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 دەروازەیەک لەسەر دەستور
 شەفیقى حاجى خدر

 
 ىیراەب
 ارىڕیقانون و ب کەو داییتیەواڕە زىێه ندکردنىەزبڕی ەل کێتاڵو رەه ستورىەد

 ىەرچاوەو س تراڵبا انیموشەه ەل ەو بگر ێد ەوەانیموەه روىەسەل کانییەنماڕێو  ىیداریئ
 اکانىیاجیج ە) قانون کانەانونق ەکام ل چیه ە، واتەشیکانەارڕیقانون و ب دانىێپ ىیتیەواڕە
... (  ىو بازرگان نىەدە، مەداری، ئقانونى سزادان، کار کە، وتڵەوەد ىەوێچچوار انىیژ دانىەیم

 وزىەس شکىیت رێژەرل ەگەئ رناگرنەو واڕە ارىڕیقانون و ب تىەفیس کانییەداریئ ەارڕیو ب
وا  تداڵەوەد ىەوێچوارچ ەل انیستورەد ىیەناسان پاقانون ەشەمەرئەب ەل رە، هبنەن ستورداەد
 ۆب ىەوەرەس ىەکەژیت ەشۆگ ەچاومان ل شێپ ەنینێب کەیەشۆگێس رەگەئ ەک ,ەوەتەکداوێل

 . ێگرەد ەکەشۆگێس ىەپکۆت ستورەد واەئ نەیبک دارىەپل ەوەخوار
وابن و  نەه کوەو کانەکمەچ ەک نەیکەد ەوەرەس ىەیەگڕب وەباسى ئ ێکات ەمێئ  

قانون  تىڵەوەو د ێبدرێپ انۆیخ ىیزانست ودانگىێپ ە، واتنەبک ەستەرجەب انۆیخ کىەڕۆناو
 مەاڵ، بنێندریبەد ەانیزگاەو د ەوانامڕب وەل رۆز شدایناقانون تىڵەوەد ەل نایگە، ئ ێرارببەرقەب
 . راونۆداش انەیکەکەڕۆناو ەو ل زنەکاغ رەس بىەکەرەم رەمان هەئ داەبار مەل

و  ىیاسیس ىەکهاتێپ کانىییەکەرەس امەبن رىەژڕێقانونى دا نیتراڵبا ستورەد  
و  ىیگشت ماەبن ىەوەرەکۆک شەرۆج مە، بەتڵەوەد ىینگەرهەو ف ىیو ئابور ىیتیەەاڵمۆک
 کانەو ماف رکەئ ەک ،ێئاشکرابب ەوەئ کێسەک وومەه الى ىەوەئ ۆ، بەکانەژیسترت ێڵەرهەس
)  برەز ىەوەنوبووەڕوبڕ شیو دواتر ىیالسار ىیەما ەتێبەد انیالدانێو ل ژکراونڕێنگڕە

 . ىیى قانونکوتک(
کاروبارى قانونى  کخستنىڕێ دانىێپدانەیم ىەرچاوەس ەتاک ستورەد ىەوەئ ىێپ ەب   

 ەل ییەن ىیئاسا کىێقانون ستورەد ە، چونک ێناب اۆڕخ ەو ل رواەه ىیەکا ەهاتن ۆیە، ب ەتاڵو
 کەروەه شىیردنموارکەو ه نۆڕیگ کەروە، ه ێنێپەسیب ىیاسیس تىەاڵستەد داییستیوێکاتى پ
 .ییەو ئاسان ن ەساد کىێکار ەکید ىیئاسا کىێقانون

 
 ستورەد دانانى

 داەرێ، لێد ەواڵبا کىێتەاڵستەد ەل شىیدانان ۆیە، بەقانون نیتراڵبا ستورەگوتمان د  
ئاخۆ دەکرێ  ىەوە، بەئاراو ەتێد فىەلسەف و پرسێکی ەوەوردبوونێلو  امانێڕت ەل کێرۆج
  ؟ندبکاەپاب ەوێپ ىۆو خ ێدابن ىۆخ ۆب ساڕێ ستورەد رىەدان
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 ۆ( بەادیالسسەروەری / ) ێتیردارەس ەک ەوەتێدرەکدێل ەوەب ییەفەلسەف ەامانێڕت مەئ   
 مە، بەیەبوار وەئ کىێاریپرس موەه ىەوەرەمداڵو وەرییەرەس وەئ ەواتە، کەوەتەڕێگەد ەوەتەن

 تىیەەاڵمۆک مانىەیپ کەو) لکردنونازە، تنۆک وازىێش ەچ ب تدارانەاڵسەد ەستیوێپ ەیەوێش
 کارىەدیئافر ەب ستورەد ە) ک ێنو وازىێش دانىێگاپڕێ انی( ێچەد ىۆب ژان ژاک ڕۆسۆ

 انۆیخ ەبن ک کێستورەد ردارىەرمانبەببن و ف ییەنەمۆشک وەئ چىە( ملکێنەداد تڵەوەد
 . نێنەدیدا

انانى د کانىەوازێش رەسەل ۆمقۆمق وانداەرەلۆکێناو ل ەو ل ستورەدانانى د رەسەل 
 ىێپەب کوەڵ، بدانانى ۆب ییەن کیەگاڕێ نهاەت رەه ەک ،ەوهاتو ەوەل شەمە، ئەدابووەیپ ستورەد
 کانەوازێش کانییەموکراسید تاەرەس وتنىەکەرنەو س وتنەرکەس ىێپەو ب ووژێم کانىەناغۆق
 انیشیکێشەب رەه ە، کنەیشبکەداب داەوێو شود رەسەب گاکانێڕ نیتوانەد ەوەبار مە. لنێرۆگەد
 . ەگرتو ەوۆخەب اىیکجەیەل کىێوازێش ندەچ

