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 كانی كارگیی لھاتو ما گشتییه بنه

  ر قانونی كارگیی سه ك له یه روازه ده  كورته

  فیقی حاجی خدر شه

   

و  كانی كارگیی لھاتوه، ئه ما گشتییه ر بنه سه كه له شكی كتبه ی به وه ر ئه به له

قانونكی  بونی یه و ب ی خۆیان ھه وه نگدانه نو قانونی كارگییدا ره ش له مایانه بنه

ماكان  وكردنی بنه یه تی بیاری كارگیی و په وایه ه پرسی ر  كارگیی ناتوانرت باس له

چاك زانی   یشتنی، وام به و باشتر لتگه  كه ته بكرت، بۆیه بۆ ئاسانتركردنی بابه

 روی تیش قانونی كارگیی له تایبه م. به ر قانونی كارگیی باس بكه سه ك له یه كورته

و   كایه وتی ھاتنه ره مكیش له گشتی و كه ی قانوندا به نو بیرۆكه وتنی له كه شون و ھه

  ی. كه و گرنگ له ناواخنه  كی ره رھی سه ندێ سه ڵ ھه گه وپشچونی له ره به

)ی قانون  ریتییه (نه  شكردنه كالسیكیه و به موشتك قانونی كارگیی له جارێ پش ھه

ككیان قانونی  وه. یه بته ر قانونی گشتی. قانونی گشتی دوڕیزی لده ر به وته كه ده

ردو قانونی  ھه  ی كه وه ھۆی ئه ییه. به ستور و كارگ شیان قانونی ده وی دیكه سزادانه ئه

وه گردراون، بۆیه ئاسان  كه یه وه نزیكن و به كه یه وه له زۆر روه ستوریی و كارگیی له ده

م  ین. به ستنیشان بكه ده  كانیان نودا بكشین و سنوره و دیاریان به  ق نیه ھكی زه

ت  وه كی ده ره روسیمای سه سه  ستوریی له كرێ بگوترێ قانونی ده رچۆنك بت ده ھه

رچی قانونی  وه. ھه كۆته كی ده كی و ناوه ره كان) ده ته سه ر س ده كۆی ھه (به

  وه بت ئه دا ده خۆی. لره  گرته تی كارگیی ده سه ده كانی و چاالكیه  كارگییشه كرده

ش  ردو واتاكه یه. ھه قانونی كارگییدا دو واتای ھه  كارگ له  رچاو بگرین كه به له

پی  مجۆره گارگ به كرن. به دار ده كانی بازنه و سستمی ئۆرگانه  ی فرمان گوره به

و  ت  سه كانی ده پگه ككه له ی پدرا یه ئاماژه  وه هپش ك له روه ھه  م كه یشتنی یه تگه

گوترێ  كی دیكه ده واتایه جكردنه. به تی جبه سه ویش ده تدا، ئه وه نو ده  ری له روه سه
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گشتی  تن به وه ری ده روه تی سه سه ی ده ی چوارچوه فتارانه و كردار و ره مو ئه ھه

  وانه و كاروكرده ری. تكای ئه و دادوه تی قانوندانان  سه ردو ده شی ھه ركردنی به لده به

جكردنی  دانانی روشونی جبه  ش به مه وه، ئه تی كارگه سه ی ده چنه خانه ده

گرێ. ناب  خۆ ده قانون له  نزمتر له  ك رسای پله ڵ خۆیدا كۆمه گه له كرێ كه كان ده قانونه

  روا له رداریشی ھه رمانبه ی فه پله  رگودا بدا كه به  متر وامان بهقانون نز  له  ناوی پله ئاوه

وه  قانونه  ی له وه كانی كارگیی؛ ئه مه وانیه، چونكه بیاره یه. ئه وه خواره

  یه كه ھه  نده وه م ئه یه، به جكردنی قانونیی ھه مان ھزی جبه گرێ ھه ده رچاوه سه

نھا بۆ  ته  تی كه یه كه رمیه گشتیه دا روه فه ست لره به قانون؛ مه  ك نزمتر له یه گوترێ پله  ده

و  تی  وایه شی ره به و مژاره له ی ئه وه وه. لكجیاكردنه ڕته گه تی قانون دانان ده سه ده

گارگ   یه كه وه ئه  میشه یشتنی دوھه رچی تگه درژی باسی دێ. ھه تی قانون به بابه

  و گردراو به خۆ و ئۆتۆنۆمیدار و دیسنترال  ربه ئۆرگانی سه ك كۆمه  پكھاتوه له

  و ئۆرگانانه ك له ر یه ن. ھه كه تی كارگیی كارڕایی ده سه تكا ده به ، كه وه نده به مه

  یه كه ی ھه تی قانونیانه سایه مو ئۆرگانك كه یه. ھه جكاری خۆیان ھه ی جبه سته ده

پی قانونی  ر به ر ئۆرگانكیش گه كرێ. ھه نیی بۆی دیاری ده ده ی قانونی مه چوراچوه له

رگرتنی  وه وا پویستی به وانی ئه ت، پارزگا و شاره وه ك ده یدا بوبت وه گشتی په

بت تاكو بتوانت  نیی ده ده ی قانونی مه گوره ویش به یه، ئه تی قانونیانه ھه سایه كه

ری  سوڕنه سی ھه رپرسیار بت. كه وه به لشیه و  نجام بدات كانی خۆی ئه چاالكیه

كی  تیه سایه بته كه تی سروشتی خۆیان ده سایه و ئۆرگانانه كه تی ئه رایه ڕوبه ی به سته ده

تی  سه كانی ده ندییه تمه كرێ. بگومان تایبه ی دیاری ده كه قانون كایه  ش به وه قانونیی، ئه

چته  ی ده كایه كان و ھاتنه جكردنی قانونه وایی وجبه هرمان ی فه ڕوی كرده كارگیی له

زگاكانی كارگیی  ی دام وده ی رۆژانه ل دواتر كرده ستوریی، وه ی قانونی ده نو بازنه

نو  زگاكان له ودای دام وده ست سه به مه- كدی  ڵ یه گه پی قانون و رنمایی چ له به

  ی قانونی كارگیی. ه خانهچن ده دا، ھاوتی  ڵ گه له چ   -خۆیاندا
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ی  كی دیكه پناسه واتایه یان به  كه بۆكراوه  ر دو قانونه ئاماژه ی ھه وه كجیاكردنه یه خای له

ست نیه.  رده نده ئاسان و به وه وكی ئه ككیان ھه ر یه ك جودا بۆ ھه یه خۆ و له ربه سه

ی  رچه ه، چونكه دهو وته وتۆی ل ناكه ك و سودكی ئه ش كه وجۆره كاری له

  دوای خۆیدا راناكشت. یان ئاكامكی قانونیانه به وه جیاكردنه

ب قانونی  وا ده ڕو ئه چوپی ناواخنی قانونی كارگیی بخرته ر زۆر به خۆ گه

و   ست ده به رمان ی فه كشه  گردراون به  وه كه رسڤی زۆر پرس بداته كارگیی به

  خترینیانن: بایه وه به ی خواره مانه كاندا ئه نو پرسیاره لهرداكراودا.  سه به رمان فه

   یه؟ ر ھاوتیاندا ھه سه تدار توانای بیاردانی به سه زگای ده دام و ده  ئایا كامه -1

  ك بت؟ پی چ پواژۆیه ش به كه ربكات و بیاره بت چ بیارك ده ئایا ده -2

  گۆڕدایه؟ وه له ره ی سه دو پرسیارهو  ت به باره ئایا چ جۆره قانونك سه -3

  و بۆ كش؟  ئارادایه ك له ئایا چ جۆره ماف و قانون پارزیه -4

رچی  كه بون. ھه ڕۆكی قانونه ناوه ت به باره ك سه یه وه تاڕاده ره ی سه ند دانه و چه ئه

وام  رده به  رێ كهئاسانی بگوت  كرێ به تی، ده یه كه ندنی چمكه سه ره و په  كایه ی ھاتنه باره له

گوترێ قانونی  وه ب دودی ده شی زۆر كۆن نیه. لره كه و دیرۆكه  ندن دایه سه شه له گه

وتوه.  ك قانون زۆر پش قانونی كارگیی كه دان و ناسینی وه رھه سه ستوریی له ده

س وه بۆ  ڕته گه ت، ده ر دو لكی گشتی و تایبه سه شكردنی قانون به ر دابه چونكه ھه

شكی قانونی  یان به كه ریه نیی كه ھه ده ك قانونی سزادان و مه كیی، وه ره ی سه قانوننامه

  پاڵ قانونی سزاداندا قانونی گشتیی پك ھناوه. ستورییش له و قانونی ده  گرتوه

وه گوترا زۆر كۆن  پشه  له  خاسمه قانونی كارگیی كه كانی مژوی قانون نه ڕه ر الپه گه

و   ریتی چمكی نه  تی قانون به وه كانی ده ته ر بابه وه سه ب بچینه ر ده وه، ھه ینه ده نیه ھه

  وه.  تی یه یه كۆمه

رچاوی  به  تی كارگیی_ وا له سه رك و فرمانی میریی _ده مدا ئه ھه ی نۆزده ده سه  له

و بت.  ی ئشكگركی شهرك ئه  كرا، كه یر ده یشتنی كالسیكیانه سه تگه  تی قانون به وه ده
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و ركخستنی سستمی گشتی بو.   ركی میریی دابین كردنی ئارامی و ئاسایش و ئۆرده ئه

شدا  وه ر ئه رامبه به كان بو. له كیه ره تگوزاریه سه كاروباری رگاوبان، ئوئاودری و خزمه

كرد  ده نه  وه وه میریی پویستی به فیه لسه و روانگه فه بو. بۆیه له ندنی ھه مافی باج سه

كاربھنن.  كانی به وایییه دژ ناڕه ر له ك سوپه ھاوتیان وه  قانونكی كارگیی وا دابنت كه

ستی  بو، زۆر ده وه نه كه ر كاروباری خه سه وه میریی زۆر كاری به و روانگه چونكه له

  ھاوشته نو ئیشوكاریان.  ده نه

وه  یه و رگه و گۆڕا. له تی ته یه ی قانونیی كۆمهت وه نواڕینی ده  ته له و بابه چی ئه كه

پشتر سنوری بۆ  ی ھاوتیان كه و كاروبارانه ست بھاوته زۆر له بوایه میریی ده ده

رك و  ی ئه رفراوان بونی چوارچوه ڵ به گه زن. ئیدی له توانی بیان به یده دانرابو و نه

تگوزاری  شساخی، خزمه رده، له روه پانی په ڕهو گۆ ره تی كارگیی به سه كانی ده فرمانه

و  چاوی ئه ر له ش كشا. ھه تگوزاری دیكه گشتی، ژینگه پاك و خاون راگرتن و خزمه

كاتی  زگاكانی كارگیی له ده  یدا بو كه وه په شدا ترسی ئه رفراوان بونه ت به سه ده

تاكی   تی قانون به وه سیانه كه ده كه ببن و ئازادی تاكه لھه كاروباریان پی  ڕمون به راپه

وه كرا دنیایی و  پویست به  نو ببا. ئیدی تی، له ركاریه بین و مسۆگه وا ده ھاوتی ره

و  م  م سته رده به ڕگر بت له دی كه قانونی كارگییدا بته ك له ریه مسۆگه

وا  كیشیان نواند ئه ییه وا ر ناڕه ر ھه زگاكانی كارگیی. خۆ گه كشانی داموده لھه شوڵ

چاوی قانونی  بدات و له ر مافی خۆی ھه سه ب و بتوان له نگ نه تاكی ھاوتی لی بده

  وه. نته وه مافی پشلكراوی خۆی بسه ماكانه كارگیی و بنه

پش و  وه باس و خواسی زیاتر ھاته ھۆیه قانونی كارگریی به  و پشھاته دیرۆكیانه كه له

ند ھۆكاركی گرنگ رۆی  یی) چه ته دواقۆناخی تۆكمه یوه گه نده نه رچه تر بو (ھه هتۆكم

  وانه: وازیكردندا له وامیشن له رده و به  كارای خۆیان وازی كردوه

  بواره كرد له وه و زیادبونه پویستی به ك و دانیشتوان؛ ئه ی خه زیادبونی رژه -1

ی  ش له ڕگه وه می بۆ بخورێ. ئه ك خهكانی خۆراك و نیشتاك وپۆشا كیه ره سه



 5 

ربوكردنی  كانی میری بۆ باشتركردن و به ته سه ی ده رفراوانتر بونی بازنه به

  كانی. تگوزارییه خزمه

كانی  م بواره رجه نوچاوانی سه وتنه مۆری خۆی به و پشكه لۆژیا. ئه كنه وتنی ته پشكه -2

كانی  ته تۆمی و بابه ی ئه كان وزه ، رگاوبان، كانهوه پرسی ژینگه ھۆیه به  نا كه وه ژیانه

  ك ھاته گۆڕێ. ك پویستیه ندیكردنیان وه قانونبه   ی گرنگ كه دیكه

تی  وه تی ده یه ی كۆمه رتیشكی پناسه به ت له وه شونماكردنی رۆی ده زیادبون و نه -3

م  رجه بارتر بۆ سه زیاتر و لهتی  رفه دی ده ت بۆ ھنانه وه یدانی ده ھاتنه مه  قانون له

وفركردن، كلتور، باروبو  رده روه شساخی، په ران، له ھاوتیان؛ چاككردنی باری گوزه

  یه.  دوه یان به ی رسای قانونیانه كایه مویان داخوازی ھنانه ھه  تی كه یارمه

پشھات و ی  پساوه ڵ زنجیره نه گه وه ھاوكات و ھاوكار له كه یه مویان به وانه ھه ئه

تیان  وه رشانی ده ركی سه كان، ئه بونی پداویستیه وتن و فره ندن و پشكه سه ره په

ره  سته ھه به ستت و مه وه ستان نه وه سته ریان ده مبه ھه بت له ده قوڕستر كرد؛ كه

   ی ھاوتیانه بنته دی. ڕاژه ی كه كه كیه ره سه

و  ڵ گاوه  ك كۆمه ك تاك چ وه مرۆڤ چ وه ژیانی رۆكی كارانگازیان له  ماكان بنه

و  ی مرۆڤ. ئه فتاری ڕۆژانه وڕه یین بۆكرده وی نمونه كی پته یه گه ماكان كۆه گن. بنه ده

رگرتوه  وه وه بونیانه پویست ھاكان له كردنیان داین، به باسكردن و راڤه له  ئمه  مایانه كه بنه

  سته به كرت و مه ڕوان ده ك چاوه رۆڤ تاكو وهی م پدانی ژیانی ئاساییانه بۆ درژه

و واتا   وشت ش بۆ ره  ھایانه و به ھا ئه روه وه. ھه نگرته ئاقاری ئارامی وئاسایشدا بسه له

