)26( ي��ا س��اال 2006, و ذ 
ثَیتظیاتیَي سیتةمَی رامیارى يَی نوى ل عياقَی ثَیطيى 
ب� ثرةنسیثَي مافَی مروظی ئةوَين دبةلطةنامَي  كرنة 
يةكسانی  ذي  ثرةنسیثان  ذوان  و  هاتي  دا  نیظدةولةتی 
دناظبةرا ذن ومَيان دا دبابةتَی رةطةزنامَی دا , هةروةسا 
و  وةرط��رت��ن��ا رةط��ةزن��ام��َی  م��اف��َی  دي��رت وةك  ثرةنسیثَي 
وةرطرتنا  وم��اف��َی  رةط��ةزن��ام��َی  نةبونا  دي���اردا  نةهَیالنا 
ئَیك رةطةزنامة و نةهَیالنا دياردا دوو ررةطةزنامةيَی, 
دهَیتة  كارثَي  نوكة  يا  رةطةزنامَی  ياسايا  براستی  و 
ئ�����ةوان ث��رةن��س��ی��ث��ان خب��وظ��ة دطريت  ك���رن ه���ن���دةك ذ 
سةثاندنا  د  دا  بابان  و  دةي��ك  دناظبةرا  يةكسانی  وةك 
رةطةزناما ذدايك بونَی )رةطةزناما رةسةن( دا, و لديف 
برطا )1( ذ مادا )3( ذ ياسايا رةطةزنامَی يا نوكة  هةر 
كةسَی ذ بابةك عياقي يان دةيكةك عياقي بیت دهَیتة 
هذمارتن كةسةكَی عياقي, هةروةسا هندةك ثرةنسیثَي 
دوو  ث��َی��دان��ا  ريَ��ط��ة  ي��َی  وةك  كوهئَیخسنت  ثشت  دي��رت 
رةط����ةزن����ام����ةي����ا 
عياقي بةروظاذى 
ئَیك  ثرةنسیثَی 
يَی  مة نا ز طة ة ر
دوو  نةهَیالنا  و 
رةطةزنامةيَی.

وس�������ةرةراى 
ك�����و ي���اس���اي���ا 
رةط����ةزن����ام����ا 
يا  ع�����ياق�����ی 
ر  ثَیكة ر كا

مامؤستايَى ياسا نيظدةولةتيَى تايبةت
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هندةك ثرةنسیثان دبوارَى رةطةزنامَی دا خبوظة دطريت 
تَیبینی  ثا  بةلَي  نةبون،  دا  الدان  هاتینة  ياسايَي  د  كو 
هةمی  كو  طرنك  دي��ارديَ��ن  دوو  بهةبونا  كرن  دهَیتة 
دةقَي ياسايَی دطريت ئةو ذي دياردا تةنطذةيَي ية لدةف 
ياسادانةرى ئةوَى كو بكريارَى و كارظةداناوَى وَى رادبیت 
بسیستةمَی  ياسادانةرى  باوةريا  نةبونا  دي��اردا  زَيدةبارى 
نوى ودةستهةالتا سیاسي ل عياقَی, ومةرةم ذ تةنطذةيَی 
رابونا ياسادانةرية ب ئیناتنا هندةك حوكمَیت ياسايی 
كو دربرينَی ذ كارظةدانَی دكةت بةرامبةرى كريارَين 
دهَینة ثیادةكرن ذاليَی رذَیَي حوكم دانَی َيت بةرَى- و 
بتايبةت رذَیا بةعس- دبوارَى رةطةزنامَی دا، بومنونة ذ 

رةطةزنامَی  ئَیخستنا  سزايَی  بدانانا  ية  دةولةتَی  مافَی 
بةرامبةرى تاكة كةسا ئةوَين كو نةدلسوزي وةفاداريا 
وان بو دةولةتَی لسةر دهَیتة سةملاندن برَيكا ئةجنامدانا 
هندةك كارَين دذى ئاسايش و سةروةريا دةولةتَی بَی كو 
سةح كةنَی كا ض جورَى رةطةزنامَی هةية ض يا رةسةن 
بیت كو بدايك بونَی دهیَ�تة سةثاندن يان ئةوا دهَیتة 
ئةف  و  كةسی,  تاكة  ثَیطةهشتنا  ثشتی  وةرط��رت��ن 
مافة دانثَیدان يا ثَی هاتی كرن ذاليَی دةولةتَی ظة لديف 
ثرةنسیثَی سةروةريا دةولةتَی درَيكخستنا رةطةزناما خودا 
و دانثَیدان يا ثَي هاتی كرن ذ اليَی ياسايا نیظدةولةتیا 
عياقی  ياسادانةرَى  دا  ذي  هندَى  دط��ةل  و  ظة,  طشتی 
ثارَيزبةندى يا ئیخستیة سةر رةطةزناما رةسةن ذ سزايَی 
ئةو  ئةطةر  خو  و  هةبیت  ئاوايةكَی  هةر  ب  ئیخستنَی 
ب� مةترسي  يا  و  بیت  ددةت ضةندا مةزن  كريارا ئةجنام 
ب��ی��ت ب��ةرام��ب��ةرى دةول���ةت���َی, ب��ةن��دا )أ( ذ ب��رط��ا س��ی��َي ذ 
مادا)18( ذ دةستورَى عياقَي يَی كارثَیكةر يَی ساال 2005 
دةق كر كو » قةدةغةية ئَیخستنا رةطةزناما عياقی 
دان  هاتبیتة  ثَی  بونَی  بدايك  كو  عياقیةكَی  هةر  ذ 
ب� هةر ئةطةرةكَی ذ ئةطةران بیت....« و لديف ئةظی 
دةق��ی ئ��ةط��ةر تاكة ك��ةس��ةك ذ داي��ك ب��وي��َی عياقی 
شةرى  دحالةتَی  كر كو  دةولةتةكَی  هاريكاريا  و  بیت 
طرَيداى  زانیاريَي  ثَیدانا  برَيكا  عياقَی  دط��ةل  دابیت 

ب ئاسايشا دةولةتَی ظة كةواتة برَيكا ئةجنامدانا تاوانا 
» خیانةتَی« دَى هَیتة سزادان بةىَل ثا شیانَي ئَیخستنا 
دةم��َی سةح بكةنَی كو  نینن  ذ وى كةسی  رةطةزنامَی 
ثارَيزبةنديا دةستورى يا هةى بو رةطةزنامةيا رةسةن, بو 
زاني َيت وةكی ئةظی تاكة كةسي يا هاتیة سةملاندن 
دلسوزيَي  هةظبةندا  ب���  ظ��ة  ب��دةول��ةت��َی  هةظبةندا  نةبونا 
بنیاتَی  دةرب��ري��ن��َی  هةظبةندةكة  ذي  ئ��ةو  وةف���اداري���َي  و 
رةطةزنامَی كةت ذبةر كو ئةطةر ئةو هةظبةندة نةبوو 
و  رةطةزنامَی,  ئَیخستنا  بو  بهَیز  ئةطةرةكَي  بیتة  دَى 
ثرسیار ئةوة بوضی ياسادانةرَى دةستورى دابةزين كرية 
وةكی  ب��و  لوذيكی  روهنكرنا  و  م��اف��ی؟,  ئةظی  وةك��ی  ذ 

بو  ية  تورةيی  ئةظة  ظة  ياسادانةرى  ذالي��َي  ي��َی  رَي  ئةظَی 
بو   2003 ساال  بةرى  دةستهةالتَی  زَيدةهیا  ذ  ياسادانةرى 
دذايةتیا  كو  كةسةكَی  هةر  ذ  رةطةزنامَی  ئیخستنا 
ب� بوضونَیت خو ل  رةخنَی  يان  سیستةمَی حكومی دكر 
زَيدةبونا  و  بطريت,  عياقَي  ل  حوكمران  دةستهةالتا 
دا  رةط���ةزن���ام���َی  ئَیخستنا  د  ح��وك��م��ی  س��ی��س��ی��ت��ةم��َي 
ثارَيزبةنديا  يان  دك��ةت  ض��ووى  ذ كريارةكا  دةرب��ري��يَن 
ذ  دةربرينَی  كو  ئَیخستنَی   ذ  بكةت  رةس��ةن  رةطةزناما 
كارظةدانا دبیتة ئةطةرَى دابةزينا دةولةتَی ذ مافةكَی 
ثرةنسیثَی  ذ  وةرط��رت��ن  هاتینة  ك��و  يَ��ت  خ��و  م��اف��َي  ذ 
خودا,  رةطةزناما  رَيكخستنا  د  دةولةتَی  دةستهةالداريا 
ياسايةكا  دارشتنا  ية  ناهَیتة ظةشارتن كو شوورةيی  و 
ياسا  ي���ان  ك���رن  بهَیتة  دةس���ت���ورى  وةك���ی  هةمیشةيی 
و  كريارَى  بنیاتَی  لسةر  تةنطذةيةكا  ب�  رةطةزنامَی 
هةلويستَی  ظة  ديرت  ذاليةنةكَی  و  كريارَى,  رةنكظةدانا 
ياسادانةرَى دةستورى خبو ذي ئاماذَي ب� بةردةوامیا نةبونا 
باوةريَي دكةت بدةستهةالتَی لديف سیستةمَی سیاسیَي 
يی نوى ل عياقَي ثشتی جَی بةجَیكرنا دةستورى نوكة 
ذَيك  ثرةنسیثَی  لسةر  ئیناى  ثَیك  دةول��ةت  ئ��ةوَى كو 
دةستهةالتا  ض��اظ��دَي��ري��ك��رن��ا  و  دةس��ت��ه��ةالت��ا  ج��وداك��رن��ا 
ياسادانانَی ودادوةري لسةر كارَين دةستهةالتا جبهئینانَی, 
تةنطذةيَي  لسةر  هةين  ي��َي  دى  منونةيَیت  ه��ن��دةك  و 
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ونةبونا  باوةريَي لدةف ياسادانةرى د بابةتَی رةطةزنامَی 
هةظوةالتیبونا  حالةتَی  لسةر  ك��رن  دةق  نة  ذي  ئ��ةو  دا 
ت��اي��ب��ةت ي���ان ئ����ةوة ك��و دب��َی��ذن��َی ه��ةظ��وةالت��ی��ا ل��س��ةر يا 
ية  دةولةتَی  مافَی  ذ  دى  جارةكا  را,  ئاسايی  هةظوةالتیا 
ي��ان ضةند  ب��دةت��ة تاكة كةسةكَی  رةط��ةزن��ام��َی  ك��و 
ذ مةرجَي طشتی  ذبلیكرن  نیشانكرى ب  دةست  تاكَي 
د ثَیدانا رةطةزنامَی دا و بتايبةت مةرجَی ئاكنجیبونا 
يا  طشتی  دب��ةرذةوةن��دي��ا  ئةطةر  نیشانكرى  دةس��ت  دةم 
دةولةتَی دا بیت هةر وةك بیانیةك خزمةتةكا بةرضاف 
بو عياقَی بكةت دبوارةكَی ديار كرى دا وةكی ثزيشكی 
يان وةرزشی يان ئةندازيارى و ضةندين بوارَين ديرت ئةطةر 
جورة  ئةظان  وثَیدانا  دان,  هاتة  ث��َی  عياقی  رةطةزناما 
ياسايَي  د  ك��رن  هاتی  ث��َی  يا  دانثَیدان  رةطةزنامةيان 
رةطةزنامةيَي عياقَی َيت هاتي الدان كودَيتا و وةزيرَى 
دةمَی  ب  نةبیت  ثابةند  راس��ث��اردن كو  هاتیة  َيی  نافخو 
ئاكنجیبونَی سةبارةت كةسةكَی دةست نیشان كرى 
وَى ضةندَى  د  دةول��ةت��َی  يا  ب��ةرذةوةن��دي��ا طشتی  ئةطةر 
دابیت, بةىَل ثا ياسايا رةطةزنامَی يا عياقی يا كارثَي 
وةزيرَى  راسثاردنا  دةق كرن لسةر  ذ  ظاال  يا  دهَیتةكرن 

دةست  ك��ةس��ان��َي  لَیخوشبونا  بدةستهةالتا  نافخو 
م���اوَى)10(  ب��و  ئاكنجیبونَی  م��ةرج��َی  ذ  نیشانكرى 

لسةر  دةق  ك���و  ئ����ةوا  س����االن  دةه 

ياسايا كارثَی  ذ  مادةيا)6(  د  هاتی 
دهَیتة كرن, و ئةم نةشَي ئةظَی رَيبازا ياسادانةرَى 

دةلیظةديتنا  ب  دذى  كارظةدانا  ثا  بةىَل  بكةين  رون 
هةظوةالتي  بو  دا  ضوويي  سیستةمَي  د  دةستهةالتَی 

ب��ون��َی ل��س��ةر ئ��اس��اي��ی ب��ون��َی راي���ة و ث��َی��دان��ا وَى ن��ة لسةر 
بنیاتَی  لسةر  ثا  ب��ةىَل  راي��ة  ب��ةرذةوةن��دي��ا طشتی  بنیاتَی 
بیتة ئةطةرَى  دب��ی��ت  راي���ة ك��و ض��َی  رةط��ةزث��ةرس��ت��ی��َي 
تَیكضونا ثَیكهاتَی ئاكنجیبويان ل وةالتی دا, هةروةسا ئةظ 
رَيبازة ئاماذَى دكةتة سةر بةردةوامی بونا نةبونا باوةريَي 
بدةستهةالتَی و شیانَي بهةلزانینا وَى بو دةق كرنَی ئةوا 

ذبلیكرن  ب  دان  بهَیتة  عياقی  رةطةزناما  دةت  رَى  كة 
و  نیشانكرى  دةس��ت  دةم��ةك��َی  بو  ئاكنجیبونا  مةرجَی 
ئةو ذى ناطوجنیت دطةل ثرةنسیثَی دةولةتا ياسايی يا 
دامةزارندى لسةر بنةمايَی دةستورى كو جوداهیَی دكةت 
دةستهةالتا  كو  ئاوايةكَی  ب  دا  دةستهةالتا  دناظبةرا 
بريارةكَی  وةرطرتنا  ناهةلطريت   خبوظة  جبهئینانَی 
ي��اس��ادان��ان��َی و  دوي��ر ذ ضاظدَيريا ه���ةردوو دةس��ت��ه��ةالت��َي 
دادوةيَی, ئةطةر ياسادانةرَى عياقی خبو ددةستورى دا و 
دياسايا رةطةزنامَی دا برتسیت ذ الرَى دانا دةستهةالتَی 
و بةهلزانینا وى بو دةقَي ياسايی و بكارئینانا وان دوير ذ 
رَيبازا وَى ئةوا كو خزمةتا دةولةتَی دكةت وبةرذوةنديا 
سیاسیَی  سیستةمَی  ب  ب���اوةرى  ه��اوةالت��ی  ض��ةوا  دَى  ث��ا 

دی���وك���رات���ی���َی دةم�����ةزراوةي�����َی 
ي����َی ن����وى ه��ةب��ی��ت ل 

عياقَي. 
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هةذى ئاماذة ثَیكرنَی ية كو ض ثَیناسَي باوةرثَیكرى 
نینن ك��و رام��ان��ا م��ادَي��ن ب��َی ه��وش��ك��ةر دي���ار كربیت و 
دةربرينكرن  ثَیناسَي  ك��رن  هاتینة  ثَیناسةيان  ثرتيا 
وهندةك  دةس��ت��ةي��ان��ة،  ي��ان  تاكةكةسانة  بوضونَیت  ذ 
ئاوايةكَی  و ب  نة،  زانستی  ديرت  يَي  و  نة  زمانی  وان��ا  ذ 
ثَیناسةيا  دش��يَ  ئةم  ياسايی  ثَیناسةيَي  ثال  ل  طشتی 
م���اديَ���ن ب���َی ه��وش��ك��ةر ب��ك��ةي��ن ))ك��وم��ةك��ا م���اديَ���ن بَی 
هوشكةرن كو دبنة ئةطةرَى طزطرتن و ذةهراوى بوونا 
يان  وى  ضَیكرنا  ي��ان  وى  ضاندنا  و  هةرسكرنَی،  ئ��ام��يَى 
ئالوطوركرنا وى قةدةغةية تةنها بو مةرةمَي ياسا كو 

تةنها  بكارئینان  ناهَیتة  و  نةبیت  نیشان دكةت  دةست 
برَيكا دةستويوردانَی نةبیت((.   

ب���َی ه��وش��ك��ةر دهَینة  م���ادَي���ن  و ه��وس��ا 
ظیانَي  ديارترين  ذ  ئَیك  هذمارتن 

كو تاكةكةسان و جظاكان 
وةك������ه������ةظ م�����ذي�����ل دك�������ةت، 

ئةو  ك��و  س��ةرةت��اي��ی  وتشتةكَی 
ثلةيا  ئ���ةظ���َی  ي���ة  ط��ةه��ش��ت��ی 

ثَیش كةفتنَی ذ كرنطي 
ثَیدانَیت طةالن ئةوا كو ذ 

كارتَیكرنَي  ئ��ةوان  دةرئ��ةجن��ام��َی 
خ��راب ي��ي ك��و  هةمی الي��ةن��َي ذيانَی 

خب��وظ��ة ك��رت��ي ه���ات���ی، و ب��ازرط��ان��ی��ك��رن��ا ب 
مةترسی  دةولةتان  دناظبةرا  هوشكةر  بَی  مادةيَي 
يةكة كو دبیتة طةف لسةر هةمی مروظايةتیَی 

ذبةر ئةظ بازرطاني كرنة دبیتة ئةطةرَى 
ستوينَي  و  رةوش��ت��ی  بهايَي  ذنافضوونا 
و بهةدةردانا هةمی  جظاكَی مروظايةتی 
ئةو سةركةفنت و ثَیشظةضوونَیت ئةوان 

بازرطاني  هوسا  و  ديتي،  خبوظة  جظاكا 
ك��رن��ا ن��ة ن��ةي��اس��اي��ی ب م��اديَ��ن ب���َی هوشكةر 

دهَیتة هذمارتن ذَيدةرَى سةرةكیَی داهاتَي دارايی ئةوَين 
ضاالكییان  دةرئةجنامَی  ذ  تاوانكاريان  رَيكخراوَين  كو 

قازانج دكةن.
 و لثةى راثورتا ساالنةيا ثروطرامَی نةتةوَين ئَیككرتی 
ذبوو ضاظدَيريكرنا نیظ دةولةتی لسةر مادَين بَی هوشكةر 
يا ساال)1997( قةبارَى ثارَين بدةستظةدهَي ذ بازرطاني 
كرن ب مادَين بَی هوشكةر ساالنة دهَینتة مةزندةكرن 
ئ��ان��ك��و ه���ةم���ب���ةر)8%( ذ  ن��َی��زي��ك��ی)400( م��ل��ی��ار دوالرا  ب 
سةرجةمَی هنارتنَي جیهانی و هندةك ئامار 
ئاماذى ب وَى يةكَی ددةن كو قازاجنَي 

بازرطاني  ذ  ب��دةس��ت��ظ��ةده��َي 

ك������رن������ا ب 
م�������ادَي�������ن ب����َی 
ئةوَين  و  هوشكةر 
رَيكخراوَين  طروثَي 
ت�����اوان�����ك�����اري ي������َي ف���رة 
رةطةزنامةيی بدةستخوظة 
دئینن دطةظیتة دناظبةرا)450-
750( ملیون دوالرا ساالنة، و قةبارَى 
بَی  م��ادَي��ن  كرنا  بازرطاني  ذ  ث��اريَ��ن 
ئةمريكا  ل  بدةستظةدهَي  هوشكةر 

دطةهیتة )100( ملیارا ساالنة.

مادَين بَى هوشكةر و 
جظاكَى نيظ دةولةتى

د. حمةمةد حةسةن خةمؤ
سةرؤكَى ثشكا ياسا/ كوليذا ياسا و راميارى
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ذبةر ئةظَی ضةندَى رةشةكَي تاوانكاريان دبینن كو 
بازرطاني كرن ب مادَين بَی هوشكةر ئوكسجینا ذيانَی 
ية بوو سازيَي تاوانكاريان، و ئةظ ضاالكیة طونةهكارى 
سازيَي  هةمی  دناظبةرا  هةظثشك  دابةشناما  بوية  يا 
هةظثةیانیَي  راب��وون��ا  ثشت  ل  و  دا،  ريَ��ك��خ��راو  ت��اوان��يََ 
سازيَي  دناظبةرا  و  دا  سازيان  ئةظان  دناظبةرا  سرتاتیجي 
ثةیانا  وةك  دام��ةزراوةي��ی  رَيكخستنا  ئاستَی  نةكةهنة 
ئیتاىل  مافیا  ثةیانا  و  سةقلی  مافیا  وثةیانا  كارتل، 
و ياكوز يا يابانی و ثةیانا مافیا روسی و ثَیكهةتةيَي 

تاوانبارى يَي ثاكستانی.
بَی  مادَين  ب  كرنا  بازرطاني  مةترسیا  دَى  هوسا  و 
هوشكةر زَيدةتربیت ئةطةر داهاتَي وَى هاتنة بكارئینان 

د ثالثشتیكرنا تاوانَي ديرت دا وةك تاوانَي تيورستی.

دةولةتی  نیظ  جظاكَی  مةترسیَی  ئةظَی  هلةمبةر  و 
هةولَي خو يَي ئَیخستینةكار برَيكا رَيكخراوا نةتةوَين 
ئَیككرتی كو سنورةكَی بو مةترسیَي ئةظان مادَين بَی 
هوشكةر بدانن لةورا لیذنةيةيَي تايبةمتةند دامةزراندن 
لیذنَي  ذ  ئَیكة  هوشكةر كو  ب��َی  م��اديَ��ن  لیذنا  ذى  ذوان��ا 
سةر ب جظاتا ئابورى وكومةاليةتی د نةتةوَين ئَیككرتی 
ودةستةكا سةرةكي دا ئةوا برياردةر ب سیاسةتا طشتی 
ش��وات��ا ساال  و ل  ه��وش��ك��ةر،  ب��َی  م��اديَ��ن  ي��ا ضاظدَيريكرنا 
1946 هاتة دامةزراندن داكو جهَی لیذنا راوَيذكاري بو 
و  بطريت،  هوشكةر  بَی  مادَين  و  ئةفیون  بازرطانیكرنا 
كومةال طشتی يا نةتةوَين ئیكطرتی ثةيوةست كر ب 

ئةركَی جبهئینانا ئارماجنَي بريار لسةر دةر بو نةهَیالنا 
ئ��ان��ك��و نةهَیالنا  ه��وش��ك��ةر،  ب���َی  م���اديَ���ن  ت��ةش��ةن��ةك��رن��ا 
و  ثَی،  نةياسايی  كرنا  نة  بازرطاني  وان،  بةرهةمئینانا 
كارَى  سةركردايةتیكرنا  ب  بةرثرسیارة  يا  لیذنة  ئ��ةظ 

نیظ دةولةتی دبوارَى نةهَیالنا مادَين بَی هوشكةر دا.
زَيدةبارى ئةوان لیذنان رَيكخراوا نةتةوَين ئَیكطرتی 
ض��ةن��دَي��ن ريَ��ك��ةف��نت ئ��ةجن��ام دان ئ��ةوَي��ن ك��و م���ةرةم ذَى 
مادَين  نةياسايی ب  بازرطاني كرنا  ذبوو  بو  سنوردانان 
نةتةوَين  رَيكةفتنا   ( ذى  رَيكةفتنا  وان  ذ  و  هوشكةر  ب��َی 
ئَیكطرتی يا مادَين بَی هوشكةر يا ساال 1961( و )رَيكةفتنا 
نةتةوَين ئَیكطرتی بو كارتَیكرنَي مَیشكی يا ساال 1971( 
بازرطاني  نةهَیالنا  بو  ئَیكطرتی  نةتةوَين  )رَيكةفتنا  و 
كارتَیكرنَي  و  هوشكةر  ب��َی  مادَين  ب  نةياسايی  كرنا 

مَیشكی يا ساال 1981( و ضةندَين رَيكةفتنَي ديرت.
بةىَل  م��ةزاخ��نت  هاتینة  ش��ی��ان��َي  ئ����ةوان  س�����ةرةراى  و 
هَیشتا بازرطاني كرنا نةياسايی ب مادَين بَی هوشكةر 
دهةمی  و  دةولةتان ضَیدكةت  لسةر  مةزن  مةترسیةكا 
رةوشةنبيى(  و  ك��وم��ةالي��ةت��ی  و  )ئ���اب���ورى  دا  ب�����واران 
و  تاكةكةسان  ذي��ان��ا  لسةر  مةترسیا  ئ���ةوَى  زَي��دةب��ارى 
نافخويی  جظاكَي  ض��ةن��دَى  ئةظی  ذب��ةر  وان،  ث��اش��ةروذا 
مةزاخنت  بهَینة  شیان  ثرت  داخ��ازدك��ةن  دةول��ةت��ی  ونیظ 
بو طةرةنتیكرنا  دياردَى  ئةظَی  بو  دانانا سنورةكَی  ذبوو 
ئاظاكرنا جظاكَي ساخلةم و مَیشكَي دوير ذ مادَين بَی 

هوشكةر كو شیانَي ئافراندنَی و جوداكاريَی هةبن.
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طاريكةريا دانثَيدانَى 
لسةر دةولةتان

دانثَیدان دهَیتة هذمارتن رةطةزةك كو دهَیتة زَيدة 
كرن ذاليَي هندةك زانايان ظة لسةر روكنَي دةولةتَی, و 
ئةظة  ذي دبیتة راطةهاندنةك كو دةولةتةك رازى دبیت 
لطورةى وَى بدةولةتةكا ديرت د جظاكَی نیظدةولةتی دا 
و دان ثَیدانَی مباف و امتیازاتَي بسةروةريَی ظة طرَيداى 

دكةت.
و دوو تیورَين سةرةكی َين هةين لسةر تةكییفَی و 
سروشتَی دانثَیدانَی: يا ئَیكَی ) تیورا دانثَیدانا دةمةزراوةى 
نابیتة  دةول���ةت  ئ��ةوة كو  ذَى  رام��ان  و  ئاظاكةر(  يا  ي��ان 
تاكةك دجظاكَی نیظدةولةتی حةتا دانثَیدان ثَي نةهَیتة 
كرن, و ئةظ دانثَیدانة كةسايةتیةكا نیظدةولةتیا نوى 
دروس��ت دك��ةت. ئةظة ذي وَى  دا  دجظاكَی نیظدةولةتی 
دةولةتَی  ب��و  ياسايی  هةبونا  ك��و  دكةهینیت  ض��ةن��دَى 
ئةما  دةركةظیت.  نة  ثَی  دانثَیدان  ئةطةر  نابیت  تةمام 
تیورا دووَى دبَیذنَی ) تیورا دانثَیدانَی يان يا ديار( ئةو ذى 
ئاراستةيةكَی جودا خبوظة وةردطريت ذ تیورا ضوويي, و 
كورتیا ناظةروكا وَى ئةوة كو دانثَیدان دةولةتَی دروست 
ن�������اك�������ةت, 
ب����ةىَل با 
ب����ت����ن����َی 
نا  بو هة
يا  وَى 
يي  سا يا
دي������������������ار 
دكةت, و 
ن  ا نثَید ا د
ل���������ظ���������َية 
بو  ت���ةن���ه���ا 
ك����������������ارَى 

سیاسي ية جوداية ذ هةبونا ياسايی بو دةولةتَی, ئةظة ذى 
روانطةيی  ئةظَی  ذ  و  نةطهور,  براستیَي  دانثَیدانةكة 
دةولةتَی  هةبونا  لسةر  كارتَیكرنَی  دانثَیدانكرن  نة  ظة 

ناكةت و قةدةغة ناكةت كو ثیادا مافَي خو بكةت. 
ودكةتةتوار دا دانثَیدانا هةي ب� هةبونا قةوارةرةيةكَی 
ئةوة  ذي  ضةندَى  ئةظَی  رامانا  و  تیورَى,  ئةظَی  لطورةى 
ياسايا  بابةتَي  ذ  بابةتةك  بیتة  دَى  ق��ةوارةي��ة  ئ��ةظ  كو 
بهندةك  نةدانثَیدانكرن  هوسا  و  طشتی,  نیظدةولةتیا 
دةول����ةت����ان ب��دةول��ةت��ةك��ا ن���وى ئ���ةو ن��اه��َی��ت��ة ل��َی��ب��ورن ذ 
طشتی,  نیظدةولةتیا  ياسايا  بنةمايَي  ب  ثَیطريكرن 
ذبةر ئةظَی ضةندَى ثَیتظیة ثابةند بیت ب� قةيدَين هاتینة 
دانان لسةر رةفتارَين دةولةتان لديظ ياسايا نیظدةولةتیا 
طشتی, وةكی قةدةغةكرنا ذ دوذمنكاريَي, يان بكارئینانا 
ئةردَى خوة بو كارَين نةرةوا. و دبةرامبةر دا ثَیطرى يَي 
دكةن  نوى  بدةولةتَي  دانثَیدانَی  دةولةتَي  لسةر  هةى 
كو رَيزَى ل مافَي وان بكرن ئةوَين كو هاتینة دان لديف 
ب� ماف و ئةركَي دةولةتان  بريارَين ياسايا نیظدةولةتي 
يَ��ن س��اال 1949, وةك���ی م��اف��َی س��ةرب��ةخ��وب��ون��َی, و مافَی 
ومافَی  ه��ةرَی��ا,  لسةر  دادوةري  دةستهةالتا  ثیادةكرنا 
دوذمنكاريَي  دذي  تاك  و  بكوم  يا  شةرعي  بةرطَييكرنا 

ضةكدار, ومافَی يةكساني بونَی.
دا نة  ن��ی��ظ��دةول��ةت��ی  ث��ةي��وةن��دي��َي  د  وت��یَ��ك��ه��ل��ب��ون��ا 

بدةولةتَی,  دانثَیدانكرن  بو  ية  بتنَی  طارتَیكرنةكا 
و دةولةتَي شنی دانثَیدان ثَی هاتیة كرن ضَی 

ئاستَی  لسةر  هةبن  ياسايی  مافَي  دبیت 
نافخويي و نیظدةولةتی وةكی 

امتیازات وثارَيزبةنديان.

مامؤستايَى ياسا نيظدةولةتيَى طشتى/ كوليذا ياسا و راميارى/ زانكؤيا نةورؤزد. ئةرسةالن حةجي عيسا
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د.منار مضر الشاوي

ره نگڤه دانا  هه ڤركیه   ئ��ه ڤ 
دناڤبه را  پ��ه ی��وه ن��دی��ا  س��روش��ت��ێ 
دایه ،  عه ره بی  وده وله تێن  توركی  ده وله تا 
بو  دزڤرنه ڤه   نه   دمێژوویی  په یوه ندیێ  ئه ڤێ  ورهوریشالێن 
ژیێ  ژ  دیماهیكێ  دچه رخێ  ئوسمانی  ده ستهه الداریا  ده مێ 
وێ ودیتنه ڤه یا وێ بو ویالیه تێن عه ره بی، هه روه سا كارڤه دانا 
ئه وان ویالیه تا به رامبه ری شانشینێ سه ره تایا شه رێ جیهانیێ 
ئێكێ ژینه گه هه ك په یداكر بو بیردوزا دابرینا په یوه ندیا دگه ل 
عه ره بی  وه التێن  دا  خوه   پشتا  كمالیست  وتوركیا  توركیا 
وعه ره با ب ئاوایه كێ گشتی، وبه ره ڤ هه وله كا بێسه روبه رڤه  

چوو بوهندێ خو بگه هینیته روژئاڤا.
ده ستهه التێ  بو  وگه شه پێدانێ  داد  پارتا  وبگه هشتنا 
به ره ڤ  بو  چێ  دا  توركیا  دئاراسته یا  مه زن  هاوسوزیه كا 
روژهه الت، و وه التێن عه ره بی و ده وله تێن جیران ب ئاوایه كێ 
تایبه ت، برێكا سیاسه تا)سفربونا ئاریشه یان( ئه وا كو هاتیه  
پێشوازیكرن ژالیێ عه ره بان ڤه  هه ر ژ ده مێ راگه هاندنا وێ، و 
هه لویستێ خوه  ده ست نیشان كر د هه ڤركیا عه ره بی- یه هودی 

دپ��������ال 
ئێكێ دا و د پروژێ زیندیكرنا رولێ ئوسمانیا د باالده ستیا 
لسه ر وه التێن عه ره بی برێكا كومه له یا )برایێن موسولمان(.   
جودایه كا  یه هودی  قه وارێ  دگه ل  په یوه ندیا  وسه باره ت 
هه ی دناڤبه را بنگه هێ مللی یێ توركی ئه وێ كو هاوسوزی 
دناڤبه را حكومه تا  و  دا هه ی،  فه له ستینێ  و  دگه ل قودس 
توركی وسه ركردایه تیا وێ دا و گورانكاریێن ئه ڤێ دیماهیكێ 
وبتایبه ت  دوبلوماسی  ئاستێ  لسه ر  توركیا  دسه رنه كه فتنا 
دگه ل روسیا، ئه ڤێ چه ندێ حكومه تا توركیا پالدا بو راكرنا 
هه ماهه نگیێ دگه ل قه وارێ یه هودی بو ئاستێ هه ڤپه یمانیا 
ستراتیژی، پسیاره  لڤێره  دهێته  كرن ئایا ئه ڤ چه نده  دێ 

هێته  بێ ده نگرن لسه ر ئاستێ مللی یێ توركیا؟
 ودنهادا مه  دڤێت رولێ توركیا دهه ڤركیا لسه ر گوره پانا 
سوریا ده ست نیشان بكه ین ئه وا كو ئه م تێبینی دكه ین كو 

یا هاتیه  دانان لسه ر دوو ته وه را:

یا ئێكێ/ دچارچوڤێ حه زێن سه روكێ توركیا ئه ردوگان 



12

ارا
وظـ

ژماره)1(زڤستانا2018طـ www.nawroz.edu.krd

زیندیكرنا  دایه   ئوغلوی  داود  ده رڤه   ژ  یێ  وی  وه زی��رێ  و 
پروژێ ئوسمانیا یی نوی دزڤراندنا هنده ك به شێن ده ڤه ران 
بیكو  سایكس  دابه شكرنا  ژ  ژی  عیراقێ  وحه تا  سوریا  ل 
هه روه سا سه پاندنا ده ستهه التێ لسه ر هه می وه التێن عه ره بی 
برێكا دانا بریكارده ریێ بو كومه ال برایێن موسولمان یا كو 

چێدبیت ئه و پرووژه  بجهبهێت.