 مىەستیس کێ، کاتێنەیەگەد ىیوڕەتاک تىەاڵسەد ىیموکراسیناد وازىێش   
 شیوە، ئێبەد ەوەتاک نیەالەل زێه حوکمىەب ستورەدانانى د واە، ئێئاراداب ەل ىیکراتۆنۆم
 دایەال وەب ستورەد بوونىاڵبا ۆب شییفەلسەف ىەوەکدانێ. لکاەدیرەد رۆپاشا و دکتات سىەک
 مەو ب ەوەتەن ۆب ەکردو ىۆخ کانىەتەاڵسەد کىێشەب ەل نازولىەت تاڵو کىۆرەس ەک ،ێچەد
 ەب ەک ،ەوەتەڕێگەد (تىیەەاڵمۆک مانىەیپ) ۆب شەمەئ ىەکۆریب .ێنەیەگەادڕ ستورەد ەیەوێش
 شەکەماننامەیو پ ێسترەبەد ەوەتەن ندامانىەو ئ انیواڕەرمانەف وانێن ەل کێمانەیپ ەوۆیەه

   ەیەکەستورەخودى د
 ىەوە. گواستنەوەتەن ستەد ەداتەد کانەتەاڵسەد وومەه ەیەکۆریب وەئ یەئاشکرا   

 ستورىەد ەوەشەووڕ مە، لستورەد ەب ندەپاب ىیتیەپاشا ۆب هاڕە ىیتیەپاشا تىەاڵسەد
 ىیشەبەو ح 1931 ىڤیسالۆگیۆو  1923 ىسربو  1889 نىۆو ژاپ 1814 ىڵسا نسىەڕەف

 . نەوەرەس ىەکەستەبەم ىەمونن نیگرنگتر 1931
، ییەن ەوەبوون مانیشەپ داەنازولکردنەت مەل ەک ،ێبکر ەوەئ نىیبێت ەستیوێپ لێرەدا

 . ەوەتەڕێگەد ەوەتەن ۆب رەه نیخشەبێپ تەاڵسەمافى د ەچونک
پاشا  لەگ ىیزاڕەنا نگىەگوشارى د ىۆه ەب رەگەئ ەک ،ەوتوەرکەد ەوەئ داوژوێم ەل  
 کێوتنەککڕێ واە، ئندبکاەباپ ەوێپ ىۆخ کانىەتەاڵسەو د ێدابن تاڵو ۆب کێستورەد ێناچارکراب

 زىینگلیى ئ(گناکارتاام) ەورەگ مانىەیپ کەروە، هەدروستبوو لەگ رانىەنێپاشا و نو وانێن ەل
 . مەیەد لىڕپاشا شا مىەردەس نساىەڕەف 1830 ستورىەو د 1215 ىڵسا

، ەوەتێنیبەد ىۆخ داییوڕەتاک ىمەسست ەل ەک ستورەد ىییەموکراسیناد ەوازێش وەئ  
 وساە، ئێنێپەسەید دایرەسەب ەمانەز قىەش انیبدا  ىیموکراسید کىەیەناسەه ەک ەیەوەئ ۆب

، دابنۆیخ ندىەوەرژەب ەل کانىەمادد وومەه ە، کداەدڕجا ک )مرن(شل کىێستورەد ەکەرۆدکتات
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 کەو اخودی رىەس ەنێیدواتر د ەک ییەکات ستورىەد رخداەهاوچ مىەردەس ەل شەمەئ ىەنمون
قانون  رگىەپاشا ب کىێفتارڕەو  ەقس وموەه ەتاوەک ،منم ( تڵەوە) د نىەگوت مەچوارد سىیلو
 . ەیەدواوەسزادانى ب الدانىێو ل ێشۆپەد

 ۆب ىیرۆحوکمى دکتات ەل ەیەوەگواستن ناغىۆق داێپ نماەئاماژ کەو ەستورەد وەئ  
 ەل کەیەستەد ە، واتستورەد ەب ندەپاب تىیەاپاش ۆب هاڕە یتیەپاشا ەل ە، واتىیموکراسید ەمچین

 رتاەکاتدا س مانەه ەل مەاڵ، بنەکەد ىیتیەواڕەرمانەپاشا کارى ف ەڵگەل کەڵخ رانىەنێنو
 انۆیخ ىڕۆڵ رانەنێنو نجایو ئ ەوەتەپاشادا شکاو الىەب رۆز کىەیەتا ماو ەکەرازوەت ىیساڕقو
 ىیتیەپاشا رەس ەهات ەهاوڕە ىیتیەپاشا ەل ە، کایتانیرەب کگرتوىیە نىیشانش کەروە، هەوینیب

 ،ەرارەرقەب دایایت ستاێئ ەک ىییەتیەپاشا رىۆج وەئ رەس ەهات شیو دواتر ستورەد ەب ندەپاب
 . حوکم ناکا ەوەتەماو ماێه کەو نهاەتکە 

 ىەگڕێ ەل ەباو رخمانداەهاوچ ىیاسیس انىیژ ەل کەروەه شەکییەموکراسید ەوازێش  
 کىێنەمونجوەئ ىۆه ەب انیکێکیە، ەیەه رىۆو جود انیشەمە، ئەیەوەکەڵخ نگدانىەد

 ىڵسا ستورىەد کەو ،ەردراوێبژەڵه نگدانەد ەب ەک ،ەستەبەم وەئ ۆب رخانەت رىەنێزرەدام
 1831 ستورىەو د نسىەڕەف 1875و  1848و  1793 کانىەستورەو د کىیرەمەئ 1776

 . ىیمساەن 1920و  مانڵئا مارىیاڤ 1919 ستورىەو د کىیلجەب
 نیەالەل ستورەد ىەژڕۆپ ىەوە، بییەللیم اپرسىڕ واەئ ەانەیکید ىەکەرۆج رچىەه  

 تىیەواڕە تىەفیس ىەوەئ ۆب نجای، ئێژرەڕێداد ەوەتەاڵسەد نیەالەل انی ەبژاردەڵه کىەیەستەد
 ەگڕێ کە، وردانەسەارلڕیو ب بوونیازڕ رەسەل ۆب ەوەتێکرەد انیتاڵهاو ىووەڕوبوڕ ێربگرەو
 . 1948 ڵیتایو ئ 1958و  1946 ىڵسا نسىەڕەف ستورىەو د اڕسیوس ىەکەوکراوەیڕەپ