وا  ی مرۆڤ ئه وڵ و كرده ھه  ش بنواڕینه ر دیرۆكیانه وه. خۆگه ڕته گه كانیش ده پیرۆزه

.  ن كراوه باتكی خوناوی و درژخایه پناویدا خه و لهته ئامانج  مایانه بونه و بنه بینین ئه ده

تی،  كسانی، برایه خۆیی، یه ربه ماكان ئازادی، سه و ساكار و زیندویی بنه  ی ساده نمونه

  ری و ھتد..... دادوه
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ستی رونی كۆششی  به ر یاخود مه وخۆش ئامرازی پانه راسته  مایانه و بنه ر ئه خۆ گه

ی  وه بون. به كه دانی خودی كرده وا كانیاوی دنه بوبن، ئه ڵ نه هك تاك یان كۆم مرۆڤ وه

ستكی  به كی رونتر مه واتایه وپشچون یان به ره ر ویستكی ئاشكراو رون بۆ به ھه

و  ناوی ئه ھه  وه. له ڕته گه ده  مایانه و بنه كك له تی بۆ یه وایه وا بناوانی ره بۆدراو، ئه وڵ ھه

وتنی  ركه ده ی خۆڕكخستن و به چوارچوه  ی مرۆڤ له ی دیكه ا كردهد وه ره ی سه ڕاستیه

ی؛ قانون  رچاوگرتنی ئاینده به و له  فتاری رۆژانه دانان بۆ ره كانی داڕشتنی رگه وه ھه

ق  ماكانی زیاتر زه خی بنه ستكرد و داھنانی مرۆڤ بۆخۆی بایه تانكی ده ره ك ده ه و

ی مرۆڤه  وه وی خۆڕكخستنه ت و ھه سه ی ده رچه ده  وه. بگومان قانون كه كردۆته

واتا  وشت به . ره وه كردۆته و جی خۆی نه ھاتوه  وبناوان نه بنج و ب  خۆوه روا له ھه

كانی مرۆڤ و  كه دوای یه ك له یه  ماكان، پداویستیه كان، بنه ی، واتا پیرۆزه كه رساییه

جۆره   تی له وایه رمانه وای فه ش و ھه ی كهپ به -تداران سه خواستی ھاوتی و ده

ڕۆك و ھیزی  ته ناوه بونه -دموكراسی/ نادموكراسی  تی له وایه رمانه كانی فه دیاره

واتا   ه ربینی كۆمه قانون زمانی ده  ش بگوترت كه وه كرت ئه ری قانون. خۆ ده پانه

  ن.  وه ره كانی سه ناوبراوه

ك  گۆڕت. قانون وه كانی قانون ده پی لكه ر قانون به سه كان لهما نگی بنه قوڕسایی سه

زیاتر  تی كه . لكی قانونی تایبه یه كی ھه ره دو لكی سه  ی بۆكراوه شی پشودا ئاماژه به له

و  ره. له كاندا بیارده رك و مافه كان، ئه نده دانانی گربه كان له زوی تاكه خواست و ئاره

رچاوی دیار  رونی و به ستیان به ماكان جده بنه  وێ كه ربكه ب ده دا واده یه وه خوندنه

نھا بۆ  كان ته رك وفرمانه ی ئه كایه ویستی ھنانه  ی كه وه ی ئه سۆنگه ش له مه وێ. ئه كه نه

  ییه ساده  و جۆره به  كه ته ڕاستیدا بابه م له وه. به ڕته گه ده  كه نده ی گربه نه دوالیه

وخۆش بت،  با ناڕاسته  كه ندیه گربه   نییه ی دوالیه و خواسته ر ئه ھه  ه، چونكهو وته ناكه

بیر بكرت  ش له وه كان. ناب ئه مایه ر كارتكردنی بنه وته به كه كان ده جۆره جۆرك له به

پش؛ كاتك ج   كاندا دنه نده كردنی گربه وخۆ له راڤه ن راسته ما ھه ندێ بنه ھه  كه
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و  ك له ر. ئیدی یه به  گیرته پش و رگای دادگا ده گرفتی دته  كه نده ردنی گربهجك به

  نه وه. كاتكیش دوالیه ره كالكه وه بۆ بیاری یه كاته ر ده دادوه  ك له رویه ده  مایانه بنه

 كان رك و مافه رویی ئه  یان له كه نده كانی گربه نه ندی الیه روبه كه سه ندیداره یوه په

رنج  ی جی سه وه گن. ئه ماكان رۆی شیاوی خۆیان ده وا ب مقۆمقۆ بنه ڕشتبو، ئه دانه

ند و  ك گربه لی وه گه ركردنی كشه سه چاره  تیش له تایبه تدا به بت له بواری قانونی تایبه

ا مان بارد ھه  ك له ی خه فتاری ئاسایی رۆژانه مای نیازپاكی و ره كان، بنه رك و مافه ئه

  وت. كه رده باشی ده نگی قانونیان زۆر به سه

ماكان قوڕستر و  نگی بنه ی قانون، قانونی گشتی دا سه ی دیكه كه بواری لكه له

  رچاوتره. به له

متر یان بن  دا قانونی گشتی كه كه خۆی. لره ندتی قانونه تمه وه بۆ تایبه ڕته گه ش ده مه ئه

تی  سه كو ده كان به رك و مافه كردنی ڕساكانی ئه ڕاڤهكان له  بوار ناداته خواستی تاكه

ت(ان)یه كه  سه و ده وا ئه رمانه تی فه سه ده ستیش له به ره. مه وا بیارده رمانه فه

  یه كه ش ھه وه كرێ. ترسی ئه كان باسی لوه ده ته سه ی ده وه تی جیاكردنه بابه له

و  الی ئه قه م ته رده به رك له مپه بنه له راتاكان ده سهبكش، بۆیه  ت شوی لھه سه ده

ماكان  و بنه  نگه پشه -ھاوتیان–ك  ندی گشتی خه وه رژه مان كاتیش به ھه . له ڕۆیییه زده

ج كردنی  ر الڕبونكی ناواخنی قانون و جبه م ھه رده به ست له ربه بنه به ده

  اكان.ی رس نیانه ك الیه ی یه نادروستیانه

ت به قانونی سزادان،  كی تایبه یه رك بۆنمونه كشه م دادوه رده چته به ك ده یه كاتك كشه

تبار و كردنی  ر تۆمه سه پاندنی سزا به پشه بۆ سه قكی قانونی له ر ده وا دادوه ئه

شدا ناب مان كاتی ھه چی له لمندرێ. كه كانی تاوان بسه زه گه وی ره ته  تاوانكار؛ كاتك كه به

ب  كو ده ج بكات، به كه ج به نوسراوه  قی مادده قانونه وشك وبرینگی ده  روا به ھه

  كان. ندیداره یوه ما په وه بۆ بنه ڕته بگه
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وتی ھاوتیان  سوكه ر ھه سه ره به بیارده  قانونی گشتی كه  له  كی دیكه الیه

و  وه ئه ست له به ی میرییه. مه سته ارودهزگا و د ی قانونی كارگییدا، داو ده چوارچوه له

رچۆنك ب.  كه ھه ته سه ی ده گێ جا بازنه ت ده سه ت ده سه وه ده ھۆیه یه كه به پایه

ب؛ بۆنمونه  تی ھه سه ده  جۆرك له وه كه ركی خواره رمانبه وه بگره تا فه زیره وه  ر له ھه

  ۆمۆبل و دروستكردنی خانو ھتد.تپدانی لخوڕینی ئۆت تی مۆه سه ده

كانی میریی و  گشتییه  خوارو و رسا و رنماییه كانی پله راسته قانونی كارگیی و قانونه

ج كردنی بیاری  تی داڕشتن و جبه نی چۆنیه رمانگاكان، زۆ الیه ت و فه زاره وه

راتاكان پشت  ۆی سهشدا ناب ر وه ڵ ئه گه م له خۆ گرتوه، به ق له ك ده كاركییان وه

ر بیاركی  ق. ھه ی ده وه ره ده  ق یان له دوتوی ده  ش له و رۆناسینه گوێ بخرێ، ئه

بونی  رداری رمانبه ی فه ڕوانگه له -تی كارگییه سه میریی ده ست له به مه–میریی 

زیر یان  ت یان وهوه ب زیرانه نی وه نجومه كه له ئه وه جیاوازی نیه، ئیدی بیاره ماكانه بنه به

  تپدراو. سه ركی ده رمانبه ر فه ری گشتی یان ھه ڕوبه به

ب بیاری  ده  یه كه مایانه و بنه ست زیاتر ئه به ماكان مه بنه  رخانه به ته  مان كه و الباسه ئه

دا  كه جكردنی بیاره كردن، واژۆكردن، ئاشكراكردن و جبه بارودۆخی ئاماده كارگیی له

 -كرێ درژی باس ده ك دواتر به وه–مایانه  و بنه ك له ویان بكات. پشلكردنی یه هی په

م  رده به تا له ره سه و بناوانی ماف بۆ ھاوتی كه  كه داربونی بیاره كه ی له مایه بته ده

مان  ھه دادگا بكا. له  دا رو له ر دادی نه ر ھه وه پاشانیش گه گژیدا بچته تدا به سه مان ده ھه

كدانی بیاری  محه ر بۆ له تانك بۆ دادوه ره بته ده ده  كه ندیداره یوه ما په كاتیشدا بنه

 .كارگ  

  وه نابنه خۆیانه روا له وه، ھه گرنه ی بواری كارگیی ده وانه تیش ئه تایبه  مایانه به و بنه ئه

یه،  ژاندنك ھه ھه یستیان بهكو پو گرتن، به ست پوه تی قانونیانه بۆده وایه مای ره بنه

ڕخستن و  گه یه. به ك ھه پواژۆیه كورتی پویستان به یه به خستن ھه جوه پویستیان به به

ش  یه وجوه جكردن. ئه گرتن وج به ستپوه ی ده چته خانه مایانه ده و بنه كانپدانی ئه ته
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ی  النامه قه و ته  ی داخوازینامه و واتایه تی. پواژۆ به ستیه ربه ده  كه پواژۆیه (پرۆسه)

دات.  تی ده وایه یناس ره قانون ده ی كه سته به و مه كان به ندیداره یوه ن ماف و په خاوه

بت  دا ھه كه ی بیاره كارگیه رچه ك له ده یه وه گرتنه كنه ی كه یه و واتایه دا به پواژۆ لره

ر بیارك به ڕای  مبه ھه نای بۆببات له پهر و  به و كۆششه چ ھاوتی بیگرته ئیدی ئه

تانی  ره ڕوی ده واكانی له ڕوانیه ره چاوه  ندیه وه رژه به  ت به باره نگ سه ر و السه خۆی الده

خۆپكردن  ئامانجی داكۆكی له  ستی بۆببا به ر ده زگای بیارده قانونی، یان چ داموده

  كراون. كان پشل نه ندیداره یوه ما په دا بنه هك چونی پۆسه ڕوه ر و به به گرتنه ی له وه به

ش  مه ن. به كه ده  كه نی پرۆسه ردو الیه ستی ھه رده كان به ندیداره یوه ما په دا بنه لره  واته كه

  وه.  بته یان دوقاتتر ده كه خه بایه

ی ی ناواخن ره گو ندنیش به نرێ و نادرێ. ماف سه سه گوترت ده ك ده گشتی وه ماف به

ویش  ئه  تی كه گرتنیه ستپوه ی ده وكردنی روشونی قانونیانه یه ماكان له په بنه

  وه.  بینته یدا خۆی ده  پواژۆكه له

وانی  شاره ك له تی دروستكردنی خانویه ك داوای مۆه كی ساده: ھاوتیه یه نمونه

كات. ئیدی  رده ده  یانهری وانی بیاركی نه ك شاره یه كات. دوای ماوه ی خۆی ده كه ناوچه

ڵ كردوم ھیچ  گه تی له وایه وانی ناڕه وه بت شاره خۆیه روا له كه نابت ھه ھاوتیه

زایی بۆ  كی ناڕه یه نیش و نامه ردار دانه ستبه كو وا پویسته ده دات. به نه  كانكی دیكه ته

ر  سه بكاو له  كه تیه ریه كانی نه ی ھۆیه وه تیایدا داوای رونكردنه  وانی بنوس كه شاره

ك بنوس  یه سكانامه  وسا مافی ھاوتیه كه بدا. ئه  كه وه وانیش پویسته رونكردنه شاره

كانی تداب. یاخود  قانونییه  رجه وی مه ی ته كه ی داخوازیه وه گه، به مای به ر بنه سه له

دا ھما  لره  رچوه، كه ده  یكهسكی د رتی بۆ كه كساندا بیاری ئه مان بارودۆخی یه ھه له

ر  وانی ھه می شاره می دوھه ر وه وسا گه كرێ. ئه كسانتی ده مای یه بۆ بنه

ر  سه وا ڕگای دادگا (دادگای كارگیی) له م بو، ئه كه مان بیاری یه ی ھه وه دوپاتكردنه

كه  پشھاتی پۆسه له ی خۆی تدا بكا. وه ره كالكه ی یه و دوا قسه  وه پشته تاكو بیبنته
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وه.  كه نابته وانی كشه ری شاره رمانبه مكی فه ه قه  نوكه به  و راستیه كه ینه ئه گه ده

كرن،  ماكان پشل ده ری بنه ك رسای داڕژه و روشونه بت كۆمه ر به چونكه گه

و  ری ئه به گرتنه  هوه بگوترێ ل ئه  دا پویسته م لره درژی باسیان دێ. به دواتر به كه

ب و  نگاو ده ی دادگا دوا ھه وه یه به ر ھه به داری روشون گرتنه پله  دا جۆرك له یه پۆسه

ری روشونی  به ندیش گرتنه ھا كاتبه روه دا باز بدرێ. ھه ر قۆناخی سكانامه سه ناكرێ به

تی  ی تایبه اخی دادگا ماوهم قۆن م قۆناخی سكا و ھه ی ھه وه كا به رجدار ده كه مه پۆسه

و  چاوكردنی ئه ھاتوه. ره  ڕاشكاوی كاندا به ندیداره یوه دوتوی قانونه په  له  یه كه خۆی ھه

  كه. كانپدانی خودی پۆسه نوسسازه بۆ ته ستنیشانكراوه ،چاره ماوه قانونییه ده

لھاتویی  باشی و به ب به گۆڕێ، ده زگای كارگیی دته ن داموده الیه له  ك كه یه پۆسه

قی قانونیی  نھا بۆ ده ته ر به ی ھه كه و لھاتوییه یان بیاری لھاتو چاوگه بچ. ئه ڕوه به

كانی لھاتویی بیاری كارگیش  ما گشتییه ڵ قانون بۆ بنه گه كو ھاوتا له وه به ڕته ناگه

ی  مایانه و بنه وكردنیدا ئهچا ڕه  لمنرا كه له ر سه ك گه یه ر پۆسه ھه وه. له ڕته گه ده