رولێ  ئه داكرنا  وئاره زویا  حه ز  بو  دزڤریته ڤه   دووێ/  یا 
ناوبژوینكاری دئێكالكرنا هه ڤركیا عه ره بی- یه هودی دا برێكا 
گرێدانا رێكه فتنه كا ئاشتیێ دبلنترین ئاست دا یان ئێكالكرنا 

په یوه ندیا دگه ل قه وارێ یه هودی دنزمترین ئاست دا.
ده وله تا  دگه ل  بجهنه هاتن  توركیا  وئاره زویێن  حه ز 

 2011 بهارا  ل  چه ندێ  به رئه ڤێ  ژ  سوریا، 
حكومه ت  و  سوریا  سه ركردایه تیا 
حه تا  و  وێ سه راوژێربون  وخه لكێ 

وێ  ب��و  پشتی  ژی  وێ  ئ��اخ��ا 
دیاربوی كو هه می هه ولێن وێ 
دهاتی  لێ  پالپشتی  ئه وێن 
قه ته ری  ده وله تا  ژالیێ  كرن 
قه وارێ  دگه ل  ئاسایكرنێ  بو 
ئینا،  شكه ستن  ی��ه ه��ودی 
ئینا  شكه ستن  ه���ه روه س���ا 

بو  س��وری  ده ول��ه ت��ا  دهاندانا 
دژایه تیكرنا حكومه تا نوری مالكی 

ئه یاد  به رژه وه ندیا  بو  عیراقێ  ل 
پێزانینان  بونا  به رده ست  عه الوی، 

لسه ر دابینكرنا كه مپان بو په نابه رێن سوری 
جه خت  خویناوی  رویدانێن  سه رهلدانا  به ری  توركیا  ل 

لسه ر شاره زایا توركیا كر دخورتكرنا قه یرانان دا ل سوریا 
-یان گهورینا وێ  رازیكرنا ده وله تێ دنزمترین ئاست دا  بو 
دبلنترین ئاست دا - ئه ڤه  ژی پشتی كو سومبولێن ده وله تێن 
ب�  لبیا  و  مسر  و  تونس  وه كی  كرین  خه مساری  عه ره بی 
ئاوایه كێ بله ز، و ئه ڤێ چه ندێ پالپشتی ل ئاشوپا دوباره بونا 

سیناریوێ كر ل سوریا. 
ریشه یی  چاكسازیێت  یه   پێتڤی  دبێژت  كو  به هانه یا  و 
بهێنه  كرن ئاخفتنه كا نه راسته ، و جوداهی  دهندێ دایه  داما 
كو قه ته ر داخازێ دكه ت كو توركیا هه ڤپشكه  دقه یرانا سوریا 
دا هه ر ژ ده ستپێكرنا چاكسازیێت ده ستوری به ره ف زێده تر 

كرنا دیموكراسیه تێ.
سوریا  ل  موسولمان  برایێن  بو  توركیا  وپشته ڤانیكرنا 
بریاره كا  بدلێ رژێما كاربده ست ل سوریا بوو، وسیاسه تا ژ 
نافبرنا سوریا ژالیێ توركیا ڤه  هاته  بجهئینان برێكا ڤه كرنا 
سنوران بو گروپین توندره و ئه و گروپێن كو دهێنه  هژمارتن  
دبێژیت  هه ی  ئاخقتنه كا  و  دا،  وێ  كوتنروال  لژێر  بگروپێن 

) ژمیریارێن زه ڤیێ نا گونجن دگه ل ژمێریارێن بێده رێ( و 
ئه ڤ چه نده  په یوه ندیداره  ب داعشێ ڤه ، به لێ پا به ره یێ 
نوسره  هێشتا توركیا دبێژیت ئه م دشێن كونترولێ لسه ر وان 

وگروپێن دیتر بكه ین.   
و فشارا روسیا و ئه مریكا لسه ر توركیا بو كونترولكرنا 
دكه ته   سه ح  بگومانڤه   توركیا  و  هه ی،  یا  هێشتا  سنوران 
شیانێن سوپایێ سوری یێ عه ره بی بو كونترولكرنا ته مام یا 
حه له بێ و زڤراندنا ادلبێ و ره قه  ، وتوركیا مفایه كێ مه زن 
گه ل  بو  سنوران  ڤه كرنا  و  ئابوری  یا  ڤه كری  سیاسه تا  ژ 
وپه لێن توركی دیت ئه واكو سه روكێ سوریا ده ست پێكری، 
و وه فاداری ژ ئه وی مفای ژێكڤه كرنا )6000( كارگه هان بو 
بو  وان  ڤه گوهاستنا  و  وێ  گونده وارێت  و  حه له ب  ل 

توركیا.
گوره پانا  ئاستێ  لسه ر  و    
هه وال  توركیا  هێشتا  عیراقێ، 
شه رێ  ئه نجامێت  راستڤه كرنا 
و  دك���ه ت  ئێكێ  جیهانیێ 
داخازا میسل دكه ت،  هێشتا 
هه روه سا هه رێما كوردستانێ  
مه ترسیه  توركیا  سه باره ت 
توركیا  پارچه یا  ئێك  لسه ر 
جودابونا  شیانا  بتایبه ت  و 
ده وله تا  ژ  توركیا  ك��وردێ��ن 
ئینانا  پێك  و  توركیا  ناڤه ندیا 
قه واره یه كێ كوردی ل ده ورو به رێن 
توركیا و سوریا وعیراقێ و حه تا 
ئیرانێ ژی، وپرسا كورد پرسه كا هه ڤپشكه  
دناڤبه را عه ره با و ئیرانیان و توركان ژ الیه كێ ڤه  و 
ئه گه ر  چه نده   هه ر  ڤه   دیتر  الیه كێ  ژ  دا  كوردان  دناڤبه را 

نێزیك بون دناڤبه را وان دا یا جیاواز بیت.
وسیاسه تا حكومه تا توركیا ل عیراقێ یا ئاڤابوی لسه ر 
سیبه را  لژێر  دێ  هه رده م  كوردستانێ  هه رێما  كو  بنگه هێ 
هه رێما  كو  دبینت  وسا  توركیا  بتایبه ت   دابیت،  توركیا 
و  ئابوری  خویا  ڤاالهیا  پركرنا  بو  پانتایه كه   کوردستانێ 
نه خاسما سامانێن نه فتی ئه وێن كو لوێرێ هه ین وئه وێن كو 
هه رێم نه شێت خه رج بكه ت  ژ ده رڤه ی ئیرادا توركیا ئه گه ر 
هاتو  سه ركردێن هه رێمێ ڤیا جودابونا خویا دیماهیكێ ژ 

حكومه تا ناڤه ندی یا به غدا رابگه هینن.
و مه ترسیا جودابونا  به رژه وه ندیان  دناڤبه را  و جوداهیا 
وكوردێن  توركیا  دناڤبه را  په یوه ندیا  ساخله تێ  ئه و  كوردی 

عیراقێ و حكومه تا ناڤه ندیا ل به غدا یه .
هه روه سا داخازكرنا میسل ئه و ژێده ره كێ دی یێ دوودلیێ 
یه  و ئه ڤ چه نده چی دبیت خورتر ببیت دناڤبه را حكومه تا 

توركیا دا و حكومه تا ناڤه ندی دا ل به غدا. 
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مامؤستايا ياسايا كارطَيِرى/ كوليذا ياسا و راميارى/ زانكؤيا نةورؤز 

قةرةبوكرنا زيان ثَيكةتنَى ذ 
دةرئةنجامَى بدوماهيك ئينانا 

طرَيبةستا كارى ذ اليَي خودان كاريظة

طرَى بةستا كارى ئةو طرَى بةستة 
ئ���ةوا دهَیتة ط��ريَ��دان دن��اظ��ب��ةرا ك��ارك��ةرى و 

خ���ودان���َی ك���ارى دا وت��َی��دا خ���ودان���َی ك���ارى يَی 
ب��و ك��ارك��ةرَى زيان  ق��ةرةب��وي��َی  ب��دان��ا  ثَیطية 

زيانا  بیت دطةل  يا طوجناي  ىَل كةفتی، كو 
ثَیكةتی ذ ئةجنامَی بدوماهیك ئینانا طرَيبةستَی، 
ئینانا  دوماهیك  ئةجنامَی  ذ  ذه��ةذى  قةرةبويا  و 

بزَيدةطاظي دهَیتة مةزندةكرن برَيیا بةرَيودانا 
ذ  زي���ان���َي طةهشتینة ك���ارك���ةرى  ئ���ةو  ه��ةم��ی 
ئةجنامَی بدوماهیك ئینانَی، و قةرةبوكرن ذي 
هةر زيانةكا طةهشتیة كاركةرى و قازاجنا 
ذدةس����ت وى ض���ووى خب��وظ��ةدط��ري��ت ب���ةىَل ب 
مةرجةكی كو ئةو زيانة ئةجناما سروشيت 
يَی زَيدةطاظیا دبكارئینانا مافَی بدوماهیك 
ئینانَی دا بیت، بةىَل ذهةذيبونا كاركةرى 

دوماهیك  ئ��ةجن��ام��َی  ذ  ق��ةرةب��وك��رن��َی  ب��و 
ئینانا طرَى بةستَی ذاليَی خودان كاريظة و 

ب� ئاوايةكَی زَيدةطاظی ئةوى ثَیطي دكةت 
كو ثَیتظیة هندةك مةرج هةبن ئةوذى: ثَیتظیة 
ذَى  دةرئیخسنت  يان  كارى  ئینانا  بدوماهیك 
ئةجنام  بهَیتة  بزَيدةطاظی  هةلوةشاندنا  يان 
دان بَی هیج سالوخةتةكَی رةوا و دذى ياسايي، 
ذ  زي��ان طةهشتبیتة ك��ارك��ةرى  ثَیتظیة  و 
ضونكة  هاتنَی  دوماهیك  ئةظَی  ئةجنامَی 

قةرةبوكرن بةرامبةرى زيان ىَل كةفتنَی ية. 
كاركةرى  كو  سةملاندن  هاتة  ئةطةر  بةىَل 
خبو  وى  دويرئَیخستنا  ل��دةم��َی  ئَیكسةر  ه��ةر 

كارةكَی دى ثةيداكر وةك��و ك��ارَى  وى 
ظ��ة دظی  ث��اداش��ت  ب��� ه��ةم��ان  ي��َی دةستثَیكَی 
بو  نابیت  ذه��ةذى  ي��َی  دا كاركةر  حالةتی 

ئةطةر  هةرضةندة  قةرةبوكرنَی  وةرطرتنا 
بیت  بَی هیج ئةطةرةك  وى  دويرئَیخستنا 
زي���ان ظَی  ب��ةرام��ب��ةر  ق��ةرةب��وك��رن  ضونكی 

كةتنَی ية و ئةو دظی حالةتی دا توشی ض 
زيان ظَی كةتنَی نةبوية، وئةطةر دوماهیك 

هاتن لسةر بنةمايَی ئةطةرةكَی طوجناي 

وةرطرتنا  بو  نابیت  ه��ةذى  ذ  دي��رت  اليةنَی  بیت 
ذ  بیت  ظَی كةت  زيان  ئةطةر  قةرةبويَی حةتا 
ئةجنامَی بدوماهیك ئینانا كارى, ول ظَيَى 
ديار دبیت كو بنةمايَی قةرةبوكرنَی ل سةر 
ديرئَیخستنَی يان هةلوةشاندنا بزَيدةطاظی 
ئینانا  بدوماهیك  مافَی  بكائینانا  خ��راب 
لسةر،  كرنة  زيَ��دةط��اظ��ي  و  طرَيبةستَی 
قةرةبوكرنة  نة  ياسايی  بنةمايَی   ( ب��ةىَل 
قةرةبوكرنة  بةلكو  كةفتنَی  ىَل  زي��ان  ذ 
ذ زيَ����دةط����اظ����ی����ي ك����رن����َی ل����س����ةر خ����راب 
ذهةذيي  ي��َی  ك��ارك��ةر  و   .) م��ايف  بكارئینانا 
ذ  ديرئَیخسنت  هاتة  ئةطةر  ية  قةرةبوكرنَی 
يا كاركرنَی هاتة  وى  يان طرَيبةستا  كارى 
خودانَی  ذاليَي  ئةطةرةك  هیض  بَی  هةلوةشاندن 
كارى ظة ئةظجا ض زيان ل كاركةرى كةتبینت 
ذ ئةطةرَى دوماهیك ئینانا طرَيبةستَی يان ذى 
زيان ثَي نةكةت بیت جونكی هةردةم كاركةر 
دهَیتة هذمارتن اليةنَی بَی هَیز و خودانَی كارى 
هذمارتن  دهَیتة  قةرةبوكرن  و  بهَیزة.  اليةنَی 
جورةكَی سزاي بو خودانَی كارى ذ ئةطةرَى 
مافی  بكارئینانا  خ��راب  ذ  وى  كرنا  زيدةطاظي 
يان دوماهیك ئینانا طرَيبةستا كارى بَی هیض 

رةواتیةكا ياسايي. 
    ب��ةىَل ي��اس��ادان��ةرَى ع��ياق��ي دياسايا كاري 
ي��ا دةست  ي��ا ذم���ارة 37 س��اال 2015 ق��ةرةب��وك��رن 
دوماهیك  لسةر  ك��ارك��ةرى  بو  ك��رن  نیشان 
ئینانا بزَيدةطاظي ئةوا ذ اليَي خودانَی كاري 
ثاداشتا  هندى  ج��ارا  دوو  ئةجنامدان  دهَیتة  ظة 
لديظ  كاركةرى  يا  خزمةتَی  هاتنا  بدوماهیك 
ياسايا شارستانی  د  ىَل  ياسا،  ذ هةمان   )45( م��ادا 
دا ياسادانةرى هیض دةستنیشانكرنةك  ياعياقي 
بو  ضةندة  ئةظ  و  ديارنةكرية  قةرةبوكرنَی  بو 
دادكةهَي ياهَیالي كو دةستنیشانكرنا قةرةبوكرنَی 
ياسايا  ذ   )919( م��ادا  د  تَیكست ك��رى  ي��ا  و  ب��ك��ةت. 
شارستاني ياعياقي كو           ))دادطةه بةرضاظ 
ذ  رَيذا قةرةبوكرنَی  دوةرطريت دةستنیشانكرنا 
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دوماهیك ئینانا زَيدةطاظیَي، لديظ عورفَی بازرطانی و 
سروشتَی كارى ئةوَى طرَيبةست ل سةر هاتیة طرَيدان 
و دةمَی خزمةتا كاركةرى ثشيت بةراوردكرنا رَيذا وان 
و ب   .  )) وى  بو خانةنشینا  برين  ىَل هاتینة  ئةوَين  ث��ارا 
شَیوةيةكَی طشيت هةمي ئةو حالةتَي زيان لَي دهَینة 
كرن و ثاشةروذا وئ دياردبیت، و ل ظَيَى ديار دبیت كو 
نةضاركرية  تايبةمتةند  دادطةها  عياقي  ياسادانةرَى 
و ثَیتظی ية كومةكا  بدةست نیشانكرنا قةرةبوكرنَی 
ثیظةرا بةرضاظ وةرطريت ئةوا كو مادةيا ناظربى دةست 
كارانة  سروشتَی  ذى  ئةظة  نوكة,  ب��ةرى  كرين  نیشان 
ئةطةر كارَين بزةمحةت بن يان كارَين بساناهی بن و 
دةمَی خزمةتا كاركةرى هةر طوذمةيةك و ذَى برينةك 
و ح��ال��ةت��ةك��َی دي���رت ه��ةب��ی��ت خب��وظ��ةدط��ري��ت, و لسةر 
دادوةرى ية ظةكولینَی ذ قةرةبوكرنَی بكةت د روكنَي 

بةرثرسیارةتیا شارستانی دا ذ خةلةتی و زيانَی و هةظبةندا 
ثَیطظةكرَيدانا وان ئةطةر  بو وى هاتة سةملاندن كو 
ئةظ روكنة َيت ثةيدا بوين و دظَیت حوكمی لسةر خودان 

كارى بدةت ذ قةرةبوكرنا كاركةرى.
س��ةرةراى هندَى كو ياسادانةرَى عياقی جوداهی يا 
كرى دناظبةرا دةمَی ئاطةهداركرنَی و قةرةبوكرنَی ذ 
هةلوةشاندنا بزيدةطاظی لديف مادا)918( برطا دووَى ذ 
ياسايا شارستانی و مادا)36( برطا سیَي ذ ياسايا كارى 
يا عياقی يا ذمارة 71 يا ساال 1987 ئةطةر كاركةرى 
ظیا طرَيبةستا كارى  يا دةمَی وى َ نةدةست نیشانركی 
هوشداريةكا  ك��و  مب��ةرج��ةك��َی  بینیت  ب��دوم��اه��ی��ك 

نظَیساى ئاراستةى خودان كارى بكةت بةرى )30( روذان 
بو  نیشان ك��رن  دةس��ت  ي��ا هاتیة  م��َی��ذوو  ذ  ب��� كَیماسی 
كاركةرى  ئةطةر  و  طرَيبةستَی,  ئینانا  بدوماهیك 
بةرى  يان  ئاراستةكرنا هوشداريَي  بَی  هَیال  ك��ارَى خو 
هَیتة  دَى  دا  بةندى  ئةظی  د  نیشان ك��رى  دةس��ت  دةم��َی 
خ��ودان ك��ارى كو  بو  قةرةبويَی  بدانا  ثَیطيى ك��رن 

يةكسان بیت دطةل دةمَی هوشداريَی يان دةمَی مايي.
ذ  شارستانی  ياسايا  جوداهیا  كرن  تَیبینی  ودهَیتة 
ياسايا كارى د دةست نیشان كرنا طوذمَی قةرةبوكرنَی 
ئینانا  بدوماهیك  ذ  ك���ارى  خ���ودان  زَيدةطاظیكرنا  ذ 
طرَيبةستا كارى و طروظة ذى لسةر ئةظَی ضةندَى ئةوة 
نیشان كرى  دةس��ت  يا  قةرةبوكرن  ياسايا ك��ارى  كو 
دوو جارا هندى ثاداشتا دوماهیكا خزمةتَی بةىَل ياسايا 
لطورةى  كرى  نیشان  دةست  يا  قةربوكرن  شارستانی 
ذي  دروس���ت  ب��وض��وون��ا  و  تايبةمتةند  دادوةرَى  ديتنا 
طشتی  ثرةنسیثَي  جَیبةجَیكرنا  ك��و  ئ��ةوة 
ب��َه��ت��ةك��رن ب���� ئ���اواي���ةك���َی كو 
كاركةرى  ل��س��ةر  ح��وك��م 
ب���ه���َی���ت���ة س����ةث����ان����دن ب� 
ث��َی��دان��ا ق���ةرةب���وي���َی ب 
حةتا  كريَي  هةمی 
هاتنا  دوم��اه��ی��ك 
و  وى  خ���زم���ةت���ا 
ن����اب����ی����ت ئ����ةو 

قةرةبوكرنة 
كیمكرن  ت�����ةن�����ه�����ا ب���ه���َی���ت���ة 

ك���ارك���ةرى ئةطةر خودان كارى سةملاند كو 
ك��ري��ارةك��ا ئ��ةجن��ام داى ل��دةم��َی ئ��ةداك��رن��ا كارةكَی 
ذ  كاركةرى  ثاراستنا  بو  و  دا,  نوى  دطرَيبةستةكا  د 
زَيدةطاظیا خودان كارى ذ بدوماهیك ئینانا طرَيبةستا 
يا  ياسايی  لیذنةكا  دَى  رةوا  ئ��ةط��ةرةك��َی  ب��َی  ك��ارى 
كرَيكاران  سةنديكا  ل  ئینانا  ثَیك  هَیتة  تايبةمتةند 
ئةطةرَين  ذ  ب��ی��ت  ظ��ةك��ول��ي ك���رن  وَى  ئ��ةرك��َی  ك��و 
ب�  ب��ارودوخ��َي  و  ئینانا طرَيبةستَي ك��ارى  بدوماهیك 
كرَيكاريظة كرَيداى, دطةل بلند كرنا دوزةكا تايبةت 
ب� قةرةبوكرنا كاركةرى ذ زَيدةكاظیا خودان كارى ذ 

دوماهیك ئینانا كارى بَی هیض ئةطةرةطَی رةوا.
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كو  بیت  ئة و  وَى  ئارماجنا  س��زادان��َی  ياسايا  ئةطة ر 
كومة الية تی  يا  ئاشتی  تاوانباركرنَی  سیاسة تا  برَيكا 
بة النسة كَی  ثیتظیة   سیاسة تة   ئ��ة ف  ب��ك��ة ت،  ب��ة رق��ة رار 
ث��ة ي��داب��ك��ة ت دن���اظ���ب���ة را م���اف���َی دة ول����ة ت����َی د س����زادان����َی و 
قة دة غة كرنا تاوانان دا و مافَی مروظی د ئازاديَی دا، ويا 
ثَیتظیة لسةر دةولةتَی دضارضوظَی  ثیشةيا خودا  هةمی 
بةرذةوةنديَي ياسايی ثارَيزيت، وهةلبةت ئةظ ضةندة ذي 
نةبتنَی دطةظیتة سةر بةرذةوةنديَي كومةاليةتی بةلكو 
و ئةف ماف  ئازاديَي هاوالتیان خبوظة دطريت،  و  ماف 
ئازاديانة ذي حبوكمَی سروشتَی خويَی مروظايةتیظة  و 
ظة  ياسادانةرَى سزادانَی  اليَی  ذ  ثاراسنت  بهَینة  ثَیتظینة 
ثاراستنا  مبةرةما  هاظَینت  بهَینة  ظة  ثاشطوه  نابیت  و 
بيا  ه��زرو  ئةظان  رةوانطةيَي  ذ  و  كومةاليةتی.  مافَي 
ثَیتظیة ل سةر دةسهةالتدارَى سزادانَی ثشتةظان بیت بو 
دةستهةالتدارَى ياسادانانَی د دةولةتَي دا، دا بشَیت تَیكستَي 
كو  وهزرَين  فةرمان  دضارضوظَی  دابنَیت  سزادانَی  ياسا 

ثةيوةنديدار.  وان ك��ةس��َي  س��ةر  ل  ف��ةرز دك��ةت 
ب����وارَى دةس���ت ل��س��ةر هاتیة دان���ان ذ اليَی  ئ��ةو 
رَيكخستنا  د  ظ��ة  ي��اس��ادان��ان��َی  دةس���ه���ةالدارَى 
ذ  ه��ةر  ب��ةرب��ةالظ��ن  ثرةنسیثَي  ئ��ةو  دا  م��اف��ان 

سةردةمَی دياركرنا مافَي مروظا ل ساال 1789، 
جونكة ياسادانةر ثةنا نابةتة بةر بةرتةنكرنا لسةر 

دةستهةالتا  ذ  ياسايا  و  زورداري���َی،  يان  ئازاديان 
ذ  دةربرينَی  دةرك��ةت��ی  ياسادانانَي 

حةزَين مللةتي دكةت، 
ئةظَی  ول��دي��ظ 

نیشانكرن  دةس���ت  ده��یَ��ت��ة  جظاكی  ئ��ارم��اجن��ا  ض��ةن��دَى 
تةنها  ث��ةي��ادةك��رن��َی  وئ��ةظ��َی   ، ئ��ازادي��ان  ثةيادةكرنا  ب��و 

ياسادانةر تايبةمتةندة ب� دةست نیشانكرنا بوارَى وَى. 
ب����ةىَل ئ���ةظ ض��ةن��دة ئ����ةوَى رام���ان���َی ن����ادةت ك��و هیض 
جونكة  دةس��ت��ه��ةالت��داري��َی،  ئ��ةظ��َی  ب��و  نینة  رَيكخستنةك 
ي��اس��ادان��ةرَى دةس��ت��ورى ثرةنسیثَي دس��ت��ورى دادن��َی��ت بو 
فةلسةفا  يان  ياسايی  هزرَين  رَيكخستنا  و  كونرتولكرن 
سزايی. و ل ثَیشیا هةمیا ثرةنسیثَی بتنَی بونا ياسايَی، 
ياسادانةرى  بسثوريا  كو  ئ��ةوة  ضةندَى  ئةظَی  رامانَی  و 
كَیشَي  ضارةسةريا  بو  بتنَی  ياسادانانَی(  )دةستهةالتا 
ذى  خب��و  ي��اس��ادان��ةرى   و  ي��ة،  دا  وى  دبسثوريا  دكةظنة 
بكةت  نینة خو خالس  ئةو ماف  ثرةنسیثی  ئةظی  لديف 
ضارةسةركرنا  ب��ةرث��رس��ی��ارةت��ی��ا  ذ  ظةكَیشیت  خ��و  ي��ان 
ئةظان كَیشةيان و طةرةنتیةكا ثَیتظی دابي بكةت بو 
ثیادةكرنا ماف وئ��ازادي��ان، و ل ظ��َيَى ئةظ ثرنسیبة دوو 

مةرةما جبه تینیت:

يةكةم: رَيكخستنا ماف و ئازاديا 
جونكة  مللةتي،  نوينةرَين  برَيكا 
ماف  بو هةمي  بنةمايةكة  ياسا 
و ئازاد يَي سةر تَینة راوةستاندن 
باسي  ئ��ةم  وةك��ی  ريكخسنت،  و 
نیشانكرنا سنورَيت ماف و ئازاديا 
دكةين، بةس يةك دةستهةالت 
ت��اي��ب��ةمت��ةن��دة ب وَى  ه��ةي��ة 
ضةندَى ئةو ذي دةستهةالتا 

ياسادانانَی ية.

دة   ستهةالتا 
تاوانباركرنَى 

دضارضوظَى ياسايا 
سزادانَى دا

د.دلشاد عبدالرمحن يوسف
مامؤستايَى ياساتاوانَى/ كوليذا ياسا و راميارى/ زانكؤيا نةورؤز
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دةستهةالتداريا  م��اي��ت��َی��ك��رن��ا  ن��ةه��َی��الن��ا  دووةم: 
ئازاديا  و  م��اف  وان  بطةهینتة  زيانَی  كو  جَیبةجَیكار 
ب��َی رةزام��ةن��دي��ا دةس��ت��ه��ةالت��داري��ا ي��اس��ادان��ان��َی ئةواكو 
نادةتة  رَى  ثرةنسیثة  ئ��ةظ  دك���ةت،  مللةتی  نوَينةرةتیا 
بَی  بكةت  مايتَیكرنَی  كو  جَیبةجَیكار  دةستهةالتداريا 

رةزامةنديا ياسادانةرى دوى بیاظي دا.
دضارضوظَی  راس��ث��اردن��َی  دكَیشیتة  م��ة  ض��ةن��دة  ئ��ةظ 
سزادانَي دا، و ئةطةر ئةم زظرينة هةلويستَی ياسادانةرَى 
رَيداية  ي��اس��اي��َی  ك��و  بیني  دَى  ع��ياق��َی  ل  دةس���ت���ورى 
 1970 س��اال  دس��ت��ورَى  ل   )21( م��ادا  ل  )ب(  برطا  لديظ 
كارى  كو  جَیبةجَیكار  دةستهةالتداريا  )هةلوةشاندى( 
ب دةستهةالتیا سزايی بكةت ب رَيكا رَينمايان، و ئةظة يا 
ثشت راست كرية ب رَيكا مادا )1( ياسا سزادانا عياقی 
ذمارة 111 يا ساال 1969 ئةوا تَیدا هاتي: )هیض سزايةك 

ل سةر كريارةكَی يان قةبیلنةكرنةكَی نابیت تةنها 
ئةطةر ياسايي تَیكست لسةر تاوانباركرنا وى كربیت ل 
دةمَی ئةجنامدانا وى دا...(. و ئةظةذى رامانا وَى ضةندَى 
ددةت كو دةستهةالتداريا جَیبةجَیكار  بو وَى هةية ثیادا 
رَيكةثَیدانا  ريَ��ك��ا  ب  بكةت  ت��اوان��ب��ارك��رن��َی  دةستهةالتا 

ياسايي ظة.
ئةظ رَيكةثَیدانا دوو جورة: يان رَيكةثَیدانةكا ياسايي 
يا طشتی ية بو دةستهةالتداريا جَیبةجَیكار، و ل ئةوى 
بةسنت  ثشت  ب�  تاوانا  دةستنیشانكرنا  دبیت  ضَی  دةم��ی  
ب� ياسايَی. و ئةظَی ضةندَى دةق لسةر  ب� ياسايي بیت نة 
هاتیة كرن د برطا )ب( ذ مادا )21( ذ دستورَى عياقَی 
يا  ياسايی  رَيكةثَیدانةكا  دَى  ذي  ي��ان   .1970 س��اال  ي��َی 

دةردكةظیت  دياركرى  اليةنةكَی  بو  كو  بیت  تايبةت 
دةس���ت نیشانكرى  ب��اب��ةت��ةك��َی  د  ذالي��ةن��َی ك��ارط��َيى 
تاوانَي  دب���وارَى  ض��ةن��دَى  ئةظَی  لسةر  ومنونةيةك  ن  دا، 
ئابورى دا،  ئةوة كو ياسا دب��وارَى ئةظی جورَى تاوانا دا 
دبیت  ض��َی  كو  هونةرية  زانینةكا  ثَیتظی  و  دخ��وازي��ت 
ئةظَی  وةكی  و  نةبیت،  رَيطةثَیدارى  دةستهةالتا  لدةف 
ئازاديا كةسايةتی  لسةر  بةندةكَی  هیض  رَيطةثَیدانَی 
طشتی  ثرةنسیثَي  ي��اس��ادان��ةر  جونكة  ضةسثینیت،  ن��ا 
ث��ا دةستهةالتداريا  ب���ةىَل  دادريَ���ذي���ت   ت��اوان��ب��ارك��ن��َی  ب��و 
دهَیتة  كو  ئةوا  دياردكةت  تاوانَی  بنیاتَی  جَیبةجَیكار 

ثاراسنت ضارضوظَی تاوانباركنَی دا.
دةستورى  هاتة طهورين ثشتی  ب��ارودوخ��ة  ئةظ  ب��ةىَل 
تَیبینكرن كو  دهَیتة  و  دةرك��ةت��ي،   2005 س��اال  يي  ن��وى 
ت��اوان��ب��ارك��رن��َی تةنها يا  ي��اس��ادان��ةرى دةس��ت��ه��ةالت��داري��ا 

ي��اس��ادان��ان��َی دا لديظ  كرية ددةس��ت��َی دةس��ت��ه��ةالت��داري��ا 
ئةظَی  د  و   ،2005 دةس���ت���ورَى  ل   )19( م���ادا  ذ   )2( ب��رط��ا 
) تةنها ب دةق( هاتیة بكارئینان،  دا دةستةواذةيا  برطَی 
تاوانةك  دا دةق هاتیة كرن كو )هیض  و برطا ناظربى 
هةبیت...(  ث��َی  ياسا  ئ��ةط��ةر  تةنها  نینة  س��زاي��ةك  ي��ان 
ياسادانةرَى  ك��و  دي���اردك���ةت  ض���ةن���دَى  ئ����ةوَى  ئ��ةظ��ة  و 
ئَیخستیةت  يا  تاوانباركرنَی  دةستهةالتداريا  دةستورى 
ظة  ياسادانانَی  دةستهةالتداريا  برَيكا  دا  مللةتی  دةستَی 
دةستهةالتداريا  سةر  ئَیخستیة  يا  وقةدةغة  )ثةرلةمان( 
دا  تاوانباركرنَی  سیاسةتا  دناظ  خو  كو  دا  جَیبةجَیكار 

تَیكهةل نةكةت. 
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باشیَي  و  دةستةبةري  روهنكرنا  كو  خوياية  يا 
ب  نیاسي  وةبةرهةمَینةرىدهَینة  بو  ثَیشكَیشكرى 
يَی  وى  ثروذَى  و  وى  مافَي  كو  ئةوَين  موكم  ئاالظَي 
توشی  مةترسیةكا  هةر  ذ  دثارَيزن  وةبةرهةمئینانَی 
وةبةرهةمئینانَی  باشیَي  و  دةستةبةرى  و  دبیت  وى 
دجوراو جورن دناظبةرا يَي نافخويی كو ياسايا نافخو 
طةرةنتیا وةبةرهةمهَینةرى دكةت و يَي نیظ دةولةتی 
دادوةري  دةستةبةريَي  و  دةولةتی  نیظ  ثةیانَي  كو 
ضارةكرنا  دةستةبةريَي  ئانكو  دكةن  وى  طةرةنتیا 
دا،و  دةولةتَی  و  وةبةرهةمهَینةرى  دناظبةرا  ناكوكیان 
ئةظ  دياركةين.  برطان  سَی  لسةر  هَي  لظَيَى  دَى  ئةم 
دةستةبةري و باشیةلسةر سَی جوران دابةش دبن جورَى 
ذَى ستاندنا  يَي سةثاندنی لسةر  ياسايی  بةندَين  ئَیكَی 
مولكداريَی و يَی دووَى سظكرنا بارطرانیا باجَی و يَی سیَي 
ئاسانكاريَي دراظی و دارايی و كارطَيى و ثاشی ئةم دَى 
هَي ئةوانا ب� ئاوايةكَی كورت شلوظةكةين هةروةكی 
لسةر  يَي سةثاندنی  ياسايی  هاتی كوبةندَين  خلوارَى 
ذَى ستاندنا مولكداريَی ئةطةر مافَی مولكداريَي وةسف 
بكةت د فقها ياسايا تايبةت دا كو مافةكَی طشتطي 
دبیت  دةستكاريكرنَی  توشی  ئةظ مافة هةردةم  رَيطية  و 
برَيكا بكارئینانا  و ذى دهَیتة ستاندن ذاليَی دةولةتَی ظة 
ئاالظَي ياسايی يَي جوراوجور ولظيَى ترسا ذ ذَى)ستاندنا 

مولكداريَی( دبیتة ئاستةنطةك مةزن هةمبةر جةمسةرَى 
ئةطةرَى  ببیتة  دبیت  ضَی  دا  دكةتوار  سةرمايةداريَی 
دويرئَیخستنا وةبةرهةمهَینةرا ذ ئةجنامدانا ضاالكیَي 
خو يَي بازرطانی و ديارترين بةند ذى قةدةغةكرنا ذَى 
ستاندنا مولكداريا وةبةرهةمهَینةرى ية، و نة جوداكرنة 
د ذَى ستاندنا مولكداريَی دا، وثَیطَيي كرنة ب� ئةداكرنا 

قةرةبوكرنَی، و ذى ستاندنا مولكداريَی:
مولكداريَي  ستاندنا  قةدةغةكرنا  ياسايَي  هندةك 
مبةرةما ثالثَیظةنانا وةبةرهةمهَینةرا و هاندانا وان ذبوو 
و  دةرئَیخسنت  هاتنة  بازرطانی  ضاالكیَي  ئةجنامدانا 
ضَی دبیت ئةظ قةدةغةكرنة يا رةها بیت و ضَی دبیت يا 
مةرجدار بیت بهندةك مةرجَي دياركرى لطورةى نَيينا 
د  خلوةدطريت  بوضوونا  ئةوَى  و  نشتیمانی  ياسادانةرَى 
يا ثَی هاتیة  ئاماذة  دا. ئةظَی ضةندَى  وةبةرهةمئینانانَی 
يا  كوردستانَی  هةرَیا  وةبةرهةمئینانا  دياسايا  كرن 
ئاماذة  دا  وَى  دبرطَي  كو  ئةوا  دا   2006 ساال  ذمارة)4( 
دابي  وةبةرهةمهَینةرى  بو  ياسايَی  كو  دةستةبةريَي  ب� 

كرين دكةت.