کاتى  ەل ەوەرەس ىەوازێو شود مەئ ەک نەیبد شەوەئ رنجىەس تىۆیەخ ىەگێج  
 مەدو وازىێش ەک ێوەکەردە، د ەوەتەن تىەاڵسەد تاىەرەس تىەقیقەح ەڵگەل راوردکردنىەب
 رەسەل ارىڕیب لەگ ۆوخەاستڕ ە، چونک ێنرەداد وازێش نیترییموکراسید ە( بەکییەاپرسڕ)
، ەویەکا ەتێنێد ەوەلەگ ىیقانون ىیاریئاستى وش رەسەل کۆیەمقۆمق ەرۆج وەئ ەندەرچەه .داەد

 ىۆواژێپ رەه کەن ییەنیبێت وە. ئێوەباشى د کىێشتنەیگێتێو ل ەزڵۆئا رۆز ەکەتەباب ەچونک
تا  شەمە، ئەوەتێگرەد شییتیەراەنێنو یموکراسیپرسى د خودى کوەڵب ،ستورەدانانى د

  . ێبکر ۆباشى ب ىەنیەالەمەه کىییەکارەئاماد ۆخ ەک ێکرەد ەچار ەوەب نهاەت کەیەدادڕ
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  ستورەد کانىەوێش
 
 ندەچ هاەروەو ه ونڕیب کىێناغۆق ندەچ ەشتوەیگ ستاێئ ىەیەوێش وەتا ب ستورەد

وشک )الجامد( و شلک  ستورىە، دو نوسراو یفڕعو ستورىەد کە، و نەه شىیکێرۆج
 ىو کات ىەیشیمەه ستورىە( ، د)المرن

 . 
  نوسراو ستورىەو د یفڕعو ستورىەد
 

 رتاەس کوەڵ، بەویەکا ەتۆهاتەوسراو نون کىەیەوێش ەب ۆوخەاستڕ ستورەد ەک یەئاشکرا
 ىەدەس ەل نجایو ئ ەداوەڵهیرەس تیرەعورف و داب و ن ىەوێش رەسەو ل ىەیوسراوونەن ەب
 . ەوەتووەکرد ىۆخ ىێج ارکردنمۆت ىەوەوتنوبز ەدواوەب مەهەزدۆن

 تدارانەاڵسەد فتارىڕەو  وتەکڕێ نجامىەئ ەل ەک کێستورەد ەوات فىڕعو ستورىەد  
 .ێدرەالنێیو ل دابکاەیپ پابەندبوونێک ەک ،ەکردو ىۆوتەئ کىێکار انەیوەبوونەباروو دو

  . ەشیتییەشارستان ىیوژوێم کىێناغۆو ق ەقانون کىەیەرچاوەعورف س ەئاشکراش
 ىەگۆڵەک ودو ەک ،ەیەه ەوەب ستىیوێپ فرعو ەتێبب کیەساڕێ رەه ىەوەئ ۆب  

 ىەوەبوونەدوبار ەکییەمادد ەگۆڵە، کێبب رچاوەب داێت ىیوەعنەو م ىیمادد کىەرەس
 ەڵگەل ندبوونەپاب ەوێپ زىێه تىەناعەق ەل ییەتیبر شىەکییەوەعنەو م ەکێ(فتارڕە) وتەسوکەڵه
و  ەتاوان رەه ەئاشکراش .تاوان ێگوترەدێیپ ەک ىەوەئ ىەانخ ەتێچەد الدانىێل ەک ىەوەئ

 . ەیەدواوەب ىۆخ تىەبیتا کىیەسزا
دا  وپاڕوەئ رەسەب ىڵبا مەهەژدەه ىەدە( تا سىیفرعو) ەستورەد ەرۆج مەئ  

هەر بە  ستاشێئ تاەه ەک ،کەیەوێش ەب کاەدێستپەد ىیزینگلیئ ستورىەد ەب تاەرە، سشابووێک
 ەندەرچە، ههاندایج ەل ەستورەد ەرۆج وەئ رچاوىەب کىەیەونونم ەتەو بوو ەوەتەماو ىیفرعو

و  1251ماگناکارتاى  کەنوسراوى و کىێقانون ندەچ ەب تىناوبراو پش ىەستورەد مەئ
 راتىیقانونى م و 1689و  1628 کانىەماف ىەاننامەیب و 1225 مىێیەهنرى س ىەوانامڕب
 1911 رداتىۆل نىەنجومەئ کانىەتەاڵسەد شانکردنىیستنەو قانونى د 1701 ىیتیەپاشا ختىەت
 شىیکانییەفڕعو ماەبن نی، گرنگترەوەتەماو ىیعورف ەب رەه شداەوەئ ەڵگەل مەاڵ، بەستوەب

 رەسە، مافى پاشا لپاشا کانىەتەاڵسە، دىیتیەپاشا مىەسست ەب ندەپاب ماکانىەبن ەل نییەتیبر
 رەو ب نەمونجوەئ باڵی وود رەسەپارلمان ب شبوونىە، دابکانەقانون ندبوونىەزامڕە

 ەک ىەوەل ەجگ ەمەو ....هتد . ئ ىیگشت نىەمونجوەئ مەردەبەل کانەریزەو ىیاسیس تىیەرایپرس
 ەمەسست کوەڵب ییەعورف کىێستورەد ىەکەستورەد رەه کەن گکرتوویە نىیشانش
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دەوڵەتی ئیسڕائیلیش ەندەب کانییەرەو دادو کانییەفڕعو ەنیشێپ رەسەل رەه شىەکییەرەدادو
 هەر بێ دەستورە. ١٩٤٨اڕدانەکەی لە لەدوای ج
 کەو داەستورەد ەرۆج وەئ کردنىێو تاوتو نگاندنەسەڵه ەل ىنێرەئ نىیەال  

 ەوۆیەخ ەب ریگیێج کىێبار دایەیسا رێژ ەل تاڵو ە، کەیەوەئ نەدەد ۆب ىڕجا وادارانىەه
 ىەدکر کەروە، هێبەدرودو وامەردەو ب راێخ نىۆڕیگ ىەو کرد ىیوێبارى پش ەو ل ێنیبەد
 ىەرێگو ەب شەمە، ئێبەد ىەینێش کىەیەوێشە( بلیدالتع) شىیموارکردنەو ه نۆڕیگ
 ردانىەوێستتەد ەل رەدەب ڵێقوەدەڵه ەوەکەوەتەن ناوىەه ەل ەک دەبێ، کانەییستیوێپ
   انیواڕەرمانەف