  وه. شنرته بوه كرێ ھه وه ده گژدا چونه ی سكاو به ڕگه وا له پشلكردوه، ئه

   

  ماكان قانونكردنی بنه به

قانون و   ری خۆیان له جكه كانی لھاتویی بیاری كارگیی ھزی ج به ما گشتییه بنه

   گرن. رده میز) وه عورف بیاری دادگای با (ته

ماكانن. بۆیه كاتك  كانی قانون بنه رچاوه سه  كك له یه  كرد كه  وه مان بۆ ئه پشتر ئاماژه

رتر  جكردنی كاریگه ڕژرێ گومانی تدانیه كه ھزی ج به زمانی قانون داده ك به مایه بنه

ی  ه له چوارچوهی ما ھه دا بنه و ئاقاره كراو. به قانون نه ڕژراو و به كی دانه مایه بنه ب له  ده

گشتین  وه كه گرته مایانه ده و بنه ماكان زیاتر ئه ی بنه قانون كردنه و به قانون داڕژراوه. ئه

كردن و  كسانیی، ئازادی، جیاوازی نه ك یه و رسای گشتی و ناسراو و دانپدانراون وه

ی  رزترین تۆپكه به  له  ما رسادارییه قانونیانه م بنه زۆریش وایه ئه ری ... به روه دادپه
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كاندا  وه. دواتر له قانونه وه جی خۆیان كردۆته گرته ستور ده ده  ی قانونییدا كه سگۆشه

وه بكرت كه  دا پویسته ھما بۆ ئه وه. لره ڕژرنه و رونتر داده  وه كرنه قنوس ده ده

یه. زۆرجاریش وایه  كاندا ھه یییه ماكان و مافه بنچینه نوان بنه  وی له جۆرك له تكه

  ته ئاماژه و بابه كان ئه ییه بنچینه  تی مافه بابه ك شته. له ر یه ردوكیان ھه ڕۆكی ھه ناوه

  وه. ته درژتر لی كۆراوه  بۆكراوه به

تیش له  تایبه كاندا به ستور و قانونه قی ده ده  ما ناوبراوانه له ند بنه و چه نگی ئه سه

وه. ناكرێ  ڕته گه جیاجیاكان ده  تییه وه وتننامه نوده كهو ر  ستوردا بۆ بوانامه ده

كی واتا  محه  نگی سه  بخا. چونكه  بت و پشتگویان ر ھه رامبه به رخ الری له تی ھاوچه وه ده

تی قانونی دموكراسی  وه ناواخنی ده  ن كه و چمكانه م ئه رده كانی سه پیرۆز و باوه

  پكدنن.

و  واژه. ئه سته یڤ و ده ك په ن وه مكانه و چه خودی ئه  نكی دیكه یهنك، ال الیه  وه ئه

وه. بۆنمونه  ته كان بۆكراوه قانونیه  قه نو ده یان له كارھنراون جگه ھایی به ڕه به  مكانه چه

رو  وروبه كرێ؟ ده و ده یه ن؟ چۆن په یه گه كسانیی چی ده ك: یه ك پرسیار وه كۆمه

گشت بارودۆخ و كات و   سك له مو كه یه؟ ئایا ھه وه ھه ره سه ركی بهبارودۆخ چ باندۆ

ر  یه؟ گه و سنوری ھه  كسانیی چوارچوه رن؟ ئایا یه نای بۆ به یه په ساتكدا بۆیان ھه

ستور و قانوندا  قی ده ده ش له و پرسیاری دیكه  و پرسیارانه رسڤی ئه تی چین؟ به یه ھه

كانی قانوندانان، كارگی و  ته سه پی ده ت به وه زگای ده داموده  وه. بۆیه نادۆزرنه

بو  ی تدا نه ندیانه تمه و تایبه ت ئه وه ر ده شیاندا گه  كردنه و شرۆڤه كا. له ی ده ری راڤه دادوه

نت،  یه ناگه  ر ھیچی دیكه ده ك واتا به یه وا له یه ئه تی دموكراسی و قانوندا ھه وه ده  له  كه

تی  وه ده  یه. خۆ له شه دانپدانراوانه ما روكه و بنه پوچكردنی ئه یش بنكۆكردن و مایهو ئه

ما  كردنی بنه راڤه  رپشككرا له نھا سه ته تی كارگی به سه ر ده قانونیشدا گه

  كردار دته گۆڕێ.  ناواخنیان به ری داشۆرین له گه وا دیسان ئه كان ئه بۆكراوه ئاماژه
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ندی به  یوه ركردنی بیارك ب كه په ریكی ده كی كارگیی خه زگایه كاتك داموده

 پشت كه بیاره ب ده واته. بكا  كاره و ئه قانوندا ی چوارچوه   ب له ب، ده ھه  وه ھاوتیه

 باسی درژی  به خۆیدا تی بابه  له  كه تییه وایه ره مای بنه كرۆكی ش مه ئه. ست ببه قانون  به

، بگودانه قانونی  گۆتره و له  خۆوه كی كارگ ناتوان له یه رمانگه كرێ. فه ده  لوه

رتاپای كون و  قانون سه  ن كه یه ش وا ناگه وه م ئه ربكا. به ند بیارك ده تمه تایبه

دا  و نوه كانی قانونژكردوه. له و ورد و درشتی شته  وه كانی گرتۆته ره به له كه

وخۆ  و قانون راسته  وه تیدا بخولته یه كه كی ھه ستییه ربه یی جۆره سهری كارگ رمانبه فه

كاربن  .تی خۆی بۆ به سه بچ یان ده  كردن بۆی ی راڤه ڕگه وسا له داب، ئه قابی نه له

پان  وا گۆڕه كانی كارگ رساڕژ بكا ئه فتاره م ره رجه توان سه قانون نه  دا كه و بواره له

پش. بۆ  ماكان دنه جیاتی قانون بنه وكات له  ناب، ئه تی كارگ ئاوه سه وی بۆ ده ته  به

ند ب  وه پابه بت كارگ پیه رپن و ده سه ماكان له وكردنی قانون بنه و ته  وه پكردنه

ندیدار  وه رژه وه دێ؛ كاتك ھاوتی به شاندنه وه ری ھه گه ی توشی ئه كه گینا بیاره ئه

  نا بۆ دادگا ببا.  بت و گازانده بكات و دواتر په لیرازی نه

و  م ئه سنده. به یه تا ئره په و قسه پش. ئه ری قانون دنه وكه ك ته ماكان وه دا بنه لره

ك دوشتی  دروستی وه  ماكان به ئاخافتن كه ئمه قانون و بنه دا دته و باره نیا له یه ته قسه

مایانه له دوتوی  و بنه زۆر له ببێ كه  وه ناب ئاگامان له  وه. بۆیه نهك جودا بخونی یه له

 جاركیان پش، دنه شواز دو به   ماكان نگژكراون و داڕژراون. بۆیه بنه كاندا ره قانونه

 ی وه جگره و  وه ره لنپكه كه ك وه ش دیكه جاری قانون، نو داڕژراوی قكی ده ك وه

وه خۆی ل البدا.  ك بۆ كارگ نامنته یه كراون. بۆیه ھیچ كایه قانونیی نه به چونكه قانون،

  یگرێ. ی دیكه ده كه ره سه یگرێ به ركیش نه سه ر به گه

 ش دیكه ی كه تایه تی یه كه ناواخنه كیان تایه. ب ده ش دابه تا دو ر سه به كارگیی بیاری 

كی  یه ڕۆك وپۆسه بیاركی كارگی ب ناوه نابت. تی یه كه رچونه ده پواژۆی و  كرده

رجی  وا مه بو ئه  ڕۆكی ناشایسته رھاتو بیارك ناوه ربچ. گه و لھاتو ده  شاوه لوه
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كه.  رکردنی بیاره ر ده رامبه ر به مپه بته له كه ده كاری بیاره بونی پواژۆی ئاماده شایسته

بته جۆره چاودرك  وه ده ن خۆیه الیه كه له هركردنی بیار و پیه شوازی لھاتویی ده به

ماكان  بنه وه ببێ كه . ناب ئاگاشمان له-رۆك ك داڕشتن و ناوه وه–كه  ر بیاره سه به

درت  ك ده حه مه یان پ له كه ڕۆكی بیاره ن ناوه ما ھه وه. بنه گرنه كه ده ردوتای بیاره ھه

  ن.  ده ك ده نگی محه سه  كه له نی بیارهرچو ن پواژۆی ده ماش ھه ھا بنه روه و ھه

  م له رده به ست له ربه بته به ر رۆیشتنی رساكان ده سه ر نیه پاراستن و له سه ی له قسه

و   تی دموكراسی وه نو سنوری ده  م بگومان له الدانی بیاری كارگیی به قانون

  قانوندا. 

كانیاندا  تی، ناتوانن له دوتوی قانوننامه هو رانی وت (نوخۆ) چ نوده چ قانوندانه

ر  ی مرۆ دابژن و رسای بۆ دابنن، چونكه گه كانی رۆژانه رتاپای پداویستیه سه

ب  ڵ ده كانی ژیانی كۆمه بواره  بوارك له ت به كی تایبه یه ر قانوننامه وا ھه ن ئه وابكه

پی پویستی و  ودۆخی مرۆڤیش بهھا بار روه ن. ھه رخان بكه ی بۆ ته زاران مادده ھه

مای پشبینیكردن  ر بنه سه ناكرێ له  زیاد بوندایه، بۆیه  كنیك رو له وتنی كات و ته پشكه

ر  به ر له یه. ھه وه ھه پكردنه  پویستی به  قانوندا خاكی الوازه بۆیه  و خاه له ب. ئه

  یان به  ماوه ی نوێ ماوه بهمواركردن و دانانی قانون شه داخوازی گۆڕین و ھه وه ئه

یه یان  ناوه ی ناوبه چاره و رگه له  گۆڕێ. بجگه پی سیستمی وتان دته وامی به رده به

و  كان ئه یان دانانی قانونی نوێ، رسا گشتییه  وه مواركردن و داڕشتنه وامی ھه رده به

قانونی   كانن به ما گشتییه نهب  و رسایانه كه شه ئه ر بۆیه وه. ھه نه كه لنه باش پ ده كه

نوسراون چونكه له قانونناسییدا  بین قانونی نه  كراو دانراون، یان وا باشتره كه تۆمارنه

ست و  ی ھه ڕوانگه  گرن كه له خۆ ده و رسا گشتیانه له ش ئه مایانه و بنه روایه. ئه ھه

وه  موانه ن ھه الیه و له  وه بنه ری نزیك ده روه ستی دادپه به مه له  دركپكردنی مرۆ؛ كه

و رسا  رگرتوه. تكای ئه تیان وه وایه وه ره شه و روه وه، له ته سندن وتاقیش كراونه په

كانی لھاتویی  ما گشتییه و رسایانه بنه ی ھاوتیدان. ئه ڕاژه خۆگرانه له گشتییه ماف له
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زادان، یان ھی قانونی ی قانونی س كانی كایه ما گشتییه بیاری كارگیی بن یان بنه

  ستی قانونییبون ناگۆڕێ. رده كی به یه رچاوه ك سه وناكردنیان وه  نی ھیچ له ده مه

ی  سۆنگه سندیان كردوه. ئیدی له گشتی په ك به خه  ن كه ھادارانه و واتا به ماكان ئه بنه

وته یان  ركه ك ده وت. وه كه رده ولكردن ده یه وتنیان بۆ ئاستی په ركه ھای ده وه به وه ئه

كی قانونی و  یه ته چوارچوه  ق كراون واته خراونه ده ر قانون پاشان به رامبه به

نوسراوی  نه  كو به ق به ك ده وه وه ته قابی نوسینه خراونه وه، یان نه ته نوسراونه

مكی  نی چه ر دو الیه رامبه به دا له شۆراوه. لره م سیمای قانونیان لدانه وه، به ته ماونه

چ؛  رده تی یاسادانان ده سه ن ده الیه له  ككیان قانونی نوسراوه كه ستین: یه وه قانون ده

  نوسراوه. شیان قانونی نه ی دیكه كه الیه

دا  وه ده وی ئه وه ھه داته ده كان ھه كادیمیه كانی كتبه ئه ڕه كاتك خوندكاركی قانون الپه

وه به واتاكانی قانون و سیماكان و  كانه راییه به ر له وا ھه ئهكی قانون فربب،  مایه بنه

وا  كانی قانون ئه ره ر ژده باس دته سه  بت. كه كانی قانون ئاشنا ده رچاوه سه

  ر:  بته سه ش ده ی به كارانگازبونی كلتور و دین دابه كه ندیه ریزبه

  قانونی دانراو/ نوسراو -1

  )ریت نه  داب(  عورف -2 

  وتننامه ركه -3 

  ).میز ته( با دادگای - دادگا بیاری ری، دادوه ی پشینه -4 

  مه. عورف زۆرجار به ری دوھه دا ژده ستمان لره به و باسه پشتر باسكراوه. بۆیه مه ئه

  كرێ.  ده  ده كراویش ناوزه تۆمارنه  قانونی

  پۆشن. ش ده رتیه و ژده رگی ئه وان به وا ئه ین ئه كه ماكان ده كاتكیش دین وباس له بنه

  ماكان. وه عورف وبنه بته نوسراو دو لكی لده ری نه م جۆره ژده به

ھزه.  ودای نوانیان زۆر به ك یان سه ر یه سه ماكان له ری عورف و بنه كارلككه

مو  رج نیه ھه م مه تی. به پشتییه ك له مایه كه، یاخود بنه مایه خۆی بنه زۆرجاران عورف به
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مین و  نده به زه تمه وه. عورف زیاتر تایبه شه وانه پچه  ھا به روه ما ب، ھه عورفك بنه

فتارانه و  و ره ی ئه وه بونه فتاركردن و دوباره تی ره چۆنیه ك، به گایه مانی كۆمه زه

كایه؛  دا بنته فتارانه و ره ی ئه وه بونه ر دوباره رامبه به  چتی له ی ملكه و بوایه یدابونی ئه په

وه  تی عورفیش به ڵ. كۆنیه شیمانی و سزای كۆمه ی په بته مایه فتاره ده و ره یان الدان له

كو  وه، به ڕته گه سک ده كه  كه بۆ ك و چ فتاره تای ره ره زانرت سه وه كه نه كرته تاقیده

  ڵ خۆی. ری كۆمه وه بۆ یاده

  واتاكانی چاكه  كه له فتاره ھای ره ی به وه یه، به وه ھه ڕی مرۆڤه باوه ندیان به یوه ماش په بنه

  پشته. كیشی له یه فه لسه و فه  یه وامبونیدا ھه رده و خراپه و پویستی به

كان  شوه  ك له یه شوه  ش به نه گشتگریه و الیه ر به یه ھه رۆكی گشتییان ھه ماكان ناوه بنه