1- قةدةغةكرنا رةها ذبوو ستاندنا مولكداريَي.
دانثَیدانَی  وةبةرهةمئینانَی  ياسايا  دظَیت  ذى  ئةظة 
ئةظ  و  بكةت  رةها  مولكداريا  ستاندنا  قةدةغةكرنا  ب� 

دةستةبةريَين وةبةرهةمهَينةرى د 
ياسايا بةرهةمئينانَى يا عيراق يا نوى دا

ياسا ذمارة)13( يا ساال 2006 يا راستظةكرى ل ساال 2014
ياسايا هةرَيما كوردستانَى ذمارة)4( يا ساال 2006

م. د. بةمسان نةواف فةحتي
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هاندانا  بو  طرنكة  ثالثَیظةنانةكا  قةدةغةكرنة 
دةست  و  خومالكرنَی  دةستةبةريا  ب�  وةبةرهةمهَینةرى 
دانانة سةركرنَی بةىَل ثا ئةو د ئةظی شَیوازى دا مبالغَی 
دكةت ذبةر دةولةت نةشَیت دةست بةردارى ذ خومالكرنَی 
بیت ذ ذبةر كو ئةظ مافَی يَی دةولةتَی ية و دشَیت ستاندنا 
دادثةروةرانة  قةرةبويةكا  بةرامبةر  بكةت  مولكداريَی 
بةرئاقالنةية  كارةكَی  دانانةسةركرن  دةست  بةىَل 
بَی  ئةطةرَى  دبیتة  دانانةسةركرن  دةست  ضنكَی 
قةرةبوكرنَی،  و  وى  مافَي  ذ  وةبةرهةمهَینةرى  باركرنا 
لسةر  باس  راستطويانة  ئاوايةكَی  ب�  مصرَى  دةستورى 
و  يا كرى:  بو ستاندنا مولكداريَی  قةدةغةكرنا مبةرج 
لثةى ئةظَی قةدةغةكرنَی ضَی دبیت ستاندنا مولكداريا 

بةىَل  بهَیتةكرن  وةبةرهةمهَینةرى 
دةستنیشانكرى،  مةرجَي  بهندةك 

وةبةرهةمئینانا  سیستةمَی  و 
يا  ضةند  ئةظ  سعودى 

ئةوا  كرى  ثشراست 
 .....  ( دبَیذيت  كو 

ستاندنا  نابیت  ضَی 
ب�  سةر  مولكداريا 
ى  ر مهَینة هة ر بة ة و
ن  كر بهَیتة
ب�  يان  بطشتی 
ثارضةيی تةنها ذبوو 

طشتی  بةرذوةنديا 
بةرامبةر  نةبیت 

كا  نة كر بو ة ر قة
دادثةروةرانة و لثةى ثةيرةو 

ذى  مةرجة  ئةظ  و  ورَينمايان( 
ئةظةنة ئَیك مةبةستا طشتی ية 

طشتی  بةرذةوةنديا  ثَیداويستیَي   ( يان 
نة(:

2- ثَيتظى بونا راضاوكرنا بريارَين ياسايى.
طرنكة  دةستةبةريةكا  كو  هذمارتن  دهَیتة  ئةظة 
دةست  بريارا  ية  ثَیتظی  كةواتة  وةبةرهةمهَینةرى  ذبوو 
و  رَيكاران  لطورةى  دةرئَیخسنت  بهَیتة  دانانةسةرَى 
و  هاتي  دا  نافخوى  دياسايا  يَي  ياسايی  دةستةبةريَي 
ساال2006  ل  يا  نوى  يا  عياقی  وةبةرهةمئینانا  ياسايا 
كو  كر  تةكةز  برطا)3(  ذ  مادةيا)12(  د  دةركةتی 
كرن  بهَیتة  خومالكرن  و  دانانةسةر  دةست  نابیت   ((
ياسايَي  ئةظَی  بريارَين  ب�  وةبةرهةمئینانانَی  ثروذى  بو 
بطشتی يان ثارضةك ذَى ذبلی ئةو بريارا داداوةريی كو 

دةرحةق وى دهَیتة دةركرن(( سظكرن ذ بارطرانیا باجَي: 
وبةرهةمئینانانَی  ياسايَي  جوربونا  جوراو  سةرةراى 
تَیبینی دهَیتةكرن كو ئةو دانثَیدانا ب� مامةلةيَي باجَي 
يا جیاوازة بیت وةبةرهةئینانَي و ب� هةر ئاوايةكَی بیت 
مامةلةيَي باجَي بو وةبةرهةمئینانَی دئةجنام دا ئارماجنا 
مبةبةستا  وى  لسةر  ية  باجی  بارطرانیا  سظكرنا  وَى 
د  بازرطانی  ضاالكیيََ  ئةجنامدانا  بو  وى  هاندانا 
دةولةتَی داو ئةظ ضةندة دهَیتة ئةجنام دان ب� دوو شَیوازان 
ئةو ذى نةهَیالنا ئاستةنطَي باجَي يان سظكرنا وَى ية ذ 

رادَى وَى: 
كرنطرتين  ذ  هذمارتن  دهَیتة  باجَی  دانا  دووجارا 
ئاستةنطَي باجَی يَي كو ثرتيا وةبةرهةمَینةر توش دبن 
زَيدةبارى هندةك رَيكارَين ياسايی يَي باجَي 
يَي ديرت ذبةر هندى بةرهةنكاريكرنا 
دووجار  نةهَیالنا  ثَیتظی  وَى 
ذاليةكَی  ية  باجَی  دانا 
ئةوان  راستظكرنا  و  ظة 
نةهَیالنا  يان  رَيكاراية 
ديرت  ذاليةكَی  واناية 
دَى  ئةم  ولظَيَى  ظة 
هةمی  بةحسَی  هَي 

حالةتان كةين.
دان�����ا  ج�������ارا  دوو 
كارتَیكرنَی  ب���اج���َی 
وةبةرهةمئینانا  ل 
ب���ط���ش���ت���ی دك��������ةت و 
ئ������ةط������ةرةك بو  دب���ی���ت���ة 
يا  ب��اج��َی  ب����وارَى  مايتَیكرنا 
بةندةكا  و  دةول��ةت��ةك��َی  ذ  ثرت 
طرنك لسةر ئازاديا ظةطوهاستنا 
س��ةرم��اي��ان و ئ��ال��وط��ورا ب��ازرط��ان��ی ثَیك 
هندَى  س���ةرةراى  ذناظربن  بهَیتة  ية  ثَیتظی  يا  و  دئینیت 
مادةم  و  دا  ياسايَی  نَيينا  د  رةواي���ة  ئ��ةو ك��ارةك��َی  كو 
دووجارة دانا باجَی بشَیوةيةكَی ذ شَیوان كارتَیطرنَی 
لسةر سةرجةمَی وةبةرهةمئینانانَی دكةت ئةظجا لسةر 
دانة  دووج���ارة  ئةظی  ي��ة  ثَیتظی  نشتیمانی  ي��اس��ادان��ةرَى 
نةهَیلیت تاكو كارتَیكرنَی لسةر ئَیك ذ كرنطرتين 

ثالنةرَين وةبةرهةمئینانانَی نةكةت.

3- هاندان و باشيَيـن باج دانَى:
ددةن  هةول  طشتی  شَیوةيةكَی  ب�  وةبةرهةمهَینةر 
وةبةرهةمئینانا  ذ  بینن  بدةستخوظة  قازانج  مةزنرتين 
ثارَيت خو و ثاشی ئةو ثَیش بريارا وةبةرهةئینانَی بدةت 
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دكةت  باالنسَی  ئةو  دةسنیشاكرى  دةولةتةكا  ل 
دناظبةرا داهاتَی ذ وةبةرهةمئنانَی دهَیت و مةترسیَي كو 
هندَى  ذبةر  داهاتی  وةرطرتنا  مبةرةما  خولبةردطريت 
دةستةبةريَي  ذ  شَیوازى  ئةظَی  دةولةتَی  لسةر  ية  ثَیتظی 
ئاسانكاريَي  رَيذةيةكا  هندَى  ذبوو  بطوهوريت  دارايی 
وةك  هاتی  سةرمايَي  بو  كارطَيى  و  دارايی  و  دراظی 
رَيكةك بو سةرجةمَی وةبةرهةمئینانَی و ئةظ ئاسانكارية 
بظةطوهاستنا  وةبةرهةهَینةرينة  ئازاديا  ب�  طرَيداى 
رةسةنیا وةبةرهةمئینانَی و داهاتَي وَى بو ذدةرظة زيدةبارى 
مافَی د رةفتاركرنا دثروذةى دا ذبةر هندَى ئةم دَى هَي د 

دوو حالةتان دا دياركةين. 

أ - ئاسانكاريَيـن دراظي:
ئةواكو  هةى  يا  مةزن  كرنطیةكا  دا  دئةظَی 
ئازاديَی  ذ  دكةت  وةبةرهةمهَینةرى  ثَیشكَیشی  ياسا 
وَى  داهاتَي  و  وةبةرهةمئینانَی  رةسةنیا  دظةطوهاستنا 
دا بو ذ دةرظة زَيدةبارى ظةطوهاستنا كريَي كرَيكارَين 
وةكی  ئاستةنطیا  و  دا  وةبةرهةئینانَی  ثروذَى  د  بیانی 
رَيكارَين  بزةمحةتكرنا  يان  ظةطوهاستنَی  ئةظَی 
راكَیشانا  مبةرةما  طرنك  كوسثةك  دبیتة  وَى 

وةبةرهةمهَینةران.

ب - ئاسانكاريَيـن دارايى وكارطرَيى:
هةول  دبةن  ذدةرظة  بو  وةبةرهةمئینانَی  دةولةتَي 
ثةيدا  خو  هاوالتیَي  بو  ياسايی  ثاراستنةكا  ددةن 
توشی  ياسايی  دةستةبةريَي  ئةطةر  هةرضةندة  بكةن 
طوهورينَی و هةلوةشاندنَی بنب ذبةر هندَى ثةنايَی دبةنة 
و  دووانةيی  رَيكةفتنَي  وةك  ديرت  يَي  ياسايی  رَيكَي  بةر 
مة  وةل  ئةظة  و  وةبةرهةمئینانانَی  يَي  اليةنی  طةلةك 
دكةت خو قورتال بكةن ذ دةستةبةري و باشیَي ياسايی 
ئةم  و  وةبةرهةمئینانَی  ثاراستنا  ذبوو  دسةثینیت  ئةوَين 

دَى هَي ئةظان شَیوازان دياركةين.

أ- ثيظةرَى مامةلةيا وبةرهةمئينانَى:
برَى يا رَيكةفتنَي نیظ دةولةتی يَي طرَيداى ب� هاندان 
وثاراستنا وةبةرهةئینانَی دياردبیت كو طةلةك ثیظةرَين 
ياسايی يَي هةين كو برَى يا وان ضارضوظةكَی طشتی 
دةسنیشانكرنا  و  وةبةرهةمئینانَی  ئةظَی  مامةلةيا  بو 
دةستةبةري وباشیان دهَیتة دانان و ذ كرنطرتين ئةظان 

ثیظةران ئةظةنة:

1- مامةلةيا نشتيمانى بو وةبةرهةمئينانَى:
ئةظی  كو  ئةوة  نشتیمانی  مامةلةيا  ذ  مةبةست 

شَیوازَى  وةبةرهةمئینانانی هةمان ماف و دةستةبةرى و 
نشتیمانی  وةبةرهةمهَینةرى  كو  ئةويَي  هةين  باشیَي 

ددةولةتا وةبةرهةمئینانَی دا هةين.

2- مامةلةيا وةبةرهةئينانَى لثةى بنةمايَى دةولةتا ئَيكَى 
يا بـ ضاظدانَى.

دةولةتا  كو  ئةوة  ثیظةرى  ئةظی  ذ  مةبةست 
بدةت  سوزَى  دكةت  خبو  وةبةرهةمئینان  راكَیشانا 
دناظبةرا  و  وَى  دناظبةرا  دةولةتی  نیظ  رَيكةفتنا  لثةى 
مامةلةيا  كو  دكةت  رةوانة  وةبةرهةمئینانانَی  دةولةتا 
وةبةرهةئینانا سةر ب� ئةظَی دةولةتَی ظة ب� باشرتين مامةلة 

بكةت.

مامةلةيا  بنةمايَى  لثةى  مامةلةيَيـن وةبةرهةمئينانَى   -3
وةك هةظ.

مامةىَل  وةبةرهةمهَي  دةولةتا  ثیظةرى  ئةظی  لثةى 
بهةمان مامةىَل دكةت ئةوا كو ثَي دطةهیت د هةرَیا 
دةولةتَی دا و ئةوا كو ئةو وةبةرهةمهَینةرة دطةهیتة وَى 

برةطةزناما خو.

ئةوَين  ياسايى  دةستةبةريَيـن  بو  ئَيكسةر  رَيكخستنا   -4
وةبةرهةمهَينةرى هةين:

ئةو ذى ئةوة كو دةولةتا اليةن درَيكةفتنا نیظ دةولةتی 
دا دانانةكا ئَیكسةر و تَيوتةسةل بو دةستةبةري وباشیان 
يا  ذ  ثَیشكَیش بكةت ئةواكو هةر ئَیك وةبةرهةمئنانَی 

ديرت بدةسخوظة دئینت.

ب- دةستةبةريَيـن  كو طرَيبةستا وةبةرهةمئينانَى دانثَيدانَى 
ثَى دكةت.

وةبةرهةمئینانَی  طرَيبةستةكا  دةولةت  دبیت  ضَی 
دطةل تاكة كةسةكَی يان كومثانیايةكَی يان هةر 
كةسةكَی ياسايی طرَى بدةت و ماف و ثَیطريَي اليةنَي 
و كرنطرتين  داين خبوظة دطريت  طرَيبةست طرَى 
دةستةبةريَي ذبلیكرنَی ئةوَين كو رَيكةفنت لسةر دهَیتة 
و  ذى مةرجَی جَیطيبون  ئةو  لثةى طرَيبةستَی  كرن 
مةرجَی دةستةبةريَی ية، وئةو دةستةبةريَي ياسايا عياقی 
راكَیشانا  لسةر  بةلطةنة  باشرتين  دكةت  طةرةنتی 
هةرَیا  يا  وةبةرهةمئینانَی  ياسايا  و  وبةرهةمهَینةرى 
وةبةرهةمئینانَی  هةبونا  د  مةزن  رولةكَی  كوردستانَی 
دناظ هةریَی دا دطَييت ذبةر هندَى دةستةريَي ياسايی 
رولةكَی مةزن دزَيدةكرنا وةبةرهةمئینانَی و زيدةكرنا 

شیانَي ئابورى دا دطَييت.
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بةلكو  ن��ةم��اي��ة،  ض���ووي���ي  س��ال��َی��ت  وةك  ط��ةش��ت��ك��رتن 
ئةم  نوكة  بووين حةتا  بةرفرةه  يَي  وَى  طةلةك ضةقَي 
دبیني كو طةلةك بیاظَیت ذيانَی خبوظة دطريت. وثرتيا 
مة يا طوه ل طةشتكرنَی و جورَين وَى بوى، و طةشتكرن 
ب��و طةشتكرنا  ي��ان  ب��رن��َی  م��ةرةم��ا خوشیَي  ب��و  دبیت  ض��َي 
ئايینی يان حةتا بو طةشتكرنا ضارةسةريَي بیت، بةىَل ثا 
طةشتكرنا خوكوشتنَی ضَي دبیت دياردةكا نوى بیت مة 
طوهلَي ببیت. و مرةم ذ طةشتكرنا خوكوشتنَی ئةوة كو 
داكو  دى  دةولةتةكا  بو  بكةت  سةفةرَى  رابیت  كةسةك 
ذيانا خو بدوماهیك بینیت بهاريكاريا كةسةكَی دى. و 
يا ب� ئةظي ناظی ياهاتیة بناظ كرن جونكة هندةك رَيكخراو 
و دام و دةزطةهَي بةرةبةالظ يَي هةين ل هندةك دةولةتان 
ثارةكَی  و  تاكة كةسان خبو  ب� سةرجنراكَیشانا  رادبن 

باش قازانج دكةن ذ كريارَين خو كوشتنَی. 
و ل مةها نیسانا ساال 2002 وةالتَی شاهنشینا هولةندا 
ئَیكةم وةالت بو ل جیهانی كوشتنا ب رةحم و خوكوشنت 
برَيكا كةسةكَی ديرت ب� ياسايي كرية. و ئةظ ياسايی بونة 
ئةوة  ذى  ئ��ةو  زةمحةتة  ب�  مةرجَي  هندةك  برَيكا  هةلبةت 
بكةت،  زور مةزن  ئازارةكا  ثَیتظیة نةخوش هةست ب  كو 
هةروةسا نةخوش ثَیتظیة بسةملینیت ب راثورتةكا ثزيشكی 
دةولةتَی  ل  ب��اوةرث��َی��ك��رى  ي��ا  ثزيشكی  لیذنةيةكا  ذ  ك��و 
دةرضوبیت كو ئَیشا وى ض ضارة بو نینن. و سةرةراي ئةظي 
ئاراستةى  داخازيةكَی  نةخوشي  سةر  ل  ثَیتظیة  مةرجی 
حوكمةتَي بكةت و ئةو دةم��َی نةخوش داخ��ازَى ثَیشكَیش 
دكةت ثَیتظی ية بتةمامی لسةر هوشَي خو بیت، و ل سةر 
حوكمةتَي ثشرتاستكرنَی بكةت كو ئةو يَی لسةر هوشَي 
حالةتَی  ذ  بكةت  ثشرتاستكرنَی  ية  حكومةتَی  سةر  ل  خو, 
ئةظی نةخوشی و بةرسظَی لسةر داخازيَی بدةت ب رازيبون 

يان رةتكرن.
دانوستاندنَی  وةالت  دووةم����ي  ب��و  بةجلیكا  وةالت����َي  و 
دط���ةل ئ��ةظ��ان ج���ورة ب��اب��ةت��ا ب��ك��ةت، ج��ون��ك��ة ي��اس��اي��ةك يا 
بذيانا  دوماهیكَی  ن��وذدارا كو  ددةت��ة  رَيكَی  ثةسةند كرى 
نةخوشَي خو بینن ئةطةر نةخوشَي وان داخاز كر ذبةر 
ئةوان ئَیش و ئازارَيت توش دبیت ذ ئةجنامَی ئَیشَي طران، 
مبةرجةكَی كو نوذدار بةرثرس حازربینت دةمَی ب كريارا 
هةروةكي  رةح��م  ب  )خوكوشتنا  رادب��ی��ت  خوكوشتنَی 
هندةك ناظ ىَل دكةن(. و ئةم دبیني كو وةالتَی بةجلیكا 
طةهشتیة 1807 حالةتَیت خوكوشتنَی بهاريكاريا نوذدارا 

ل ساال 2013.
ثَینج  ل  بتنَی  ئةمريكا  ئَیكطرتیَي  وياليةتَیت  ل  و 

نوذدارى كو قورضَي كوشندة بدةنة  دةنة  رَيكَی  وياليةتا 
ئةظ  هَیشتا  و  بةرداين  خو  حالةتَی  ذ  دةف  كو  نةخوشَي 
بارودوخة جهَی طةنطةشَي ية،  و وياليةتا ئوريغون ئَیكةم 
ياسايی  ب�  بهاريكارى  خوكوشتنا  بو  ئةمريكي  وياليةتا 
ب��ةرداى, و  ك��رى. و رَى داي��ة نةخوشَی دةف ذ حالةتَی خو 
نةخوشَي مَیشكی ئةوَين كو ذيانا وان كیمرت ل 6 هةيظا 
دةسظةئینانا  ب��و  بكةن  ثَیشكَیش  داخ��ازن��ام��ةك��َی  مابیت 
بینن.  دوماهیك  ب  ذيانا خو  دا كو  ن��وذدارى  راضَیتةكا 
وث��ش��يت ب��وري��ن��ا ث��رت ل ض��ةرخ��ةك��ی، وي��الي��ةت��ا واش��ن��نت يا 
ب� هةمان  ياسايَي  ظَی  بو ثةسةندكرنا  رازيبوية  ثايتةخت 
حوكمَي وياليةتا ئوريعون و ديفرا وياليةتا فيمونت هات 

و مونتانا و ل ئةظان نزيكا وياليةتا میكسیكو. 
بهاريكاريا  ك��ةس��ةك��ی  خ��وك��وش��ت��ن��ا  س��وي��س��را  ول 
كةسايةتی  ئ��ازادي��َي  ذ  هذمارتن  دهَیتة  دى  كةسةكَی 
دئةظی  دةركةفنت  ض  و  ثاراسنت  بهَینة  ثَیتظیة  ئةوَين كو 
مايف دا نةهَیتةكرن، مبةرجةكی ئةو كةسَی ب ظی كارى 
راتبیت كارَى نوذداريَي نةكةت، و ئةوى هیض بةرذةوةنديةك 
زيورخ  ب��اذيَ��رَى  ول  نةبیت.  دا  ك��اري  دئةظی  مفايةك  ي��ان 
لسةر  طَیشظةطَیشا  لسةر  دان  ئةجنام  هاتة  ريفراندوم 
دوثاتكر  ريفراندومَی  وئةجنامَي  ضَیبوى،  بابةتی  ئةظی 
بهَیتة  ئةف ك��ارة  نابیت  دبینیت كو  زي��ورخ  مللةتَی  كو 
قةدةغةكرن ضونكة ئةو ذ ئازاديَي كةسايةتیة و ذيان ذي 
ملكَی تاكةكةسیة بوى هةية  دیاهیكَی بذيانا خو بینیت 
طةنكی بظَیت و ضةوا بظَیت. و شةش دةزطةهَي تايبةمتةند 
ئاستَی  لسةر  دك��ةن  كَیش  ثَیش  خوكوشتنَی  خزمةتا 
سويسرا  ل  مةرجَي  كو  دبینن  ئ��ةم  و  سويسرى،  ئَیكةتیا 
بةس  ضونكة  دةول��ةت��ا  هةمی  ئاستَی  س��ةر  ل  ساناهیرتن  ب� 
رازبیونا نوذدارى ثَی دظَیت بو كريارا خوكوشتنَی و نوذدار 
ب� راثورتةكا ذاليَی خوظة بسةملینت كو حالةتَی نةخوشی 
دهَیتة  ئةظان حالةتان  هذمارا  و  ية.  دةركةتی  ذدةست  يَی 
خوكوشتنَی  حالةتَیت   )1000( نزيكی  ب�  ك��رن  تةمخي 

ساالنة ل سويسرا و رَيذا ذنكا )64%( و بیانیا )%73(.
برةحم  خوكوشتنا  ي��ان  ه��ةظ��ك��ارى  ب���  خوكوشتنا  و 
كارةكَی قةدةغةية د ياسايي و شةريعةتی دا ل روذهةالتا 
ناظي و هلةمی دةولةتَي ئیسالمی، وهةر كةسةك هاريكاريا 
نةخوشةكَی بكةت كوخوبكوذت دَى يَی  بةرثرس بیت ذب 
تاوانا كوشتنا ئةنقةست لديظ ياسايَي سزايي ل هةمي 
دةلةتَي عةرةبی و ئیسالمی، ض ئةو كةس نوذدار بیت يان 

هةركارةكَی ديرت بكةت.

طةشتكرنا خوكوشتنَى وهةلويستَى 
ياسايَين بةراوردكرنَى
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مامؤستا رةغةد خةزعةل عةبد
مامؤستايا دارايى يا طشتى و ياسادانانا دارايى/ بةشَى ياسا/ كوليذا ياسا و راميارى

و  كارا،  نة  يَي  باجَي  سیستةمَي  هةبونا  لذَير 
طشيت  دةستةكا  ونةجَیطييَي  نةدرست  ثَینطاظَیت 
يا باجَی، ول بن سیبةرا مةرجَي بقةردانا سندوقا درافَی يا 
نیظ دةولةني، هزرا )ذمارا باجَي( ثةيدابوو  يان هةروةكی 
كو  ئةوا  باجَی(  ثَیناسا  )ذمارا  بناظَی  نیاسي  دهَیتة 
جَیبةجَیكرنا  بةرةف  ثوزةتیظ  ثَینطاظةكا  وةك  هاتی 
دبوارَى  نةكةتي  ياكو  ئةلكرتونی  حوكمةتا  هزرا 
ساناهیكرنا  بو  ئةطةرا،  طةلةك  ذبةر  دا  جَیبةجَیكرنَی 
كارَى باجَي و ئةجنامدانا ضاكسازيَي باجَي زَيدةبارى 
كاريطةر  رَيكَي  ذ  ئَیك  هذمارتن  دهَیتة  ئةو  كو 
لظَيَى  ثرسیارةك  بةىَل  طةندةلیَي،  بنربكرنا  ذبوو 
شَیوازَى  ضةوابیت  دَى  ئةرَى  ئةوة  ذى  ئةو  دهَیتةكرن 
سیستةمَي ياسايي بو كاركرنَی ب ئةظَی ذمارَى؟ و ئةو 
ض ثارَيزةريزبةندى و طةرةنتیَي ياسايي نة دهَینة ثَیش 
ب�  باوةريا  لسةر  وان  هاندانا  بو  باجدةران  بو  كَیشكرن 

ئةظَی سیستةمي بةرى دةست بكاركرنَی بكةن؟
طروثةكا  ذ  دهَیت  ثَیك  كودةكة  باجَي  ذمارا 
لديظ  دةرئَیخسنت  دهَیتة  كو  دا  ئَیك  ديظ  ذمارَيت 
منونةيةكَی كو تايبةت بو وَى ضةندَى هاتیة بةرهةفكرن 
ل سةر كارتةكا ئلكرتوني كو ذ اليَي دةستةيا طشيت 
ياباجَی دةردكةظیت تايبةت بو هةر باجدةرةكَی ئةظجا 
ض كةسةكَی سروشيت بیت يان مةعنةوي بیت رابیت ب� 
ئةف  ثیشةسازى  يان  بازرطاني  كارةكَی  ئةجنامدانا 
باجا  ياسايا  ذ  )دووَى(  مادا  بن  دكةظیتة  ذى  ضةندة 
دةرامةتي يا عياقي ذمارة )113( ياساال 1982، و ب رَيكا وَى 
دةمَی دةستثَیكرنا كارَى باجدةرى و سروشتَی كارَى وى و 
جورَى كارَى وى دهَیتة دةست نیشانكرن، و ذمارا باجَي بو 
باجدةرى دهَیتة دان و بو هةر باجدةرةكَی ذمارةكا باجَی 
دهَیتة تةرخانكرن كو تايبةت بیت ب� ويظة حةتا ئةطةر 

دبیتة  ذى  ضةندة  ئةظ  بن،  جوراوجور  د  وى  ضاالكیَي 
و ثولینكرنا  بونا ذَيك جوداكرن  ب� ساناهیي  ئةطةرَى 
ذ  و  ثیادة دكةت،  ئةو  ئةوان ضاالكیَي  لديظ  باجدةرا 
ئةظی سیستةمي طرَيدانا كارَى  ب�  باشَیت كاركرنا  
كاركرنا  وةك  داية  باجَي  ودةزطةهَي  دام  دناظبةرا 
رَيظةبةريا باجا دةرامةتی دطةل خالَي سنوورى، و ئةف 
ذمارة دهَیتة هذمارتن ئَیك ذ بةلطةنامَي فةرمي ئةوَين 
دهَینة داخازكرن هندةك جاران بو رَيظةبةريا كاروبارَين 
ياسايي و فةرمی يان حةتا بو ظةكرنا هذمارا بةنكي، بو 
زاني ذمارا باجَي ناهَیتة طوهورين ثشيت تةرخانكرنا وَى 
بو باجدةرى ئةو ذى ئَیك ذ رَيكارَين ضاظدَيريَي نة لسةر 
جَیبةجَیكرنا  سالمةتیا  طةرةنتیكرنا  بو  وَى  دةركةتنا 
باجدةر  باجَي  ذمارا  رَيكا  ب  و  باجَی،  ذمارا  سیستةمَی 
فةرمانطةها  يَي  ئةلكرتوني  سايتَی  ب  طرَيدان  دهَیتة 
بساناهیت  كارطَيي  رَيكارَين  ضةندة  ئةظ  و  ظة  باجَي 
ل سةر  ئَیكسةر  باجي  دانثَیدانا  ثَیشكَیشكرنا  بو  دكةت 
سايتَی ئةلكرتونی و ضاظدَيريا كارَى باجَي يي باجدةرى ب� 
ئاوايةكَی روهنرت و بساناهیرت، بةىَل ل حالةتَی بةزربوون 
يان ذبيكرنا كارتا تايبةت ب ذمارا باجَي باجدةر دشَیت 
باجَي  فةرمانطةها  يَی  ئةلكرتونی  سايتَی  بطةهیتة 
بو  كو  ئةوَين  باجدةرى  زانیاريَیت  بوونا  داخل  رَيكا  ب 
ئةفجا  وةربطريت،  باجَي  ذمارا  دبیت كو  بساناهی  وى 
كادرةكَی  ثَیتظیة  سیستةمی  ئةظی  ب�  كاركرن  بو 
سیستةمَي  بكارئینانا  د  شارةزابیت  كو  هةبیت  تايبةت 
فةرمانطةهَي  د  وى  ضارةسةركرنا  و  كومثیوتةرى 
ثَیتظیة  دا  بةرامبةر  د  كو  ئةوا  دا  باجَی  َين  دةولةتَی 
كاركرنا   ب  هةبیت  ثَیتظی  شارةزايةكا  باجدةرى 

سیستةمَي ذمارا باجَی دا.
ذمارا باجي طةلةك باشی يَي هةين ئةم دشَي كورت 

ديتنا ياسايَي لدور 
جَيبةجَيكرنا ذمارا باجَي ل 

عيراقَي
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بكةين لسةر ئةظَي خلوارَى :
1. ساناهیكرنا كارَى حوكمةتَي.