 کانىەمادد ە، چونکواننەڕدێیل ىنێرەن کىێچاو ەب واەئ شنیگرانەخنڕە رچىەه  
وان ەفر انیکانەتەاڵسەد ىەبازن ەک ،نەبکڤەاڕ انیوا تواننەد تدارانەاڵسەدو  ارنیناد ستورەد
 ەب شیتاڵو خىۆو بارود ناکاڵەه انداۆڕگ ەڵگەل رۆز ەک ىەوەئ اىێڕو و ەمە، ئنەبک

، ێناگونج شداۆڕو ش ىیتەڕەو بن راێخ انىۆڕگ خىۆد ەڵگەل ە، واتەوەتێڵێهەد ىیکارەزەموحاف
 شىیکانەرکەماف و ئ داەمەئ ەڵگە، هاوکات لیەاندایاوڕەرمانەف ندىەوەرژەب ەل شەمەئ
 ىەوەل کەو ەرترۆز الدانىێو ل لکردنێشێبوارى پ ە، واتنین شنڕۆو  کراوەشاننیستنەد
 ستورىەد ایتانیرەب کەو شیلیائڕسیئ تىڵەوەد ەباس انىیشا .ەوەتێنوسراب ەکەستورەد
 . ییەوسراوى نون

 کىێناغۆق کەو فىرعو ستورىەد کانىەییسلب ڵەخا نجامىەئ ەسراو لونو ستورىەد  
 کانىەکگرتویە ەتیەالیو ىۆیخەربەس ستورىەد ۆب شىەتاکەرە، سیەکاەتووەهات توترووەشکێپ
باو و تا دواتر  کىەیەوێش ەبوو ەوەدواى ئ رەه دىی. ئەوەتەڕێگەد 1776 ىڵسا کاىیرەمەئ
 ىەربۆز اداستێئ مىەد ەل ەک کەیەوێش ە، بەوەگرت فىرعو ستورىەد ىەگێج واوىەتەب
 .نوسراون ستورىەد رخەهاوچ تانىڵەوەد ستورىەد

 
  وشک ستورىەشلک و د ستورىەد
 
و  نۆڕیگ ىووڕ ە، لەارید ەوەیەکەناو ەب کەروەه ستورەد ىەرۆج مەئ  

 ییەن زڵۆئا ەندەوەئ ىەکەنۆڕیگ نىێوشوڕێ ەوات .ەاریدەوێپ واوىەت نەرموشلی ەوەموارکردنەه
، ێکرەماشادەت ىیئاسا کىێقانون کەو کوەڵ، بێوەکەدرچاوەوشکدا ب ستورىەد ەل ەک
قانون  انی ۆڕێگەقانون د ەک یەداەنیەال وەئ مستى ەل نىۆڕیگ تىەاڵسەدى د کىەیەوێشەب

 کىەیەستەد ەب ستىیوێپ ەرۆج مە، بەوەتەڕێگەرلمان دەپ ۆب شەتەاڵسەد وەئ یەئاشکرا .ێنەداد
 شىینۆڕێگ یتیەناۆچ کەروە، هییەن ىیللیم ىیاپرسڕو  رەنێزرەدام نىەنجومەئ انی تەبیتا
 . ییەدانانى ن کەو
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 وەل ۆیە، بێکرەمواردەئاسانى ه ە( ب)شلک ەستورەد ەرۆج وەئ ەک ىەوەرئەبەل  
 نیتراڵبا ستورەد ە، چونکەوەتێبەدتی، قستورەد ىیندەمۆشک ەب ەستەوەیپ ەک کێپرس داەناو

قانون  نۆچ کەهاتو و رەگەئ مەاڵ، بەزترڵۆقانون ئا ىەوەل نىێوشوڕێو  ەتاڵقانونى و
 ەوەخوار ەتێد ىەکەئاست ەواتە، ک ێبکریستکارەئاوا د شیشلک یستورەد .ێکرەد ىیستکارەد

 ا.دەستدەدەل ىیرەروەس تىەفیس شەمە، بێستەوەد کسانیەئاستى قانوندا هاوشان و  ەڵگەو ل
 . 

 ىووڕو ود ەەیلەسەم مەئ ەک ەوەنەدەکدێلیقانونناسان وا ،ەپرس مەئ ىەوەمداناڵو ۆب  
 ىەرچاوەس رەو ه ەوەتێنێمەد ىیتیەردارەس ەب رەه ەک ،تىەیەکییەاسیس ەوڕ انیکێکیە،  ەیەه

 ەڵگەل شتنڕێڕۆی ۆب ەیەکییەقانون ەووڕ انیشەکید ىەکەووڕ .ەکانەقانون دانىێپییتیەواڕە
 ەرۆج وەئ ىەونو. نمێبەئاسان د موارکردنىەه کانەشهاتێو پ ژگارڕۆ کانییەستیداوێپ
ئاسانى  ەرلمان بەپ ە، چونکایتانیرەب ستورىەد کەو ەکانییەفرعو ەستورەد رىۆز ەب ەرستوەد
 . مواربکاەه کانىەو مادد ەگڕب ێتوانەد

 چونکە، ەوەیەخان وەئ ەبچن یەوا مەک شیکانەسراوونو ەستورەد ەب تەبارەس  
 1948 ىڵتایئ ستورىەد شیکانەنوسراو ەشلک ەستورەد ىە، نمونوشکن ستورىەد زۆرینەیان

 . 1922 ىڵسا ۆخەربەس نداىەرلێئ ستورىەو د 1909 ىڵسا ایقیفرەو باشورى ئ
 ندەچ واەئ ،شکرایموارەه رەگەئ انی ێدرۆڕناگ انی ەوشک ستورىەد رچىەه   

 رۆز ە، ککاەد زڵۆئا کىێنێوشوڕێ ەب ستیوێپ شەنۆڕیگ وەئ ۆب مەاڵ، بەوەتێگرەد کىەیەمادد
 کىەیەستەد نیەالەل ێبەد شىەکەنۆڕیگ هاەروە، هىیئاسا ىکێو دانانى قانون نۆڕیگ ەل ەاوازیج
 . ێربکرەگۆمس ۆب ىیندەزامڕە ەوەشییللیم ىیاپرسڕ ىڕێ ەو ل ێب ەوییەتەبیتا