ته  بابه شه و به بت. ئه یدا ده ڵ قانوندا په گه ن لهودایا روسه وخۆ سه وخۆ یان ناڕاسته راسته

قانون بۆ   ن كه مایانه و بنه كانه یاخود ئه ما قانونیه ستمان بنه به ماكان مه رخانه به بنه ته  كه

ر  فراوانی واتاوه. چونكه گه ماكان به ك بنه با، نه نایان بۆ ده ڵ په ركخستنی ژیانی كۆمه

ی  ره قه ب خۆمان له وا ده ین ئه وه بكه  نی و گشتگری واتاكانیانهفراوا ماكان به باسی بنه

ی  ش كایه وه ین، ئه و كولتورناسی و ئاینناسی بده  فه لسه ناسی و فه كانی كۆمه ته بابه

  نییه.   ی ئمه كه باسه

   

  ڵ قانون گه ودایان له سه ماكان به جۆری بنه 

ر  به ن له ما ھه ندێ بنه م ھه ی قانونن. به نوسراوه نه چاوگكی ماكان بنه گوتمان -1 

دوتوی  وخۆ قانون دانی پداناون و له ربویی و ناسراوییان راسته ر به به گرنگییان، له

كانی  نجا قانونه نگه، ئه دا پشه و بواره ستور له كانیدا ئاخنیون. زۆرجارانیش ده مادده

پش كارئاسانی زۆر بۆ  م جۆره دنه اكان بهم . كاتك بنه به گرنه ده  مان ڕگه ش ھه دیكه

و  گرتنی ئه ستپوه ده  ت به باره ن. چونكه مقۆمقۆ سه كه ر ده یسه مافناس و ھاوتی مه

ر  رداری ھه رمانبه ی فه گرتنی ناھ. كشه نه ستپوه ندیداره یان ده یوه ما په بنه
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 -تی قانوندانان سه ده –ڕگای خۆی  راسته وه. قانونیش كه به بنته وه ده رایییه به له

نگ و  بژاردنی گشتی ئازاددا دته بون، سه ی ھه ی دموكراسی له پۆسه پی كرده به

  كا. كه جگرتر ده  ما دانپدانراوه تی بنه وایه خی ره بایه

و م ی ئایا ناكرێ ھه وه گۆڕێ به  ماكان دته گرتنی بنه خۆوه له  ت به باره دا پرسك سه لره

كردن و  الی راڤه ی البه كشه  مه له به  كان كه ماكان بئاخنرنه لیستی قانونه داڕژراوه بنه

م پرسه بیاركی  رسڤی ئه ب؟ بۆ به بۆبردن رزگارمان ده ست وخۆ ده ناڕاسته  به

كان، ما بنه ندێ له ھه  چ كه وه ده كه بۆ ئه مه ی وه ستدا نیه. پشتگره رده به وه له ره كالكه یه

بن، یاخود  ر ب و رون و ئاشكرا نه سه شكی زۆریش بن، تارماییان له نگب به ره

ندی قانون بكرن.  میان كۆبه رجه نییه سه  ك ب ، بۆیه وا باش ره ی زۆریان گه شرۆڤه

ن و  ماكان مشه یه كه بنه وه ش ئه بۆكراو ھۆی دیكه  بجگه له ھۆی ئاماژه

كانی قانون؛ زۆر جارانیش له  لكه  لكك له ت نین به ڕ تایبه ن ھهموشیا فراوانبونیشدان، ھه له

نگ  رھه ركی فه چن. قانونیش ئه رده یی قانونداڕژدا ده نوكه توانست و دركپكردنی ھه

و   واژه سته ری چمك و ده به رله نگك نییه تا سه رھه وه ناگرێ، واته قانوننامه فه خۆیه له

كسانیی،  ك یه ما وه رچاوترین بنه ر بۆیه گرنگترین و به خۆی بگرێ. ھه كان له یڤه په

قی قانونی  ده  كانی لھاتویی بیاری كارگیی به ما گشتیه تی و بنه وایه ری، ره دادوه

  كردن. وه بۆ دادگا و راڤه ته ش ماونه وانی دیكه داڕژراو كراون و ئه

ند و  داڕشتن له نو به  ماكان به چۆن بنه  رو باركی رسایی باسكرا كه ی سه و خاه له -2

ری و  نوسراویی/ سیمای ركخه ڕژراوی/ نه دانه كانی قانوندا یان به مادده

یه  ما ھه ین. بنه كه و جیاواز ده دا باسی باركی ته م خاه چی له یه. كه ندبونیان ھه پابه پوه

فنه   دا كه اوانه جاڕ دهیی؛ واته قانون راشك گاوه ھه م به روه به ك باری سه و وه ته

الوه  بت به كو ده رچاو بگیرێ، به به كی ھزپدراوی قانونیی له مایه ك بنه ما ناب وه بنه

ند ب".  دكاری خۆی سودمه س له به :" نابت كه یه كه ده مایه و بنه قترینیشیان ئه بنرێ. زه

  كه له ره میراتده  كاتك كه من. ج ده كك سامانكی (زۆری) بۆ به ش بۆی: یه نمونه
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كه تاكو  ی خزمی. ئیدی میراتگره سكی دیكه من، جا چ دایك وباوكی بت یان كه ژیاندا نه

نده سزای  رچه نجامدا ھه ئه ست. له ده تاوانی كوشتن ھه كه رابگا به میراته ستی به زو ده

پشكی ناكا.  ی ب كه میراته  انون لهم ق گرێ به رده دا وه كه ر تاوانی كوشتنه رامبه به خۆی له

كه  جماوه شه سامانه به كا. به ش ده ین لی ببه كه ده  ی باسی لوه مایه و بنه ل ئه وه

  ب.  كه نھا خۆی میراتگره قانونیه ر ته رجك ھه مه ت به وه ی ده زنه وه خه ڕته گه ده

ی واھاتوه  كه قه ده وه كه ڕته گه ی ده كه مایه بۆ داڕشتنه التینه و بنه مای مژویی ئه بنه

Nemo auditur suam turpitudinem allegans.   

كانی  دۆزه ركردنی دۆزك له سه ئاست چاره  نگ بت له ست بده رده كاتك قانونی به -3

ماكان  دا بنه وه. لره نه كه و بۆشاییه پده ماكان ئه وا بنه ك، ئه ی خه وتی رۆژانه سوكه ھه

كانی ژیانی مرۆڤی  م بواره ڕجه بت سه نه گك دنه پش چاو. قانونیش وه ده یه ك وه

ته به له كونوكه بشتبده وه، به ر داپۆشین ھ كو بۆشایی ت ش به و بۆشاییانه وێ. ئه كه  

ی  ربكی دموكراسیانه گوترێ كه قانون ده وه ده دا ئه نده لره رچه وه. ھه بنه ماكان پده بنه

كانیان، ئیدی  رك و فرمانه ی ئه وه بۆ داڕشتنی چوارچوه كانییه ره ی نونه ڕگه كه له خه

وخۆ  وت، راسته ما و بۆشایی تكه ربه دموكراسییه نه و جۆره ده ئه  ب كه چۆن ده

ماكانن.  دا بنه ست لره به وه، كه مه كی نادموكراسی پبكرته یه وه ره كه به پكه لنه كه

وره  راستیدا واتای گه ماكان له كه بنه  وه وته كه كه ئاوا ده مه وه  دا و قوبینییه ر ئه امبهر به له

پ  نجاوه. به وه ھه كه وه له بواپبونی خه بناوانه شیان له  گرن. واتاكه گرنگ له خۆ ده

و  ی ئهڕۆك تكا داخوازی ناوه لك به بینرێ كه خه وه ده و خاه ئه ر ئه سه داگرتن له

كرێ بگوترێ كه  مه ده كایه. به  ته كانیان ھاتونه ندیه وه رژه به   ن چونكه بۆخۆیان و مایانه بنه

ڵ  گه له  كایه كه ته رمی ھناوه كی گشتی نافه ك بۆی جۆره راپرسییه ندكردنی خه سه په

ی ما س بنه و به  ر بۆنمونه سته. ھه به رخ ھاوڕاو ھاومه خواستی دموكراسی ھاوچه

  یه. م باره گری ئه نه ركی حاشا ھه واھیده كسانیی گه یه
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كان. خۆ  قانونه ی قانونك له بینن، واته سایه ماكان رۆی سایه ده زۆرجاران وایه بنه - 4

لكی یان  گه وا مادده وه ئه بته ماكان جی نه ری بنه ژر سبه موشی له كه ھه ر قانونه گه

و   وه درته كی قانون لك ده یه ون. كاتك ماده كه رده كدا ده مایه ی بنه لكی له سایه ندگه به

و گیانی قانونه  ره ر به كو دادوه رناگیرێ. به قی وه قاوده ده  روا به كرێ، ھه ڵ ده شیته

دا رازی  وڵ ده بات، ھه ده  كه ی قانونه فه لسه نا بۆ فه گرێ، په ده نگاو ھه كه ھه ندیداره یوه په

ره:  می دادوه وه  لماندنی قانوندا پویستیان به سه  و پرسانه له لبن. ئه كان ھه نوان ده

ر چاوگرتوه؟  به كی له كه چییه؟ ھۆكاری دانانای چییه؟ چ چاكسازیه ستی قانونه به ئایا مه

بار  كی له یه سه ره ر و كه بنه پوه و ده  وه بنه ماكان قیت ده شدا بنه وانه مو ئه ندی ھه كۆبه له

  ج كردنی. دروست جبه ئامانجی به  كه به كردنی قانونه بۆ راڤه

   

  كانی لھاتویی بیاری كارگ  رسا گشتییه

وت  سوكه وخۆ ھه وه راسته زگاكانیه ی داموده رگه له -تی كارگیی سه ده –میریی 

ب  تی ده وایه مای ره پی بنه سوڕن. به ده كانیان ھه كات و كاروباره ل ھاوتیان ده گه له

وه  تی قانوندانانه سه ن ده الیه كی دموكراسی له یه شوه ستدا ب كه به رده به قانونك له

فتاركی میرییش  مو ره رچوب. ھه كان) ده ته سه ی ده وه مای جیاكردنه ی بنه گوره (به

ندی چاالكی تاكی  ھه  هر سنور بۆ ر ك ھه تری قانون داب. قانون دێ نه ژر چه بت له ده

ب  نه  شدا وه كا. لره ستنیشان ده تی كارگیش ده سه كو سنوری ده ن؛ به ھاوتیی داده

ق  قاوده قانون ده  ج بن. زۆرجاران كه ركه به و ئه نھا ئه ته ر قانونی نوسراو به ھه

قی  كردنی ده نگب راڤه رهوا یاخود نادادی دنته كایه، چونكه  كرێ باركی ناڕه و ده یه په

ش راسته كه  وه دا ئه ب. لره  كه تداره سه ی بۆچونی ده گوره كه به نوسراوی قانونه

ل كرداری  ڕشتوه، وه دای نه -جكردنه تی جبه سه ست ده به مه-كه  التداره سه ده

كه  هنگب قانون ست ره ده بۆكراو پی ھه تی ئاماژه سه ده  جكردن كه جبه

رێ، یان ئامریانه دور له گیانپداكردن ج  بار به ی له كه كیه ره سته سه به مه ناواخنی 
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ه  ندی كۆمه ب پابه تی كارگیی ده سه بونی قانون ده پاڵ ھه جی بكا. بۆیه له به

  گوترێ. كانی لھاتویی بیاری كارگیی پ ده ما گشتییه بنه  كی دیكه بت كه رسایه

كی  نیگایه گۆشه  جكردنی زیاتر له تی جبه دا پویسته پرسی قانون و چۆنیه لره

  تی كارگیی بكرێ. چونكه سه ده  باس له  تیش كه تایبه ڕو؛ به  ینه بخه  رۆشنبیری قانونیانه

تی  سه ھی بواری ده و جیاوازه له یاندنی كادرانی بواری كارگیی ته شی پگه كه

كی  ورۆشنبیرییه  رده روه كانی به په وا كادره رییه ئه بواری دادوهرچی  ری. ھه دادوه

و  یار و جۆش كراون. ئه كانی قانون ته جۆراوجۆره  ته بابه  ل به سه كی تروته یه تاڕاده

كا بۆ گونجاوتی  كردن قیڕژ ده ه وت و مامه سوكه ی ھه نگییه قانونییه رگه رھه فه  نه الیه

  كرێ له یان لده وه ڕوانی ئه متر چاوه و توژه مافناسانه كه ه الی ئهجكردنی. بۆی جبه

  مه كانی كارگیی. ئه سته ده ڵ كاربه گه راوردكردن له به  ن به كان البده گیانی قانونه

رییدا  تی دادوه بابه له-ری ی دادوه یییانه وه سستمی س پپیلكه شه كی دیكه الیه ك، له الیه له

رپشك  نھا سه ته به كردنی قانوندا ھه شرۆڤه  ر له دادوه  كات كه واده -ی دتدرژی باس به

ك  ندی كۆمه قی قانون پابه ڵ ده گه مان كاتیشدا ھاوكات له ھه ش له وه رباری ئه ب، سه نه

  ماكانن. وه بنه شقیانه رمه سه رسان له

ڵ ھاوتیاندا  گه دا له ژانهوتی رۆ سوكه ھه له -میریی-كی كارگی  زگایه كاتكیش داموده

تداره  سه ره ده رمانبه و فه زگایه یان ئه و داموده كات، زیاتر ئه جده قانونی كارگی جبه

كه  سته ده كی دیكه كاربه واتایه وه. به بینته ق بۆ كرده خۆی ده رگانی ده باركی وه له

موانه ب گودانه  واته بۆ ھه–ته بستراك خۆی گشتی و ئه  گۆڕینی قانون كه  ست به ده ھه

ندییه  تمه م تایبه م كاره ھه . به-ھاوتی-یكاته بیارك بۆ تاك  ده -تی سایه بارودۆخی كه

  سته له ده و كاربه وتنی ئه ركه وسا سه شی. ئه كه بستراكتیه م ئه ی نامن ھه كه گشتییه

ت و  ی بیاركی تایبه شوه له كرداركردنی و به  كه و خواستی قانونه رگانی گیان  وه

كه  ر یان قانونه رمانبه وه بۆ فه ڕته نھا ناگه ر ته ھه  ش كه ره ره. ھونه ندیدا ھونه ستمه كه

ماكانی  بنه  ست بۆبردنه كو بۆ ده به - تیان تدایه ردوالیان رۆی تایبه نده ھه رچه ھه -خۆی
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كانی لھاتویی بیاری  ما گشتییه وانیش بنه ئه  وه كه ڕته گه قانونی گارگیی ده ت به تایبه

  ژر تیشكی قانون به كه له ره رمانبه یی بیاری فه دا كارامه گارگین. بگومان لره

وا ھاوتی  بت ئه ر وانه وت. خۆ گه كه رده كان ده ما گشتییه وكردنی بنه په

بات تا  ما ده مان بنه ھانا بۆ ھهندیدار  وه رژه ردراو یان بیاربۆدراو یان به سه بیاربه