2. دانانا سنورةكَی ذ خوظةدزينا ذ باجَي.
3. بنبنكرنا ناظَي وةكی ئَیك.

4. ساناهیكرنا رَيكارَين وةرطرتنا باحَی.
باجَي  ذمارا  ذ  قازانج  مةزنرتين  دةستظةئینانا  بو  و 
»دانا  ئیلكرتوني  َيت  باجَي  مستةحةقاتَي  ثَیتظیة 
ئیلكرتوني« بهَینة دان و ئةف ضةندة دهَیتة كرن ثشتی 
دان ثَیدانا بكوذمَی باجَي ب رَيكا ذمارا باجَي و داخلكرنا 
ئةلكرتونی  بشَیوَى  ثَیتظیة  كو  ئةوَى  باجَي  بهايَی 
رادبیت ب  ئةلكرتونی  وةرطرتنا  و سیستةمَی  دان  بهَیتة 
هذماركرنا بهايَی مةزاختنَي زَيدة يَي تايبةت ب� خزمةتا 
دانا ئةلكرتونی و ئاطةهداركرنا داخازكةرَى خزمةتَی 
دطةل  باجَي  بهايَی   ( كو  ذى  ئةو  بهايی  سةرجةمَی  ب� 

مةزاختنَي دانا ئیلكرتوني ية(.

و يا ثَیتظیة هندةك رَيكار و ثَيابونَي ياسايی بهَینة 
تر  بكةت كو طةرةنتی  باجَي  ذمارا  وةل  بوهندَى  دانان 
بَیذين  ئةم  بكةت  وة  و  بیت  تر  ثارَيزراو  و  تر  ثَیطيى  و 
يافةرة كو ياسايةك بهَیتة دةرئَیخسنت كو ذمارا باجَی 
رَيكبخیت يان راستكرظةكرنَی لسةر ياسايا دةرةمةتی يا 
باجي  ذمارا  و  بكةت   1982 ياساال  ذمارة)113(  يا  عياقی 

تَیدا بهَیتة دانان.
باجَي  ذمارا  شَیوازَى  سةرةتايی  ئاوايةكَی  ب�  و 
شَیوازةكَی نوية ل سةر باجدةرَى عياقي و ذ ئةوى دهَیتة 
كرنَی  ثَي  كار  ثَیطييا  ب�  باوةرى  كو  داخازكرن 
هةبیت، و طرنطیا ئةظی سیستةمي تايبةت ل ذَير ئةظان 
بارودوخَي ئةمنی يَي خراب دا ئةوَين وةل باجدةرَى دكةت 
ض يَی نافخويَي بیت يان يَی ذدةرظة بیت بكةت كو يَي دل 
تةنط بیت بةرامبةر هةر شَیوازةكَی نوى يَی نة بةربةالظ 
ثاراستنا  زَيدةبارى  كارا  رَيكخستنةكا  بونا  نة  ترسا  ذ 
ياسايی يا ثَیتظی، و ئةطةر ئةم سةحكةينة ذمارا باجَي ب� 
ئاوايةكَی سةرةتايی دَى بینَي كو سةثاندنا وَى ثَیتظي 
تايبةت  كو  هةية  زَيدةتر  رسوماتَي  و  ياسايةكَی  ب 
ذ  ثاراسيت  بنةمايةكَی  هةبونا  و  ئةلكرتونی  دانا  ب  بن 
باجَی  زانیاريَي  وةل  يان  ظة  ئیلكرتوني  لَیكرنا  تةعدايي 

ب� باجدةرى ظة بكةت كو شیانَي سةحكرنا  يَي تايبةت 
وان و بةالفكرنا وان و دزينا وان هةبیت.

و ض ثاراستنةكا ياسايي هةية دحالةتَی سةرثَیضیكرنا 
زانیاريَي  د  باجَی  ذمارا  دانانا  فةرمانا  ب�  دا  باحدةرى 
فروتنَی د يان كرينَی دا يان دانانا ذمارَى دبةلطةنامَي 
باجَي  ذمارا  كو  باجدةرى  ثَیدانا  نةدان  يان  دا،  تايبةت 
ياهةى بةرامبةر مامةلةيَي وى دطةل كةرتَی تايبةت، 
باجَي  ذمارا  بو هةر كةسةكَی  ياسايي ضیة  بريارا  و ض 
ئةظ  ثَیتظیة  بكةت،  داخل  خةلةت  زانیاريَي  يان  بدزيت 
و  دا  ياسايي  دضارضوظَی  رَيكخسنت  بهَینة  ضووى  خالَي 
بَیخیتة  باجَي  ياسادانةر ذمارا  ئةم ثَیشنیار دكةى كو 
غةرامَي  ب  تاوانباركرنة  ذى  ئةو  دا  باجَي  سزايَي  دناظ 
يان زيندانیكرنة بو ماوَى نةثرت ذ 2 ساال يان هةردوو سزا 

دطةل ئَیك بو وَي ياكو مةترسیا وَى هةبیت.
بهَیتة  ياسايةك  ثَیتظیة  ظة  ضاظدَيريَي  اليَي  ذ  بةىَل 
طشتی  دةستةيَي  و  فةرمي  جهةتَي  كو  دةرئَیخسنت 
قةدةغة بكةت سةرةدةريَي دطةل هةر كةسةكَی بكةت 
كو ئةطةر ئةوى ذمارا باجَي بدةستخوظة نةئینا بیت، 
ذمارَى  ئةظَی  ب�  تايبةت  يَي  سةملاندنَی  وبةلطةنامةيَي 
ديار بكةت، زَيدةبارى قةدةغةكرنا هةر دام ودةزطةهةكا 
سةرةدةريَي  تاكَي  و  كومثانیان  ذ  تايبةت  كةرتَی 
دكةن دطةل هةر كةسةكَی كو ذمارا باجَی نةبیت و 

ب سةملینیت مامةلةيَي هاتینة كرن دناظبةر ئةوان دا.
و لسةر بةرذةوةنديیَي طومركاية بهةفكاريا دطةل 
ناظ  د  بسةملینیت  باجَي  ذمارا  ياباحَی  طشيت  دةستةيا 
هةمي  و  دا  طومركی  هاتنا  و  هنارتن  بةلطةنامَي 
ديكیومَینتَي مامةلةيَي باجدةرى كو ذمارا باجَي بهَیتة 
ل  و  بةردةوام،  ئاوايةكَی  ب�  باجدةرى  بناظَی  طريدان 
سةر هةمی اليةن و دامو دةزطةهَي ضاظدَيريكرنَی ية د 
رابنب ب ثشكنینكرنةكا بةردةوام لسةر  دةولةتَی دا كو 
هةمی  د  باجَي  ذمارا  سیستةمَي  جَیبةجَیكرنا  دوثاتكرنا 
جَیبةجیََكرنا  سةالمةتیا  لسةر  دوثاتَی  و  دا  مامةلةيان 

ثَیزانینَي هاتینة دانان بكةن.
ثشتةظانیا  ئةم  دا  خو  ئاخفتنا  دوماهیك  ل  و 
ضاكسازيَي  ئةجنامدانا  لسةر  دكةين  حوكمةتَي 
ذمارا  سیستةمَی  كو  ذبةر  باجَی  سیستةمي  بو  ثَیتظی 
باجَی ذ سیستةمَي سةركةفتی ية و ثرتيا دةولةتا لسةر 
سنور  دبوراَى  تايبةت  هةبوينة  كارا  ئةجنامَي  و  دضن 
توركیا  وةالتَی  وةكی  هةر  باجَي  ذ  خوظةدزينا  دانانا 
ئةظان  كارب  دظَیت  مة  بةىَل  سودان،  و  وئوردن  ومیسر 
لسةر  جَیطي  ثَینطاظَیت  ب  كرن  بهَیتة  ضاكسازيا 
بنةمايةكَی ياسايی يَی تةندروست بَی لةزاتی تَیدا بهَیتة 
كرن لنب فشاران ئةوَين خةلةتي ذَى ثةيدادبن كو ضَی 

دبیت باش نةبیت سزادانا وان بهَیتة كرن. 
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ية  هةمیشةيي  ئاريشةكا  مروظايةتي«  »هةظركیَي 
و ئةو ئاريشة يا هةي هةر ذ دةستثَیكا مروظايةتیي و هةتا 
نوكة، و بدوماهیك ناهَي مادةم مروظ يَي هةى لسةر ريَي 
ئةظی ئةردى. وهةظركی دناظةروكا خودا طةلةك رامانا 
ب خوظة دطريت، وةك هةظركي، خوتیكةلكةر، ناكوكی، 
وشةر...هتد. و ئةظ هةمي هةظركیة بةرى نوكة و نوكة 
ذبةرهندَى ثشيت كو  دانة.  دذيانَی  وبةردةوامیدانا  مان  بو 
كومَي  بشَیوَى  ثةيدابوين  مروظايةتی  كومةلطةهَیت 
لَینَيين  كو  بَیی  ضَیبوون،  دذوار  هةظركییَي  جوراوجور 
بهَیتة كرن لسةر ئةطةرَين ثةيدابونا ئةوان هةظركیان، 
هندةك جارا ئةو ئةطةرة كومةاليةتي بون وهندةك جارا 
ئابوري بون يان سیاسي، ئةظ ضةندة ذى لديف قوناغَي كو 
كوملطةهَي مروظايةتی تَيا دةربازدن، ولديظ بارودوخَي 
جهان و هةبونا وان، ولظَيَى ئةم دشَي بَیذين كو هةظركی 
سنةتا ذيانا هةتاهةتايي ية، ول ئةظی سةردةمي ئةظ دياردة 
ي��اب��ةرب��ةالظ ب��وى دن��اظ��ب��ةرا دةول��ةت��ا و ث��ارت��َي نافخويي و 
هةظثةیانیَي  و  دةولةتي  ونیظ  هةرَیايةتی  رَيكخراوَين 
هةرَیايةتی و نیظ دةولةتی ... هتد، ود ئةظان هةمي قوناغا 
كرية  طیانةوةرا  دط��ةل  بهةظركیان  دةس��ت  مروظان  دا 
ي��ان ط��روث��ان هةظركی دط��ةل ط��روث��َي دي��رت يا كرى، 
ئاالظان  كومةكا  هةظركیان  ضَیبونا  ئةطةرَين  وذب��ةر 
بكاردئینان د هةظركیان دا دا بطةهنة ئةجنامةكَی ئةوا 
وذبةر ئةوان ئةطةرا،  وان ثةيدابوى،  بةر  ذ  كو هةظركی 
ئةوَين كو يان ئابورى نة يان كومةاليةتي نة يان سیاسي 
نة، و ئةظ ئةطةرة دسةرةكینة بو هةظركیَي هةمیشةيی 
دناظبةرا هةمي مروظادا، مروظ يان خَیزان يان كومةلطةه 
يان دةولةت هةظركیان دطةل يَی بةرامبةر يان هةظرك يان 
ئابورى  يان  ذبةر ئةطةرَين جظاكی  يان  ....هتد،  دوذمنی 
د  بكارئینانَی  ئاالظَي  سةبارةت  ب��ةىَل  دك��ةن,  سیاسی  يان 
دةمی  طوهورينا  ب  طوهورين  دهَینة  ئةو  دا  هةظركیان 
و  وى  تَیطةهشتنا  و  مروظی  ه��زرا  بطوهورينا  و  جهی  و 
خاندنا ثرسَي ناكوك يان ئةوَين ذبةر وان هةظركی يان 
منونة  وبساناهیرتين  ضَیبوى،  ثَیشربكی  يان  ناكوكی 
شةرى  وفروكَي  توث  و  وشي  خةجنةر  ضةندَى:  ئةظَی  بو 
ذ  ئاالظا  بةىَل  فیسبوك...هتد،  ثاشان  دةستكرد  هةيظَي  و 
هةمیان باشرت ذكةظندا ونوكة طفتوطوية. ود ئةجنام 

دا ئةطةر ئةم باش تةماشةبكةين دَي بینن هةظركی يان 
دناظةروكَي  ب��ةىَل  وَى،  ب��ةروظ��اذى  ي��ان  سةركةفنت  دبیت 
وانا،  بدةستظةئینانا  ن��ة  ي��ان  م��اف��ان��ة  بدةستظةئینانا  دا 
كةواتة دطةلةك هةظركیان دا ئةطةر ماف بوينة، و ئةو 
كومةلطةهَي مروظی ئةوَين خةبات كرى ذبةر ئةطةرَى 
وانا دةستنیشانكريی بوينة  ئارماجنَي  رةوا  يَي  مافَي خو 
دئَیك سةنطةردا، و ئةظ سةنطةرة يَی طشتطية بو ئةوان 
بةرةظانیي  يان  بیت  ئازادكرنَي  ئاستی  لسةر  ض  طروثان، 
كرنَی ذخو بیت. بةىَل ثا ئاالف دجوراو جوربوون، ضَي دبیت 
يَي طوجناوبن هةروةسا ضَی دبیت نة طوجناى بن بةىَل 
ئةجنام ئةوة بدةست ظةئینانا مافانة يان نة بدةستظةئینانا 
وةكی  ئاالظان  كومةكا  بكارئینانا  ثشتی  ذى  ئةو  وان��ة، 
توتدوتیذيَي وكوشتنَی...هتد، ومادةم ئةطةرَين هةظركي 
ك��رن��َی  ل��س��ةر م��اف��ان ب��ووي��ن��ة وه��ةت��ا ن��وك��ة، دئةجنامدا 
ثةيوةنديا مروظی دطةل مايَف وى ئاماذةيةكة بو هةبونا  
وي، ب� هةر ئاوايةكَی بیت ئةم دشَي بشیوةيةكَی كورت 
هَیزا  و  دةس��ت��ی  ب��اال  ذ  بونا  خ��الس  نینة  دا  دش��ی��ان  بَیذين 
هةظركیَي بةردةوام يَي مروظا دطةل مروظا و مفاذَيكرنا 
و  ي��اس��اي��ي  سیستةمةكَی  ثشتی  ه��ةت��ا  م��روظ��ا  ب��و  م��روظ��ا 
تَیطةهشتیانة دروست نةبیت، وخودانَیت هزرو بيا دشَي 
ظَی  ئةم  لظَيى  و  بكةت.  هةمبَیز  وتوندوتیذيَي  هةظركیَی 
ثسیارى ئاراستة دكةين: بوضي مللةتَی كورد دكةظیتة 
د هةظركیَی دا دطةل عةرةب وتورك وفارسا؟ ئةطةر ذى 
خارنا مافَي كوردانة، ب ئاالظَي جوراو جور هندةك جارا 

َيت طوجناينة و هندةك جارا نة َيت طوجناينة.
ذ ك���وردا كَیم  تشتَی  ئ��ةو  و  دمینیت،  ه��ةرط��اظ  م��اف 
ذاليَي  داخ��ازا ماظی  و  ية،  ئینانا مافی  بدةستظة  ئةوة كو 
مافَي  و  ية،  وئةخالقي  ياسايي  و  ثَیتظی  تشتةكَی  مةظة 
وةختَی  ذ  هةر  و  دا  داخ��از دكةين ذكةظن  ئةم  ئةوَين  مة 
ض  دا،  دةظ���ةرَي  ومللةتَي  مة  دناظبةرا  ضَیبوين  هةظركی 
و  وطةنطةشة  فروتن  نابیت  و  نینة،  تَیدا  طةنطةشة 
سازش لسةر ئةظان مافا بهَیتة كرن، وذ بةر ئةظَی ضةندَى 
ئةم دشَي بَیذين: ) ئةطةر كوردا مافَی خو يي رةوا بدةست 
خوظة نة ئینا ئةظ ضةندة دَى بیتة ئةطةر بو هةظركیَي 

هةمیشةيي( .

دناظبةرا  كةظنار  هةظركيَين 
كوردا و مللةتَين دةظةرَى دا

راسم حمةمةد صةبري
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ناظ ونيشان زمان اليةنَى دةركرى جَورَى بةلطةنامَى

ياسا حكومةتا فیدرال عةرةبی ياسا ساخلةمیا طشتی ذمارى 89 يا ساال 1981 يا راستظةكرى

عةرةبی ياسا باجا داهاتی يا ذمارة )113( يا ساال 1982 يا راستظةكرى ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا وةبةرهةم هَینانَی ذمارة 13 يا ساال 2006 َى يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا سةخبييكرنا تَورَين ئاظدَيرى وسَولینان ذمارة )12( 1995
يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا جظاتا خزمةتا طشتی يا فیدراىل يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا كارؤبارَين طَورَين ب كَوم يا راستظةكرى ذمارى 5 يا
ساال 2006 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ثةسةندكرنا واذوويان ل سةر ديكیومینت وبةَلطةنامي
عياقی وبیانی يا ذمارة )52( يا ساال 1970 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ئیمتیازات  ودةرمالیَي كارمةندَين دةستهةالتا دادوةرى يا
ذمارة )80( يا ساال 2012 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا تَیلكةلكرنا جادةيان ذمارة )85( يا ساال 1963 يا
عةرةبی راستظةكرى ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا هةلوةشاندنةظةيا دةقَي ياسايی يا كو رَيكَی نادةتة
 دادطةهان بو طَوهداريكرنا سكااليان يا ذمارة )17( يا ساال

2005 يا راستظةكرى
عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ماددَين بَیهوشكةر ذمارة )68( يا ساال 1965 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا هةلبذاردنَي جظاتا نَوينةرَين عياقی ذمارة )45( يا ساال
2013 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ثاراستنا بةروبةرهةمان يا عياقی ذمارة )11( يا ساال 2010
يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا وةزارةتا كارو كارؤبارَين جظاكی ذمارة )8( يا ساال 2006
يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ضاظدَيريا جظاكی ذمارة )126( يا ساال 1980 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ثاراستنا جظاكی ذمارة )11( يا ساال 2014 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا خانةنشینكرنَی يا ئَیكطرتی ذمارة )9( يا ساال 2014 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا خزمةتا زانكَويی ذمارة )23( يا ساال 2008 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ليستا كؤمةكا ياسايَين عيراقى 
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 ياسا جظاتا سةركردايةتی يا شؤرةشَی )يا هةلوةشايی( ذمارة
 154 يا ساال 2001 ب قةلةم دانا هندةك هةلسوكةفتان وةك
سةرثَیضی بو سةر ئةرد وزةظَي سةر ب دةولةتَی  وشارةوانیان

عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

دةستور حكومةتا فیدرال  عةرةبی ياسا

ياسا رَيكخراوَين غةيرة حكومی عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

عةرةبی ياسا بدةستظةئینانا قةرزَين حكومی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا رَيكخستنا دةظةرَين كومكرنا ثامشايان عةرةبی حكومةتا فیدرال ياسا

ياسا فرؤشنت وراستظةكرنا جَورَى ئةردوزةظَي ميى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا مولكداريَی ذمارة )12( يا ساال 1981 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا دةست بوبرنَی يا تةنطاظیان عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 كاروكريارَين جَیبةجَیكرنَی يَي تايبةت ب ثَیكئینانا هةرَیان
ذمارة )13( يا ساال 2008 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

Law of Controlling Animal Slaughter ئینطلیزى حكومةتا فیدرال ياسا

 ياسا داهاتَي شارةوانیان ذمارة )130( يا ساال 1963 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 رَينمايَي رَيكخستنا جهَي ئاكنجیبوونَی ل عياقَی ذمارة )1(
يا ساال 1981 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا بةرةظانی يا شارستانی ذمارة )44( يا ساال 2013 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ضاظدَيريا كةسَي ثةككةفتی وثَیداويستَي تايبةت يا
ذمارة )38( يا ساال 2013 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ثزيشكی يا دادى ذمارة )37( يا ساال 2013 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا خزمةت وخانةنشینیا هَیزَين ئاسايشا ناظخَويی ذمارة )18(
يا ساال 2011 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 بريارا جظاتا سةركردايةتی يا شؤرةشَی )يا هةلوةشايی( ذمارة
 42 يا ساال 1995 سةبارةت ثسؤرَين رَيظةبةرَين فةرمانطةهي

جَورا وجَور ب يةكاليكرن دداخازيَي راستظةكرى دا
عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ساخلةمی يا طیانةوةرى ذمارة 032( يا ساال 2013 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا خزمةت وخانةنشینكرنا سةربازى يا ذمارة )3( يا ساال 2010
يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا سازى يا زيندانیَي سیاسی يا ذمارة )49 يا ساال 2006 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ثِرطَي ئیفالسبوون وئاشتبوونةظَی يا راستظةكرى لديف
 فةرمانا دةستهةالتا هةظثةیانی يا  )يا هةَلوةشیايی( ذمارة 78
 يا ساال 2004 )ثشكا ثَینجَی ياسا بازرطنی ذمارة )149( يا ساال

1970(

عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ثِوستا قةرزثَیدانا كشتوكاىل يا كارثَیكرى ذمارة )28(
يا ساال 2009 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا دةزطةها ناوةندى يا ثیظانا وكونرتؤال جَورى ذمارة 54 يا
ساال 1979 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال
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 ياسا كومثانیَي طشتی يا ذمارة 22 يا ساال 1997 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ثاراستنا نوذداران ذمارة )26( يا ساال  2013 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 فةرمانا دةستهةالتا هةظثةیانا يا )هةَلوةشیايی( ذمارة 38 يا
ساال 2003 سةبارةت سةثاندنا باجا دووبارة ئاظةدانكرنَی عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا باجا كومركی ذمارة )229 يا ساال 2010 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا رَيكخستنا كرَي يا ئةردَين كشتوكاىل وب مولككرنَی يا
عةرةبی دةرضوويَي كشتوكاىل وفیتةرنةرى  ذمارة )24( يا ساال 2013 ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا كونرتؤلكرنا سامانَي هاوردة وقةدةغةكرى ل بازارَين
ناظخَويی ذمارة 018( يا ساال 2008 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا فرؤشنت وب كرَيكرنا سامانَي دةولةتَی ذمارة )21( يا ساال
2013 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 بريارا جظاتا سةركردايةتی يا شؤرةشَی يا )هةولوةشیايی(
 ذمارة )5( يا ساال 1996 يا سةثاندنا رمسَي ثَیبةخشینا مولةتي

ئاظاكرنا ئاظاهَي ئاكنجیكرن ونة ئاكنجیبوونَی
عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ثارَيزطةهَي نة رَيكخستی ل هةرَیَی ذمارة 021( يا ساال
2008 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 فةرمانا دةستهةالتا هةظثةیانان ذمارة )87( سةبارةت
طرَيبةستَي طشتی يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا جظاتا شورا دةولةتَی ذمارة )65( يا ساال 1979 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا دووبارة زظراندةظةيا دةركريَي سیاسی  ذمارة )24( يا ساال
2005 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا دانانَی ذمارة )37( يا ساال 1970 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ضاثةمةنیان ذمارة )206( يا ساال 1968 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ئةفراندَين زانستی وموودَيلَي ثیشةسازى وثَیزانینان يي
 نة ئاشكراكرى وبازنَي تةمامكرى وجَورَين رةوكی ذمارة )65(

يا ساال 1970 يا راستظةكرى
عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا توماركرن وثشبةسنت وثاراستنا جَورَين كشتوكاىل يا
عةرةبی ساال 2013 ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا زَيرةظانَي شةظَی ذمارة )8( يا ساال 2000 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا بودجا طشتی يا فیدرال يا كومارا عياقَی بو ساال
دارايی/ 2013 ذمارة )7( يا ساال 2013 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ضاثخانَي ئةهلی ذمارة )5( يا ساال 1999 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ثَوستَی ذمارة )97( يا ساال 1973 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ثةرذةوةندى يا ثَوستة ونامة شاندن  وتةلةفوونَی ذمارة
عةرةبی )81( يا ساال 1963 يا راستظةكرى ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا باجا خانووبةران ذمارة )162( يا ساال 1959 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا بةرى يا كشتوكاىل ذمارة )76( يا ساال 2012 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا دياريكرنا ماوَى وياليةتا سةرؤك كومار وسةرؤكَی جظاتا
نَوينةران وسةرؤكَی جظاتا وةزيران يا ذمارة )8( يا ساال 2013 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال
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 ياسا ئةرزوحاجلیان ل فةرمانطةهَي فةرمی ونة فةرمی ذمارة
)135( يا ساال 1971 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا رَيزبةندبوونا خودان ثیشةيَي ثزيشكی وساخةمیی ذمارة
06( يا ساال 2000 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا رَيكخستنا وةبةرهةم هَینانا كانزايی ذمارة )91( يا ساال
1988 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا هةلبذاردنا جظاتَي ثارَيزطةه� وقةزا وناحیان ذمارة )36( يا
ساال 2008 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا رَيك وثانَي طشتی ذمارة )35( يا ساال 2002 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا قةدةغةكرنا ياريَي هوكار بو تَوند وتیذيَی ذمارة )2( يا
ساال 2013 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ثَیبةخشتنا وةرزشكارَين قةهرةمان وسةركَیشان ذمارة )6(
عةرةبی يا ساال 2013 ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا وةزارةتا ثیشةسازى وكانزايان ذمارة )38( يا ساال 2011 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ذمارتنا ثیادةكرن ثیشةيا ثارَيزةريَی ذمارة )65( يا ساال
2007 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ثاراستنا مافَی دانةرى ذمارة )39 يا ساال 1971 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا جظاتا داد يا باال ذمارة )112( يا ساال 2012 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ديوانا ضاظدَيريا دارايی يا فیدرال ذمارة )31( يا ساال 2011
يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا مووضَي فةرمانبةرَين دةولةتَی وكةرتَی طشتی ذمارة
)22( يا ساال 2008 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا قةرةبووكرنةظةيا زيانظَیكةفتیان يَي كو ثارضةيةك ذ
 لةشَي خوة ذدةستداين ذ ئةجنامَی كريارَين رذَیا ذناظضوويی

يا ذمارة )5( يا ساال 2009 يا راستظةكرى
عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا هاتن وضوونَی يا ذمارة )86( يا ساال 2004 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ئةجنام دانا هةردوو ثیشةيَي برينثَیضی وتیماركرنَی يا
عةرةبی ذمارة )96( يا ساال 2012 ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا بريكارَين دةريايی ذمارة )56( يا ساال 1985 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ئیمتیازاتَي ظةكولةرَين دادوةرى ذمارة )80( يا ساال 2012 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا كومسیونا باال يا مافَي مرؤظی ذمارة )53( يا ساال 2008
يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا خاوةنداريةتی يا بةَلطةنامةيان يَي كو ناظَي خوازيار ل
سةر هةنة بو كوضبةران ذمارة )79( يا ساال 2012 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا واذووكرنا ئةلیكرتونی ومامةلَي ئةلیكرتونی ذمارة )78(
عةرةبی يا ساال 2012 ياسا حكومةتا فیدرال

The Law of Lawyers No. 173 of 1965 with all its 
amendments ئینطلیزى حكومةتا فیدرال ياسا

Iraqi Labor Code No.71 of 1987 ئینطلیزى حكومةتا فیدرال ياسا

Company Law No. 21 of 1997 )as amended in 
ئینطلیزى )2004 حكومةتا فیدرال ياسا

Iraqi Banking Law Order No.94 of 2004 ئینطلیزى حكومةتا فیدرال ياسا
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 ياسا رَيكخستنا فةرمانبةرَين دةولةتَی وكةرتَی طشتی ذمارة
)14( يا ساال 1991 يا راستظةكرى ياسا حكومةتا فیدرال عةرةبی

 ياسا ثشیتطييكرن ثرؤذَين بضويك يَي داهاتی ددةتن ذمارة
)10( يا ساال 2012 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ثَوستا زظراندنةظةيا سامانَي عياقَی ذمارة )9( يا ساال
2012 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ثاداشتكرنا ئةندامَي دةستةيَي فَيكرن وخَويندنَی يا
عةرةبی ذمارة )12( يا ساال 2012 ياسا حكومةتا فیدرال

 وةزارةتا سامانَي ئاظی يا ذمارة )50( يا ساال 2008 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا كَومركا ذمارة )23( يا ساال 1984 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا رَيكخستنا جهَي ئاكنجیكرن ونیشتةجَیكرنَی دناظ
عياقَی دا ذمارة )95( يا ساال 1978 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا سةثاندنا باجا داهاتی ل سةر كومثانیَي نةفتا بیانی يا
طرَيبةستكرى ب كارى ل عياقَی ذمارة )19( يا ساال 2010 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا يةكاليكرنةظةيا وةقفا ئةتومی يا ذمارة )1( يا ساال 1955
يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا دةستةيا رَيظةبرن ووةبةرهةم هَینانا سامانَي ئةوقافَی يا
ذمارة )18( يا ساال 1993 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا رَيطةبةرنا ئةوقافا ذمارة)64(  يا ساال 1966 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا رَيكخستنا ذمَييارى يا داهاتَي ساالنة بو وةبةرهةم هَینانا
نةفتا خاظ وطازَى ذمارة )156( يا ساال 1979 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ثاراستنا رؤذنامةظانان ذمارة )21( يا ساال 2011 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا وةزارةتا ثةروةردَى ذمارة )229 يا ساال 2011 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا بودجا طشتی يا فیدرال ذمارة 06( يا ساال 2009 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا بودجا فیدرال ذمارة )19 يا ساال 2006 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 رَينمايَي ذمارة )3( يا ساال 1993 يا ثیادةكرنا ثیشةيا فرؤشنت
وب كرَيكرنا كاسَیتَي دةنطی وموسیقَی عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا بنرِبكرنا تيؤرَى ذمارة )13( يا ساال 2005 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا رَيكخستنا كومثانیا ونظیسینطةه� وبريكارَين طةشت
وطَوزارَى ذمارة )49( يا ساال 1983 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا نوَيكرنةظةيا ثَیكهاتَي كارطَيى ولَیكدانا وان
وراستظةكرنا هةظطرَيدانا وان يا ذمارة )12( يا ساال 2011 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

عةرةبی ياسا موختاران  يا ذمارة 0139 يا ساال 2013 ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ب مولكرنا ئةرد زةظَي ميى يَي كو دكةظنة دسنوورَى
 شارةوانیَی بو يةكَي كارطَيى )شارةوانیان ( ذمارة 80 يا ساال

1970
عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا كولیان يا ذمارة )142( يا ساال 1960 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا نةهَیالنا طیانةوةرَين كوذةك يا ذمارة )57( ي ساال 1968 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال
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 ياسا قةرةبووكرنةظَی ذ ئةطةرَى زيانطةهاندن ب ساماني
 دةولةتَی ذ ئةطةرَى رويدانَي بارهةَلطران يا ذمارة )37( يا ساال

1983 يا راستظةكرى
عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا بودجا فیدرال يا ذمارة )10( يا ساال 2010 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا دةستةيا بوضوونان يا ذمارة )9( يا ساال 2011 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ضاكسازى يا كشتوكاىل يا ذمارة 117 يا ساال 1970 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا وةبةرهةم هَینانَی يا تايبةت ل ثاالوتنا نةفتا خاظ يا ذمارة
)64( يا ساال 2007 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا راستظةكرنا خزمةتا مةدةنی يا ذمارة )24( يا ساال 1960
يا راشتظةكرى ذمارة )1( يا ساال 1999 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ئیدارةكرنا تايفةيا ئةرمةنَي ئةرسودكس يا ذمارة 87 يا
ساال 1963 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ب طرَيدانا ئةردوزةظیَي ضاكسازى يا كشتوكال
 ياكومثانیَي كشتوكاىل وتاكان ذمارة )35( يا ساال 1983 يا