 ێتیردارەس رەسەل ەبوونڕومکو داگرتنێپ اتریز داەموارکردنەگران ه مەل ستەبەم  
و  نایواڕەرمانەف کانىەو ماف رکەئ رىەکخڕێو  رەژڕێدا ە، چونکستورەد
بەڵگەوبەندێکی  ێکرەد .ێر بودو ەب راێخ ردانىەوێستەد ەل ێبەد ۆیەب ،ەرداکراواکانەسەرمانبەف
 ىەلەسەم ەب ەڵکێت ستورەد ەک ىەوەب ،ەوەتێزرۆوشک بد ستورىەد ۆب ەکید (کىێنتێرگومەئ)
 نییو ئا ایژۆلۆدیئا ۆب ىەکەبناوان کێستورەد رەه ەئاشکراش ؛ێبکر نییو ئا ایژۆلۆدیئا
 . ێبەن شیرودو ەب رەگەئ ێبەد تەحمەز ەب رۆز انىۆڕگ واەئ ،ەوەتەڕێبگ

 ەستورەد ىەربۆز داێپ مانەئاماژ ەوەشێپ ەل کەوشک و ستورىەد ىەونونم   
و  1936 ىیوسڕ ستورىەو د 1787 ىڵسا کىیرەمەئ ستورىەد کەو ەکانەنوسراو

ـ  1923 سریم ستورىەد ودو رەو ه 1950 ىیروسو ستورىەو د 1925 اقىێڕع ستورىەد
1956 . 
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  یکات ودەستوری  ىەیشیمەه ستورىەد ستورىەد
 
 ەل ەکانەو ماف رکەئ سمکردنىڕە کانىییەکەرەس ێڵەرهەس ژىڕێنگڕە ستورەگوتمان د  

کاتدا  مانەه ەل مەاڵ، بیێنارداەسەب انىۆڕگ وزوەبوزو ۆیە، بتداڵەوەد کراوىیارید ىەوێچوارچ
 ەوێش ودو تڵەوەد ىیاسیبارى س ىو نائارام ىئارام ىێپەب ەوەوڕ مە، لانۆڕگ ۆب ەچاوڕە
 .ینیکات ستورىەدو  ییهەمیشە ستورىەو د شیوانە، ئنەدەدەڵرهەس داەڵیگ ەل ستورەد

و  تىەباب ەوێو ش ىگشت ەب ساڕێ ەارید ەوەیەکەناو ەب کەو ىەیشیمەه ستورىەد  
 ەوێپ ىیاسیس تىەاڵسەد ردانىەوێستتەئاسان د ەو ب ڕپکتو انىۆڕگ ە، کەستورەد ىەکییەزانست

 ەوەانیشوموەه روىەسەل ؛ەیەه زڵۆئا سمىڕەوڕێ کەڵێمۆک ەب ستىیوێپ کوەڵ، بییەن ارید
 ىکات ستورىەد چىە، کەووهات ژێدر کىەیەماو ۆب ىەکەدانان تاەرەس ەچونک گەل. ۆب ەوەانەڕگ
 ەڵگەو ل نەبک داێت ىیستکارەئاسانى د ەب ەک نانی،ەدان ۆب ەهانەو ب زشۆپ ەتێبەد ىەکەتەفیس
 . ننێگونجیب انیکانییەندەوەرژەب

 ىیاسیس رىیقامگەبارى ناس ىۆهەب مێیەس هانىیج کانىەوووتەدواک ەتاڵو رىۆز ەب  
 شێپەتێنێوا د کىێبار شەمەئ .زمیرۆو دکتات ىیوڕەتاک اىێڕو ،تاکردندانەو کود شۆڕش ەو ل

 رگرتنىەو ستىەبەم ەب کەیەستەد انی ێبکر کانییەالینۆلۆدژى ک ەنیقەاستڕ کىیشۆڕش ەک
، نەدەد ىیکات ىێنو کىێستورەد ىڕجا وساە، ئنەنجامبدەئ کیەتاەکود ىیتیەواڕەرمانەف ختىەت

و  نىەدەم کىێبار ۆب ەوەتێگوازرەد تەاڵسەد نجایئ ەکەیەماو ۆب ەستورەد مەئ یەگوا
 کردار ەب رنێناو ەتانیەرتارەسکەع ڵقەو ع رۆدکتات ەرۆج وەئ چىە، کىەیشیمەه ستورىەد
 ىۆخ کەو ستورەد ۆیە، بترسنەد انینکایەکورس کىۆرزەل ەل ە، چونکەوەببن کەڵخ وىەڕوبڕ
 ەنونمو ۆب رەه .ەوەنێڵهەد انیانیژ ىەماو ۆو ب یکات ە( بتاەو کود شۆڕش تاىەرەس)
 . ەویەما ىیکات ەب ڵسا 40 ەل اتریز ەک قراێع کانىەمێژڕ کانىییەکات ەستورەد

 مەاڵ، ب ێبەه ىیتیەواڕەو دوان  کڵێسا ۆب یەکات ىستورەد ەک نڵێب ەوەئ ێنگبڕە  
 ەک ،ەیەوەئ ییەرانەگین ىێج ىەوە، ئێدرۆڕبگ ستورەد کانىییەواڕە ەرجەم ىێپ ەب ێبەدواتر د

پاش  ەک ،ەکردویوا ىیاسیس ارىیهوش ىیو ناساغ تەاڵسەد (ىەزیرەغخۆزایی )حوکمى  ەب
و  رۆدکتات ەببن کانەرکردەسەل رانىەنڕێسوەڵو ه ێنرێوێبش ەکەشۆڕش وىڕ مەک کىەیەماو

، ێدابنر ۆب ىیزانست ىەوانێو پ نگەس رەگەئ ىکات ستورىەد ۆیە، بنەبکنگەت کەڵخ ەل ناسىەه
بزانن و  استەڕب انیتاڵهاو ەک ییەن ىییەوەعنەم ەزێه وەئ ەت، واێشۆناپ ىیتیەواڕە رگىەب واەئ
 . شىیانۆڕگ ەو ن یەاد وانەئ نگىەد ەل ىەکەرچاوەسەن ە، چونک نەبک ەوێپ زامىیلتیئ