  وه.  دا بچته كه گژ بیاره وا به كی ره یه شوه به

ی قانون.  وه گژداچونه به  ت به باره ین سه بۆچونكی قوبین بكه  دا واباشه ئاماژه به لره

ربی  كه ده قانونه  وه، چونكه قدا بچته ك ده گژ قانون وه وڕاست به ھاوتی ناتوان راسته

ن و تی قانوندانا سه تیكردن و ده رایه بۆ باسی نونه وه  ڕانه گه به -تی خواستی خۆیه

ی  بۆته له  دا رابچ، كه كه رگانی قانونه گژ وه كو له به -ل دموكراسی و ویستی گه

ش  وه وه. ئه ته ندیدار) داڕژراوه یوه ھاوتی په ته به وخۆ تایبه ی راسته و بیاره بیاردا (ئه

  ب.  كانی لھاتویی بیاری كارگیی ده ما گشتییه مای بنه ر بنه سه له

كانی  ما گشتییه بنه  ت به باره داوی گرنگمان سه ره دا دو سه و باسه ناخی ئه  وه به هقوبون  له

  ست: ده  وته كه كارگی ده

 قانون وكردنی یه په دروست كی محه نگی سه و ر پوه بنه ده مایانه بنه و ئه میان كه یه 

  .ر بیارده تی سه ده ن الیه له

ھاوتی  كه، كه ی بیاره وه گژداچونه ی به بنه مایه نه دهمایا بنه و ئه ر ھه میشیان دوھه 

و پاشانیش ھۆی   كه بیاره  نگھاتنی ھاوتی له ده دات. لبه ی ده وه شاندنه وه الی ھه قه ته

ی  سۆنگه  ر له كان ھه كشه كارگییه  ند به تمه ری تایبه بیاركی دادوه ی به وه كردنه پوچه

ڵ  كی كارگیی پوچه زگایه ند بیاركی داموده تمه دادگای تایبه  وسا كه ئهیه.  وه ماكانه بنه

وه  بیاری گۆرینی خۆی دابچته  كات به ر ده زگای بیارده مان داموده ھه وه، داوا له كاته ده

كانی  رچاوگرتنی ھۆكاره به له  یان به مجاره م ئه ربكا، به و بیاركی دیكه ده

ر كورسی كارگ دانانیش،  سه رناكا و له دگا خۆی بیاركی نوێ دهوه. دا كردنه پوچه
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ی  وه مای ناسراوی جیاكردنه پی بنه وا به ر وابكا ئه كا؛ چونكه گه كو چاودری ده به

  چ. رده تی خۆی ده سه ی ده بازنه كان له ته سه ده

ڵ  گه تی كارگیی له سه ن ده الیه ندی ھاوتی له وه رژه رچاوگرتنی به به بگومان له

داوه  ری ھه واتای قانون و دموكراسی سه  تی قانون به وه ی ده فه لسه ندنی فه سه ره په

تی قانون  وه پش ده نییه كه وه یدا كردوه. الریش له ڕمنی په ب ھه رھیچ نه یان ھه

كان  رمانه یش فهو وا بون، ئه رمانه ك فه ستی یه مویان پاوانی ده كان ھه ته سه ده

  وه له و لكۆینه ی ئه داوی دیرۆكیانه ره پاندوه. سه بری ئاگروئاسن سه زه كانی به وبیاره

  رباس وخواس. وتۆته به دا كه وه پشه

ر نییه كه  سه ی له بت قسه وه ھه مایانه و بنه دانی ئه رھه مژوی سه  ندی به یوه ی په وه ئه

تیش له  تایبه  به  وه  خوازان له روی ھزریه تی و چاكه یه فی و كۆمه لسه بیروڕای فه

ركی  وه ھانده ته ت بۆ خواستی نه سه ی ده وه ڕاندنه گه كان و  ییه باسكردنی مافه بنچینه

كردن واته گۆڕینیان  كرده مایانه له روی به ه بنه و كۆمه وتنی ئه ركه ل ده مونه بوه. وه كه

كۆی دادگاكان  ر سه رئاسا؛ بۆسه فتاری پوه وه بۆ ره هران له گوفتاری كتب دانه

  وه.  ڕته گه ده

ر  ته سه كان، ھاتونه كارگییه  دژی بیاره  و سكانامانه وه له كاتی لكۆینه كان له ره دادوه

نگ  و ره له  خاسمه نه  وه كه كرته ش الییلنه وه ماكان. ناب ئه رچاوی بنه نگ ڕشتنكی به ره

ناونیشانی  م له یه واژه سته م ده ی (ئه مبانه بۆرینه ستیان بۆ ھه كان ده ره دا دادوه ڕشتنه

  كان بردوه. رگرتوه) بیردۆزه روناكبیره مافخوازه ژار وه ی مامۆستا ھه كه نگه رھه فه

   

  كانی بیاری كارگیی لھاتو ماگشتییه بنه 

قی  قاوده ده  به  كی وانین كه یه شوه به پدراوه، یان ئاماژه ش وه پشه له ک وه ماكان بنه 

وه  وانه پچه نرن! به ما دانه بنه  ڕی به و ژماره تپه ژمردرابن و كۆنوس كرابن، ئیدی له

ی  وه و دۆزینه  وه ماكان یان ناسینه ی بنه وه پشه ی ھاتنه رگه كراون و ده ماكان كۆنه بنه
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سپینی  پی چه ی جڤات و به كانی رۆژانه اویستهپی پد ش به مه ر پشته. ئه سه ماكان له بنه

  ش به وه ركی دیاركردن و دۆزینه زیادبون و گۆرانن. ئه تی قانون رو له وه ماكانی ده بنه

ست بۆ  كانی خۆیدا ده بیاره و له ب ئه وه، چونكه ده ڕته گه ر ده م بۆ دادوه كه ی یه پله

  وادار) بكا. ر و مافدار (رهی پ ھزدا كه ك ببا تاكو بیاره مایه بنه

میان  رجه م سه مان، به رچاوترین بنه ش گرنگترین و به وه ی خواره مایانه بنه  ه و كۆمه ئه

  نین.

   

  مخۆری) وه (خه مای لوردبونه بنه -1

ركردنی  كردن بۆ ده كاتی خۆئاماده زگای كارگیی له خوازت داموده مایه ده و بنه ئه

كانی  ندیه وه رژه نگاندنی به سه ڕ بارودۆخ و ھه مه خدار له نیاری بایهوردی زا بیارك به

  وه.  كه كۆبكرته تی بیاره بابه

ن ھاوتی یاخود  الیه مای داواكاری له ر بنه سه وێ له كی كارگیی بیه زگایه ر داموده ھه

ی  باره و له انیاری تهتاوه ز ره سه ب له ربكا؛ ده ك بریارك ده پشی پویستییه ر ھاتنه سه له

وسا  نگن، ئه بسه ج ھه ی كه پی دته ندیانه وه رژه و به ڵ ئه گه  وه له وه كۆبكاته كه ته بابه

  رێ.  په كاری تنه قۆناخی ئاماده  كه به بیار بدا. ناب بیاره

اوتی ڵ خودی ھ گه ر له زگای بریارده كا كه داموده كه وا پویست ده زۆر جارانیش بیاره

و و  نجام بدرێ تاكو زانیاری ته وه ئه ندیدار لكۆینه یوه ندیداری په وه رژه داواكار یان به

كه.  و بۆ بیاره كی پته یه گه ی ببته كۆه وه ش بكا بۆ ئه وی خۆی پشكه رنجی ته باری سه

ی الڕكراو ندیدار به یوه كه ب ئاگای په خورێ بیاره وه ده م جۆره مشوری ئه به

  ربچوندرێ. ده

ندیدار، زۆر جارانیش وا پویست  وه رژه ڵ ھاوتی به گه كردن و دانیشتن له بجگه له قسه

  ی، پرس و را به كه ركردنی بیاره ر پش ده زگای كارگیی بیارده داموده  كا كه ده

رداری بۆ  رمانبه ی فه كه بكا. راسته راپۆرتی پسپۆڕ نابته مایه پسپۆڕ و لزانكی بواره
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كاریان بۆ رۆشن  ل قۆناخی ئاماده پۆش، وه رگی راوژكارانه ده زگاكه چونكه به داموده

ڕ  ڕاسته له  ر كه تی بیارده سه ست ده داته ده رچاورونیه ده و به كا. واته ئه ده

و جۆره پرسپكردنانه بۆ  ر رۆیشتنی ئه سه دا. له ی خۆی النه ڕوانكراوی قانونیانه چاوه

نی  ندكاری و تاكالیه وه رژه كاری وبه كه گۆتره زگا كارگییه ی ده كه یه دواتر بیاره وه هئ

رچواندنی  كاری بۆ ده یاركردن و ئاماده وه كه خۆته وته كه وێ. زۆرجاران واده كه ت نه

ندی  یوه كه په رگرتنی پسپۆڕ و لزان ب. بۆنمونه كاتك بیاره ستی راوه ربه بیارك ده

بت،  وه ھه ی تاكنیكییه ر باركی دیكه یی، بیناكاری یان ھه شساخی، ژینگه ه باركی لهب

خدار  كانی دیكه بایه باره ندازیارك له م و ئه كه باری یه ڕا راوژی پزیشكك له وه ئیدی لره

  نوسسازیش بن. نگه چاره و ره

وه  مای لوردبونه واخنی بنهچاوكردنی نا وه بیارك ب ره وه وانه باری پچه كاتكیش له

و  ستن به پشتبه  ریش به و دادوه  گرتوه وه ھه خۆیه پوچی خۆی به وا مایه ربچت، ئه ده

ی  كه بیاره كه به زگا كارگیه بت ده وه. ئیدی ده كاته ڵ ده و بیاره پوچه وه ئه مایه بنه

  ربكا. بار ده م له وه و بیاركی دیكه به خۆیدا بچته

ی بیاری  وه شاندنه وه ی ھه بنه مایه ده  وه وا بناسین كه ی خواره م چوارخانه كرێ ئه ده

  -كارگیی:

كرا، واته ھیچ  ڵ نه گه ی له كه قسه بیاره  ندیدار به یوه ر ھاتو خودی ھاوتی په گه -1

كاتكدا  ا؛ لهكر ڵ نه گه ی له كه كانی بیاره نه وردودرشته الیه ت به باره ی سه وه لكۆینه

وه  كه ئه تی بیاره ماكه بارودۆخی بابه پی بنه ی بكرابایه، چونكه به گه پویست بو له كه

ی  نی دیكه ڵ الیه گه تاوتوكردن له زگای كارگی ب نه داموده كالیه نابت یه  خوازت كه ده

  ربكات. ندیدار بیارده یوه په

كه كرا  وه ك، یاخود لكۆینه رچونی بیاره ی ده شینهبوه پ ك نه یه وه ر ھیج لكۆینه گه -2

كه  وه بون و لكۆینه بارنه كه له وه كانی لتۆژینه سه ره كرچوكاڵ بو؛ كه  كه وه م لكۆینه به

  بو. شیانه  روكه
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ر  درا زیاتر رۆشنایی بخاته سه كه نه ندیداره وه رژه ھاوتیه به  ر ھاتو رگا به گه -3

وا پویست  وت كه كه رده ده  كات دواتر بۆی ك ده ك داوایه واته كاتك ھاوتیه ی، كه داوا

زگای كارگیی  ل داموده ست،  رده ی زیاتر بخاته به گه كات زانیاری زیاتر بدات و به ده

ی  بته مایه ش ده وباره كا. ئیدی ئه رده كه ده ر بریاره كسه و یه  گوی لناگرێ

  كه. ی بیاره وه شاندنه وه ھه

ك  ر چاو نه ی خستبوه به كه ره ندی بیارده وه رژه كه به ر ھاتو بیاره گه -4

رچواندنی  ده تی خۆی له ندی تایبه وه رژه ر به ستی بیارده ده كه. كاتك كاربه بیاربۆدراوه

بگرت،  كانی ھاوتی قینه راسته  ندیه وه رژه به ی گوێ له وه ئه چاوكرد، ب دا ره كه بیاره

  ی. وه شاندنه وه ی ھه بته مایه ی دادگاوه ده رگه و له  یه كه ما ش دژی بنه مه ئه

و   وه وه كۆببنه كه یه كه به ر چوار خاه رج نیه ھه مه  كه ه ی بیار وه شاندنه وه بۆ ھه

ی  كه ب كه بیاره وه ده ستی ئه ربه كان ده خاه باسكراوه  ك خاڵ له لمنرن. یه بسه

بوه ھه پ تهنریاردانیش له شوه ر ھه سه وه. ب شه ك له وه  كه وه شاندنهمای  پوه ھ

وسا چ دادگای كارگیی ب یان دادگای  وه بۆ دادگا، ئه ڕته گه بۆكراوه ده

  نی). ده ئاسایی(مه

   

  ئامانجدار مای بنه -2 

نیوه  ست له به ب. مه ھهوای  ر بیاركی كارگریی پویسته ئامانجكی ئاشكراو ره ھه

دوتوی   ب له كو ده بیار ناب ب ئامانج ب، به  یه كه وه م؛ ئامانجی ئاشكرا ئه كه دی یه

م  یه كه ھه وه ست زیاتر ئه به دا مه ی خۆی دیاری بكا. لره كه سته به ڕاشكاوی مه خۆی به

وت  یه گرت ده رچاو ده به لهشتك   كه ی كه بیاره وه ك ھاوتی دنیا بكرێ له الیه له

ب  ھا ده روه وه. ھه رپیی دوربخاته كاری و سه وه له گۆتره شه كی دیكه الیه دیبن، له به

كان پی  ندیداره یوه په  نه نت و الیه یه گه بیاركه رایده ش بپكی كه و ئامانجه كه ئه بیاره

كه  بیاره  ش كه سته به و مه دزی دراب. ئه هساران و ب ناوپه په زانن. واته بیارك نیه له ده
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ر  سه ماویی و تارمایی له و ناب ته  بت رون و ئاشكرا ب وێ بیگات یان بیپك؛ ده یه ده

ی  كردنكی قوڵ بكا. راده راڤه  گا و پویست به ئاسانی ھاوتی لی تنه ب، تا به

كی  ب ھاوتیه وه، واته ده كرته ی تاقیدهمرۆڤی ئاسای یشتنی به و لتگه  كه  تیه ئاشكرایه

  وه و لی تبگا.  ئاسایی بیخونته

  وه كه ش رون بكاته و ھۆیانه ی ئه كه پاڵ ئامانجه ئاشكرایه كه له ب بیاره ھا ده روه ھه

ر  سه كه له ب ئامانجپكانی بیاره ربینكی دیكه ده ده  رچونی. به ی ده ته مایه بونه

تی  سه كه ڕاشكاوانه ده ب بیاره ده ی كه و واتایه قانونیی ب. به  ب كهك  مایه بنه

ش  كه قانونیه  پكردنه وه. ئاماژه ڕنته كی قانونی بگه یه ی بۆ مادده كه كه و ناواخنه بیاردانه