راستظةكرى
عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا راستظةكرنا ياسا خزمةتا مةدةنی يا ذمارة )249 يا ساال
1960 يا ذمارة )148 يا ساال 2009 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ذمارة )9( يا ساال 1985 يا راستظةكرنا ياسا خزمةتا
عةرةبی مةدةنی ذمارة )24( يا ساال 1960 ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ئَیكةتیا بةلَیندةرَين عياقی ذمارة  )59( يا ساال 1984 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا وةزارةتا داد ذمارة )18( يا ساال 2005 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا وةزارةتا ذينطةهَی ذمارة )37( يا ساال 2008 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا وةزارةتا ثالندانَی ذمارة )19( يا ساال 2009 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا وةزارةتا كَوض وكَوضبةران ذمارة )21( يا ساال 2010 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا شیتلطةهَي فَیقی ذمارة )63( يا ساال 1965 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا دةرمالَي فةرماتبةرَين دةولةتَی وبكارهَینةرَين وَى ذمارة
)93( يا ساال 1967 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا دابةشكرنا قازاجنَي ثرؤذَين ئابوورى يَي طشتی ذمارة
)56( يا ساال 1982 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا لیذنا نیشتیمانی بو ساخلةمی وسةالمةتی يا ذيتطةهَی
ذمارة )6( يا ساال 1988 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا كَومسیونا باال يا سةربةخَو يا هةلبذاردنان ذمارة )11( يا
ساال 2007 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا راستظةكرنَی يا ئَیكَی يا ياسا هةلبذاردنان ذمارة )16( يا
ساال 2007 وذمارة )26( يا ساال 2009 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ثارَيزطةهان ذمارة )159( يا ساال 1969 يا هةلوةشاندى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا بودجا طشتی يا فیدرال يا كومارا عياقَی ذمارة )2( يا
ساال 2011 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا نیشان وداتايَي بازرطانی ذمارة )21( يا ساال 1957 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال
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 فةرمانا دةستهةالتا هةظثةیانان يا هةلوةشاندى ذمارة )80( يا
 ساال 2004 راستظةكرنا نیشان وداتايَي بازرطانی ذمارة )21( يا

ساال 1957
عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 فةرمانا دةستهةالتا هةظثةیانان يا هةلوةشاندى ذمارة )64(
 يا ساال 2004 راستظةكرنا ياسا كومثانیا ذمارة )21( يا ساال

1997
عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا رَيكخستنا بريكارناما بازرطانی ذمارة )51( يا ساال 2000 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ثاسةثَورتان ذمارة )32( يا ساال 1999 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا بريكارنامَي توماركرنَی يا ذمارة )4( يا ساال 1999 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 فةرمانا )74( يا ساال 2004 ياسا بةروةخت يا بازارَين كاغةزَين
دارايی عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا بازارَى بةغداد بو كاغةزَين دارايی ذمارة )24( يا ساال 1991 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا رَيكخستنا دابةشكرنا قازاجنان يا كومثانیا ذمارة )101( يا
ساال 1964 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

شارةزايان ل بةردةم دادوةريَی ذمارة )163( يا ساال 1964 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 فةرمانا دةستهةالتا هةظثةیانان يا )هةلوةشاندى( ذمارة )89(
 يا ساال 2004 راستظةكرنان ل سةر ياسا كارى ذمارة )71( يا

ساال 1987
عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا رَيكخستنا بازرطانی ذمارة )20( يا ساال 1970 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 بريارا جظاتا سةركردايةتی يا شَورةشَی يا هةَلوةشايی ذمارة
 )71( يا ساال 1999 سةبارةت كوذمَي قةرزان يَي كو ب

 كومثانیَي طشتی وكومثانیَي ثشكدار يَي تَیكةل وتايبةت
دئَینة دان

عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا خويكرنَی ذمارة )107( يا ساال 1979 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ثیادةكرنا ثیشةيا دةرماخنانان ذمارة 040( يا ساال 1970
يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا دارستان وداروباران ذمارة )30( يا ساال 2009 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ثاراستنا طیانةوةرَين هیشكاتی ذمارة )17( يا ساال 2010 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا باجا تابعان ذمارة )16( يا ساال 1974 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا خَوةثاراسنت ذ تیشكَي خودان ووزةكا بلند ذمارة )99( يا
ساال 1980 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا جَیبةجَیكرنا ثِرطَي دادطةهَي بیانی ل عياقَی ذمارة
)30( يا ساال 1928 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ظةطَوهاستنَی ذمارة )80( يا ساال 1983 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ذمارة )16( يا ساال 2007 يا مافَي خانةنشینكرنَی يا
شةهیدوبرينداران ل دةمَی هةلبذاردنان عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا نَیضيظانیَی ذمارة )57( يا ساال 1938 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا بةالظكرنَی درؤذناما فةرمی دا ذمارة )78( يا ساال 1977 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال
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 ياسا ثرؤذَين طةشتیارىذمارة )50( يا ساال 1967 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 بريارا جظاتا سةركردايةتی يا شَورةشَی )يا هةلوةشاندى(
 يا ذمارة )64( يا ساال 1990 ل ثَياسثاردنا ئةمانةتا بةغدا

 وشارةوانیان بو دابةشكرنا ثارضَي ئةردى وتةرخانكرنا وان بو
بكارهَینانَي ثیشةسازى

عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا نرخاندنا بهايَی خانووبةران ومفايَي وَى ذمارة )85( يا
ساال 1978 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا خودان مولكا ذمارة )25( يا ساال 1960 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا راستظةكرنا ياسا خزمةتكرنا مةدةنی ذمارة )24( يا ساال
1960 يا راستظةكرى يا ذمارة )49( يا ساال 1979 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا دياركرنا هةظطرَيدانا سازى يا ناوةندى يا ثیظان
وكَونرتؤال جَورى ذمارة )16( يا ساال 2008 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا رَيكخراوَين غةيرة حكومی عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

عةرةبی ياسا بدةستظةئینانا قةرزَين حكومَی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا رَيكخستنا دةظةرَين كَومكرنا ثامشايان عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا فرؤشنت وراستظةكرنةظةيا رَيزبةندكرنا ئةردَين ميى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ب مولكرنَی ذمارة )12( يا ساال 1981 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

)ياسا ثةنابوبرنَی يا ناضارى )تةنطاظیان عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 كاروكريارَين جَیبةجَیكرنَی يَي تايبةت ب ثَیكئینانا هةرَیان
ذمارة )13( يا ساال 2008 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

Law of Controlling Animal Slaughter ئینطلیزى ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ئَیكطرتنا جَورَين ئةردَين دةولةتَی ذمارة )53( يا ساال
1976 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا دةرمالَي طةشتكرن وشاندنَی ذمارة )38( يا ساال 1980 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 راستظةكرنا ياسا دةرمالَي طةشتكرن وشاندنَی ذمارة 038( يا
ساال 1980 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 سةرثةشتَي طشتی يَي عياقی � فةرمانا دةستهةالتا
هةظثةیانان ذمارة )57( يا ساال 2004 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا فَيكرنا ثَیطريكرنَی ذمارة 118 يا ساال 1976 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

Health Disability of Civil Servants Law ئینطلیزى ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا دةستكاريكرن دئوتَومبَیلَي بارعةَلطر يَي دةست ب
سةرداطرتی وجبه�هَیاليی ذمارة )8( يا ساال 1987 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا رَيكخستنا مولكدارى يا قات وشوقةيان ذمارة )61( يا ساال
2000 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

Organizing Properties of Floors and Apartment 
in the Buildings Law ئینطلیزى ياسا حكومةتا فیدرال

Law of the Federal Public Service Council ئینطلیزى ياسا حكومةتا فیدرال
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ياسا جةستةيا سكااليَي مولكداريَی ذمارة )13( يا ساال 2010 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا بَیهنظةدانَي فةرمی ذمارة )110( يا ساال 1972 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ِرةطةزناما عياقی ذمارة )26( يا ساال 2006 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا جَیبةجَیكرنا ثرؤذَين ضاظدَيريَی ذمارة )138( يا ساال 1971
يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ثةككةفتنا ساخلةمیَی بو فةرمانبةران ذمارة )11( يا ساال
1999 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا دادطةها فیدراىل يا باال ذمارة )30( يا ساال 2005 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا رَيظةبرنا جهَي ثيؤز ومةزارَين شیعةيان يَي ثيوز ذمارة
)19( يا ساال 2005 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ثَیشربكیی ونةهَیالنا قورخكاريَی ذمارة )14( يا ساال 2010 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ثاراستنا بكاربةرى ذمارة )1( يا ساال 2010 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا دياريكرنا كرَيیان يا يةكَي نَیشتةجَیكرنَی بو
 فةرمانطةهَي دةولةتَی وكةرتَی طشتی يا ذمارة )62( يا ساال

2007
عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا قةرةبووكرنةظةيا كةرةستَي زيانظَیكةفتیان ذ اليَی رذَیا
ذناظضوويی ظة ذمارة )16( يا ساال 2010 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا رَيظةبرنا سةروةت وسامانَي سةر ب كیاناتَي ذناظضووي
ظة  ذمارة )21( يا ساال 2005 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

Sale and Correction of State Domain Law No. 
51 of 1959 ئینطلیزى ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا زَيدةكرنا مووضَي خانةنشینكرنَی ذمارة )25( يا ساال
2009 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

  مافَي خانةنشینكرنَی يا شيةتكار وخودان ثلَي تايبةت
 ورَيظةبةرَين طشتی ثشتی 2003/4/9 يا ذمارة )61( يا ساال

2007
عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا هاوةردةكرن وفرؤشتنا بةروبةرهةمَي نةفتَی ذمارة )9( يا
ساال 2006 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا نةهَیالنا هاوردةكرنا نةفتَی وبةرماكَي وَى ذمارة )41( يا
ساال 2008 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا دادوةري يا عياقی � ياسا دادطةكرنَي شارستانی ذمارة
)83( يا ساال 1969 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا كارطَيى يا دارايی وقةرزَى طشتی ذمارة )95( يا ساال
2004 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا لَیبورينَی ذمارة )19( يا ساال 2008 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ب كرَيطرتنا خانووبةران ذمارة )87( يا ساال 1979 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا باجا عةرساتا ذمارة )26( يا ساال 1962 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا توماركرنا خانووبةران ذمارة )43( يا ساال 1971 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

The Provinces not Aِssociated in a Region No. 
21 of 2008 ئینطلیزى ياسا حكومةتا فیدرال



33

ارا
وظـ

طـ www.nawroz.edu.krdژماره)1(زڤستانا2018

 ياسا دةستةيا نیشتیمانی يا باال بو لَیثرسي ودادوةريَی ذمارة
)10( يا ساال 2008 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ضاظديريكرنا كةسانَي بَی سةمیان وقاسر ذمارة )78( يا
ساال 1980 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا رَيكخستنا خزمةتَي ثیشةسازى ذمارة )30( يا ساال 2000 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

Acquisition Law No. 12 of 1981 ئینطلیزى ياسا حكومةتا فیدرال
 ياسا دةزطةها شةهیدان يا ذمارة )3( يا ساال 2006 يا

راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ثاداشتكرنا هةوالبةران ذمارة )33( يا ساال 2008 ياسا حكومةتا فیدرال عةرةبی

ياسا هةظكاريَی يا ذمارة )15( يا ساال 1992 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا رَيكخستنا سةربرينا طیانةوةران ذمارة )22( يا ساال 1972
يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

سیستةما رَيك وئاظاهیان عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا بانكان ذمارة )94( يا ساال 2004 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال
 رَينمايَي ذمارة )3( يا ساال 2007 يا ئاسانكاريكرنا جَیبةجَیكرنا

ياسا هةظثَیضكرنَی ذمارة )12( يا ساال 2006 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

عةرةبی ياسا هةظثَیضیكرنَی ياسا حكومةتا فیدرال
Executive Procedures Regarding Formation of 
a Region ئینطلیزى ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا كافیرتيايَي خَويندنطان ذمارة )54( يا ساال 2008 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

عةرةبی ياسا شینواران وكلتورى ذمارة )55( يا ساال 2002 ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا رَيظةبرنا شارةوانیان ذمارة )165( يا ساال 1964 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا بكارئینانا رةخ ورويَي دةريايان ذمارة )59( يا ساال 1987 يا
عةرةبی راستظةكرى ياسا حكومةتا فیدرال

Law of the Baghdad Municipality No16 of 1995 ئینطلیزى ياسا حكومةتا فیدرال

عةرةبی ياسا دةستةيا باال يا حةج وعومرَى ذمارة )23( يا ساال 2005 ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ثاراستنا بةَلطةنامان ذمارة )70( يا ساال 1983 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا دادطةكرنَي شارستانی ذمارة )83( يا ساال 1969 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

Law for the Seizure of Smuggled and Prohi -
ited Property from Circulation in the Local 
Markets 

ئینطلیزى ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا رَيكخستنا كارَوبارَين دَلنیايكرنَی ذمارة )10( يا ساال 2005 ياسا حكومةتا فیدرال عةرةبی

ياسا ئةمانةتا بةغدا ذمارة 016( يا ساال 1995 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا توماركرنا ذدايكبوويان ومريان ذمارة 0148( يا ساال 1971
يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ئامارَى يا ذمارة )21( يا ساال 1972 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال
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سیستةما بارَى شارستانی  ذمارة )32( يا ساال 1974 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا بارَى شارستانی ذمارة )65( يا ساال 1972 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا سةرذمَييكرنا طشتی يا سةرذمارَى يا ذمارة 040( يا ساال
2008 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

Law of Non-Governmental Organizations ئینطلیزى ياسا حكومةتا فیدرال
 ياسا وةبةرهةم هَینانا ثیشةسازى يا هةردوو كةرتَي تايبةت

عةرةبی وتَیكةل ذمارة )20( يا ساال 1998 يا راستظةكرى ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ثاراسنت وباشكرنا ذينطةهَی ذمارة )27( يا ساال 2009 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 فةرمانا دةستهةالتا هةظثةیانان ذمارة )36( � رَيكخستنا
عةرةبی دابةشكرنا نةفتَی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا خانةنشینكرن وضاظدَيريا جظاكی يا كرَيكاران يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

سیستةما طَورستانان ذمارة )18( يا ساال 1935 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال
 رَيكخستنا نَیضيظانی وبكارئینانا زيندةوةرَين ئاظی وثاراستنا

وان ذمارة 048( يا ساال 1976 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا سازيَي جظاكی ذمارة )42( يا ساال 1958 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ضةكی ذمارة )13( يا ساال 1992 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

Government and Public Sector Employees 
Salaries Law No.22 - 2008 ئینطلیزى ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا كشتوكاىل يا برجنی ذمارة )135( يا ساال 1968 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا نظیسینطةهَي شيةتكارى يَي غةيرة حكومی ذمارة )16(
يا ساال 2000 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا نةهَیالنا لةشفرؤشیَی يا ذمارة )8( يا ساال 1988 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ئاكنجیبوونا بیانیان ذمارة )118( يا ساال 1978 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا سندَوقا خانةنشینكرنا ثارَيزةران ذمارة 56 يا ساال 1981 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ثارَيزةران يا ذمارة 173 يا ساال 1965 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 زَيدةكرنا كوذمان بو كريَي ئاظ وسولینان يا كو دةستةيا
طشتی يا ئاظ وسولینان هةيظانة دةردكةت عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا قةرةبووكرنا زيانظَیطةفتیان ذ ئةجنامَی ثرؤسي
سةربازى وخةلةتَي سةربازى وثرؤسَي تيؤريستی عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

رَينمايَي بارَى مةدةنی يا ذمارة 1 يا ساال 1957 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال
Dissociation of the Ministry of Municipality and 
Public Work>s Local Departments Law no 20 ئینطلیزى ياسا حكومةتا فیدرال

The Law of Dissociation of the Ministry of Labor 
and Social Affairs> Local Departments no 18 ئینطلیزى ياسا حكومةتا فیدرال

سیستةما فیتةرنةرى ذمارة 84 يا ساال 1937 ياسا حكومةتا فیدرال عةرةبی

ياسا ضاظدَيريا سنَیلةيان ذمارة 76 يا ساال 1973 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال
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ما قرن شي الي  شي افضل من اخالص الي تقوى 
زينة  ،فهي  الي عمل  صدق  ،ومن  علم  الي  حلم  ومن 
االخالص ومنبت الفضائل ،باالمس كان يراودنا حلم 
يف  والسياسة  القانون  لكلية  تكون  أن  يف  صغري 
مقاالت  بنشر  تعنى  بها  خاصة  جملة  ن��وروز  جامعة 
اساتذتها يف املواضيع القانونية والسياسية املختلفة 
،وسنسعى وحیدونا  حقيقة  احللم  هذا  بات  قد  واليوم 
يف ذلك االمل يف أن تصبح هذه اجمللة يف الغد جملة 

حمكمة تعين بنشر حبوث قانونية وسياسية .
نوروز  جامعة  يف  والسياسة  القانون  كلية  جملة 
ضهرت فكرتها الول مرة يف العام الدراسي )2015-
قبل  من  الرمسية  املوافقات  استحصال  وبعد   )2016

أ�د��عبدالرحمن�عمر�محمد
عميد كلية القانون والسياسة/ جامعة نوروز

بضرورة  اساتذتها  بتكليف  شرعت  اجلامعة،  جملس 
السياسي  باحلقلني  الصلة  ذات  مبقاالت  اجمللة  تزويد 
اليوم  النور  يبصر  األول  العدد  هو  وه��ا  والقانوني، 
مبواضيعه اليت تغازل وحتتك وتتعمق يف كافة املسائل 
يسود  الذي  بالواقع  الصلة  ذات  والسياسية  القانونية 
املعمورة اليوم وننوه هنا الي ان اجمللة هي نصف سنوية 

حيث تصدر بواقع مرتني يف السنة .
فئات اجملتمع  كافة  القراء من  اعزاءنا  نوعد  واخريا 
سنحرص دائما على ارضاء اذواقهم يف الكتابات اليت 
سنطرحها وجندد العهد لرئاسة جامعتنا ببذل املزيد من 
تبقى  حبيث  اجلامعة  مبستوى  االرتقاء  سبيل  يف  اجلهد 

صرحا علميا يشار اليها بالبنان كما عهدناها دائما. 

كلمة�العدد
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الكورد وكوردستان
وميثاق األمم املتحدة
أ��م��د��جالل�حسين�عنز

من أهم أركان قيام الدولة وتأسيسها هي الشعب واالقليم 
ونقاش  ج��دل  حمل  األخ��ري  وال��رك��ن  واالع���رتاف،  والسلطة 
أرض  يف  الكوردي  الشعب  نشأ  لقد  الفقهاء،  بني  وخ��الف 
ومنذ  الكوردية.  الشخصية  صياغة  متت  وفيها  كوردستان 
عام 1991-1992 قد حصل الكورد على جزء من وطنهم يف 
اركن  الدولة ماعدا  وبتوافر مجيع مكونات  جنوب كوردستان 
املساعدة  يد  متد  أن  املتحدة  األمم  نناشد  اننا  لذا  االع��رتاف، 
كوردستان  دولة  وقبول  دولته  تشييد  على  الكوردي  للشعب 
ندعوا األمة  ضمن جمتمع األسرةا لدولية، وحنن من جانبنا 
العربية والرتكية والفارسية وشعوبها املشاركة واملساندة ببناء 
التامة يف مجيع  املساواة  الكوردية على أساس مبدأ  الدولة 
اجملاالت. أن أهداف ومبادئ األمم املتحدة وميثاقها هي إمناء 
الذي  املبدأ  احرتام  أساس  على  األمم،  بني  الودية  العالقات 
لكل  يكون  وبأن  الشعوب،  بني  احلقوق  يف  بالتسوية  يقضي 
منها تقرير مصريها. وهذا ماجنده يف املادة )55( من الفصل 
واالجتماعي،  واالقتصادي  الدولي  بالتعاون  اخلاص  التاسع 
ويتضمن مايلي: رغبة يف تهيئة دواعي االستقرار والرفاهية 
مؤسسة  األم��م،  بني  ودي��ة  سليمة  عالقات  لقيام  الضروريني 
بني  احلقوق  يف  بالتسوية  يقضي  ال��ذي  املبدأ  ح��رتام  علىا 
يعترب  إذ  مصريها.  تقرير  منها  لكل  يكون  وب��أن  الشعوب، 
شروط  ًاخللق  أساس  واخلمسني  اخلامسة  املادة  يف  املبدأ  هذا 
بني  والسالم  الصداقة  لعالقات  الالزمني  والرفاه  االستقرار 
أدى إىل  النص،  هذا  أن غموض مضمون  إال  األخ��رى،  األمم 
بلغ  املبدأ، واستمرار الصراع  استمرار الصراع يف تفسري هذا 
لالستعمار.  املناهضة  وال��دول  االستعمارية  ال��دول  بني  حده 
حق  على  للتأكد  القرارات  إصدار  اجلمعية  ذلك  بعد  وتابعت 
الشعوب يف تقريرمصريها، فبعد التقارير اليت قدمتها جلنة 
واالجتماعي،  االقتصادي  اجمللس  طريق  عن  اإلنسان  حقوق 
 ''1514'' رق��م  ال��ق��رار  1960م  كانونأول   14 يف  أص��درت 
والذي  املستعمرة،  والشعوب  للبلدان  االستقالل  مبنح  اخلاص 
متيز بأهمية خاصة من حيث أنها ختذ حمورًا استندت إليه كافة 
قرارات األمم املتحدة الالحقة واخلاصة حبق تقرير املصري، وقد 
السياسي  تقرير مصريها  متييز يف  دون  الشعوب  نصعلى حق 
خطوات  تتخذ  أن  على  والثقايف،  واالجتماعي  واالقتصادي 
قريبة ملنح الشعوب غري املستقلة استقالهلا التام، وأن اليتخذ 

حلقوق  إنكارا  يشكل  ذلك  وخالف  ذلك،  لتأخري  ذريعة  أي 
اإلنسان األساسية ويناقض ميثاق األمم املتحدة ويعيق السلم 

والتعاون الدوليني.
كما أكدت اجلمعية العامة يف القرار رقم ''2787'' والصادر 
املصري  تقرير  يف  الشعوب  حق  1972م  أول  كانون   12 يف 
واحلرية واالستقالل وشرعية نظامها بكل الوسائل املتاحة هلا 
رقم  القرار  يف  وطلبت  املتحدة،  األمم  ميثاق  مع  واملنسجمة 
الدول  مجيع  من  1973م،  ثان  تشرين  يف  ''3970'' الصادر 
األعضاء االعرتاف حبق الشعوب يف تقرير مصريها واستقالهلا 
وتقديم الدعم املادي واملعنوي وكافة أنواع املساعدات للشعوب 
الذي يناضل من أجل هذا اهلدف. وبعدها أصدرت اجلمعية 
العامة يف قرارها رقم ''2200'' الصادر يف كانون أول 1966م 
اإلنسان،  حقوق  اجلنة  مدتهم  ناعت  الليت  الدوليني  العهدين 
أصبح  وقد  والسياسية،  املدنية  باحلقوق  خاص  األول  والعهد 
نافذ املفعول اعتبارا من 23 أذار 1976م يف حني الثاني خاص 
نافذ  وأصبح  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق 
املفعول يف 3 كانون ثان 1976م، وقد تناولت املادة األوىل من 
كلتا االتفاق يتني حق تقرير املصري على النحو التالي: ''متلك 
تقرير مصريها، ومتلك مبقتضى هذا احلق  الشعوب حق  مجيع 
االقتصادي  منائها  تأمني  وحرية  االسياسي،  مركزه  تقرير  حرية 
واالجتماعي والثقايف. بهذه التطورات اليت خلفتها قرارات 
الدول  تباين مواقف  الدولية، وبني  املتحدة واملمارسات  األمم 
حق  أصبح  الوقت،  هلذا  واملستمرة  الدولي  القانون  وفقهاء 

تقرير املصري حمل جدل ونقاش''.
فها حنن اليوم جند أن املفكر العربي ''حسن العلوي'' يعرب 
العراق.  يف  دولتهم  اعالن  اىل  حباجة  الكورد  بأن  رأيه  عن 
وكذلك األمر يقول رئيس الربملان الكتالوني: ''التستطيع أي 
قوة وضع عراقيل أمام تشكيل دولة كوردية''، حيث أعلن بأن 
القرن ال� 21 للقوميات اليت ليست هلا دولة وهو فرصة جيدة 
الوقوف  قوة  أي  والتستطيع  دولتهم  بناء  و  صفوفهم  لتوحيد 
بوجه الكتالونيني والباسك واسكوتلندا وسيجيلي و كوسيكا 
والكورد يف أن يصبحوا دول، لذلك فأن هذه القوميات لديها 

شروط لتصبح دول.

كلية القانون والسياسة/ جامعة نوروز
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والدولة  الفرد  بني  سياسية  قانونية  رابطة  اجلنسية  متثل 
الدولة  حق  فمن  متبادلة،  والتزامات  حقوق  ترتتب  مبوجبها 
العامة  التكاليف  واداء  للدولة  واالخالص  الوالء  الفرد  على 
التمتع  الفرد  حق  ومن  وغريها،  عسكرية  وخدمة  ضريبة  من 
باحلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية وغري ذلك من احلقوق 
على حنو خيتلف مركز الوطين عن مركز االجنيب، وقد وصفت 

اجلنسية بالنسبة للفرد بانها ''احلق يف الوصول اىل احلقوق''.
لغريها  جي��وز  وال  الدولة  بوجود  اجلنسية  رابطة  وتوجد 
كاألقاليم  االخرى  والكيانات  فاألمة  اجلنسية،  رابطة  اجياد 
اليت  الرابطة  وصف  يف  احلق  هلا  ليس  الدولية  واملنظمات 
تربطها باألفراد املنتمني اليها ب� ''اجلنسية''. والعراق كأي دولة 
يف بداية تشكيله اصدر قانون جنسية التأسيس عام 1924، 
لركن  التأسيس ألنها تؤسس  وتسمى اجلنسية االوىل جبنسية 
بقانون اجلنسية  القانون االخري  الغي  الدولة، وقد  الشعب يف 
رقم  النافذ  بالقانون  االخري  الغي  كما   1963 لعام  العراقية 
)26( لعام 2006. ومن املعلوم ان القانون النافذ صدر يف عهد 
البعث  نظام  انهيار  بعد  العراق  يف  اجلديد  السياسي  النظام 
اجلديد  السياسي  النظام  مقتضيات  ومن   ،2003 عام 

املواثيق  يف  الواردة  االنسان  حقوق  مببادئ  االلتزام  العراق  يف 
الدولية، ومن هذه املبادئ املساواة بني املرأة والرجل يف موضوع 
اجلنسية ومكافحة  كاحلق يف  املبادئ  ذلك من  اجلنسية وغري 
ومكافحة  واح��دة  جنسية  يف  واحل��ق  اجلنسية  انعدام  ظاهرة 
النافذ بعضًا  القانون  ازدواج اجلنسية، وبالفعل تضمن  ظاهرة 
جنسية  فرض  يف  واالب  االم  بني  كاملساواة  املبادئ  تلك  من 
امليالد )اجلنسية االصلية(، فحسب الفقرة )أ( من املادة )3( من 
قانون اجلنسية النافذ يعترب عراق يكل من ولد الب عراقي او ام 
عراقية، كما اغفل مبادئ اخرى كإجازته تعدد اجلنسية العراقية 

خالفا ملبدأ اجلنسية الواحدة ومكافحة تعدد اجلنسية. 
ورغم احتواء قانون اجلنسية العراقية النافذ لبعض املبادئ 
انه  امللغية، اال  القوانني  يف جمال اجلنسية مل تكن موجود يف 
نصوص  جممل  تستشفمن  مهمتني  ظاهرتني  وج��ود  يالحظ 
على  تقوم  اليت  املشرع  لدى  االنفعالية  ظاهرة  وهما  القانون 
الفعل ورد الفعل اضافة اىل ظاهرة انعدام ثقة املشرع بالنظام 
باالنفعالية  واقصد  العراق.  يف  السياسية  والسلطة  اجلديد 
قيام املشرع بإيراد احكام قانونية متثل رد فعل يف مقابل افعال 
اخلصوص  وجه  -وعلى  السابقة  احلكم  انظمة  قبل  من  مورست 
نظام البعث- يف جمال اجلنسية. فعلى سبل املثال من حق 
الدولة ايقاع عقوبة اسقاط اجلنسية جتاه 
وانتماءه  والءه  عدم  يثبت  ال��ذي  الفرد 
امن  ضد  بعمل  قيامه  خالل  من  للدولة 
نوع  عن  النظر  بغض  ال��دول��ة  وس��ي��ادة 
كانت  س���واء  حیملها  ال��يت  اجلنسية 
كانت  او  ب��ال��والدة  مفروضة  اصلية 
مقر  احلق  وهذا  البلوغ،  بعد  مكتسبة 
الدولة  سيادة  مبدأ  وفق  للدولة  به 
وفق  به  واملقر  جنسيتها  تنظيم  يف 
ذلك  ومع  العام،  الدولي  القانون 
اجلنسية  العراقي  املشرع  حصن  فقد 
يف  االسقاط  عقوبة  من  االصلية 

االنفعالية وانعدام 
الثقة يف نصوص 
اجلنسية العراقية كلية القانون والسياسة/ 

جامعة دهؤك
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صدر  الذي  الفعل  وخطورة  جسامة  كانت  ومهما  االحوال  كل 
ثالثا من  الفقرة  )أ( من  البند  اذ نصت  الدولة،  الفرد جتاه  من 
انه  النافذ لعام 2005 على  العراقي  املادة )18( من الدستور 
ألي  بالوالدة  العراقي  عن  العراقية  اجلنسية  اسقاط  ''حیظر 
عراقي  قام  اذا  النص  هذا  فحسب  االسباب...''،  من  سبب 
بالوالدة مبساعدة دولة يف حالة حرب مع العراق من خالل مدها 
مبعلومات امنية خطرية أي ارتكب جرمية ''اخليانة'' فانه يعاقب 
بالعقوبات اجلزائية اال انه ال ميكن اسقاط اجلنسية العراقية عنه 
ان  علما  االصلية،  للجنسية  الدستورية  احلصانة  لوجود  نظرًا 
مثل هذا الشخص قد ثبت انعدام ارتباطه بالدولة برابطة الوالء 
واالنتماء واالخالص وهي رابطة متثل اساس اجلنسية على حنو 
اذا انعدمت كانت مربرا قويا ألسقاط اجلنسية. والتساؤل هو 
ملاذا تنازل املشرع الدستوري عن مثل هذا احلق؟، ان التفسري 
املنطقي ملثل هذا املسلك من قبل املشرع هو امتعاض املشرع 
من افراط السلطة قبل العام 2003 يف اسقاط اجلنسية عن 

كل شخص كان يعارض نظام احلكم او ينتقد بآرائه السلطة 
اسقاط  يف  احلكم  انظمة  فإفراط  العراق،  يف  احلاكمة 

االصلية  اجلنسية  حتصني  اما  سابقًا  فعاًل  ميثل  اجلنسية 
من االسقاط فيمثل رد فعل ادى اىل تنازل الدولة عن 

حق من حقوقها املستمدة من مبدأ سلطان الدولة يف 
املعيب صياغة  انه من  تنظيم جنسيتها، وال خيفى 
بانفعالية  اجلنسية  قانون  او  كالدستور  دائم  تشريع 
ناحية  ومن  الفعل،  ورد  الفعل  اساس  على  قائمة 
ي��دل ايضا  ال��دس��ت��وري  امل��ش��رع  ف��ان موقف  اخ��رى 
النظام  وفق  بالسلطة  الثقة  انعدام  استمرار  على 
الدستور  نفاذ  بعد  ال��ع��راق  يف  اجلديد  السياسي 
بني  الفصل  مبدأ  على  الدولة  اسس  ال��ذي  احلالي 

والقضائية  التشريعية  السلطة  ورقابة  السلطات 
االخرى  االمثلة  التنفيذية. ومن  السلطة  اعمال  على 

املشرع يف موضوع  لدى  الثقة  وانعدام  االنفعالية  على 
ما  او  اخل��اص  التجنس  حالة  على  النص  ع��دم  اجلنسية 

ان  الدولة  اخرى من حق  العادة، مرة  فوق  بالتجنس  يسمى 
متنح اجلنسية لفرد او افراد معينني استثناًء من الشروط العامة 
يف منح اجلنسية وعلى وجه اخلصوص شرط االقامة مدة حمددة 
اذا كان يف ذلك مصلحة عامة للدولة كأن يقدم االجنيب خدمة 
جليلة للعراق يف جمال معني كالطب او الرياضة او اهلندسة 
او غري ذلك اذا منح اجلنسية العراقية، ومنح مثل هذه اجلنسية 
كان مقرًا به يف قوانني اجلنسية العراقية امللغية اذ خولت وزير 
الداخلية عدم التقيد مبدة االقامة بالنسبة لشخص معني اذا كان 
العراقية  اجلنسية  قانون  اما  للدولة،  عامة  مصلحة  ذلك  يف 
الداخلية  وزير  ختويل  على  النص  من  خاليًا  جاء  فقد  النافذ 
عشر  ملدة  االقامة  شرط  من  معينني  اشخاص  استثناء  سلطة 
النافذ،  القانون  من   )6( امل��ادة  يف  عليها  املنصوص  سنوات 
ضد  فعل  رد  بانه  اال  املشرع  من  املسلك  هذا  تفسري  ميكن  وال 

العادة  فوق  للتجنس  السابقة  االنظمة  يف  السلطة  استغالل 
اسس  على  وامنا  العامة  املصلحة  اساس  على  ليس  ومنحها 
السكانية  بالرتكيبة  االخالل  اىل  تهدف  قد  عنصرية  سياسية 
يف البلد، كما يدل هذا املسلك ايضا على استمرار انعدام الثقة 
بالسلطة وامكانية استغالهلا للنص الذي جييز منح اجلنسية 
العراقية استثناًء من شرط االقامة مدة معينة وهو ما ال ينسجم 
مع مبدأ الدولة القانونية املؤسسة على اسس دستورية تفصل 

بني السلطات على حنو ال تستأثر السلطة 
القرار  ب��اخت��اذ  التنفيذية 

رقابة  ع��ن  ب��ع��ي��دًا 
ل����سلطتني  ا

ل����تشريعية  ا
ف��اذا  والقضائية، 

يف  ذاته  العراقي  املشرع  كان 
الدستوراو يف قانون اجلنسية خيشى احنراف 

بعيدًا  واستخدامها  القانونية  للنصوص  واستغالهلا  السلطة 
سيثق  فكيف  ومصلحتها  الدولة  خي��دم  ال��ذي  سياقها  عن 
يف  اجلديد  املؤسساتي  الدميقراطي  السياسي  بالنظام  املواطن 

العراق!!.
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املخدرات
واجملتمع الدولي

جتدر اإلشارة إىل أنه ال يوجد تعريف عام متفق عليه يوضح 
تعاريف  هي  قيلت  اليت  التعاريف  وأغلب  املخدرات  ماهية 
واآلخر  لغوي  منها  البعض  هليئات،  أو  ألشخاص  اجتهادية 
ميكن  العموم  على  القانونية  التعاريف   جانب  إىل  علمي، 
املواد تسبب اإلدمان وتسمم  )) جمموعة من  املخدرات  تعريف 
إال  تداوهلا  أو  صنعها  أو  زراعتها  وحیظر  العصيب،  اجلهاز 
بواسطة من رخص  إال  القانون وال تستعمل  ألغراض حیددها 

له ذلك (( 
اليت  اهلموم  أبرز  أحد  املخدرات   وتعد  هذا   

تشغل بال األفراد واجملتمعات  على حد سواء،  
هلذه  احتالهلا  أن  البديهي  وم��ن 

اهتمام  سلم  يف  املتقدمة  املرتبة 
نتيجة  جاء  قد  الشعوب 

من  بها  يرتبط  ملا 
سلبية  آث������ار 
ع��ل��ى ن��واح��ي 
احل��ي��اة ك��اف��ة  ، 

جتارة  وتعد 
امل��خ��درات 

ف����ي����م����ا ب��ني 
يهدد  خ���ط���رًا  ال�����دول 

هذه  متثله  ملا  بأسرها  البشرية 
األخالقية  للقيم  دم��ار  من  التجارة 
اإلنسانية  اجملتمع  لدعائم  وتقويض 

تلك  بلغته  ما  لكل  وإه��دار 
اجمل��ت��م��ع��ات م��ن ت��ق��دم و 
ازدهار  ، هذا ويعد االجتار 
باملخدرات  امل��ش��روع  غ��ري 
للموارد  الرئيسي  املصدر 

املنظمات  جتنيها  ال��يت  املالية 

اإلجرامية من وراء أنشطتها. 