 ةیالشرع) ىێڕشگۆڕش ىیتیەواڕە ەباس ل مداێیەس هانىیج تانىاڵو ەجاران ل رۆز   
 ەو ب ێنوەرلەس ىەوەاتنانین و بنۆک زگاىەدام و د وخاندنىڕ ەوۆیەه ە، بێکرە( دةیورثال
 رىۆز کىێئاو نەڵێد کەو ەباس مەئ رىیوەه مەاڵ، بێزاندرەد واڕە ەب شىێنو ستورىەد
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، توند و ێکرەد ىێڕیشگۆڕش مکىەچ ەل شیرۆز کىێدرەغ کوەڵب ەندەوەئ رەه کەوەن ،ێوەد
 ،ەوەنیبەوا د کىەیەکرد وىوەڕبووڕ کێکات ۆیەب دەقۆزرێتەوە؛ ەوێش نیترپخرا ەب ىەکییەژیت
 تاىەکود انی شۆڕش ۆب کەیەروازەد انی شۆڕش ارىڕیو ب ەوەنۆڵیبکێیل ەوەتەجورئ ەب ێبەد
  .نەیدب ۆب

 ەتێبەد واە، ئێدابەڵگەل رىەماوەو ج ێب وانەرفرەب کێکات شۆڕش رەگەئ ەاستڕ  
، کەڵخ ىەو متمان نگەد انىڕباڵبا ەو ب کانییەگشت ەئامانج گرتنىەڵو ه ىیندەزامڕە ىیەما
 ەوەگواستن ىەماو ەستیوێپ شداۆڕش وتنىەرکەس ەڵگەل مەاڵ، بکاەدادەیپ تىیەواڕە شەمەب
 ەل نىیشارنش ىڵقەع ىەوە، بێشانبکریستنەد ىیداریـ ئ ىیسایس تىەاڵسەى د(ةینتقالاال ةالفتر)

 اندنەڕاپڕکار ىەوڵەج کانییەشارستان ەمکەچ ىێپەبێپ تییەرتارەسکەع ىڵقەبرى ع
، مێیەس هانىیج کانىەشۆڕش ماىیس کەو رەسەچووەوا ن ەکار مەئ شیکێ. کات ستەدەتێبگر

 شەمە، بەویقەچ گاداڕێ ىەوین ەو ل ێج ەتەناوێهەن اندنۆڕگ ەل ىەکەامەیو پ رکەئ ەواتەک
 قەه ەو ب اندنەیئاکام گ ەب ەوات یمەواردەب ە، چونکێچەردەد ىڵیناکام ەب ەکەشۆڕش

. نەکەمکەچ واوکردنىەت رىەشاندین شۆڕش تاىەرەس کانىییەکەرەس ماەبن تکردنىەخزم
و  واڕەنا کىێتەاڵخ ەبنەد تییەرۆو دکتات تییەرتارەسکەع واەئ چووەرنەوا د شیکێکات
 . ەوەتێبەد ماکانەبن ەل رۆز وىوەڕبووڕ شیواندنێو ش کاەردیداگ رانەس تىڵیەقەع

 ە، بێکرەد ۆب انیوورەس ىەحساب وەئ مێیەس هانىیج کانىەستورەد ىەنیرۆز   
 انۆیخ وىوزەئار ەب نەدەد انیکانەرکردەس ەماف ب ە، چونکەوەننێمەد ىیکاتەب ەک شییتەبیتا
 . نەبب ەخشت ەل کەڵو خ نەبک ستورەد ىیتکارسەد انیکانەدارەقیبر ەدروشم ىێپەب

 کىەیەستەد ەک رانىەنڕێسوەڵه واە، ئێگرەردەس کیەتاەکود انی کێشۆڕش کێکات   
 زوىەئار ەو ب ىیحکوم ىتیەساەک ەبنەد ىێڕشگۆڕش تىیەساەک ەل انۆیخ رەه کراونیارید
و  تەو حکومرلمان ەپ کانىەرخەهاوچ ییەسمڕە ەتەاڵسەد تىیەواڕە ەدانێگو ێ، بانیشۆخ

 ساىڕێ ىێپەب ەوەرەس ىەتانەاڵسەد وەئ ەستیوێپ گومانێ. ب ننێهەکدێپ تە، حکومىیرەدادو
 کانىییەکەرەس ەوازێش ەل کێکیە ەب وساە، ئانیتاڵهاو ەوەنێبدر ێبە( دەوەتەن ىیتیەردارەس)
 ێستەدەڵهێیپ ىکات ستورىەد رچىەه مەاڵب، ەوەنێندرێزرەدابم زگاکانەدام و د ىیموکراسید

 ىەوەحوکمى ئ ەب ە، چونکتىەیەکییەتیەواڕەقانون و  ێتیاستڕ ىەوانەچێپ واوەت ەکێکار
 انیدانانى  ۆچ ب ەیەه انیکێتەاڵسەد وومەه ەکەتاڵو رانىەس واەئ ،ییەکات کىەیەماو ۆب ستورەد
 . ستورەو الدانى د نۆڕیگ ۆب

 ەتاڵو شییتەبیتاەب ەکانەتاڵو رىۆز ىەربۆز کانەییەشیمەه ەستورەد ىەنمون  
 ەنمون ۆب .ێکرەدوەیڕەپ کانداەرۆدکتات ەتاڵو ەل نهاەت ىیکات ستورىەد مەاڵ، بەکانییەموکراسید

 ىەوێش ەب ستورىەد مەکیە 1925 ىڵسا ەل تڵەوەد ەبووب 1921 ىڵسا ەل اقرێع کێکات
کارى  یەیکات ستورىەد 1958 ەل ىیمارۆک مىەهاتنى سست ەڵگەم لەاڵ، ب رچووەد ىەیشیمەه
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 کانىییەندەوەرژەب ىێپەب ێهاتب کێتەو حکوم کیەتاەکود رەه ەوساوەل دىیئ .ێکرەدێپ
 . یەوا ێچوواب ىیئاسا کىێقانون ەب ستورەد ىەوەئ کە، و ەناویو دا ەوۆڕیگ ستورىەد