بیاركی  ڕونی ب. بۆنمونه كه بت به كو ده ر ب و گشتگر ب به سه ناب تارمایی له

ی  وه به  وه كۆڵ خۆی بكاته روا له ر ھه تی بیارده سه چ ناب ده رده ده كارگیی

كه.  ستنیشانكردنی مادده قانونیه وه ب ده ڕته گه ی بۆ قانونی كارگیی ده كه بیاره

ر راپۆرتی پسپۆڕ،  نای بردبته به كاریشدا په قۆناخی ئاماده كه له ر ھاتو بیاره خاسمه گه نه

  كه بكا. راشكاوی ھما بۆ راپۆرته  شدا به كه ی كۆتایی بیاره شوه لهب  وا ده ئه

ھا بۆ  روه وادا، ھه م بیاركی ب ئامانج و ناڕه رده به رگرب له  یه كه وه مایه بۆئه و بنه ئه

ب  ر وانه یھن. چونكه گه ڵ خۆیدا ده گه كه له بیاره  ی كه ركانه و ماف و ئه دنیابونیش له

ر.  ركه بته قانون ده ركردنی نیه، ده تی قانون ده سه ماف و ده زگای كارگیی كه داموده

ی  وه تیش جیاكردنه تایبه تی قانون به وه ماكانی ده ڵ بنه گه وه له لمنراویشه ئه سه

  وه. كناگرته كان یه ته سه ده

   

  نیی مای بالیه بنه -3

  یه. نی ھه مایه دوالیه و بنه ئه

كانی خۆی  ر مافه سه ندیدار بدرێ له وه رژه ھاوتی به به  ب رگه ده  یه كه وه ئه یان:م كه یه 

ب،  ك ده ھاوتیه  ندی به یوه بدات. كاتك بیارك په ھه  كه بریاره بۆدراوه  ت به باره سه
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رێ ب گوت ك ده ب وه و ده  و دراوه ب، واته ئیدی بیاره  وه ره كالكه كه یه ناب بیاره

یه چونكه مافی ھاوتی  وه وانه پچه  و به كه ته كو باره جبكرێ. به منگ جبه منگه

كانی بته  ر مافه سه كا؛ تاكو له ست پده وه ده كه كردنی بیاره ئاماده  ر له ندیدار ھه یوه په

  یھنه ئارا. كه ده بیاره  وه كه واییدا بچته گژ ناڕه م و به وه

وه، پسپۆڕبانگكردن  ست، داوای لكۆینه ده ی زانیاری دانه ڕگه ش له دانه رمافھه سه و له ئه

زگای كارگیی بیاركی راست و دروست  بت تاكو داموده وه ده و زیاتر رونكردنه

  یه.  ) ھه وه مای پشوتر (وردبینییه بنه  ندی به یوه ندك په و خاه ھه ربكا. ئه ده

ندی  وه رژه ك به یه ھیچ شوه ب، ناب به  نانه كه بالیه ب بیاره ده  یه كه وه : ئهمیان دوھه

  ی پوه دیارب كه وه وه ئه راشكاویه ھا ناب به روه رچاوبگرت. ھه به كه له ره بیارده

نگینتر  وا) سه ھۆی ره دا (ب كی دیكه ر ھاوتیه مبه ھه ندی فن ھاوتی له وه رژه به

موان بكا  ندی ھه وه رژه یری به نی سه بالیه تی به ریه سه زگای كارگیی له راگرتوه. داموده

نگی  ر زه وا دادوه كات ئه ر وانه كردندا ب. گه نه نگیری ژر رۆشنایی الیه شی له كه و بیاره

مای  بنه  كان گردراویی به جۆره جۆرك له ش به نه و الیه سته. ئه ده ی به وه شاندنه وه ھه

ر  ما. ھه ك بنه یه  كه بكرنه مایه ردو بنه ھه  نت كه یه وه وا ناگه یه. ل ئه ) ھه وه دبونه(لور

ند  چه وانی بریاری كارگ له ركوره  كردن و دنیابون له ه ته واش باشتره بۆ زیاتر ته

  ك بدرت. نگی محه سه وه له كه الیه

   

  Detournement de Pouvoir -مای سنوردار  بنه -4

تی خۆی بۆ  سه زگای كارگ ده ناب داموده  خوازێ كه وه ده مایه ئه و بنه رۆكی ئه ناوه 

زگای كارگ  وه له ده بۆی دیاریكراوه. واته ئه  ی كه وه كاربھن له ستكی دی به به مه

سنوری   كاربن كه ی بیار بۆ ئامانجك به شوه ی له كه ته سه كرێ كه ده ڕوان ده چاوه

ستكی دیكه  به ر مه ی بۆ ھه كه ته پدراوه سه رھاتو ده م گه تی بۆ كشراوه، به سه هد

ژمردرێ و  الدان بۆی ده رێ له  وا به ستیدایه؛ ئه ر ده به ی له وه ر له ده رخان كرد، به ته
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ونه بن  كه ی ده و بیاره كارگییانه وه. ئه شنرته وه ده ی ھه كه وه بیاره ڕی دادگاشه له

بیاركی كارگیی  من، چونكه كه دا كه ژماره مایه له و بنه ی ئه وه شاندنه وه تی ھه وایه ره

ك  ش وه مای دیكه روھا تیشكی بنه . ھه ڕوا ی خۆیدا ده تیانه چ به پواژۆی تایبه رده ده

چاودر   بنه یی دهی قانون ناگه ی و په كه سته به كردنی مه و، پناسه ی زانیاری ته وه كۆكردنه

شدا  وه ل ئه گه م له الڕبوندا. به ر  مبه ھه ر له مپه بنه له كی باش ده یه تا راده ریدا؛ كه سه به

ش  وه دواداچون و رونكردنه ر دته گۆڕێ. بۆ زیاتر به یه باری پشلكاری ھه جاری واھه

  ربگرین: وه وه ی خواره و نمونه كرێ سود له ده

پاراستن بیار  شساخی و ركوپكی و جواناگرتنی شار و ژینگه ندۆری لهبا وانی به شاره

مو  ھه  سازی ، كه ی پیشه قام بۆ ناوچه (فن)ه شه ری (فن) له شونی فیته دات كه ده

وه.  كه رازی ناب و نایگوازته ن شونه ل كابرای خاوه وه،  كی بۆكراوه بگوازته سازكاریه

بیارك ھاتوچۆی   وانی به كه، شاره ن شونه ر خاوه هس ئیدی بۆ گوشار خستنه

كی  ن كار په ی كابرای خاوه سته به و مه كا؛ به ده  خه ده قامی ناوبراو قه ئۆتۆمۆبل بۆ شه

ریی  ی شونی فیته وه دا خودی بریاری گواستنه وه. لره وێ و دواتر مل بداوبگوازته بكه

كه  قامه شه م بیاری دواتر كه ھاتوجۆ له اگیرێ، بهی لن خنه رخانكراو ره ی ته بۆ ناوچه

ی  وه كه بۆ گواستنه ته سه جیه. چونكه ده وا و نابه كا بیاركی ناڕه ده  خه ده قه

دا ھاوتی  قامی ناوبراو. لره كردنی ھاتوچۆی شه خه ده ك بۆ قه كه رپدراوه نه رخانه فیته

كه خراپ و بۆ  ته سه مجۆره ده بن. به ند ده انمهشدار نین زی دا به كشه  له  دیكه كه

ی  سۆنگه ب له . بۆیه ده كار ھاتوه به  كه كیه ره سته سه به مه  ر له ده ی به ستكی دیكه به مه

  وه. شنرته بوه كه ھه وه بیاره مایه و بنه ئه

ك  كه نه ی بیاره وه شاندنه وه بیبین ماكی ھه وه، ده مایه وردبینه و بنه وردی له ر به خۆگه

قی  زه تیش به وایه مای ره كو باس و خواسی بنه وه به بیبته مایه ده و بنه ر خۆی له ھه

دا ھاتوه)  وه ره ی سه نمونه ك له (وه  كامه رپدانكی قانونیانه  گۆڕێ. چونكه به دته

  كا.  ده  خه ده قه -ئۆتۆمۆبل-قام له ھاتوچۆی چوارتایه  زگای كارگی فنه شه داموده
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  ن .تی كارگیی داده سه ی ده وه سنور بۆ كایه كرده مای باسكراو به بنه

   

  وانه مای راسته بنه -5

ڵ  گه ب له وانه ری بیاری كارگیی پچه ناب كاریگه  یه كه وه مایه ئه و بنه ناواخنی ئه

ی بۆ  و بیاره یكه ئهكی د واتایه كان. به ندیداره یوه وخۆی په ندی راسته وه رژه به

سانك بدا  ندی كه وه رژه به  ی كه له وه ی ئه درێ، ناب ببته مایه ستك ده به ی مه كایه ھنانه

  ی كه رامه و مه دی ئه نگتر ب له ھنانه ن السه یه یگه ده  ی كه مه زیانه و كه یان ئه

كان  ندیداره یوه ندی په وه رژه بهب بیاری كارگیی  رخان كراوه. بۆیه ده ی بۆ ته كه بیاره

  رچاوبگرێ.  به له

ویش رسای  كی دیكه ،ئه ی رسایه كایه  ی ھنانه بته مایه مایه ده م بنه ر ئه ھه

دیھنانی ئامانجك  زگای میریی بیاركی بۆ به ر ھاتو داموده بوكردنه. واته گه ره قه

ی زۆرتر  كه وه یاخود زیانه وته ه زیانی لكهك رچوه مان كاتدا بیاره ده ھه چی له ركرد، كه ده

تی كارگیی  سه ب ده مه ده چاوی كردبو، به ی ره ندیه وه رژه و به چاو ئه بو له

رچت،  كی بانان بۆی ده رزه ك به گوترێ وه ك ده ه كه بكا و ناب و ری گرفته سه چاره

و باره  یناكا! له وه قه وته ركردوه ئیدی زیانیشی لبكه ی ده كه میریی بیاره  چونكه

كرت و میرییش  ر ده سه وتوان چاره بۆبژاردنی زیان بۆ زیان لكه كه به دا پرسه پشلكاریه

كه  ی بیاره وه شاندنه وه كاتكدا ھه مای زیان بۆبژاردن ب. له رداری بنه رمانبه ب فه ده

ل  ۆبژاردن ھیچ واتای نامن. وهدا زیان ب وا لره وه ئه كه بسته ری دادگاوه زیانه له

وه  سایه ی پ نه كه واری زیانه كه شونه ی بیاره وه واشندنه وه، واته ھه وته كه ر وانه گه

  . وه بته زگای گارگیدا قیت ده م ده رده به بوكردن له ره مای قه وا بنه ئه

زگای كارگریی  ب داموده هد  گیرێ كه وه داده ر ئه سه مایه پ له و بنه سپاندنی ئه چه به

  نگن و بیاننرخنی له بسه كان ھه ندیداره یوه په نه كانی الیه ندیه وه رژه وی به ته به

وه بگوترێ كه  مایه پویسته دیسان ئه و بنه ت به باره ركردنی بیاری كارگییدا. سه ده
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یه یان  وه ھه ماكانی دیكه بنه  هندیی و گردراویی ب یوه و په  خۆ نیه ربه و سه كه ته مایه بنه

یه  و راستیه ری ئه لمنه مه سه بگومانیش ئه  ب. به یاندا كۆك ده گه داودا له ره ندی سه ھه له

ر بیاری كارگی  سه وه كارانگازتی له كه یه وه گردراون و به كه یه ماكان به بنه  كه

ماكان  و سپی بنه  ش وی ره ته ر ب به نهشه وا ئاسان نیه خو ر بۆیه ن. ھه كه ده  تر تۆكمه

  یان بكات.  خانه و خانه  وه ك جیابكاته یه له

ویش  ك ئاكامیان داخوازه، ئه یه  كه  وه بناوانی گرتوه وه ماكان له ی بنه ك نزیكیه یه و له ئه

گیی نگدانی بیاری كار سه و له  ندی ھاوتیان وه رژه رزڕاگرتنی به و به  رچاو گرتن به له

ی  وه بونه دوباره  كا زۆرجاران جۆرك له شه واده وه ر ئه تی. ھه وایه كی رك و ره محه  به

ی  ك ئاماژه ماكان؛ چ وه كردنی بنه ك شیته كی؛ چ وه ره كی و ناسه ره ندێ خای سه ھه

 بنجوبناوانی باس و  و چونه  وه لكۆینه گشتی له وه یان به كه یه ندیداریان به یوه په

نگب  گۆڕێ. ره  تی قانونیش بته وه كانی ده گه ماكان؛ بگره خودی كۆه كانی بنه الباسه

ر  سه وام بون له رده به ك بكا له راسانی و ساردیه ر توشی جۆره ھه جاری وا خونه

ندێ روی  ی ھه وه بونه كان و دوباره ته ی بابه ك نزیكیه یه و جۆره له ی ئه وه خوندنه

خوازێ.  ده  مه كه خۆی ئه ته كانی بابه ندیه تمه ر وردی تبوانین، تایبه ل گه كان، ته بابه

یشتنی  وه و لتگه ی باشتر رونكردنه راژه ش له و جۆره شوازه ئه  ر نیه كه سه شی له قسه

  دایه. كه ته بابه

   

  مای دنیابون بنه -6

ب، ھیچ  رده په ون و ب ب بیاری كارگی ئاشكراور مایه ده و بنه ی ئه گوره  به

ك بت ھاوتی ئاسایی  یه شوه كه به ب. بیاره ر نه سه و تارمایی له  وه ھته گومانك نه

موی  ش ھه وه جكردنیش ب. ئه ی جبه ب و مایه نه كردنكی قوڵ ڕاڤه لیتبگا و پویستی به

یدا  كانیدا دنیاب و گومانی الپه و مافه رك ئه  ندیدار له یوه ھاوتی په  دایه كه وه پناوی ئه له

كه بۆ  جكردنی بیاره ناب ھزوتاوی جبه  خوازێ كه ده  وه شه ئه كه مایه ر بنه ب. ھه نه
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ودوه  ره به  ست له به ندبب. مه  ی پ زیانمه كه ندیداره یوه نی په و الیه  وه ڕته بگه  دوه

ی  و چاالكیانه  و كرده كه ئه ناب بیاره  یه كه وه ئهجكردنی بیار  وی ھزی جبه ڕانه گه نه

ئارادابون. بۆ نمونه بیاری رپدان یان  كه له رچونی بیاره پش ده  وه كه ھاوتی بگرته

ب.  ری قانونیی بۆ پشتر ھه كه زیاتر كاریگه رچونی بیاره رواری ده به دان ناب له رپنه

ك پش  یه ب ھۆی قانونیی بۆ واده رو به جكردنیان ھه بهكان ناب كاتی ج چونكه بیاره

  كرت كه جده وه جبه و كاته كه له وه. بریاره ڕنرنه كه بگه رچونی بیاره رواری ده به

كو  ی رابردو به چته خانه م نه كی دیكه به ر ب یان مژویه سه رچونی له مژوی ده

ی بۆ دون  كه جكردنه م ناواخنی ج به رچوب به مۆ ده كه ئه شكرێ بیاره ئاینده. ده

و  ن. ئه یه گه كان نه ندیداره ییوه په رجك زیان به مه  م به وه به ڕته و پر (رابردو) بگه

دو  كو به به  ھا نییه جكردنی بیاری كارگیی ره ی ھزی جبه وه ڕانه گه نه  ڕیه له ریزپه

   -نده: رج به مه

  ن. یه ندیدار بگه یوه ی بۆ كراوه ناب زیان به ھاوتی په وه ئاماژه پشه هك ل وه -1

ڵ پرسی  گه بت ھاوكات ب له م ده ندی گشتی وابخوازێ، به وه رژه بارودۆخ و به -2

  وه.  وته كه زیانی لبكه وكردنی بیاره یه یه په وانه بوكردن. چونكه له ره قه

جكردنی بۆ دوه  ھزی ج به  كه وا داڕژراب كه بیارهر  و دو باره گه ر له ده به

  تی. ی خۆیه وه شاندنه وه گری ھۆكاری ھه ری دادگاوه ھه وا خۆی له وه ئه ڕته بگه

  پش. له قانونی سزاداندا دته  قی له زه ی ھزی قانونیی بۆ دوه زۆر به وه ڕانه گه مای نه بنه

رسڤی پرسی  تی بۆ به ڕه كی بنه یه مكه بۆته پگه مایه ده و بنه قانونی سزاداندا ئه

ری  سه ی نیه بۆیه زیاتر له جگه  ی ئره وه ر ئه به كه له ته تاوانباركردن و سزاداندا. بابه

  ناڕۆین.