للرقابة  املتحدة  األم��م  لربنامج  السنوي  للتقرير  فطبقًا 
الدولية على املخدرات لعام )1997( فإن حجم األموال الناتج 
عن االجتار باملخدرات يقدر سنويًا حبوالي }400{ مليار دوالر 
وتشري  العاملية  الصادرات  إمجالي  من   )%8( يعادل  ما  أي 
بعض اإلحصائيات إىل أن األرباح الناجتة عن جتارة املخدرات 
واليت حتصل عليها مجاعات اجلرمية املنظمة متعددة اجلنسيات 
ترتاوح بني }450-750{ مليون دوالر سنويًا، وأن حجم األموال 
إىل  يصل  أمريكا  يف  امل��خ��درات  جت��ارة  من  املتحصلة 

}100{ مليار سنويًا        

ل����ذا 
وج������������دت 
ع�����ص�����اب�����ات 
يف  املنظم  اإلج����رام 
االجت������ار ب���امل���خ���درات 
ملؤسساتها  احل��ي��اة  ُأكسيد 
اإلج����رام����ي����ة، وأص���ب���ح ه��ذا 
بني  مشرتكًا  قامسًا  اآلثم  النشاط 
املنظمة،  اجل��رمي��ة  مؤسسات  خمتلف 
بني  إسرتاتيجية  حتالفات  قيام  وراء  وكان 
إىل  ترتقي  ال  ومؤسسات  وبني  املؤسسات  هذه 
كارتل،  حتالف  مثل  املؤسسي  التنظيم  مستوى 
و  اإليطالية  املافيا  وحتالف  الصقلية  مافيا  وحتالف 
وتشكيالت  الروسية  املافيا  وحتالف  اليابانية  الياكوز 

إجرامية باكستانية.
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هذا ومما يزيد من خطورة االجتار باملخدرات أن عوائدها قد 
تستخدم أيضًا يف متويل جرائم أخرى كاجلرائم اإلرهابية. 

منظمة  خالل  من  الدولي  اجملتمع  بذل  اخلطورة  هذه  ازاء 
املخدرات  هذه  خماطر  من  للحد  حثيثة  جهودًا  املتحدة  االمم 
املخدرات  جلنة  منها  خاصة  جل��ان  ذل��ك  اج��ل  من  فأنشئت, 
االقتصادي  للمجلس  التابعة  الفرعية  اللجان  إح��دى  وهي 
تقرر  اليت  الرئيسية  واهليئة  املتحدة،  األمم  يف  واالجتماعي 
شباط  يف  أنشئت  وقد   ، املخدرات  ملراقبة  العامة  السياسة 

األفيون  لتجارة  االستشارية  اللجنة  حمل  لتحل   1946 عام 
املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  بها  أناطت  وقد   , واملخدرات 
والية مهمة من أجل حتقيق األهداف املقررة يف مكافحة انتشار 
بها،  املشروع  واالجتار غري  إنتاجها،  أي مكافحة   ، املخدرات 
وتعد هذه اللجنة املسؤولة عن قيادة العمل الدولي يف جمال 

مكافحة املخدرات.

فضاًل عن اللجان فقد ابرمت منظمة االمم املتحدة العديد 
غري  االجتار  من  احلد  منها  الغاية  كانت  اليت  االتفاقيات  من 
االمم  اتفاقيات   ( االتفاقيات  هذه  ومن  باملخدرات  املشروع 
املتحدة  االم��م  اتفاقية  و)   )1961 لعام  للمخدرات  املتحدة 
املتحدة  األم��م  و)اتفاقية   )1971 لعام  العقلية  للمؤثرات 
ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية لعام 

1988( وغريها من االتفاقيات االخرى .

انه وبالرغم من هذه اجلهود اال ان االجتار غري املشروع  اال 
باملخدرات اليزال يشكل خطورة كبرية على الدول ويف خمتلف 
عن  ناهيك  والثقافية(  واالجتماعية  االقتصادية   ( اجملاالت 
اخلطورة اليت تشكلها على حياة االفراد ومستقبلهم, لذلك فان 
اجملتمعات الداخلية والدولية مدعوه اىل بذل املزيد من اجلهود 
من اجل احلد من هذه الظاهرة لضمان بناء جمتمعات سليمة 

وعقول بعيده عن املخدرات وقادرة على االبداع والتميز.

االجتار غري املشروع 
باملخدرات املصدر 

الرئيسي للموارد املالية 
اليت جتنيها املنظمات 

اإلجرامية من وراء 
أنشطتها
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اركان  اىل  الفقهاء  بعض  يضيفه  عنصر  االع��رتاف  يعترب 
الدولة ، وهوإعالن تقبل الدولة مبوجبه دولة اخرى يف اجملموعة 

الدولية وتقر هلا باحلقوق واالمتيازات اللصيقة بالسيادة.
وهناك نظريتان اساسيتان حول تكييف وطبيعة االعرتاف: 
أن  وتعين  أواملنشئ(  التأسيسي  االع��رتاف  )نظرية  االوىل 
فهذا   ، بها  االع��رتاف  بعد  إال  دوليا  شخصا  التصبح  الدولة 
اجملتمع  يف  جديدة  دولية  شخصية  خيلق  الذي  هو  االعرتاف 
ان  ميكن  ال  للدولة  القانوني  الوجود  أن  يعين  وهذا  ال��دوىل. 
فهي  الثانية  النظرية  أما  بها.  االعرتاف  يصدر  مامل  يكتمل 
)نظرية االعرتاف الكاشف( فتتخذ اجتاها خمتلفا عن النظرية 
خيلق  ال  االع��رتاف  أن  يف  مضمونها  يتلخض  اذ   ، السابقة 
القانوني ، فاالعرتاف  الدولة ، بل يكشف فقط عن وجودها 
هنا هو جمرد عمل سياسي مستقل عن الوجود القانوني للدولة 
، فهو إقرار حبقائق ثابتة. ومن هذا املنطلق فان عدم االعرتاف 

ال ينال من وجود الدولة وال مينعها من ممارسة حقوقها. 
والواقع عندما يكون هنالك اعرتاف بكيان مبقتضى هذه 
من  موضوعا  سيكون  الكيان  هذا  أن  ذلك  فمعنى   ، النظرية 
م����واض����ي����ع 
ن  نو لقا ا
ال��دوىل 
ال��ع��ام ، 
وبالتالي 
عدم  ف��ان 
اع�����رتاف 
ب������ع������ض 
ال�����دول�����ة 
ب���ال���دول���ة 
اجل�����دي�����دة 
اليعفيها من 

االلتزام بقواعد القانون الدوىل العام ، إذ جيب عليها التقيد 
الدوىل  القانون  الدول مبقتضى  الواردة على تصرفات  بالقيود 
العام ، كاالمتناع عن العدوان ، أو استخدام اراضيها لالعمال 
املعرتفة  الدول  على  التزام  هنالك  وباملقابل  املشروعة.  غري 
بالدولة اجلديدة بان حترتم حقوقها اليت جاءت وفقا الحكام جلنة 
القانون الدولي حلقوق وواجبات الدول عام 1949.، كاحلق يف 
 ، اقليمها  القضائية على  السلطات  ممارسة  ، وحق  االستقالل 
واحلق يف الدفاع الشرعي اجلماي والفردي ضد العدوان املسلح 

، واحلق يف املساواة.
اثرا  ليس  الدولية  العالقات  يف  االخن���راط  ف��إن  عليه 
ميكن  حديثا  بها  املعرتف  فالدول   ، بالدولة  لالعرتاف  وحيدا 
والدولي  الداخلي  املستويني  على  القانونية  باحلقوق  تتمتع  ان 

كاالمتنيازات واحلصانات.

اثر االعرتاف على الدول

د��ارسالن�حجي�عيسى/�مدرس القانون الدولي العام/ كلية القانون والسياسة / جامعة نه وروز

هناك نظريتان اساسيتان حول 

تكييف وطبيعة االعرتاف: االوىل 

)نظرية االعرتاف التأسيسي 

أواملنشئ( والثانية فهي )نظرية 

االعرتاف الكاشف(
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هذا 
ال���ص���راع 
ي����ع����ك����س ط���اب���ع 
ال���ع���الق���ات امل��ل��ت��ب��س��ة بني 
 , العربية  وال��دول  الرتكية  الدولة  
امللتبسة هلا جذور تارخيية  هذه العالقة 
تعود اىل حقبة السلطنة العثمانية يف العقود 
االخرية من عمرها ونظرتها اىل الواليات العربية كما ان ردة 
فعل تلك الواليات جتاه السلطنة ابان احلرب العاملية االوىل 
ادارت  لقد  تركيا  العالقة مع  لنظرية قطع  بيئة حاضنة  خلقت 
تركيا الكمالية ظهرها للوطن العربي وللعرب عموما وتوجهت 

يف حماولة بائسة حنو االلتحاق بالغرب.

لكن وصول حزب العدالة والتنمية اىل السلطة 
الشرق  الرتكي حنو  التوجه  كبريا يف  منعطفا  شكل 
بشكل عام, والوطن العربي ودول جواره بشكل خاص, 
عرب سياسة )صفر مشاكل( اليت مت الرتحيب بها 
من  موقفها  حت��دد  فقد   , اطلقت  عندما  عربيا 
االولي  املرتبة  يف  الصهيوني   – العربي  الصراع 
ومشاريع احياء الدور العثماني يف اهليمنة على 

الوطن العربي عرب مجاعة )االخوان املسلمني( 
وبالنسبة اىل العالقة مع الكيان الصهيوني هناك تباين 
القدس  مع  تتعاطف  ال��يت  الرتكية  الشعبية  القاعدة  بني 
التطورات  ان  اذ  وقياداتها  الرتكية  احلكومة  وبني  وفلسطني 
االخرية يف اخفاقات تركية على الصعيد الدبلوماسي وخباصه 
التنسيق  درجة  رفع  اىل  الرتكية  احلكومة  دفعت   , روسيا  مع 
مع الكيان اىل مستوى التحالف االسرتاتيجي . هناك تساؤل 

هل يصمد ذلك على الصعيد الشعيب يف تركيا؟
االن نريد ان حندد الدور الرتكي يف الصراع على الساحة 

السورية حيث نالحظه مبنيا على اعتبارين:

الصراع العربي–الرتكي
)يف الساحة السورية والعراقية(

د.منار مضر الشاوي
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االعتبار االول = يكون يف اطارطموحات الرئيس الرتكي 
مشروع  احياء  يف  اوغلو  داوود  خارجيته  ووزي��ر  اردوغ���ان 
وحتى  سوريا  يف  املناطق  بعض  واستعاده  اجلديدة  العثمانية 
النفوذ على  بيكو كما ان فرض  العراق من تقسيمات سايكس 
املسلمني  االخوان  مجاعة  توكيل  عرب  العربية  االقطار  خمتلف 

قد حیقق ذلك املشروع .

الوسيط  لتأدية دور  الطموح  يعود اىل  الثاني =  االعتبار 
يف تسوية الصراع العربي – الصهيوني عرب عقد اتفاقيه سلم 
يف احلد االقصى او تطبيع العالقات مع الكيان الصهيوني يف 

احلد االدنى .
 , السورية  الدولة  مع  تركيا  طموحات  تتحقق  مل 

لذلك انقلبت بشكل مفاجئ يف ربيع 2011 
وحكومة  قياده  السورية  الدولة  على 

هلا  ماتبني  بعد  ارضًا  وحتى  وشعبا 
دعمتها  ال��يت  حماوالتها  كل  ان 

مع  للتطبيع  القطرية  ال��دول��ة 
فشلت  قد  الصهيوني  الكيان 
,كما انها فشلت يف حث الدولة 
السورية على مناهضة حكومة 
نوري املالكي يف العراق ملصلحة 

اي����اد ع����الوي . وامل��ع��ل��وم��ات 
خميمات  جتهيز  ح��ول  امل��ت��واف��رة 

قبل  تركيا  يف  ال��س��وري��ني  لالجئني 
ضلوع  تؤكد  الدامية  االح��داث  ان��دالع 

مسبقا  سورية  يف  االزم��ه  تفاقم  يف  تركيا 
لرتويض الدولة يف احلد االدنى – او تغيريها يف 

ومصر  كتونس  عربية  دول  رموز  تهاوت  بعدما  االقصى-  احلد 
وليبيا بشكل سريع , مما عزز وهم تكرار السيناريو يف سورية 

مبنزلة  جذرية  اصالحات  اجراء  بضرورة  تقضي  اليت  احلجه 
قطر,  تطالب  عندما  تكمن  املفارقة   . باطل  به  يراد  حق  كالم 
باصالحات  البداية  منذ  السورية  االزم��ة  يف  تركيا  شريكة 

دستورية حنو املزيد من الدميقراطية . 
دعم تركيا لالخوان املسلمني يف سورية هو قرار بقلب النظام 

القائم يف سورية .
السياسة االمريكية الستنزاف سورية طبقتها تركيا عرب 
فتح احلدود للمجموعات املتشددة معتربة ان تلك اجملموعة 
حتت السيطرة , لكن )حسابات احلقل مل تتطابق مع حسابات 

البيدر ( كما يقال فيما يتعلق بداعش , اما جبهة النصرة 
عليها  السيطرة  بامكانها  انه  تعتقد  تركيا  زالت  فما 

وكذلك اجملموعات االخرى.
ان الضغط الروسي واالمريكي على تركيا لضبط 

احلدود مازال قائما , وتركيا تنظر بإرتياب اىل 

الكاملة  السيطرة  احالل  السوري يف  العربي  اجليش  امكانية 
على حلب واستعادة ادلب والرقة. لقد استفادت تركيا بشكل 
للبضائع  احلدود  وفتح  االقتصادي  االنفتاح  سياسة  من  كبري 
هلذه  الوفاء  كان   , االسد  بشار  الرئيس  اطلقها  اليت  الرتكية 
اكثر من )6000( معمل يف حلب وريفها  بتفكيك  االستفادة 

ونقلها اىل تركيا. 
اىل  تسعى  تركيا  زالت  فما   , العراقية  الساحة  على  اما 
تصحيح نتائج احلرب العاملية االوىل ومازالت تطالب باملوصل 
, كما ان اقليم كوردستان يشكل بالنسبة لرتكيا خطرا على وحدة 
تركيا وخباصة امكانية انفصال كورد تركيا عن الدولة املركزية 
وسورية  تركيا  اط��راف  على  ك��وردي  كيان  وتشكيل  الرتكية 
مسألة  الكوردية  فاملسألة   . ايران  ورمبا  والعراق 
واالتراك  وااليرانيني  العرب  بني  مشرتكه 
من جهة والكورد من جهة اخرى وان 

اختلفت املقاربات هلا .
ان سياسة احلكومة الرتكية 
قاعدة  على  مبنية  العراق  يف 
سيكون  كوردستان  اقليم  ان 
تركيا  م��ظ��ل��ة  حت��ت  دائ��م��ا 
تعترب  تركيا  ان  وخصوصا 
لفضائها  ام��ت��دادا  االقليم 
االقتصادي والسيما الثروات 
واليت  فيه  امل��وج��ودة  النفطية 
خارج  تصريفها  لالقليم  الميكن 
االرادة الرتكية اذا ما ارادت قيادات 
احلكومه  عن  النهائي  االنفصال  االقليم 

املركزية يف بغداد . 
فالتناقض بني املصاحل وخطر االنفصال الكوردي هو مسة 

العالقة بني تركيا وكورد العراق واحلكومة املركزية يف بغداد
كما ان املطالبة باملوصل هي مصدر اخر للتوتر وقد يتفاقم 

بني احلكومة الرتكية واحلكومة املركزية يف بغداد .



التعويض عن الضرر نتيجة االنهاء 
التعسفي لعقد العمل من جانب 

صاحب العمل
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عقد العمل هو عقد مربم بني العامل وصاحب العمل وفيه 
يلتزم صاحب العمل بدفع التعويض للعامل املتضرر, يتناسب 
التعويض  ,ويقدر  العقد  انهاء  من  اصابه  ال��ذي  الضرر  مع 
االضرار  مجيع  اىل  بالنظر  التعسفي  االنهاء  عن  املستحق 
اليت اصابت العامل املتضرر من االنهاء, ويشمل كل ما حلقه 
نتيجة  االضرار  تكون  ان  بشرن  كسب  من  ومافاته  خسارة  من 
طبيعية عن التعسف يف استعمال حق االنهاء, اال ان استحقاق 
العمل  صاحب  جانب  من  العقد  انهاء  عن  للتعويض  العامل 
يكون  ان  حمددةوهي:  شروط  توافر  تلزمه  تعسفية  وبصورة 
االنهاء او الفصل او الفسخ التعسفي قد وقع بال مربر مشروع 
وعلى حنو غري مقرر قانونا, وان يكون العامل قد اصابه ضرر 
ان  ثبت  اذا  اما  الضرر  مقابل  التعويض  الن  االنهاء  هذا  من 
العامل فور فصله التحق بعمل اخر مماثل لعمله االصلي الذي 
فصل منه وبنفس االمتيازات الفانه ال يستحق تعويضا ولو كان 
فصله بدون مربر الن التعويض مقابل الضرر فهو يف هذه احلالة 
مل يصب باي ضرر, فاذا كان االنهاء قائما على مربر مقبول فال 
الطرف االخر تعويضا ولو كان قد حلقه ضر جراء هذا  يستحق 
االنهاء, فاساس التعويض عن الفصل او الفسخ التعسفي هو 
ولكن)  فيه  والتعسف  العقد  انهاء  يف  احلق  استعمال  اس��اءة 
تعويضا  وامنا  الضرر  عن  تعويضا  ليس  هو  القانوني  االساس 
التعويض  يستحق  فالعامل  احلق(  استعمال  يف  التعسف  عن 
صاحب  قبل  من  م��ربر  ب��دون  العمل  عقد  فسخ  او  فصله  عن 
النه  يتضرر  مل  ام  العقد  انهاء  عن  العامل  تضرر  سواء  العمل 
دائما يعترب العامل الطرف الضعيف وصاحب العمل الطرف 
العمل  صاحب  على  العقوبة  من  نوع  هو  والتعويض  القوي. 
بسبب التعسف يف استعمال احق وانهاء عقد العمل بدون مربر 

مشروع.
اما املشرع العراقي يف قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 
فقد حدد التعويض عن االنهاء التعسفي من قبل صاحب العمل 
الذي يستحقه العامل بضعفي مكافئة نهاية اخلدمة املستحقة 
القانون  يف  اما   , القانون  ذات  من   45 للمادة  وفقا  للعامل 
التعويض  مقدار  العراقي  املشرع  حیدد  فلم  العراقي  املدني 
بذلك,  املختصة  للمحكمة  التعويض  تقدير  وترك  وعناصره 
''تراعي  العراقي  املدني  القانون  من   )919( املادة  نصت  حيث 
العرف   , التعسفي  االنهاء  عن  التعويض  تقدير  يف  احملكمة 

التجاري وطبيعة االعمال اليت مت التعاقد عليها ومدة خدمة 
العامل مع مقارنتها بنسبة ما استقطع منه او دفعه من مبالغ 
يتحقق  قد  اليت  االحوال  مجيع  عام  '' وبوجه  التقاعد  حلساب 
معها وقوع الضرر ويتحدد مداه. فيالحظ ان املشرع العراقي 
مراعاة  من  بد  وال  التعويض  بتحديد  املختصة  احملكمة  الزم 
وهي   , الذكر  انفة  امل��ادة  حددتها  اليت  املعايري  من  جمموعة 
طبيعة االعمال اذا كانت اعمال شاقة او اعمال غريشاقة ومدة 
املبالغ واالستقطاعات واحوال اخرى,  العامل متضمنة  خدمة 
وعلى القاضي ان يبحث عن التعويض اركان املسؤولية املدنية 
من خطا وضرر ورابطة سببية فاذا ثبت لديه توافر هذه االركان 

حكم على صاحب العمل بتعويض العامل.
باالضافة اىل ان املشرع العراقي فرق بني التعويض عن مدة 
 918 للمادة  وفقا  التعسفي  الفسخ  عن  والتعويض  االخطار 
من  ثالثا  فقرة   36 وامل��ادة  املدني  القانون  من  الثانية  الفقرة 
العامل  اراد  اذا  رقم 71 لسنة 1987   العراقي  العمل  قانون 
انهاء عقد العمل غري حمدد املدة بشرط ان يوجه انذار مكتوب 
اىل صاحب العمل قبل  ثالثون يوما على االقل من تاريخ الذي 
او  االنذار  توجيه  بغري  العمل  ترك  فاذا  العقد,  النهاء  حیدده 
قبل انتهاء املدة احملددة يف هذا البند الزم بدفع التعويض اىل 

صاحب العمل يعادل اجل مدة االنذار او املتبقي منها.
ويالحظ اختالف القانون املدني عن قانون العمل يف حتديد 
مبلغ التعويض عن تعسف صاحب العمل يف انهاء عقد العمل 
نهاية  مكافئة  بضعفي  التعويض  حدد  العمل  فقانون  وامل��ربر 
بتقدير  التعويض  حدد  قد  العراقي  املدني  القانون  اما  اخلدمة 
من القاضي املختص والراي الصحيح هو تطبيق املبادء العامة 
حيث توجب احلكم للعامل على سبيل التعويض بكامل االجر 
اذا  اال  التعويض  هذا  من  االنتقاص  يح  وال  العقد  نهاية  اىل 
اثبت صاحب العمل حصول العامل فعال اثناء تلك املدة على 
اجر لقاء عمل اداء تنفيذ عقد جديد, وحلماية العامل من تعسف 
هو  مشروع  مربر  دون  العمل  عقد  انهاء  من  العمل  صاحب 
تشكيل جلنة قانونية خاصة يف نقابة العمال مهمتها التحقيق 
انتهاء عقود العمل والضروف احمليطة بالعامل,  حول اسباب 
مع رفع الدعاوي اخلاصة بتعويض العامل عن تعسف صاحب 

العمل بانهاء العمل دون مربر مشروع.
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يم يف نطاق  سلطة التجر
التشريع العقابي

التجريم  سياسة  خالل  من  يهدف  اجلزائي  القانون  كان  إذا 
فان  العام،  النظام  ومحاية  االجتماعي  السالم  إرس��اء  إىل 
يف  الدولة  حق  مقتضيات  بني  توفق  ان  جيب  السياسة  هذه 
فالدولة   ، احلرية  يف  اإلنسان  حق  وبني  اجلرائم  ومنع  العقاب 
القانونية وهي  املصاحل  كافة  ان حتمي  حبكم وظيفتها عليها 
تشمل  بل  االجتماعية  املصاحل  على  قاصرة  ليست  بالتأكيد 
حبكم  واحلريات  احلقوق  فهذه   ، األف��راد  وحريات  حقوق  أيضًا 
وال  اجل��زائ��ي  املشرع  حیميها  ان  جيب  اإلنسانية  طبيعتها 
اجملتمع.  قيم ومصاحل  على  احملافظة  بدعوى  إهدارها  جيوز 
وانطالقا من هذه األفكار فان سلطة التجريم جيب أن تناط 
بالسلطة التشريعية يف الدولة ، لتقوم بوضع نصوص التجريم 
مبا تتضمنه من أوامٍر ونواٍه تفرض على املخاطبني بها، فاجمل���ال 
احملجوز للسلط���ة التشريعية ف���ي تنظيم احل����ريات هو امل�بدأ 

السائد من���ذ إع��الن ح�ق���وق اإلنسان سنة 1789 ، وذلك 
احلريات  على  التضييق  إىل  ع��ادة  مييل  ال  املشرع  الن 
السلطة  عن  الصادر  فالقانون   ، الطغيان  إىل  أو 
ف���انه  إرادة األمة ، وعلى ذلك  التشريعية يعرب عن 

 ، احلري�����ات  ملمارسة  االجتماعي  اهلدف  حی����دد 
بتحديد  وحده  املشرع  خيت����ص  املمارس���ة  وه�����ذه 

جماهلا.
ضوابط  وج��ود  ع��دم  اليعين  ه��ذا  ولكن 
يضع  الدستوري  فاملشرع   ، السلطة  هل��ذه 

مبادئ دستورية حتكم وتنظم عملية صياغة األفكار القانونية 
 la( التشريع  انفراد  مبدأ  مقدمتها  اجلنائية.ويف  الفلسفة  أو 
)السلطة  املشرع  اختصاص  يعين  والذي   ،)re'serveLoi
اختصاصه  يف  تدخل  اليت  املسائل  مبعاجلة  وحده  التشريعية( 
، وال متلك السلطة التنفيذية معاجلة املسائل اليت تدخل يف 
اختصاص املشرع عن طريق اللوائح ، وال ميلك املشرع ذاته وفقًا 
هلذا املبدأ اإلفالت أو التخلي عن مسؤوليته يف معاجلة هذه 
املسائل وتوفري الضمانات الالزمة ملمارسة احلقوق واحلريات، 

ومن هنا فإن هذا املبدأ يرمي إىل حتقيق هدفني:
ممثلي  بواسطة  واحل��ري��ات  احلقوق  ممارسة  تنظيم   : األول 
تنظيم  عليه  يتوقف  ال��ذي  السند  هو  فالتشريع   ، الشعب 
ممارستها ورسم حدودها ، فعندما يتعلق األمر بتعيني احلدود 
اليت تتم فيها ممارسة احلقوق واحلريات ، فثمة سلطة واحدة يف 

الدولة هي املختصة بذلك أصاًل وهي السلطة التشريعية .
الثاني : احليلولة دون تدخل السلطة التنفيذية يف املساس 
بهذه احلقوق واحلريات دون موافقة السلطة التشريعية املمثلة 
للشعب سلفًا ، فهذا املبدأ مينع السلطة التنفيذية من التدخل 

ومن تلقاء نفسها ودون إذن من املشرع يف هذا اجملال .
إطار  يف  التفويض  مسألة  حبث  إىل  يقودنا  األمر  وهذا 
التجريم ، فالربجوع إىل موقف املشرع الدستوري يف العراق 
املادة  الفقرة )ب( من  أنه أجاز ومبوجب  يف هذا اإلطار يالحظ 
ان  التنفيذية  للسلطة  1970)امللغي(  عام  دستور  من   )21(
أكدته  )الئحة(، وهذا ما  تنظيمي  بقرار  التجريم  متارس سلطة 
املادة )1( من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 
قانون  على  بناء  إال  امتناع  أو  فعل  على  عقاب  )ال   : بقوهلا 
السلطة  ان  . وهذا يعين   )... اقرتافه  ينص على جترميه وقت 
التنفيذية بإمكانها ممارسة سلطة التجريم عن طريق التفويض 

التشريعي .
وهذا التفويض يكون على نوعني : فهو إما تفويض تشريعي 
عام للسلطة التنفيذية ، حيث جيوز ان يكون حتديد اجلرائم 
استنادًا إىل قانون وليس بقانون). وهذا ما نصت عليه 
الفقرة )ب( من املادة )21( من دستور العراق لعام 1970 
خاصًا  تشريعيًا  تفويضُا  يكون  أو   . إليها  املشار 
يصدر إىل جهة معينة من جهة اإلدارة 
يف موضوع حمدد ، مثال ذلك يف 

يف نطاق اجلرائم  التشريع  ان  حيث  االقتصادية)، 
جمال هذا النوع من اجلرائم يتطلب وحیتاج إىل دراية 
فنية رمبا ال تتوافر لدى السلطة املفوضة ، ومثل هذا التفويض 
ال يؤدي إىل فرض القيود على احلرية الشخصية ، الن املشرع 
خيطط املبادئ العامة للتجريم أما السلطة التنفيذية فتحدد 

عناصر اجلرمية مبا يكفل حصر نطاق التجريم).
لعام  احلالي  الدستور  ص��دور  بعد  أختلف  الوضع  ولكن 
بيد  التجريم  سلطة  حصر  املشرع  أن  يالحظ  حيث   ،  2005
السلطة التشريعية وذلك مبقتضى الفقرة )2( من املادة )19( 
من هذا الدستور، إذ استخدم يف هذه الفقرة عبارة : )إال بنص( 
حيث نصت الفقرة املذكورة : )ال جرمية وال عقوبة إال بنص ...( 
ويف هذا إشارة واضحة وجلية من املشرع الدستوري يف حصر 
سلطة التجريم بيد السلطة املمثلة إلرادة الشعب وهي السلطة 
التشريعية )الربملان( ومنع السلطة التنفيذية من إقحام نفسها 

يف جمال سياسة التجريم.