 
  ستورەد موارکردنىەو ه نۆڕیگ
 

 تاەه ۆو ب هابنڕە ەوەشەییشیمەه ستورىەد ەب ستورەد کانىییەقانون ماەبن ێبەنەو   
 ەک ىەوەئ ىێپەب کوەڵ، ب باربنەو ل نەستبدەد تڵەوەد کانىەناغۆق مەرجەس ۆب انی ەیتاەه
 تىیەرەگیکار رێژ ەتێوەکەد شیتڵەوەد ىەکخستنڕێ مەو ئ ەکانییەگشت ساڕێ رىەکخڕێ
 ێبەد ۆیە، بادبووندانیز ەل ەڵمۆک کانىییەستیداوێپ ە، چونککانەشهاتێو پ ىیانکارۆڕگ
و  موارکردنەو ه انۆڕگ ىەستیشا ستورەد ەرۆج مەب ىدی، ئواڕب داەڵیگەل شیستورەد
 . ەادکردنیزێل

 
 پەرلەمانی کوردستان و هەموارکردنەوەی قانون

 
بووەتە گەمەیەکی سیاسی، ئیدی وشەی  ەئەوەی بەرتێبینییە، پەرلەمان و پەرلەمانتارەتی لەمێژ

ێتە ئەندامی ئەو بووتە بنێشتەخۆشەی بن ددانان، جارێ لە پێشەوە هەر یەکێک بب «هەموار!»
دەزگەیە دەبێ هەر زوو لە ڕازونیازی حزبەکەی و تاقمەکەی بۆ ئەم چەمکە لە بەرانبەر ئەوەی 
پێیدەگوترێ قانوونەکان یان قانوونێکی دیاری ڕابردوو، تێبگا. سیاسەتبازانیش هەر زوو بە بەهانە 

هەمبەر یار و  و بێ بەهانە هانا بۆ ئەو ئەو وشەیە دەبەن و وەک تەلیسم و جادوویەک لە
نەیارەکانیان بەکاردەهێنن، میدیاکارانیش بێ هیچ لێکدانەوەیەک لە ڕاستی و دروستی وشەکە 
دەیدەنەبەر، لە هەمووشی پۆلکتر )خراپتر( قانوونبازەکانمانن، کە ئەوانیش بەهەمان پیک و ماپیک 

 دەیگێڕنەوە.
 
 ؟«هەموارکردنەوە»یان  «هەموار»

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

، اهەموارفەرهەنگی خاڵ: تەنها وشەی ناهەموار بەردەستە، ئەمە نووسراوە بۆی، ن -
 خراپی و نالەباریی، ناهەمواریی، شتی خراپی نالەبار

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

 ڕەسمەکە هەموارە، پیاوێکی ناهەموارە( فارسی: مناسب، باب.
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لەبار،  -١لە فەرهەنگی زانستگەی کوردستانیش بەم شێوەیەیە: هەموار: ئاوەڵناو  -
هێواش؛ لەسەرخۆ  -٢شیاو، گونجاو )ئەم کارە دەگەڵ ڕێوڕەسمی ئێمە هەموارە( 

فت و هەموارە، بەڕیزەڕێزان/مەشان بەو کۆوە، بە موراد وازان"( فارسی: )بە ڕە
 مناسب، آهستە.

کە کوردی کۆن و نوێیە، ئەم وشەیە  «د. هەورامی»لە فەرهەنگی )ئاریان ڤاج( ی  -
 بەم جۆرە هاتووە:

 هەمڤار، هامڤار: )ئاوەڵکارە( هەمیشە، بەردەوام، سەرەمڕە باهەمڤار
 ەباش، داهاتو چاک، تالەچاک، خۆشبەخت، پیرۆز، موبارەکهومورڤا: )ئاوەڵناوە( چار

 
کەواتە هەموار ئاوەڵناوە بۆ کار یان ناوێک بەواتای گونجاو و لەبار... ئینجا بۆ ئەوەی 
لەو ئاوەڵناوەوە کارێک دابڕێژین و گەردانی بکەین، ئەوا دەبێ لەگەڵ کاری )کردن(ی لێکبدەین 

شەقڵی دووبارەکردنەوەی بۆ بسازێنرێ و بگوترێ و بگوترێ هەموارکردن. لەوەش پتر دەبێ 
هەمراوکردنەوە بۆ ئەوەی گونجاو و لەبار بکرێ. کەچی لە سەرزار و زمانی ئەوەی تا ئێستا 
وەک هەڵەیەکی باو ڕۆیشتووە، هەموار هەم ناوە هەم ئاوەڵناوە هەم ئاوەڵکارە و هەم کاریشە! 

ییەوە گیراوە بێ ئەوەی تایبەتمەندی دیارە لەم حاڵەتەشدا دەق بە وشەی )تعدیل(ی عەرەب
 زمانەکەمان لەبەرچاو بگیرێ.

لێرەشدا وشەکە هەموارکردنەوەیە چونکە پێشتر دەستورێک، قانونێک، ڕێسایەک 
هەبووە، پێویستی بەوە هەیە بگونجێندرێ، بۆیە پێویستی بە هەموارکردنەوە هەیە. هەڵبەتە 

گۆڕین یان گۆڕان، چونکە تا ڕاددەیەک خۆی ئەمەش دەستکاریکردنە، بەاڵم ناگاتە ڕادەی 
 لەسەر هەمان بنەمای جارانی دەستکاریدەکرێ.

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

شتی یان پەیامی گشتی، جێبەجێکردنی گشتگیری )واتە بۆ هەموویانیش: بەرژەوەندی گ
هەمووان ئەوانەی ناوەڕۆکی قانونەکە دەگرێتەوە وەک یەک بێ(، لە دەسەاڵتێکی ڕەواوە 
دەربچێ، دەسەاڵتیش زامنی جێبەجێکردنی بێ، چونکە لە حاڵەتی جێبەجێبنەکردن و سەرپێچی 

 زادانی بە دواوەیە.ئەوا دۆخی پێشێلکردن دێتەگۆڕێ، ئیدی ئەم حاڵەتەش س
 

کەچی پرسەکە لێرەدا ئەوەیە ئایا قانون کەی هەموار دەکرێتەوە؟ یان ئایا مەرج و 
 پێوەرەکانی هەموارکردنەوە چین؟
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لە چوارچێوەی دەوڵەتی قانوندا دەستور لووتکەی هەرە بااڵی سێگۆشەی دەسەاڵتی 
ێوەرە، ئیدی هەر قانون و رەوا و بااڵی واڵت پێکدەهێنێ، کە هەر خۆی بااڵترین قانون و پ

ڕێسایەک لە دوای ئەوەوە دەبێ ڕەوایەتی لەو وەربگرێ و هەر لەژێر ڕۆشنایی ئەویشەوە 
 هەموار بکرێنەوە.