باری راست و  ب به یه بۆ دوه، ده ڕاوه گه ی رون وئاشكراو نه وه ی ئه سۆنگه ماكه له بنه

  ر له ده كاری و به گۆتره ك به وا نه كی ره یه شوه بهجبكرێ واته  دروستیشدا جبه

  پاندن. زۆر سه ی قانون و به چوارچوه
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  مای متمانه بنه -7

ڕوانی ھاوتی  زگای كارگیی چاوه ب ده ده  خوازت كه وه ده ش ئه مایه و بنه ئه

  ێ و بینرخن. رچاوبگر به وه وروژنراوه له زگاكه ن خودی ده الیه له  ندیدار كه یوه په

  نك یان چاولپۆشینك) به تك (كاتی، به كی كارگیی جۆره مۆه زگایه كاتك داموده

و جۆره "بۆره"  ی ئه سایه كه له دا، ئیدی ھاوتیه ی ده كه داخوازیه ت به باره ك سه ھاوتیه

كا. دواتر  یداده په بیاری كارگیی  به  دا و متمانه پده  دا كاری خۆی درژه لماندنه بۆسه

ی پشوی  وه ك ب له ر بیانویه ھه ئاسانی به و به  زگای كارگیی ب مان ده ناب ھه

ی باری پشو ب.  وه ژوكردنه و ئاوه ربكا، ته ی نوێ ده وه وبیاركی دیكه وه شیمان بته په

راستیدا  لهیدا كردوه ( زگای میریی په ی به داموده متمانه  دا ھاوتی كه و باره له

یدا بكا،  كانی په بیاره  فتاری خۆی وایكردوه ھاوتی بو متمانه به ره  زگاكه به داموده

وته  كه  كاری ھاوتی ده  پدان به تی وایه ڕوی ره مو ئۆباكی قانونیی له دا ھه لره  بۆیه

ر  شدا ھه كه نویه  ئاكامی بریاره دا. له ست ده ده ك ھی ھاوتی) له ستۆی خۆی نه ئه

وه  مایه و بنه ستن به پشت به دادگادا به  ب. بۆیه له ند ده زیانمه  كه ندیداره یوه ھاوتیه په

ری  به رله ی سه وه شاندنه وه ھه  پایشیدا بیاری ر له درێ؛ گه بوكردن ده ره بیاری قه

  درێ.  كه نه بیاره

  وه: تر رونبكاته ماكه زده نگب بنه وه ره ی خواره یه و نمونه ئه

سنوری   ك له یه وێ چشتخانه یه ده  ك كه ر داخوازی ھاوتیه سه وانی شارك له شاره

ست.  داته ده ش ده كه ی رازی بونه گه ب و به رپیی رازی ده زرن، سه كه دابمه وانیه شاره

كانی  له لوپه كه وی خانو ته  یه به كه رچی پویستی چشتخانه كه ھه دا ھاوتیه یه و ماوه له

كه  كارڕۆیشتنی چشتخانه ك له یه وته كار. پاش ماوه كه وه و ده شاگرده كات و به ده ئاماده

ب بیاركی  ده  و بوایه كه ر ئه سه وه و دته چته ی خۆیدا داده كه بیاره  وانی به شاره

ن  نده خاوه رچه دا ھه وه. لره شنته بوه ی خۆی ھه تی پشینه ربكا ومۆه دیكه ده
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بیناكردن   م له گرتبو به رنه ی وه وه ره كالكه یی یه میشه تا بیاركی ھه ره كه سه چشتخانه

وه  وانیه ن شاره الیه زایی و كۆسپی له ل و شاگرد و ئیشكردنیدا ھیچ ناڕه لوپه و ھنانی كه

اسانی بچته ژر باری ئ روا به یدا كردبو، ناكرێ ھه ی په بوبو، بۆیه متمانه بۆ دروست نه

وێ. بۆیه  كه كانی زیانیان پده م شاگرده م خۆی ھه وه ھه ھۆیه كه چونكه به بیاره نویه

تی بیاری  وایه وه داوای ناڕه مای دنیابونه بنه  ستن به پشت به ی دادگا و به رگه به

یاری ریش ب بوكردن، دادوه ره ڵ قه گه كا له زگای كارگیی ده می داموده دوھه

كی میریی)  زگایه ر ده وانی (ھه خوازێ كه شاره وه ده ش ئه وه دا. ئه ده  ی وه شاندنه وه ھه

مو  ی ھه وه رچواندنی بیارك به كردن بۆ ده كاتی خۆئاماده ب زۆر وشیار ب له ده

ركرن و  تی ده وایه وته شوازی ره كه وه و شۆقی نه وه كه لك بداته ته كی بابه الیه

یاره بهجكردنی بكانی.  ج  

مایه كاركی زۆر ئاسان نیه، چونكه  و بنه گرتنی ئه ست پوه تی بگوترێ ده ی خۆیه جگه

خۆگرتنی  ر له سه بریاردان له بین له كه رۆكی كارا ده ڕوانیه تی وروژاندنی چاوه چۆنیه

اركی (كاتی) نوسراو ب، مای بی ر بنه سه  كه له ڕوانیه ر ھاتو چاوه كه یان نا. گه مایه بنه

ن  الیه كه له رب و بیاره روھا گه رزارب. ھه ی بیاركی سه وه ھزتره له وا به ئه

  ركی دیكه.  رمانبه بیاری فه  رتره له لمنه ركی كاردار ب سه رمانبه فه

نجامی  ئه پش كه له قتر دته دا زه وباره مایه زیاتر له و بنه بۆ ئه  ستبردن زۆریش وایه ده

ر   وێ. ھه كانی ھاوتی بكه ندیه وه رژه به  زگای میریی زیان به می ده بیاری دوھه

یكاته پاپشتی  كا و ده مایه درژ ده و بنه نجه بۆ ئه ر په وه دادوه شه كه ی زیانه سۆنگه له

  ی.  كه بیاره

   

  ك بون_ ك یه كسانیی _ وه مای یه بنه -8
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مایه دیارترین و  و بنه ئه  وه بگوترێ كه مایه بدوین، پویسته ئه و بنه ی له وه جارێ پش ئه

نو رساكانی  كو له كاندا به قه قانونیه نو ده ر له ك ھه مایه نه باوترین وبوترین بنه

  كانیشدا. ریت و دینه وشت و نه ره

كانی مرۆڤ  مافه وخۆ باس له وخۆ یان ناڕاسته ی راسته وانه كان چ ئه تیه ه نامه نوده گه به

پ   ر به ر له كسانتیین. ھه مای یه كانیان داڕژتنی بنه شقی مادده رمه ن، سه كه ده

كانیان  رایی ماده و به دیباجه كان له م دیموكراسیه ستوری وته سسته تی ده شیه  كه خیه بایه

  نگژیان كردون. ره

تی.  ماكه خۆیه ند بت، سروشتی بنهس گشتی وا باو و په كه به مایه ی وای كردوه بنه وه ئه

ماشابكرێ و  ك چاو و بجیاوازی ته یه ك به ی خه وه ریه به روه ی دادپه كه بیرۆكه مایه بنه

  ویه كه ش ئه ی دیكه كه كه؛ ھۆیه كه ھۆیه ریه روه نه دادپه دا بكرێ. الیه گه ودای له سه

ڵ پویستی پ  و كۆمه  سند كراوه وه په گه ن كۆمه الیه رتاپایی له وی و سه ته كه به مایه بنه

وا  كرابا ئه سند نه كانگیرییه په و یه وه به ن جڤاته الیه ر له یه. چونكه گه و ھه  بوه ھه

كترازان و  باریه فی له ر گه وته به كه ڵ ده وتنی كۆمه وه ژیان وپشكه كه یه وامتی به رده به

ركی  واھیده كانی. مژوش گه وان چین و توژهھۆی جیاوازی ن ویش به كدابان، ئه یه له

ری  تی مرۆڤیش رۆكی كاریگه روھا خودی سروشتی مرۆڤایه كه. ھه ره بۆ پرسه لمنه سه

  ماكه.  ی بنه گرتنه ستپوه و ده یگت له گاوه و ده

نه ست و ئاسا رده كی به مایه بنه  ماكه بنه  بیر بكرت كه وه له ش ناب ئه وه له  بجگه

ئاسانی توانای  ییه واته به وه كرده شه ركی دیكه سه ناگرت، له ی زۆر ھه وه لكۆینه

مایه زۆر  و بنه رپچی له سه  ست كه رده به  وته كه وه ده دا ئه یه. لره جكردنی ھه جبه

ی  وه ژوكردنه ق ئاوه قاوزه ون چونكه زه كه رونی دیارده كانی به واره ب؛ شونه ناجۆر ده

  ی مرۆڤه.  وشی مافخوازانه ره

كانی  كانی بواری مافه تیه وه وتننامه نوده كانی ركه ڕه رپیش ب الپه ر سه ر ھه خۆ گه

ر  ست، ھه رده به  وته كه بۆكراومان ده ڕاشكاوی راستی ئاماژه وه به ینه ده مرۆڤ ھه
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م  ی دوھه نی مرۆڤ، ماددهكا ی جیھانیی مافه می جاڕنامه كه ی یه ش بنواڕه مادده بۆنمونه

می  ی سھه ه مادد م له ی دوھه كان، بگه كگرتوه یه  وه ته ی نه ماكانی) بوانامه (بنه

می  ه 20ی  ، مادده1957  ی ئاوڕوپایی له گه كتی كۆمه ی دروستكردنی یه وتننامه ركه

یی  وه ته ی نونه یماننامه می په ی دوھه ه كان، مادد تیه ڕه بنه ی ئاوروپایی بۆ مافه وتننامه ركه

مان  می ھه م وسھه ی دوھه ، مادده1966نیی و رامیاریی سای  ده كانی مه بۆ مافه

ی  وتننامه می ركه ی پنجه تی، مادده یه كانی ئابوری و كۆمه وتننامه بۆ مافه ركه

ی  وتننامه می ركه شته ی ھه ه ، مادد1966زی سای  گه تی دژی جیاوازخوازی ره وه نوده

  وھتد...1979ی ژنان سای  وه تی دژی جیاوازكردنه وه نوده

م  ، به مای ناسراوه مان بنه ر ھه كانی كارگیشه ھه ما گشتییه باسی بنه ی له وه ئه

و   ندراوه ر داكه به ی له كه رگه گشتییه ی جموجۆی كارگیی و به ته نو بازنه ئاخنراوه

ڵ  گه ودایان له ك سه ك یه بت وه كان ده كه ك یه وه  ی باره وه به ت؛ ی خۆی دراوه پناسه

  بكرێ.

و  نگب ئه ست، ره ر ده به ئاسانی دته یدا زۆر به وه م خوندنه كه یه مایه له و بنه نده ئه رچه ھه

ر ھاوتی دوای مافخوران و  ی گه وه ریش دروست بكا به الی خونه رنجه له سه

مایه داوای مافی خۆی  و بنه ستن به پشت به ر بتوان به كسه كرانی یه گه تی له وایه ناڕه

كه  ڕاستیدا باره چی له وه. كه شنته بوه زگای كارگیی ھه دادگا بكاو دادگاش بیاری ده له

ند  س یان چه م وایه دو كه وه. چونكه زۆر كه ییه ناشكته و ساده  و شوه سانایه به

ك  ك ب، تاكو وه ك یه ق وه قاوده زگای میرییدا ده م داموده رده به سك بارودۆخیان له كه

ڕۆكی  ناوه ی بیاری كارگیی له وه دا بكرێ. ئه گه یان له ه ماشایان بكرێ و مامه ك ته یه

ك  س یان زیاتر داوایه بۆ نمونه دو كه  یه كه وه خوازێ ئه كسانتی ده مای یه بنه

ر ھاتو  كچوبن. گه یه كسان و له وه یه مو باركه ھه ن كه له كه كی كارگیی ده زگایه ده له

ل  ماكه. وه رمانی بنه ر فه وته به واناكه بت، ئه شندا نه بارودۆخكی ھاوچه یان له داواكه

ب  كه ئاسانتر ده ی بیاره وه شاندنه وه وا داوای ھه ك بو ئه ك یه كه وه ر ھاتو باره گه
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وانی دیكه ئاسانتره.  دواداچونی له لماندن و به ی سه ه، چونكه كایهماكانی دیك چاو بنه له

  ی ناوھاتودا. ماكانی دیكه ر بنه رامبه به ستتره له رده گرتنی به ستپوه بونیش بۆ ده نه دودڵ

   

  كانی كارگیی لھاتو ما گشتییه دادگا و بنه

  ن. كان دو شواز ھه كارگییه كشه به ت باره سه دادگا، تی بابه ی چوارچوه  له 

 كارگییه پرسی و  كشه رچی ھه دا وته و له. یه ھه نسادا ڕه فه  له  كه یه وه ئه: میان كه یه 

 و ڕ ریزپه باری له جۆره و به. كارگییه دادگای ست به مه  كه یه ھه خۆی تی تایبه دادگای