م�د��دلشاد�عبدالرحمن�يوسف
مدرس القانون اجلنائي/ كلية القانون والسياسة/جامعة نوروز
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ان التوضيح عن ماهي الضمانات واملزايا أملقدمة للمستثمر 
ومشروعه  حقوقه  حتفظ  ال��يت  ألكفيلة  بالوسائل  أملتمثلة 
االستثماري من أي خطر يهدده أو حیدق به وتنوعت الضمانات 
الداخلي  القانون  كفلها  داخلية  ب��ني  االستثمارية  وامل��زاي��ا 
للمستثمر ودولية كفلتها املعاهدات ألدولية وضمانات قضائية 
نأتي هنا  والدولة  املستثمر  بني  املنازعات  أي ضمانات تسوية 
نبينها بثالث فقرات. تنقسم هذه الضمانات واملزايا إىل ثالث 
أنواع أوهلا القيود ألقانونية املفروضة على نزع أمللكية وثانيها 
النقدية  التسهيالت  وثالثها  الضرييب  العبء  من  التخفيف 
يأتي. وكما  بإجياز  توضيحها  على  ونأتي  واإلداري��ة  واملالية 
القيود ألقانونيه املفروضة على نزع أمللكية:إذا كان حق أمللكية 
هذا  اذًا  مانع  جامع  حق  بأنه  اخلاص  القانون  فقه  يف  يوصف 
به وانتزاعه من قبل ألدولة  احلق يكون دائما عرضه للمساس 
باستخدام أدوات قانونية خمتلفة ومن هنا فأن اخلشية من )نزع 
أمللكية( يعد العائق األكرب أمام استقطاب رأس املال قد يؤدي 
يف الواقع إىل ابتعاد املستثمرين من مزاولة نشاطهم التجاري 
املستثمر،وعدم  ملكية  نزع  حظر  هي  القيود  تلك  ابرز  ولعله 
نزع  التعويض.حظر  بأداء  أمللكيه،وااللتزام  نزع  يف  التمييز 

أمللكية:

تصدر بعض القوانني حظر نزع للملكية بهدف حتفيز املستثمر 
وتشجيعه على مزاولة النشاط التجاري وقد يكون هذا احلظر 
مطلقًا أو مشروطًا بشروط معينه حبسب نظرة املشرع الوطين 
يف  اليه  اشار  ما  االستثمار.وهذا  يف  يعتنقه  الذي  واالجت��اه 
والذي   2006 لسنة   )4( رقم  كردستان  اقليم  استثمار  قانون 

اشار يف فقراته  اىل الضمانات اليت يوفرها القانون للمستثمر 
االجنيب:

اوال : الحظر المطلق لنزع ألملكية:
ويعد  أمللكية مطلقًا  نزع  االستثمار حظر  قانون  يقر  إن  هو 
هذا احلظر حافزًا مهمًا لتشجيع االستثمار بضمانة من التأميم 
ال  ألدولة  ألن  النمط  هذا  يف  مبالغًا  يبدو  انه  إال  واملصادرة 
تستطيع التنازل عن التأميم له هذا حق ألدولة ألنها تستطيع 
أمر  فأنه  أملصادرة  أما  ع��ادل  تعويض  مقابل  أمللكيه  تنزع  إن 
من  املستثمر  حرمان  إىل  ت��ؤدي  أملصادرة  الن  وذل��ك  معقول 
صراحًة  املصري  الدستور  ذك��ره  ما  وه��ذا  والتعويض  حقوقه 
نزع  جيوز  احلظر  هذا  مبقتضى  أمللكية:  لنزع  املشروط  احلظر 
نظام  ذلك  أكد  وقد  معينة  بشروط  ولكن  االستثمار  ملكية 
ملكية  نزع  جيوز  قضى)......ال  والذي  السعودي  االستثمار 
االستثمار ألتابعة للمستثمر كال أو جزاء إال  للمصلحة العامة 
مقابل تعويض عادل وفقًا لألنظمة والتعليمات(وهذه الشروط 

هي...أواًل:الغرض العام أو))مقتضيات أملصلحة ألعامة((:
ألدولة  تتخذه  ال��ذي  القانوني  األج���راء  يف  ه��ذا  يتوفر   
حتقيق  إىل  يهدف  ك��ان  إذا  جت��اري  مشروع  على  لالستيالء 

مصلحة عامة للدولة أو أحدى هيئاتها

ثانيًا:وجوب مراعاة أحكام القانون:
يعد هذا ضمانًا مهمًا للمستثمر وذلك يعين ضرورة إصدار 
قرار لالستيالء طبقًا لالجراءت والضمانات ألقانونية الواردة 
يف القانون الداخلي وأكد ذلك قانون االستثمار العراقي اجلديد 

ضمانات المستثمر االجنبي في قانون 
االستثمار العراقي الجديد

قانون رقم )13(لسنة 2006 المعدل لسنة 2014
قانون اقليم كردستان رقم)4( لسنة 2006

م��ل��بسمان�نواف�فتحي
مدرس القانون التجاري/ كلية القانون والسياسة/جامعة نوروز
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الصادر لسنه 2006م يف م)12(ف)3( ))عدم أملصادره والتأميم 
للمشروع االستثماري املشمول بأحكام هذا القانون كال أو جزء 
من  بات((التخفيف  قضائي  حكم  حبقه  يصدر  ما  باستثناء 
العبء الضرييب:على الرغم من تنوع قوانني االستثمار يالحظ 
إنها تقرر معاملة ضريبية مميزة لالستثمارات الوافدة وأيا كان 
نتيجتها  يف  تهدف  لالستثمار  الضريبة  املعاملة  فأن  األم��ر 
إىل التخفيف من العبء الضرييب عليه بقصد تشجيعه على 
مزاولة النشاط التجاري يف ألدولة ويتم ذالك بأسلوبني هما 

أزاله املعوقات الضريبية أو التخفيف من حدتها:
اليت  الضريبية  املعوقات  أهم  من  الضرييب  االزدواج  يعد 
تتعرض إليها معظم االستثمارات إضافة إىل بعض اإلجراءات 
القانونية الضريبية األخرى لذلك فأن مواجهتها تتطلب جتنب 
االزدواج الضرييب من جهة وتعديل تلك اإلجراءات أو إلغائها 

من جهة أخرى ونأتي هنا نبني  كل حالة.

عمومًا  باالستثمارات  يؤثر  الضرييب  االزدواج  جتنب  أواًل- 
ويعد سببًا لتدخل اجملال الضرييب ألكثر من دولة وما يشكل 
قيدًا مهمًا على حرية انتقال رؤوس األموال والتبادل التجاري 
ومن ألالزم جتنبه على الرغم من انه عماًل مشروعًا من وجهة 
نظر القانون مبا إن االزدواج الضرييب يؤثر بصورة أو بأخرى يف 
هذا  جتنب  الوطين  املشرع  على  لذا  االستثماري  االستقطاب 

االزدواج حتى ال يؤثر على واحدة من أهم حمفزات االستثمار

ثانيا-الحوافز والمزايا الضريبية:
من  ممكنة  فائدة  اكرب  حتقيق  إىل  عمومًا  املستثمر  يسعى 
استثمار أمواله ومن ثم فأنه وقبل اختاذه قرارًا باالستثمار يف 
املخاطر  وبني  لالستثمار  املمثل  العائد  بني  يوازن  معينة  دولة 
ينبغي  لذلك  العائد  على  احلصول  سبيل  يف  يتحملها  اليت 
على ألدولة أن تغري هذا النمط من الضمانات املالية تقرانني 
واإلداري��ة  واملالية  النقدية  التسهيالت  من  ق��درًا  االستثمار 
لرأس املال الوافد كوسيلة الستقطاب االستثمار وتتعلق تلك 
وعوائده  االستثمار  أصل  بتحويل  املستثمر  حبرية  التسهيالت 
لذلك  املشروع  التصرف يف  إضافة إىل حقه يف  اخلارج  إىل 

نأتي هنا نبينها يف حالتني.

ا-التسهيالت النقدية:
إن يف هذه أهمية بالغة على ما مينحه القانون للمستثمر من 
حرية يف حتويل أصل االستثمار وعوائده إىل اخلارج فضاًل عن 
إن  إذ  االستثماري  املشروع  يف  األجانب  العاملني  أجور  حتويل 
أعاقة مثل هذا التحويل أو تعقيد إجراءاته يعد عقبة مهمة يف 

سبيل جذب االستثمارات

ب-التسهيالت المالية واإلدارية

ألقانونية  احلماية  توفري  لالستثمار  املصدرة  الدول  تسعى 
للتغري  عرضه  ألتشريعية  الضمانات  كانت  وان  ملواطنيها 
واإللغاء لذلك تلجا إىل وسائل قانونية أخرى مثل االتفاقيات 
إىل  بنا  هذا  وي��ؤدي  األط��راف  ومتعددة  لالستثمار  الثنائية 
حلماية  تفرضها  اليت  ألقانونية  واملزايا  الضمانات  استخالص 

االستثمار ونأتي هنا نبني هذه األساليب.

ا-معيار معاملة االستثمار:
املتعلقة  ألدولية  االتفاقيات  استقراء  خ��الل  من  يتضح 
بتشجيع االستثمار ومحايته إن هناك عدة معايري قانونية يتم 
وحتديد  ألالستثمار  هذا  ملعاملة  عام  أطار  وضع  خالهلا  من 

الضمانات واملزايا ولعل أهم هذه املعايري هي:

١.ألمعاملة ألوطنية لالستثمار:
يقصد باملعاملة ألوطنية لالستثمار يتمتع هذا النمط من 
يتمتع  اليت  ذاتها  واملزايا  والضمانات  باحلقوق  االستثمارات 

بها املستثمر الوطين يف دولة االستثمار

2.معاملة االستثمار وفقًا لمبدأ ألدولة األولى بالرعاية:
يقصد بهذا املعيار إن تتعهد ألدولة املستقطبة لالستثمار 
لالستثمار  أملصدرة  ألدولة  وبني  بينها  دولية  اتفاقية  مبقتضى 

مبعاملة االستثمارات ألتابعة هلذه ألدولة أفضل معاملة

3.معامله االستثمار وفقًا لمبدأ ألمعاملة بالمثل:
مبقتضى هذا املعيار  تعامل ألدولة أملستثمرة باملعاملة ذاتها 
اليت يلقاها يف إقليم ألدوله اليت ينتمي أليها هذا املستثمر 

جبنسيته

يتمتع  التي  ألقانونية  للضمانات  المباشر  4.التنظيم 
بها المستثمر:

هو أن تقدم ألدول األطراف يف االتفاق الدولي بوضع مباشر 
كل  استثمارات  تستحصلها  اليت  واملزايا  للضمانات  ومفصل 

منها يف اآلخر

ب- الضمانات التي يقررها عقد االستثمار:
أي  أو  شركه  أو  الفرد  مع  االستثمار  عقد  ألدولة  تربم  قد 
شخص قانوني ويتضمن حقوق والتزامات الطرفني املتعاقدين 
عليها  االتفاق  يتم  اليت  االستثنائية  الضمانات  أهم  ولعل 
فان  وهذا  الضمان.  وشرط  الثبات  شرط  هو  العقد  مبقتضى 
على  دليل  هي  العراقي  القانون  بيها  تكفل  اليت  الضمانات 
جذب االستثمار وقانون استثماراقليم كردستان له دور كبري يف 
وجود االستثمار داخل االقليم وعلية فان الضمانات القانونية 

له دور كبري يف زيادة االستثمار وزيادة القدرة االقتصادية.
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مل تعد السياحة كما كانت منذ سنوات، اذ تشعبت فروعها 
وتداخلت وأصبحت تدخل يف معظم جماالت احلياة اليومية. 
فلقد مسع اغلبنا بالسياحة وانواعها، فقد تكون سياحة ترفيهية 
او سياحة دينية او حتى سياحة عالجية. اما سياحة اإلنتحار 
فهي امر جديد يطرأ على مسامعنا. ويقصد بسياحة اإلنتحار 
ان يقوم الشخص بالسفر اىل دولة اخرى من اجل انهاء حياته 
ألن  بالسياحة  احلالة  هذه  مسيت  وقد  آخر.  شخص  مبساعدة 
هناك منظمات ومؤسسات منتشرة يف بعض الدول تقوم جبذب 

االفراد اليها وربح االموال من عمليات اإلنتحار.
يف شهر نيسان من العام 2002 اصبحت مملكة هولندا اول 
دولة يف العامل تضفي الشرعية على القتل الرحيم واالنتحار 
صارمة  بشروط  تكون  طبعا  الشرعية  وهذه  الغري.  مبساعدة 
يثبت  ان  وكذلك  يطاق،  ال  بأمل  يشعر  املريض  يكون  ان  وهي 
املريض بتقرير طيب صادر من جلنة طبية معتمدة يف الدولة بأن 

وباالضافة اىل هذه  للشفاء.  قابل  مرضه غري 
تقديم  املريض  على  جيب  فإنه  الشروط 

الطلب  وه��ذا  احلكومة  اىل  طلب 
املريض وهو بكامل وعيه،  يقدمه 

وللحكومة التأكد من حالة هذا 
اما  الطلب  والرد على  املريض 

باملوافقة او الرفض.
بلجيكا  اص��ب��ح��ت  وق���د 
هذا  مع  تتعاطى  دول��ة  ثاني 
قانونا  مررت  حيث  املوضوع، 

بإنهاء  لألطباء  اجمل��ال  يتيح 
طلب  عند  وذلك  مرضاهم  حياة 

مرضاهم ألنهم يعانون من االم كبرية 
وبشرط  املستعصية،  االم��راض  ج��راء 

بعملية  القيام  عند  املسؤول  الطبيب  حضور 
اإلنتحار )املوت الرحيم كما يطلق عليه البعض(. ونرى 

اىل  األطباء  مبساعدة  االنتحار  حاالت  بلغت  بلجيكا  يف  ان 
1807 حالة يف 2013.

لألطباء  يسمح  فإنه  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  اما 
بإعطاء جرعات قاتله للمرضى امليؤوس من حالتهم يف مخس 
للجدل.  مثرية  املسألة  زال��ت  وم��ا  فقط،  امريكية  والي��ات 

وكانت والية أوريغون أول والية أمريكية تضفي الشرعية على 
شفائهم،  من  امليؤوس  للمريض  ويسمح  مبساعدة.  االنتحار 
واملرضى يف العقل ممن تقل نسبة ما تبقى من حياتهم ستة أشهر 
وبعد  احلياة.  تنهي  جلرعة  طبية  وصفة  طلب  بتقديم  للعيش 
مرور أكثر من عقد من الزمان، وافقت والية واشنطن العاصمة 
على قانون بنفس احكام والية اوريغون وتلتها والية فريمونت و 

مونتانا ومؤخرا والية نيو ميكسيكو.
اما يف سويسرا فأعترب ان انتحار الشخص مبساعدة األخرين 
من احلريات الفردية اليت جيب محايتها و عدم التفريط بهذا 
احلق، بشرط أن يقوم بالعملية شخص ال ينتمي إىل مهين الطب، 
وان ال تكون له أي مصلحة او منفعة يف انتحار الشخص املعين. 
حيث جرى استفتاء يف مدينة زيورخ حول اجلدل الذي اثاره هذا 
يرى  زيورخ  الشعب يف  ان  االستفتاء  نتائج  واكدت   ، املوضوع 
فاحلياة  الفردية  احلريات  من  ألنه  العمل  هذا  حظر  الجيوز  انه 
هي ملك لصاحبها فله ان ينهي حياته متى ما 
اراد وكيف ما اراد. وتقوم ستة مؤسسات 
االنتحار  خدمات  بتقديم  متخصصة 
السويسري،  االحتاد  مستوى  على 
سويسرا  يف  الشروط  ان  ون��رى 
هي األسهل بني الدول حيث انه 
إلجراء  الطبيب  موافقة  يكفي 
يثبت  وان  اإلن��ت��ح��ار  عملية 
قبله  من  بتقرير  الطبيب  هذا 
ان احلالة املرضية هي ميؤوس 
منها. ويقدر عدد احلاالت بنحو 
سويسرا  يف  سنويا  حالة   1000
ونسبة اإلناث منها 64% واألجانب 

 .%73
اإلنتحار بواسطة او القتل الرحيم هو امر 
والدول  االوسط  الشرق  يف  وشرعا«  قانونا«  حمظور 
اإلسالمية مجيعها ، و اي شخص يساعد املريض على اإلنتحار 
يكون مسؤوال عن القتل العمد حسب القوانني اجلزائية للدول 
مهنة  بأي  يعمل  او  طبيبا  كان  س��واءا«  واإلسالمية،  العربية 

اخرى.

سياحة اإلنتحار واملوقف يف 
التشريعات املقارنة

هوشنك�فرزنده�جانكير/�مدرس القانون املدني/ كلية القانون والسياسة/جامعة نوروز
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متخبطة  وخطى   ، فعال  غري  ضرييب  نظام  وجود  ظل  يف 
وغري مستقرة للهيئة العامة للضريبية ، وحتت طائلة الشروط 
األقراضية لصندوق النقد الدولي ، بزغت فكرة ''الرقم الضرييب'' 
أو كما هو متعارف عليه باسم ''رقم التعريف الضرييب'' الذي 
االلكرتونية  احلكومة  فكرة  تطبيق  حنو  اجيابية  كخطوة  جاء 
املتأزم تطبيقها يف العراق ألسباب شتى ، ألجل تسهيل العمل 
الضرييب وأجراء اإلصالحات الضريبية فضاًل عن كونها إحدى 
الطرق الفعالة يف حماربة الفساد ، أال ان  األسئلة اليت تطرح 
؟  الرقم  بهذا  للعمل  القانوني  النظام  شكل  سيكون  كيف  هنا 
للمكلفني  املمنوحة  القانونية  والضمانات  احلصانات  هي  وما 

لتشجيعهم على الثقة بهذا النظام قبل بدء العمل به؟

الرقم الضرييب هو عبارة عن كود مكون من جمموعة أرقام 
مدون  آليا  لذلك  معد  لنموذج  وفقا  إصدارها  يتم  متسلسلة 
للضرائب  العامة  اهليئة  قبل  من  يصدر  ممغنطة  بطاقة  على 
حصرًا لكل مكلف سواء أكان شخص طبيعي أم معنوي يزاول 
طبقا  للضريبة  خيضع  ح��ريف  أو  صناعي  أو  جت��اري  نشاط 
رقم )113(  العراقي  الدخل  قانون ضريبة  الثانية( من  )للمادة 
لسنة 1982، ويتم من خالله حتديد موعد بدء مزاولة النشاط 
للمكلف  الضرييب  الرقم  مينح   ، للمكلف وطبيعة عملة ونوعه 
وخيصص لكل مكلف رقم ضرييب واحد خاص به وان تعددت 

املكلفني  متييز وتصنيف  يؤدي إىل سهولة  مما   , أوجه نشاطاته 
بهذا  العمل  مميزات  ومن   ، ميارسونها  اليت  األنشطة  حسب 
ضريبة  دائرة  كتعامل  الضريبة  دوائر  بني  العمل  ربط  النظام 
الدخل مع البوابات الكمر كية ،ويتم اعتبار هذا الرقم من احد 
املستمسكات األصلية اليت تطلب منك أحيانًا يف املعامالت 
بأنه  علما   ، بنكي  حساب  لفتح  حتى  أو  والرمسية  القانونية 
أليتم تغيري الرقم الضرييب بعد ختصصية للمكلف وهي إحدى 
اإلجراءات الرقابية على صدوره لضمان سالمة تنفيذ نظام الرقم 
الضرييب ، حيث يكون املكلف مرتبط من خالل الرقم الضرييب 
باملوقع االلكرتوني لدوائر الضريبة مما يسهل اإلجراءات اإلدارية 
بتقديم اإلقرار الضرييب مباشرة على املوقع االلكرتوني ومراقبة 
النشاط الضرييب للمكلف بشكل أكثر وضوحا وأكثر بساطة، 
أما يف حالة فقدان أو نسيان البطاقة اخلاصة بالرقم الضرييب 
لدوائر  االلكرتوني  املوقع  إىل  الوصول  من  املكلف  يستطيع 
تسهل من حصوله  اليت  التعريفية  البيانات  وإدخال  الضريبة 
على الرقم اخلاص به ، لذلك للعمل بهذا النظام البد من وجود 
كادر خمتص ملم يف استخدام أنظمة احلاسوب ومعاجلتها يف 
دوائر الدولة الضريبية الذي يقابله مكلف لديه الوعي الكايف 

يف التعامل بنظام الرقم الضرييب .
 للرقم الضرييب العديد من املزايا اليت نستطيع أمجاهلا 

بالتالي:
1- تبسيط اإلجراءات احلكومية 

2- احلد من التهرب الضرييب 
3- التخلص من تشابهه األمساء 

4- تسهيل إجراءات أستحصال الضريبة 
وللوصول إىل حتقيق أقصى منفعة من الرقم الضرييب البد ان 
يتم سداد املستحقات الضريبية الكرتونيا ''الدفع االلكرتوني'' 
ويتم بعد أقرار مبلغ الضريبة من خالل الرقم الضرييب و إدخال 
التحصيل  نظام  يقوم  الكرتونيا  دفعها  امل��راد  الضريبة  قيمة 

رؤية قانونية حول تطبيق 
الرقم الضرييب يف العراق

قسم القانون/ كلية القانون والسياسة/جامعة نوروز
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االلكرتوني حبساب قيمة املصروفات اإلضافية اخلاصة خبدمة 
اإلمجالية  بالقيمة  اخلدمة  طالب  وأعالم  االلكرتوني  الدفع 

وهي) قيمة الضريبة زائد مصروفات الدفع االلكرتوني (.
الرقم  جلعل  قانونية  وتدابري  إج��راءات  سن  من  البد  انه  أال 
حیتم  مما  حصانة  وأكثر  إلزاميا  وأكثر  ضمانة  أكثر  الضرييب 
أو  الضرييب  الرقم  ينظم  قانون  صدور  بإلزامية  القول  علينا 
 )113( رقم  العراقي  الدخل  ضريبة  قانون  على  تعديل  أجراء 

لسنة 1982 وأدراج تنظيم الرقم فيها .
على  جديد  أسلوب  هو  الضرييب  الرقم  أسلوب  فمبدئيا 
املكلف العراقي ويتطلب منه الفقه فيه وإميانه بإلزامية العمل 
به وأهميته خاصة يف ظل الوضع األمين السيئ الذي جيعل 
املكلف بالضريبة سواء الداخلي أم اخلارجي قلق حول أجراء أي 
أسلوب جديد غري مألوف خوفا من عدم وجود التنظيم الفعال 
باإلضافة إىل احلماية القانونية املطلوبة ، فإذا ما نظرنا إىل 
لقانون  ذكرنا حتتاج  كما  فرضه  فمبدئيا عملية  الضرييب  الرقم 
ليضفي عليه اإللزامية فضاًل عن ان عملية إصدارة تستوجب 
إجراءات استخراج منها فرض رسوم تنظيمية والرسوم اإلضافية 
اخلاصة بالدفع االلكرتوني و وجود قاعدة بيانات حممية من 
التهكري أو من جعل املعلومات الضريبية اخلاصة باملكلف قابلة 

لالطالع والنشر والسرقة .
فما هي احلماية القانونية يف حالة خمالفة املكلف أمر أدراج 
الرقم الضرييب يف معامالت البيع أو الشراء أو أدراج الرقم يف 
الضرييب  للرقم  امتالكه  املكلف  إنكار  أو  اخلاصة,  املستندات 
يف مواجه تعامالته مع القطاع اخلاص ،وما هو احلكم القانوني 
على من قام بسرقة الرقم الضرييب أو إدخال معلومات مغلوطة 
,البد من تنظيم النقاط السابقة يف قانون وان كنا نقرتح على 
املشرع أدراجها ضمن العقوبات الضريبية وهي اإلدانة بالغرامة 
أو السجن ملدة ال تتجاوز السنتني أو العقوبتني معا ملا هلا من 

خطورة.

أما من اجلهة الرقابية فالبد من صدور قانون مينع السلطات 
مل  ما  شخص  أي  مع  التعامل  العامة  اهليئات  و  الرمسية 
يتحصل على الرقم الضرييب ويبني البيانات الثبوتية اخلاصة 
القطاع  مؤسسات  من  أي  منع  إىل  باإلضافة   ، الرقم  بهذا 
اخلاص من شركات و أفراد التعامل مع أي شخص ما مل حیصل 

على الرقم الضرييب و أثباته يف املعامالت اجلارية بينهم.
العامة  اهليئة  مع  بالتعاون  الكمارك  مصلحة  وعلى 
للضريبة أثبات الرقم الضرييب يف بيانات االسترياد والتصدير 
الكمر كي وخمتلف وثائق معامالت املكلف حيث يقرتن الرقم 
اجلهات  ، وعلى مجيع  بصورة مستمرة  املكلف  باسم  الضرييب 
واألجهزة الرقابية يف الدولة قيامها بالتفتيش الدوري للتأكد 
سالمة  من  والتأكد  املعامالت  كافة  يف  النظام  تطبيق  من 

التطبيق وسالمة املعلومات املدرجة .
إج��راء  حن��و  احل��ك��وم��ة  ي��د  على  نشد  فنحن  ال��ق��ول  وأخ���ر 
الرقم  نظام  وك��ون  الضرييب  للنظام  ال��الزم��ة  اإلص��الح��ات 
الضرييب من األنظمة الناجحة اليت سارت عليها اغلب الدول 
ولقت نتائج فعالة خاصة يف جمال احلد من التهرب الضرييب 
كما يف تركيا ومصر واألردن والسودان ، واليت نتطلع ان يقتدي 
العراقي  املشرع  الضرييب  بالرقم  اخل��اص  القانوني  بنظامها 
واالستفادة منه ، أال أننا نرغب العمل حنو هذا اإلصالح خبطى 
حتت  االستعجال  دون  سليم  قانوني  أساس  على  مبنية  ثابتة 

الضغوطات اليت ستولد أخطاء قد ال حتمد عقباها.
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الصراع األزلي بيـن الكورد 
وشعوب املنطقة

منذ  أبدية وهو موجود  االنساني'' هو مشكلة  ''الصراع  أن 
بدء اخلليقة واىل يومنا هذا، ومازال موجودا يف الوقت الراهن، 
األرضية.  الكرة  هذه  على  موجودا  االنسان  م��ادام  ينته  ولن 
واملزامحة  كاملنافسة  معاني،  عدة  جوهره  يف  يعين  والصراع 
ألجل  واليزال  كان  الصراع  هذا  وكل  والقتال..واخل.  والنزاع 
البقاء واالستمرار يف احلياة. لذلك، بعد أن تكونت اجملتمعات 
توقاتلت  ت��ص��ارع  خمتلفة  جمموعات  شكل  على  البشرية 
نشوء  أسباب  البحث عن  النظر عن  فمابينها، وبغض  بشراسة 
تلك الصراعات، فتارة كانت األسباب اجتماعية وتارة أخرى 
بها  مرت  اليت  املراحل  حسب  وذلك  سياسية،  أو  اقتصادية 
اجملتمعات البشرية، وعلى حسب ظروف وأماكن تواجدهم. ومن 
هنا ميكن القول أن الصراع هو سنة احلياة األبدية، ويف العصر 
االقليمية  واملنظمات  الداخلية  واألح��زاب  ال��دول  بني  الراهن 
والدولية والتحالفات االقليمية والدولية... واخل. ويف كل 
هذه املراحل بدء من االنسان الفرد بصراعه مع احليوان ومن ثم مع 
االنسان أو صراع اجلماعات مع غريها من اجلماعات األخرى، 
املستخدمة  الوسائل  من  وجمموعة  الصراع  كأسباب  كانتهنا 
يف الصراع للوصول اىل النتيجة اليت من أجلها نشأ الصراع، 
ومن تلك األسباب، كانت اما أن تكون اقتصادية أو اجتماعية 
أو سياسية، وهذه هي األسباب األساسية للصراعات الدائمة 
بني البشر، فاالنسان أوا ألسرة أو اجملتمع أو الدولة، تتصارع 
ألسباب  اما  العدو...اخل.  مع  أو  املتنافس  مع  أو  املقابل  مع 

أو سياسية.  اقتصادية  أو  اجتماعية 
تغريت  فهي  للوسائل  بالنسبة  أما 
بتغيري  و  واملكان  الزمان  بتغيري 
ودراس���ة  ووع��ي��ه  ال��ب��ش��ري  الفكر 
املسائل املتنازعة أو اليت من أجلها 
حدث الصراع أوالنزاع أو املنافسة، 
وأبسط مثال، هو اخلنجر والسيف 
والقمر  احلربية  والطيارة  واملدفعة 
الفيسبوك... ثم  ومن  الصناعي 
واخل. اال أن الوسيلة املناسبة اليت 

كانت والزالت هي احلوار. أما النتيجة فلو نظرنا اليها بتمعن 
احلق  على  احلصول  هو  اجلوهر  أن  اال  عدمه،  أو  لفوز  اما  فهي 
الصراعات،  من  الكثري  يف  أنه  مبعنى  عليه،  احلصول  عدم  أو 
ناضلت  اليت  البشرية  واجلماعات  احلقوق،  عن  هي  األسباب 
من أجل حقوقها املشروعة كانت حمددة األهداف وتتصارع يف 
اخلندق الواحد، حيث هذا اخلندق هواجلامع لتلك اجملموعات، 

سواءعلىمستوىالتحريرأوالتحررأوالدفاععنالنفس.
قد  كما  مناسبة  تكون  فقد  خمتلفة،  كانت  الوسائل  بينما 
عدم  أو  احلق  على  احلصول  هي  والنتيجة  غريمناسبة  تكون 
الوسائل  جمموعةمن  استخدام  بعد  وذل��ك  عليه،  احلصول 
كالعنف والقتل..واخل، ومبا أن أسباب الصراع كانت على احلق 
انسانيته،  وجودية  داللة  هي  حبقه  االنسان  فعالقة  والزال��ت، 
صراعه  ه��و  حقه  على  ص��راع��ه  يعترب  نظرنا  وجهة  م��ن  ألن��ه 
االنساني، اما أن يكون أوال يكون، ويف كل األحوال نستطيع 
القول املختصر، الميكن التخلص من هيمنة وقوة الصراع الدائ 
موتنافس االنسان مع االنسان واستغالل االنسان لالنسان، اال 
بعد قيام نظام قانوني وعقالني، وأصحاب الفكر قادرين على 
امتصاص الصراع والعنف االنساني. ومنهنا ميكن طرح السؤال 
والفرس؟  وال��رتك  العرب  مع  الكورد  يتصارع  ملاذا  التالي: 
األسباب هضم حقوق الكورد، الوسائل خمتلفة ولكن، أحيانا 

مناسبة وتارة غريمناسبة.
احلق،  اكتساب  هو  الكورد  وماينقص  دائما،  يبقى  واحلق 
هي  قبلنا  م��ن  ب��احل��ق  ملطالبة  وأن���ا 
وأخالقي،  وقانوني  ض��روري  ش��يء 
وحقوقنا اليت نطالب بها منذ القدم 
بيننا  بدأت  اليت  الصراعات  ومنذ 
قاشفيها،  الن  املنطقة،  شعوب  وبني 
هذه  على  والتخاذل  املساومة  ودون 
''اذا  عالقول:  نستطي  لذا  احلقوق. 
ملشروع  حقها  على  مليحصل  الكورد 

فاملنطقة تكون يف صراع أزلي''
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الجهة�نوع�الوثيقة
العنواناللغةالمصدرة

قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون ضريبة الدخل رقم )113( لسنة 1982 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون االستثمار رقم 13 لسنة 2006 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم )12( 1995 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون جملس اخلدمة العامة االحتادي املعدل عربية احتادي قانون 

قانون شؤون املقابر اجلماعية املعدل رقم 5 لسنة 2006 عربية احتادي قانون 

قانون تصديق التواقيع على املستندات والوثائق العراقية واالجنبية رقم )52( لسنة عربية احتادي قانون 
1970 املعدل 

قانون رقم )80( لسنة 2012 امتيازات و خمصصات منتسيب السلطة القضائية عربية احتادي قانون 
)املعدل( 

قانون تبليط الشوارع رقم )85( لسنة 1963 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون الغاء النصوص القانونية اليت متنع احملاكم من مساع الدعاوى رقم 17 لسنة عربية احتادي قانون 
2005 املعدل 

قانون املخدرات رقم )68( لسنة 1965 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون انتخابات جملس النواب العراقي رقم )45( لسنة 2013 عربية احتادي قانون 

قانون محاية املنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010 )املعدل( عربية احتادي قانون 

قانون وزارة العمل و الشؤون االجتماعية رقم )8( لسنة 2006 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون الرعاية االجتماعية رقم 126 لسنة 1980 )املعدل( عربية احتادي قانون 

قانون احلماية االجتماعية رقم )11( لسنة 2014 عربية احتادي قانون 

جمموعة القوانيـن العراقية
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قانون التقاعد املوحد رقم )9( لسنة 2014 عربية احتادي قانون 

قانون اخلدمة اجلامعية رقم )23( لسنة 2008 املعدل عربية احتادي قانون 

قرار جملس قيادة الثورة )املنحل( رقم 154 لسنة 2001 اعتبار بعض التصرفات عربية احتادي قانون 
جتاوزًا على العقارات العائدة للدولة وللبلديات 

الدستور عربية احتادي قانون 

قانون املنظمات غري احلكومية عربية احتادي قانون 

قانون حتصيل الديون احلكومية عربية احتادي قانون 

قانون تنظيم مناطق جتميع االنقاض عربية احتادي قانون 

قانون بيع وتصحيح صنف األراضي األمريية عربية احتادي قانون 

قانون االستمالك رقم 12 لسنة 1981 عربية احتادي قانون 

قانون االستعانة االضطرارية عربية احتادي قانون 

االجراءات التنفيذية اخلاصة بتكوين االقاليم رقم 13 لسنة 2008 عربية احتادي قانون 

 Law of Controlling Animal Slaughterإجنليزية احتادي قانون 

قانون واردات البلديات رقم )130( لسنة 1963 املعدل عربية احتادي قانون 

تعليمات رقم )1( لسنة 1981 تنظيم حمالت السكن يف العراق )املعدلة( عربية احتادي قانون 