قانوناسانیش سەبارەت بە هەموارکردنەوە دەڵێن؛ بۆ هەر گۆڕین و دەستکارییەک، 
د دەستورێکی هەروەها بۆ هەر هەموارکردنەوەیەکیش، دەستور یان دەستورێکی وشکە یاخو

نەرموشل. هەڵبەتە ئەمەش بۆ لەبەرچاوگرتنی چۆنیەتی دەستکاری و هەموارکردنەوەکەیە، بۆ 
ئەوەی دڵنیاییەک بۆ قانون و جێبەجێکردنی بێتە گۆڕێ. واتە ئەو دەستورانەی زۆر بە 
زەحمەت ڕێگە بە هەموارکردنەوەی خۆیان و قانونەکانیان دەدەن، بەوەی ڕێوشوێنێکی توند 

تنەکایەیان بگیرێتەبەر، ئەویش بە بەسەرچوونی ماوەیەکی تاڕادەیەک درێژ و بە وەک ها
هاتنەکایەی داخوازیی و پێویستی گشتیی بۆ گۆڕین و هەموارکردنەوەکە، ئینجا لە ڕێی 
دەسەاڵتی قانوندانانەوە هەنگاوی کرداری بۆ بهاوێژرێ، لەوانەشە پێویستی بە ڕاپرسی 

یشدا دەستورێکی نەرموشلک هەیە، بەوەی لە حاڵەتی داخوازی هاواڵتیانیش هەبێ. لە بەرانبەر
و پێویستی، ئەو ڕێوشوێنانەی ناوێ، بەڵکو هەر دەسەاڵتی قانون دەتوانێ بیگۆڕێ و 

 هەمواریبکاتەوە.
کاتێکیش دێین و ئەم ڕێوشوێن و پێوەرانە لەسەر ئەوەی لە نێو پەرلەمانی کوردستاندا 

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

جارێ لە بەراییدا ئێمە دەستوورمان نییە، بەاڵم ئەگەر هەشمانبووایە، ئەوا هەر ئەوەمان 
ڕەچاودەکرد، یان وەهامان دادەنا، دەستوورێکی نەرموشلمان هەبووایە، پێویستی بە 

 گرتنەبەری ڕێوشوێنی ئاڵۆز نەدەکرد.
ستوردا، شتگەلی دیکە هەن دەکرێ پەنای بۆ ببەینەبەر و حاڵەتی ئینجا لە نەبوونی دە

 قانونیانەمان بۆ ڕۆشنبکەنەوە لەوانە:
ڕۆحی قانون: خۆی لە  بەرسڤی ئەم پرسانەدا دەبینێتەوە؛ بۆچی هەر لە یەکەم: 

بنەڕەتدا قانون دادەڕێژرێ؟ مەبەست لێی چییە تا پێشکەشی کۆمەڵگەی بکا؟ ڕەوایەتیەکەی 
 رێ؟چۆن بسەلمێن

زۆر جاران لەنێو سیاسەتبازان زاراوەی "ڕەهەندی نیشتمانی" دێتەگۆڕێ و  دووەم:
پەرلەمانتارانیش باسیدەکەن... خۆ ئەگەر ناوەڕۆکی ئەم دەستەواژەیە هیچی تێدا بێ، ئەوا  

 واتای ئەوە دەگەیەنێ، کە پێداویستی گشتگییری لەنێو کۆمەڵەگادا بۆ فەراهەمببێ.
وا دەکا کە قانونێک، کە کۆمەڵە ڕێسایەک دەستکاری بکرێ  ئەوەی ڕاستی بێ، ئەوەی

و بگۆڕدرێ یان هەمواربکرێتەوە ئەوا پرسی کاتە، چونکە هەر ڕۆژگار ئەوە دێنێتە کایەوە، 



12 
 

ئاخۆ پێویست بەوە دەکا قانونەکەی پێشوو بگۆڕدرێ، ئایا داخوازییەکان لەنێو پانتاییەکی 
تەش، واتە هەر پرسی کاتیش سەنگی مەحەکە زۆری گۆمەڵگەوە بەرزبوونەتەوە. هەر ئەم ش

 بۆ ناولێنانی ئەوەی پێیدەگوترێ عورفی دەستووری یان قانونی.
لێ گەلۆ، ئەوەی الی ئێمە دەگوزەرێ، شتێکی دیکەیە. جارێ لەپێشەوە، جۆرە 
تێکەاڵوییەکی زۆر لەنێوان هەموارکردنەوە و گۆڕین و دەستکارییەوە هەیە، کە هەریەکەیان 

نونییانە و لێکەوتەی کۆمەاڵیەتییانەی خۆشی هەیە. لەوەش هەورازتر، ئەوەیە ڕێوشوێنی قا
کات الی ئێمە داخوازی و پێویستی گشتیی سەنگی محەک نییە، بەڵکو داخوازیی سیاسی، 

 هەنووکەیی، بردنەوە، بااڵدەستی و هتد... پێوەرە. 
ە )بە بەشە سەیر لەوەدایە پەرلەمانەکەی خۆمان ئەوەندەی بە پرسی هەموارکردنەو

تێکەڵییەکەی گۆڕین و هەموارکرردنەوە( خەریکبووە، بە خودی دانانی قانونی ماکەوە 
 خەریکنەبووە. لیستی وەقائیعی کوردستانیش باشترین گەواهیدەرە.

لەوەش وێوەتر وەنەبێ هەموارکردەوەنەکان لە خولێکەوە بە خولێکی دیکە بسپێردرێن، 
ەتێکی دروست نییە، بەڵکو لەنێو یەک خولدا کردە و کە ئەمەشیان بەپێ پێوەرەکان هەر حاڵ

هەوڵی هەموارکردن هاتووەتەگۆڕێ، ئەمەش گەر هیچ بگەیەنێ، ئەوا کورتبینی)هەمەڕەهەند( 
 دەگەیەنێ. 
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