ب  وه نه تی كارگیه سه هد بواری  به ندیدار یوه په كانی ته بابه ناواخنی  له رچون ده

ر ھاتو  وه، گه رز بكاته نی) به ده ی خۆی بۆ دادگای ئاسایی (مه ھاوتی ناتوان سكانامه

تی نیه بیاری  سه نی ده ده وا دادگای مه وه ئه وه رز كرده شی به كه سكانامه

  ربكا.  ئاستدا ده ی له وه ره كالكه یه

لژیك جۆره  ند و به كانی ئامان، ھۆه وته  ی له هو سیستم ك ئه میشیان: وه دوھه

یه.  نیدا ھه ده كانی دادگای كارگیی و دادگای مه ته سه نوان ده كه له ویه تكه

وه  شكته دا ده وه كان به كانی بۆ كشاوه. ئاقاری نواڕینی كشه كه قانون سنوره ویه تكه

بردرێ  كه ده وا كشه ۆ دادگای كارگیی كردبو ئهی ب ڕاشكاوی ئاماژه ر ھاتو قانون به گه

ر  ردا ناشك. گه سه تی به سه دات كه ده وه ده نیی بیاری ئه ده وێ و دادگای مه بۆ ئه

كرێ  ر ده سه نی چاره ده دادگای مه  كه له وا كشه كردبو ئه ی بۆ نه ه قانونیش ئاماژ

ر  مو باركدا گه  ھه م له ارگیی ب. بهتی ك سه ی ده ش ھی كایه كه پرسه  نده رچه ھه

ش  وه دادگای ئاسایی بكا. بجگه له  توان رو له بو، ھاوتی ده رون وئاشكرا نه  كه ته بابه

ر پرسك بیاری  سه ندێ بواردا له ھه دادگای كارگیی له  وه بگوترێ كه ب ئه ده

توانت  رگیی یان نا، ھاوتی دهی بیاری كا وه شاندنه وه دا به ھه كارگی خۆی ده

ر ھاتو  كانی گه بوكردنی زیانه ره نیی بدا بۆ قه ده رگای دادگای مه ده  مان كاتدا له ھه له
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نیی  ده یاندبو. دادگای مه كه گه وتیه ل خۆیدا زیانی به ھا گه بیاری كارگیی له

  كا. رده ری) ده روه مای ب دادی (نادادپه مای بنه ر بنه سه ی له كه بیاره

كی  یه یه وا باشتره بگه دا ھه كه باسه  ی له و تكچرژاویه ی ئه وه بۆ زیاتر رونكردنه

دادگاكردنی بیاركی كارگیی.  یی  تی دۆزی دوانه تایبه ین، به ر باس بكه سه شی له دیكه

باری كارگیی بۆ  كان به ندیداره یوه په  نسادا كشه ڕه ی فه سستمی قانونیانه  نده له رچه ھه

ھا نیه،  وی ره ته كه به شدا پاوانكردنه وه ڵ ئه گه م له دادگای كارگیی پاوان كراوه. به

پان بۆ دادگای ئاسایی چۆڵ بكات،  ب دادگای كارگیی گۆڕه ندێ باردا ده ھه  چونكه له

  وه كارگیشه كرداری رچه ده  ندی به یوه كان په جۆره  جۆرك له كه به نده دۆزه رچه ھه

  ن: وه ی خواره مانه كان ئه بت. باره ھه

ندی قانونی  به زگای كارگیی خانه ی نوان ھاوتی و داموده ر ھاتو كشه گه -1 

  ك قانونی گشتیی. تیی بو نه تایبه

لژیك  ند و به شنی ئامان، ھۆه ی قانونیی چه كانی دیكه باری سستمه ك له ر ھاتو وه گه -2

  گۆڕدابو. بوكردن له ره وتن و قه ن لكهپرسی زیا

ت  قانونكی تایبه  م به ی قانونی گشتیی داب به نو كایه كه له نده كشه رچه ھه -3

  ست دادگای ئاسایی.  وه بداته ده كالكردنه تی بیاردان و یه سه ده

نسادا  ڕه فه  كان له كارگییه  ی كشه وه كالكرنه ی بیاردان و یه و س باره كایه ر له ده به

  ر دادگای كارگیی پاوانه.  سه له

ی  زۆربه  كی گشتییه كه ویش، رسایه م شایانی دركاندنه ئه كه ر خای یه سه ك له تبینیه

ی قانونی  وته خانه ك بكه یه ر كشه یه كه ھه وه ڕۆن ئه ری ده سه كان له سستمه قانونییه

ت و  پی قانونی تایبه وا به زگای كارگی ب ئه و دهش دام  كه كی كشه ت، باالیه تایبه

  و باره درێ. واھاتنی ئه ی ل ده وه ره كالكه و بیاری یه  وه كۆرته دادگای ئاسایی لی ده

  ت_ گردراوه. دو دوتابونی قانون _گشتی وتایبه وخۆ به ش راسته گشتیه
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كتی  یه  نسایه. له ڕه ی ھی فه هوان و پچه ریتانیاشه ته ی به رچی سستمی قانونیانه ھه

ش  و كشانه كان تا ئه وی كشه ر ته سه سته به ریتانیدا دادگای ئاسایی باده شانشینی به

و  ی دادگای كارگیی له ندێ شوه نده ھه رچه زگای كارگیی بت. ھه كیان داموده تایه  كه

ادگای ئاسایی چاویان پدا كرێ د ش ده و دادگایانه ل بیاری ئه ن، وه دا ھه وته

ر بۆ دادگای ئاسایی  كان ھه ی كشه وه كالكردنه تی یه سه م جۆره ده وه، به بخشنته

  وه. ڕته گه ده

دوتوی  وردودرشتی له  كانی به نه مو الیه ھه تی كارگیی به سه نده كاروباری ده رچه ھه

م  ب. به گۆڕدا نه له  انونی كارگیی ھهق ن كه یه ش وا ناگه وه ڕژراوه، ئه قانوندا دانه

ری كار و  به رله تی ناوبراو ناتوانرێ سه سه و چاالكی ده  رفراوانی كرده ی به سۆنگه له

قنوس بكرن. چونكه  ی قانوندا ده چوارچوه چاوبكرن تا له كان ره پشھاتی كرده

كات و بارودۆخی رۆژن و  ی بیاری گردراو به وه پی ئه كانی كارگیی به بیاره

سكی ناسراو  ك كه نییه، بۆ تاكی ھاوتی وه  بستراكتیان پوه ونابونی گشتاندن وئه

و بۆشاییه  ی ئه وه موان نییه، بۆیه بۆ پكردنه ركی) دیاریكراوه و بۆ ھه وروبه (ده  ژینگه له

كان  ی قانونه وه نكرنهك كۆنوسكی رو كان وه كان و ڕنماییه كردنی قانونه قانونییه شۆڤه

ندبونی  وه كه پابه سته ده و واتایه ناداته مه ئه م ئه كه. به لنه ی كه وه ی پكردنه بنه مایه ده

زگای  وه داموده وانه پچه كو به قی قانون الواز بكات، به ده  زگای كارگیی به داموده

ر پیه  سه كا دادگا له وانه ر ردای قانون ب. گه رمانبه ری فه به رله ب سه میریی ده

ر بیاركی  مه ك له ك سكایه ھاوتیه  وه. بۆنمونه كه شنته بوه كانی ھه بریاره

ر پی  دادوه  وه كه مین كرده كه ، یه وه رز بكاته كی كارگیی بۆ دادگا به زگایه ده

ی كارگی تیشكی ند بیار تییه. واته تاچه وایه وه پرسی ره كاته ستت و تاقیده ده ھه

  ماكانی دیكه.  دواداچونی بنه ر به چته سه ر ده وه دادوه نجا دوای ئه ره، ئه سه قانونیی له

   

  تی چاوپۆشین سیاسه 
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 كان؛ قانونه جكردنی جبه بۆ خۆی ی ئاساییانه تی سه ده پی به كارگیی زگای داموده 

جۆرك  رساكانی به  رپچیكار له سه  كه یه ھه ی وه ئه تی سه ده خۆشیدا ڵ گه له

  یه: كی خۆی ھه ره كان سزا بدا. ئاشكراشه سزاش س ئامانجی سه جۆره له

رپچیكار چیدی الساری  سه  كرێ كه ی لده وه رپچیكار ھیوای ئه سزادانی سه -1

  كا. ر قانوندا نه رامبه به له

سانی  ی تۆقاندنك بۆ كه كرێ ببته مایه ی لده وه رپچیكار ھیوای ئه سزادانی سه -2

  ن. رپچی بكه وت سه بیانه  سانك كه ند بۆ كه ببته په  كورتی دیكه. به

ی بۆ پش  وه ڕانه و گه  كه رپچیلكراوه ی باره سه وه ی راستكردنه سزادان ببته مایه -3

م  وه. به گوترێ سزادانی راستكردنه مجۆره سزادانه ده كه. به رپچیكردنه می سه ده

بته سزادانی  وا ده وه ئه كرته ی پاست نه كه ر سزادان باره خواره مان كاتیشدا گه ھه له

ك  یی بت وه سته كه چ جه وسا ئشه وه؛ ئه وته كه یاندنی لده ئشپگه  وه كه لكردنه تۆه

كی ماددی (پبژاردنی بك  دانی سزایه  ك ناچاركردن به ندكردن یاخود دارایی وه به

  پاره). هل

پش، چونكه ناو و  وه دته گوڕوتینه  تی قانونی سزادان به بابه ی سزادان زیاتر له فه لسه فه

  نده. ر به سه ی له كه ناواخنی قانونه

م  گۆڕێ، به  وا دیسان پرسی سزادان دته ی قانونی كارگییشه ئه رباره رچی ده ھه

سنوری جوگرافیی و  یه له گیی بۆیان ھهتی كار سه كانی ده باركی سوكتر. ئۆرگانه به

تی  سه پی ده و رساكانی كارگییدا به كاتی پشلكردنی قانون فرمانی خۆیاندا له

ڵ  گه م نابت جۆری سزاكانیان له ن. به ھاوتیان سزابده رپچیكاران له رخانكراویان سه ته

نھا جارك سزا  تاوانك ته  وه، چونكه مرۆڤ به ری سزادانادا تكبكاته سزای دادوه

  درت. ده

كی  سزایه  وه جۆره ن دادگای سزادانه الیه رپچیكار له سی سه و كه  ربت م گه به

مان سزادراو به سزای جۆری  یه ھه زگای كارگیی ھه وا بۆ داموده یاندنی درا ئه ئشپگه
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دا ئامانجی  وكاته لهمدا ھاتوه سزا بدات، چونكه  خای چواره ك له وه وه راستكردنه

  وه. ك بۆته كان ناچنه نو یه سزایه

مای  ر بنه وه سه ڕینه ب بگه زگای كارگییدا ده فتاركی داموده ر كردار و ره ھه له

ری  روه چوپی سه كانیی كارگیی لھاتو). به ما گشتیه لكشكردنی بنه تھه  تی (به وایه ره

تی  وه ر ده سه مان له دا ئمه قسه پارزرێ. بگومان لرهبت ب مو باركدا ده ھه  قانون له

  وه. شكته یدا ده كه ژوكراوه ئاوه  باره مو شتك به تی ناقانوندا ھه وه ده قانونه، چونكه له

ویش  رخانكردوه ئه مان بۆ ته و دانه ئه  وه، كه ره ر ناونیشانی سه سه وه دمه و خاه له

  تی چاوپۆشینه.  بابه

ست  به باركی جیاوازدا. مه م به گۆڕێ به  و دۆزه دته تی قانونیشدا ئه وه هد له

ست چاوی  نقه زانیاریی و ئه زگای كارگیی به داموده  یه كه وه تی چاوپۆشین ئه سیاسه له

دا كارگ ئاگای  باره  م كی قانونیانه بپۆشت. له ی رسایه قانه قاوده كردنی ده ونه یه په  له

نو درزی  گوترت له ك ده ناگرت، وه ندی ھه ھه م زۆر به كانه به پشلكاریه  له

وه  كرده رپچیلكراو به دا رسای سه وه پچینه وباره لنه كات. له یری ده وه سه كانیه نجه په

وا جۆرك  پۆشی ئه  كه رپچیكردنه سه زگای كارگ چاوی له ر ھاتو داموده كرت، گه سده

رجك  مه ی بوات به كه رپچیكردنه ر سه سه له  بت كه بۆ ھاوتی دروست ده ماف  له

ی  مه نگی سكانه س ده نت، یان كه یه گه سیكی دیكه نه كه  كه زیان به رپچیكردنه سه

  وه.  كاته رز نه ئاست به له

وه  خواره ی مانه ئه ن، ھه خۆشیان ی پۆزشتكارانه ھۆی و من كه رپچیانه سه و ئه ی كایه 

  شكیانن: به

باشی   توانرێ به نه  جۆرك كه ب، به ر نه خۆی نادیار و ئامانج پكه  كه نگب رسایه ره -1

  جبكرێ. جبه

جكردن كورت  كی جبه یه ك ماوه كی كارگیی وه زگایه ده  ی كه ندیه و كاتبه نگب ئه ره -2

ك  ك رسایه وانیه نرن. بۆنمونه شارهساز دا نه مان ماوه ھه كان له بكشی و كاروباره
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  ن به ست بكه كی دیاركراودا ده یه ماوه یه له شون ھه  كی فنه ی بۆ خه وه كا به رده ده

ندیداران ناتوانن  وه رژه وی به بت و ته كه كورت ده م ماوه ره، به دروستكردنی خانوبه

وانی دیكه  وا زیان به ی سور بت ئه كه ر پالنه سه وانیش له ر شاره ن، گه كانیان بكه كاره

  وێ. كه ده

كنیك و  ند و ته ی كارمه پویسته  و به زگای میریی ئه ب داموده نگب جاری واھه ره -3

  كانیدا ڕابگا. ر چاودریكردنی بیاره سه ب به ی نه پوله

و  كی لهڕ پاراستنی ژینگه یان شت مه كی له زگای كارگیی رسایه نگب داموده ره -4

ی  كه توان رسایه ر ھۆی ئابوری یان ناچاری جارێ نه به م له ركردبت، به ی ده ته بابه

  كا. كانی ده رپچیه سه  سپنت بۆیه چاوپشی له خۆی بچه

بته ھۆی  ش ده مه ئه ت كه ك بابه بن بۆ یه ك كاتدا دو رسا ھه یه نگب له ره -5

برێ  كیان الده و رسایه وه كرته ئیدی تا ساخ ده ندیداران، یوه رلشواندنی په سه

  گۆرێ.  چاوپۆشیكردن دته

وا  ر كراش ئه ر ھه م گه ب به چاوپۆشین نه رو رسا وایه كه ی سه وبارانه مو ئه ھه له

  ی زیان. وه وتنه م ب لكه سك به كی ته یه چوارچوه له

-----------------------------------  
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