قانون الدفاع املدني رقم )44( لسنة 2013 عربية احتادي قانون 

قانون رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة رقم )38( لسنة 2013 عربية احتادي قانون 

قانون الط�������ب العدل�������ي رقم )37( لسنة 2013 عربية احتادي قانون 

قانون اخلدمة والتقاعد لقوى االمن الداخلي رقم )18( لسنة 2011 املعدل عربية احتادي قانون 

قرار جملس قيادة الثورة )املنحل( رقم 42 لسنة 1995 خبصوص اختصاصات املدراء عربية احتادي قانون 
العاملني يف الدوائر املختلفة بالفصل يف الدعاوى املعدل 

قانون الصحة احليوانية رقم )32( لسنة 2013 عربية احتادي قانون 

قانون اخلدمة والتقاعد العسكري رقم )3( لسنة 2010 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون مؤسسة السجناء السياسيني رقم )4( لسنة 2006 املعدل عربية احتادي قانون 

احكام االفالس والصلح الواقي منه املعدلة مبوجب امر سلطة االئتالف )املنحلة ( رقم عربية احتادي قانون 
78 لسنة 2004 )الفصل اخلامس قانون التجارة رقم )149( لسنة 1970 ( 
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قانون صندوق االقراض الزراعي امليسر رقم 28 لسنة 2009 )املعدل( عربية احتادي قانون 

قانون اجلهازاملركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 )املعدل( عربية احتادي قانون 

قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون محاية االطباء رقم )26( لسنة 2013 عربية احتادي قانون 

امر سلطة االئتالف )املنحلة( رقم 38 لسنة 2003 فرض ضريبة إعادة األعمار عربية احتادي قانون 

قانون التعرفة الكمركية رقم )22( لسنة 2010 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون تنظيم إجيار األراضي الزراعية ومتليك حق التصرف فيها للخرجيني الزراعيني عربية احتادي قانون 
والبيطريني رقم )24( لسنة 2013 

قانون ضبط االموال املهربة واملمنوع تداوهلا يف االسواق احمللية رقم )18( لسنة عربية احتادي قانون 
2008 املعدل 

قانون بيع واجيار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 عربية احتادي قانون 

قرار جملس قيادة الثورة )املنحل( رقم 5 لسنة 1996 فرض رسوم منح اجازات البناء عربية احتادي قانون 
للمباني السكنية وغري السكنية 

قانون احملافظات غري املنتظمة يف أقليم رقم 21 لسنة 2008 املعدل عربية احتادي قانون 

امر سلطة االئتالف رقم 87 العقود العامة )املعدلة( عربية احتادي قانون 

قانون جملس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون أعادة املفصولني السياسسني رقم 24 لسنة 2005 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون االيداع رقم )37( لسنة 1970 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون املطبوعات رقم )206( لسنة 1968 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون براءات االخرتاع والنماذج الصناعية واملعلومات غري املفصح عنها والدوائر عربية احتادي قانون 
املتكاملة واالصناف النباتية رقم )65( لسنة 1970 املعدل 

قانون تسجيل واعتماد ومحاية األصناف الزراعية رقم )15( لسنة 2013 عربية احتادي قانون 

قانون احلراس الليليني رقم )8( لسنة 2000 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون املوازنة العامة االحتادية جلمهورية العراق للسنة املالية / 2013 رقم )7( لسنة عربية احتادي قانون 
 2013

املطابع االهلية رقم )5( لسنة 1999 عربية احتادي قانون 

قانون الربيد رقم )97( لسنة 1973 عربية احتادي قانون 
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قانون مصلحة الربيد والربق واهلاتف رقم )81( لسنة 1963 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون احلجر الزراعي رقم )76( لسنة 2012 عربية احتادي قانون 

قانون حتديد مدة والية رئيس اجلمهورية ورئيس جملس النواب ورئيس جملس الوزراء عربية احتادي قانون 
رقم )8( لسنة 2013 

قانون كتاب العرائض يف الدوائر الرمسية وشبه الرمسية رقم )135( لسنة 1971 عربية احتادي قانون 
املعدل 

قانون تدرج ذوي املهن الطبية والصحية رقم )6( لسنة 2000 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون تنظيم االستثمار املعدني رقم 91 لسنة 1988 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون انتخاب جمالس احملافظات واالقضية والنواحي رقم )36( لسنة 2008 )املعدل( عربية احتادي قانون 

قانون الطرق العامة رقم )35( لسنة 2002 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون حظر االلعاب احملرضة على العنف رقم )2( لسنة 2013 عربية احتادي قانون 

قانون منح الرياضيني االبطال و الرواد رقم )6( لسنة 2013 عربية احتادي قانون 

قانون وزارة الصناعة واملعادن رقم )38( لسنة 2011 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون أحتساب ممارسة مهنة احملاماة رقم 65 لسنة 2007 عربية احتادي قانون 

قانون محاية حق املؤلف رقم )3( لسنة 1971 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون جملس القضاء االعلى رقم )112( لسنة 2012 عربية احتادي قانون 

قانون ديوان الرقابة املالية االحتادي رقم )31( لسنة 2011 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم )22( لسنة 2008 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون تعويض املتضررين الذين فقدوا جزءا من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد عربية احتادي قانون 
رقم )5( لسنة 2009 املعدل 

قانون املرور رقم 86 لسنة 2004 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون مزاولة مهنيت التمريض والقبالة رقم )96( لسنة 2012 عربية احتادي قانون 

قانون الوكاالت البحرية رقم )56( لسنة 1985 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون امتيازات احملققني القضائيني رقم )80( لسنة 2012 عربية احتادي قانون 

قانون املفوضية العليا حلقوق االنسان رقم 53 لسنة 2008 املعدل عربية احتادي قانون 
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قانون عائدية الوثائق اليت حتمل االمساء املستعارة للمهجرين واملهاجرين رقم )79( عربية احتادي قانون 
لسنة 2012 

قانون التوقيع االلكرتوني واملعامالت االلكرتونية رقم )78( لسنة 2012 عربية احتادي قانون 

The Law of Lawyers No. 173 of 1965 with all its amenإجنليزية احتادي قانون  -
ments 

 Iraqi Labor Code No.71 of 1987إجنليزية احتادي قانون 

 )Company Law No. 21 of 1997 )as amended in 2004إجنليزية احتادي قانون 

 Iraqi Banking Law Order No.94 of 2004إجنليزية احتادي قانون 

أنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون دعم املشاريع الصغرية املدرة للدخل رقم )10( لسنة 2012 عربية احتادي قانون 

قانون صندوق اسرتداد اموال العراق رقم )9( لسنة 2012 عربية احتادي قانون 

قانون مكافأة اعضاء اهليئات التدريسية والتعليمية رقم )12( لسنة 2012 عربية احتادي قانون 

وزارة املوارد املائية رقم )50( لسنة 2008 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون تنظيم حمالت السكن واالقامة داخل العراق رقم )95( لسنة 1978 عربية احتادي قانون 

قانون فرض ضريبة دخل على شركات النفط االجنبية املتعاقدة للعمل يف العراق )19( عربية احتادي قانون 
لسنة 2010 

مرسوم رقم )1( لسنة 1955 جواز تصفية الوقف الذري املعدل عربية احتادي قانون 

قانون هيئة ادارة واستثمار اموال االوقاف رقم )18( لسنة 1993 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون ادارة االوقاف رقم )64( لسنة 1966 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون النتظيم احملاسيب للعوائد السنوية الستثمار النفط اخلام والغاز رقم )156( عربية احتادي قانون 
لسنة 1979 

قانون محاية الصحفني رقم )21( لسنة 2011 عربية احتادي قانون 

قانون وزارة الرتبية رقم )22( لسنة 2011 عربية احتادي قانون 

قانون املوازنة العامة اآلحتادية رقم )6( لسنة 2009 عربية احتادي قانون 

قانون املوازنة االحتادية رقم )1( لسنة 2006 عربية احتادي قانون 
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تعليمات رقم )3( لسنة 1993 ممارسة مهنة بيع وتأجري االشرطة الصوتية واملوسيقية عربية احتادي قانون 

قانون مكافحة االرهاب رقم )13( لسنة 2005 عربية احتادي قانون 

قانون تنظيم شركات ومكاتب ووكاالت السفر والسياحة رقم )49( لسنة 1983 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون استحداث التشكيالت اإلدارية ودجمها وتعديل ارتباطها رقم )12( لسنة عربية احتادي قانون 
 2011

قانون املختارين رقم )13( لسنة 2011 عربية احتادي قانون 

قانون متليك االراضي االمريية الواقعة ضمن حدود البلدية اىل الوحدات االدارية عربية احتادي قانون 
)البلديات( رقم 80 لسنة 1970 

قانون اجلراد رقم )142( لسنة 1960 عربية احتادي قانون 

قانون مكافحة احليوانات الضارة رقم )57( لسنة 1968 عربية احتادي قانون 

قانون التعويض عن االضرار باموال الدولة بسبب حوادث املركبات رقم )37( لسنة عربية احتادي قانون 
1983 املعدل 

قانون املوازنة االحتادية رقم )10( لسنة 2010 عربية احتادي قانون 

قانون هيئة الرأي رقم )9( لسنة 2011 عربية احتادي قانون 

قانون االصالح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون االستثمار اخلاص يف تصفية النفط اخلام رقم )64( لسنة 2007 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون تعديل قانون اخلدمة املدنية رقم )24( لسنة 1960 املعدل رقم )1( لسنة 1999 عربية احتادي قانون 

قانون ادارة طائفة االرمن االرثوذكس رقم 87 لسنة 1963 عربية احتادي قانون 

قانون اجيار اراضي االصالح الزراعي للشركات الزراعية واالفراد رقم )35( لسنة عربية احتادي قانون 
1983 املعدل 

قانون تعديل قانون اخلدمة املدنية رقم )24( لسنة 1960 رقم )14( لسنة 2009 عربية احتادي قانون 

قانون رقم )9( لسنة 1985 تعديل قانون اخلدمة املدنية رقم )24( لسنة 1960 عربية احتادي قانون 

قانون احتاد املقاولني العراقيني رقم )59( لسنة 1984 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون وزارة العدل رقم )18( لسنة 2005 عربية احتادي قانون 

قانون وزارة البيئة رقم )37( لسنة 2008 عربية احتادي قانون 

قانون وزارة التخطيط رقم )19( لسنة 2009 عربية احتادي قانون 

قانون وزارة اهلجرة واملهجرين رقم )21( لسنة 2010 عربية احتادي قانون 
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قانون مشاتل الفاكهة رقم )63( لسنة 1965 عربية احتادي قانون 

قانون خمصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم )93( لسنة 1967 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون توزيع ارباح املنشات االقتصادية العامة رقم )56( لسنة 1982 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون اللجنة الوطنية للصحة والسالمة البيئية رقم )6( لسنة 1988 عربية احتادي قانون 

قانون املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات رقم 11 لسنة 2007 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون التعديل االول لقانون االنتخابات رقم 16 لسنة 2007 رقمه 26 لسنة 2009 عربية احتادي قانون 

قانون احملافظات رقم )159( لسنة 1969 امللغي عربية احتادي قانون 

قانون املوازنة العامة االحتادية جلمهورية العراق رقم )2( لسنة 2011 عربية احتادي قانون 

قانون العالمات والبيانات التجارية رقم )21( لسنة 1957 املعدل عربية احتادي قانون 

امر سلطة االئتالف املنحلة رقم )80( لسنة 2004 تعديل قانون العالمات والبيانات عربية احتادي قانون 
التجارية رقم 21 لسنة 1957 

امر سلطة االئتالف )املنحلة( رقم 64 لسنة 2004 تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام عربية احتادي قانون 
 1997

قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 51 لسنة 2000 عربية احتادي قانون 

قانون جوازات السفر رقم )32( لسنة 1999 عربية احتادي قانون 

قانون وكالة التسجيل رقم )4( لسنة 1999 عربية احتادي قانون 

االمر )74( لسنة 2004 القانون املؤقت السواق االوراق املالية عربية احتادي قانون 

قانون سوق بغداد لالوراق املالية رقم )24( لسنة 1991 عربية احتادي قانون 

قانون تنظيم توزيع االرباح يف الشركات رقم )101( لسنة 1964 املعدل عربية احتادي قانون 

اخلرباء امام القضاء رقم )163( لسنة 1964 عربية احتادي قانون 

امر سلطة االئتالف )املنحلة( رقم 89 لسنة 2004 تعديالت على قانون العمل رقم 71 عربية احتادي قانون 
لسنة 1987 

قانون تنظيم التجارة رقم )20( لسنة 1970 املعدل عربية احتادي قانون 

قرار جملس قيادة الثورة )املنحل( رقم 71 لسنة 1999 حول حتديد مبالغ القروض عربية احتادي قانون 
اليت متنح للشركات العامة والشركات املساهمة املختلطة واخلاصة 

قانون االثبات )107( لسنة 1979 املعدل عربية احتادي قانون 
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قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم )40( لسنة 1970 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون الغابات واملشاجر رقم 30 لسنة 2009 عربية احتادي قانون 

قانون محاية احليوانات الربية رقم 17 لسنة 2010 عربية احتادي قانون 

قانون رسم الطابع رقم )16( لسنة 1974 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون الوقاية من االشعاعات املؤينة رقم )99( لسنة 1980 عربية احتادي قانون 

قانون تنفيذ احكام احملاكم االجنبية يف العراق رقم )30( لسنة 1928 عربية احتادي قانون 

قانون النقل رقم )80( لسنة 1983 عربية احتادي قانون 

قانون رقم )16( لسنة 2007 احلقوق التقاعدية للشهداء واملصابني يف االنتخابات عربية احتادي قانون 

قانون الصيد رقم )57( لسنة 1938 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون النشر يف اجلريدة الرمسية رقم )78( لسنة 1977 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون املنشأت السياحية رقم )50( لسنة 1967 املعدل عربية احتادي قانون 

قرار جملس قيادة الثورة )املنحل( رقم 64 لسنة 1990 يف ختويل امانة بغداد عربية احتادي قانون 
والبلديات افراز قطع أراضي وختصيصها لالستعمال الصناعي 

قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1978 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون املالك رقم 25 لسنة 1960 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون تعديل قانون اخلدمة املدنية رقم 24 لسنة 1960 املعدل ذي الرقم 49 لسنة عربية احتادي قانون 
 1979

قانون حتديد ارتباط اجلهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم )16( لسنة 2008 عربية احتادي قانون 

قانون املنظمات غري احلكومية عربية احتادي قانون 

قانون حتصيل الديون احلكومية عربية احتادي قانون 

قانون تنظيم مناطق جتميع االنقاض عربية احتادي قانون 

قانون بيع وتصحيح صنف األراضي األمريية عربية احتادي قانون 

قانون االستمالك رقم 12 لسنة 1981 عربية احتادي قانون 

قانون االستعانة االضطرارية عربية احتادي قانون 

االجراءات التنفيذية اخلاصة بتكوين االقاليم رقم 13 لسنة 2008 عربية احتادي قانون 
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 Law of Controlling Animal Slaughterإجنليزية احتادي قانون 

قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 عربية احتادي قانون 

قانون خمصصات السفر وااليفاد رقم 38 لسنة 1980 عربية احتادي قانون 

تعديل قانون خمصصات السفر وااليفاد رقم 38 لسنة 1980 عربية احتادي قانون 

املفتشون العموميون العراقيون - امر سلطة االئتالف رقم 57 لسنة 2004 عربية احتادي قانون 

قانون التعليم االلزامي رقم 118 لسنة 1976 عربية احتادي قانون 

 Health Disability of Civil Servants Lawإجنليزية احتادي قانون 

قانون التصرف يف املركبات احملجوزة واملرتوكة رقم )8( لسنة 1987 عربية احتادي قانون 

قانون تنظيم ملكية الطوابق والشقق رقم 61 لسنة 2000 عربية احتادي قانون 

 Organizing Properties of Floors and Apartment in theإجنليزية احتادي قانون 
Buildings Law 

 Law of the Federal Public Service Councilإجنليزية احتادي قانون 

قانون هيئة دعاوي امللكية رقم 13 لسنة 2010 عربية احتادي قانون 

قانون العطالت الرمسية رقم 110 لسنة 1972 عربية احتادي قانون 

قانون اجلنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 عربية احتادي قانون 

قانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة 1971 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون العجز الصحي للموظفني رقم 11 لسنة 1999 عربية احتادي قانون 

قانون احملكمة االحتادية العليا رقم 30 لسنة 2005 عربية احتادي قانون 

قانون ادارة العتبات املقدسة واملزارات الشيعية الشريفة رقم 19 لسنة 2005 عربية احتادي قانون 

قانون املنافسة ومنع االحتكار رقم 14 لسنة 2010 عربية احتادي قانون 

قانون محاية املستهلك رقم 1 لسنة 2010 عربية احتادي قانون 

قانون حتديد بدالت اجيار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام رقم 62 عربية احتادي قانون 
لسنة 2007 

قانون تعويض ممتلكات املتضررين من قبل النظام البائد رقم 16 لسنة 2010 عربية احتادي قانون 

قانون أدارة االموال العائدة للكيانات املنحلة رقم 21 لسنة 2005 عربية احتادي قانون 
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 Sale and Correction of State Domain Law No. 51 of 1959إجنليزية احتادي قانون 

قانون زيادة رواتب املتقاعدين رقم 25 لسنة 2009 عربية احتادي قانون 

احلقوق التقاعدية للمستشارين وأصحاب الدرجات اخلاصة واملدراء العامني املعينني عربية احتادي قانون 
بعد 2003/4/9 رقم 61 لسنة 2007 

قانون استرياد وبيع املنتجات النفطية رقم 9 لسنة 2006 عربية احتادي قانون 

قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 عربية احتادي قانون 

قانون التحكيم العراقي-قانون املرفعات املدنية رقم 83 لسنة 1969 عربية احتادي قانون 

قانون االدارة املالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 عربية احتادي قانون 

قانون اجيار العقار رقم 87 لسنة 1979 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون ضريبة العرصات رقم 26 لسنة 1962 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 املعدل عربية احتادي قانون 

إجنليزية احتادي قانون 
The Provinces not Aِssociated in a Region No. 21 of 2008 

قانون اهليئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 عربية احتادي قانون 

قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 عربية احتادي قانون 

قانون تنظيم اخلدمات الصناعية رقم 30 لسنة 2000 عربية احتادي قانون 

 Acquisition Law No. 12 of 1981إجنليزية احتادي قانون 

قانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون مكافأة املخربين رقم 33 لسنة 2008 عربية احتادي قانون 

قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 املعدل  عربية احتادي قانون 

قانون تنظيم ذبح احليوانات رقم 22 لسنة 1972 املعدل عربية احتادي قانون 

نظام الطرق واالبنية عربية احتادي قانون 
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قانون املصارف رقم 94 لسنة 2004 عربية احتادي قانون 

تعليمات رقم 3 لسنة 2007 تسهيل تنفيذ قانون التضمني رقم 12 لسنة 2006 عربية احتادي قانون 

قانون التضمني عربية احتادي قانون 

 Executive Procedures Regarding Formation of a Regionإجنليزية احتادي قانون 

قانون احلوانيت املدرسية رقم 54 لسنة 2008 عربية احتادي قانون 

قانون االثار والرتاث رقم 55 لسنة 2002 عربية احتادي قانون 

قانون ادراة البلديات رقم 165 لسنة 1964 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون استغالل الشواطئ رقم 59 لسنة 1987 املعدل عربية احتادي قانون 

 Law of the Baghdad Municipality No16 of 1995إجنليزية احتادي قانون 

قانون اهليئة العليا للحج والعمرة رقم 23 لسنة 2005 عربية احتادي قانون 

قانون احلفاظ على الوثائق رقم 70 لسنة 1983 عربية احتادي قانون 

قانون املرافعات املدنية رقم 83 لسنة 1969 املعدل عربية احتادي قانون 

 Law for the Seizure of Smuggled and Prohibited Propertyإجنليزية احتادي قانون 
from Circulation in the Local Markets 

قانون تنظيم أعمال التأمني رقم 10 لسنة 2005 عربية احتادي قانون 

قانون امانة بغداد رقم 16 لسنة 1995 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون تسجيل الوالدات والوفيات رقم 148 لسنة 1971 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون االحصاء رقم 21 لسنة 1972 املعدل عربية احتادي قانون 

نظام االحوال املدنية رقم 32 لسنة 1974 عربية احتادي قانون 

قانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون التعداد العام للسكان واملساكن رقم 40 لسنة 2008 عربية احتادي قانون 

 Law of Non-Governmental Organizationsإجنليزية احتادي قانون 

قانون االستثمار الصناعي للقطاعني اخلاص واملختلط رقم 20 لسنة 1998 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون محاية وحتسني البيئة رقم 27 لسنة 2009 عربية احتادي قانون 
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أمر سلطة االئتالف رقم 36- تنظيم توزيع النفط عربية احتادي قانون 

قانون التقاعد والضمان االجتماعي للعمال املعدل عربية احتادي قانون 

نظام املقابر رقم 18 لسنة 1935 املعدل عربية احتادي قانون 

تنظيم صيد واستغالل االحياء املائية ومحايتها رقم )48( لسنة 1976 عربية احتادي قانون 

قانون املؤسسات االجتماعية رقم )42( لسنة 1958 عربية احتادي قانون 

قانون االسلحة رقم 13 لسنة 1992 املعدل عربية احتادي قانون 

 Government and Public Sector Employees Salaries Lawإجنليزية احتادي قانون 
No.22 - 2008 

قانون زراعة الرز رقم 135 لسنة 1968 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون املكاتب االستشارية غري احلكومية رقم 16 لسنة 2000 عربية احتادي قانون 

قانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988 عربية احتادي قانون 

قانون اقامة االجانب رقم 118 لسنة 1978 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون صندوق تقاعد احملامني رقم 56 لسنة 1981 عربية احتادي قانون 

قانون احملاماة رقم 173 لسنة 1965 املعدل عربية احتادي قانون 

عربية احتادي قانون 
اضافة مبالغ اىل اجور املاء واجملاري اليت تصدرها اهليئة العامة للماء واجملاري 

شهريا 

قانون تعويض املتضررين جراء العمليات احلربية واالخطاء العسكرية والعمليات عربية احتادي قانون 
االرهابية 

تعليمات االحوال املدنية رقم 1 لسنة 1957 عربية احتادي قانون 

 Dissociation of the Ministry of Municipality and Publicإجنليزية احتادي قانون 
Work>s Local Departments Law no 20 

 The Law of Dissociation of the Ministry of Labor andإجنليزية احتادي قانون 
Social Affairs> Local Departments no 18 

نظام بيطري رقم 84 لسنة 1937 عربية احتادي قانون 

عربية احتادي قانون 
قانون رعاية االحداث رقم 76 لسنة 1983 املعدل 



مس����ی����ن����ارا 
ثشكا  ي�����ا  زان����س����ت����ی 

ياسا/ كولیذا ياسا ورامیارى لذَير 
وكارظةداني  )ري��ف��ران��دوم  نیشانَي  و  ن��اظ 

-21 رَيكةفتی  ك��وردس��ت��ان��َی(  ه��ةری��ا  لسةر  وَى 
.2017/10/22

االستفتاء 
وت���داع���ي���ات���ه 
ع���ل���ى إق��ل��ي��م 
ك���وردس���ت���ان/ 

لقسم  العلمية  الندوة 
بعنوان  والسياسة  القانون  كلية  ال��ق��ان��ون/ 

بتأريخ  كوردستان(  إقليم  على  وتداعياته  )االستفتاء 
.2017/10/22-21
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ضاالكى ب وَينة
نشاطات بالصور
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ئَیخستنَی  ثَیش  ))خ���وال 
فةرمانبةرَين  و  ثاريزةر  بو 

ماف ثةروةر((
كولیذا  ل  ي��اس��ا/  ثشكا      

هةفكارى  ب���  ورام���ی���ارى  ي��اس��ا 
دطةل سةنتةرَى راهَینان و رَيكَي وانة طوتنَی ل زانكويا نةوروز 

خولةكا ثَي ئَیخستنَی بو ثارَيزةر و فةرمانبةرَين ماف ثةروةر 
سازكر لذَير ناظ ونیشانَي) داداظانی دكاروبارَين ياسايی دا( 

ل رَيكةفتی 2017/11/22-15.

))الدورةالتطويرية للمحامني واملوظفني احلقوقيني((
عقد  قسم القانون/ كلية القانون والسياسة بالتعاون مع 
مركز التدريب و طرائق التدريس يف جامعة نوروز دورة 
كافة  يف  احلقوقيني  واملوظفني  للمحامني  التطويرية 

الدورة  واستمرت  احلكومية،  وغري  احلكومية  الدوائر 
2017/11/22-15

ثارَيزةرايةتی ) ياسا، رَينما ورَيكی�َن ثَیشئَیخستنا وَى(
ورامیارى/  ياسا  كولیذا  ثارَيزةرايةتیَی  ثیشةيا  ثَیشظةبرنا  ثرت  ذبو 

ب� هةظكارى دطةل كلینیكا ياسايی ل كولیذَى ورك شوثةك  ن��ةوروز ثشكا ياسا  زانكويا 
سازكر لذَير ناظ ونیشانَي ثارَيزةرايةتی)ياسا، رَينما ورَيكَي ثَیشئَیخستنا وَى(، بو ماوَى دوو 

روذا هةر ذ 25تا 2017/11/26 ل هوال مسیناران ل كولیذَى.
 احملاماة )القوانني، الضوابط وسبل تطويرها(

والسياسة  القانون  كلية  القانون/  قسم  اقامة 
القانونية يف  العيادة  مع  بالتعاون  نوروز  جامعة 
)القوانني،  احملاماة  بعنوان  عمل  ورش��ة  الكلية 
الضوابط وسبل تطويرها(، حيث استمرت  الورشة 
 )2017/11/26-25 ة)  الفرت  خالل  يومني  ملدة 

على قاعة املسنارات يف الكلية.
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اليت  الثانية  الطالبية  الندوة  صور 
كلية  القانون يف  قسم  قبل  من  عقدت 
ن��وروز  جامعة  والسياسة/  القانون 

بعنوان )حقوق العمال وضماناتهم القانونية(خالل الفرتة 11-2017/12/12 علي قاعة السمنارات يف اجلام�عة.

ورامیارى  ي��اس��ا  ي��اس��ا/ ك��ول��ی��ذا  ث��ش��ك��ا 
قوناغا  ق��وت��اب��ی��َي  ب��و  زان��س��ت��ی  طة شتة كا 
دهوكَی  ل  م��ة زن��ان  ض��اك��س��ازي��ا  ب��و  دووَى 

سازكر رَيكة فتی )2017/11/1(.

ويَ��ن��ةي��َي مس��ی��ن��ارا ق��وت��اب��ی��ان ي��ا دووَى 
ئ���ةوا هاتیة ط���َيان ذالي���َی ك��ول��ی��ذا ياسا 
ورام���ی���ارى/ ثشكا ي��اس��ا ل زان��ك��وي��ا ن���ةوروز 
مافَي   (( ونیشانَي  ناظ  لذَير 
دةستةبةريَي  و  كرَيكاران 
وانا يَي ياسايی(( بو ماوَى 
هوال  ل   2017/12/12-11

مسیناران ل زانكويَی.

سفرة علمية لطلبة املرحلة الثانية إىل املؤسسات 
العقابية يف مظافظة دهوك

قسم  الثانية  املرحلة  لطلبة  العلمية  السفرة 
القانون/ كلية القانون والسياسة إىل املؤسسات 
بتأريخ  دهوك  حماظة  يف  للكبار  االصالحية 

.2017/11/1
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ثشكا ياسا/ ل كولیذا 
بهةفكارى  ورامیارى  ياسا 
دط������������ةل )س�����ةن�����دي�����ك�����ا 
دةس���ت���ةب���ةري���َي  و  ك�����ار 
كومةاليةتی( مسینارةك 
لذَير  سازكر  قوتابیان  بو 
ن����اظ ون���ی���ش���ان���َي )م���اف���َي 
كرَيكاران و دةستةبةريَي 
وانا يَي ياسايی( بو ماوَى 
 /3-2 ذ  ه�����ةر  روذا  دوو 

.2017/12 القانون/  قسم  اقامة 
والسياسة  ال��ق��ان��ون  كلية 
مع  بالتعاون  طالبية  ن��دوة 
والضمان  ال��ع��م��ل  )ن��ق��اب��ة 
االج���ت���م���اع���ي/ ده�����وك( 

وضماناتهم  ال��ع��م��ال  ))ح��ق��وق  ب��ع��ن��وان 
يومني  ملدة  الندوة  واستمرت  القانونية(( 
قاعة  على   )2017/12/3-2( للفرتة 

السمينارات يف الكلية.

ث�����ش�����ك�����ا ي������اس������ا/
كولیذا ياسا ورامیارى 
ب���� ه���ةف���ك���ارى دط���ةل 
يَی  روداو  دةزط���ةه���َی 
ورك  راط���ةه���ان���دن���َی 
لذَير  سازكر  شوثةك 
ن����اظ ون���ی���ش���ان���َي)روىَل 
راط��������ةه��������ان��������دن��������َی 
ل����ذيَ����ر ن���اك���وك���ی���َي 
ض�������������������ةك�������������������دارى 
ريَ����ك����ةف����ت����ی  ل  دا( 

.2017/11/8-7
ورش�������ة ع���م���ل ق��س��م 
القانون  كلية  ال��ق��ان��ون/ 
والسياسة يف جامعة نوروز 
مع  بالتعاون  اجريت  اليت 
ل��إع��الم  روداو  م��ؤس��س��ة 
بعنوان ) دور االعالم يف ظل 
بتأريخ   ) املسلحة  النزاعات 

.2017/11/8-7
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ثَیكَیش  دةمَی  ل  ورامیارى  ياسا  كولیذا  ماموستايَي  هندةك  وَينةيَي 
كرنا مسیناراتَي زانستی ل ثشكَي زانستی .

زانكويا  ل  ياسا  ثشكا  ورام��ی��ارى/  ياسا  كولیذا 
نةوروز رابو ب طَيانا مسینارا خو يا زانستی يا دووَى 
لذَير ناظ و نیشانَي )هةلبذارتن ل عياقَی و هةرَیا 
كوردستانَی و كارظةدانَي وان يَي نافخويی و نیظ 
دةولةتی(, بو ماوَى دوو روذا هةر 16-2017/12/17، ل 

هوال كونفرانسان ل زانكويَی.

بعض من صور أساتذة كلية القانون والسياسة عند إلقائهم السمنارات العلمية يف القسم.

القانون  كلية  يف  ال��ق��ان��ون  قسم  عقد 
بعنوان  الثانية  العلمية  الندوة  نوروز  والسياسة/ جامعة 
)) االنتخابات يف العراق و إقليم كوردستان و تداعياتها احمللية والدولية((، 

خالل الفرتة )16-2017/12/17، على قاعة املؤمترات يف الكلية.
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ك��ول��ی��ذا ي��اس��ا ورام���ی���ارى راب���و ب ط��َيان��ة مسینارا 
ثیشت  ي��َي  ن��وى  میكانزمَي  ونیشانَي))  ن��اظ  لذَير  سیَي  يا  قوتابیان 
بةسنت لسةر كرنَی د هةلبذارتنَي عياقَی دا(( بو ماوَى 9-2018/1/10 ل 

هوال مسیناران ل زانكويَی.

كولیذا ياسا ورامیارى/ ثشكا ياسا ل زانكويا 
بةهفكارى  وركشوثةكَی  بطَيانا  راب��و  ن��ةوروز 
ثارَيزطةها  ل  وض��وون��َی  هاتن  رَيظةبةريا  دط��ةل 
ده��وك��َی ل��ذيَ��ر ن��اظ ون��ی��ش��ان��َي ))ي��اس��اي��َي هاتن 
ثَی  سةرثَیضیي  سةر  دكةظنة  وسزايَي  وضوونَی 
كرنا وان(( بو ماوَى دوو روذا هةر ذ رَيكةفتی )10-

2017/12/11( ل هوال مسیناران ل كولیذَى.

يف  القانون  قسم  عقد 
والسياسة/  القانون  كلية 
جامعة نوروز ندوة طالبية 
)االليات  بعنوان  الثالثة 
العراقية( اإلنتخابات  يف  املعتمدة  اجلديدة 

خالل الفرتة 9-1/10 / 2018 علي قاعة السمنارات يف اجلام�عة.

عقد قسم القانون يف كلية القانون والسياس/ 
جامعة نوروز وبالتعاون مع مديرية العامة للمرور 
يف حمافظة دهوك ورشة عمل بعنوان )قوانني املرور 
الفرتة  خالل  خمالفتها(  على  املرتتبة  واجل��زاءات 
السمنارات  قاعة  على   )2017/12/11  –10(

يف الكلية.


