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پىخخە     

ماف و ئاشادییە گؼخییەکان بە یەکێک لە گسهگتریً و دیازجسیً ئەو پایاهە هەژماز دەکسێذ کە      

جیۆزی دەطخىزی لەطەز بىهیاد دەهسێذ، بەاڵم ڕێکخظخنی ئەم بابەجە بە جەواوەحی لە 

داهەزی دەطخىزی دەوڵەجان یاساچىازچێىەی دەطخىزدا کازێکی جاڕادەیەک ئەطخەمە، هەز بۆیە 

بازدا کازی ڕێکخظخنی ئەم ماف و ئاشادییاهە دەطپێرێذ بە الیەهێکی دیازی کساو کە  لە هەهدێ

ئەویؽ دەطەاڵحی یاطاداهاهە، واجە دەکسێذ بەپێی دەقە دەطخىزییەکان ئەم بابەجە ڕەواهەی الی 

مەبەطتی ڕێکخظخنی، ئەویؽ بە بەکازهێىاوی هەهدێ دەطخەواژە  یاطاداهەزی ئاطایی بکاث بە

مە ڕێكدەخسێذ بە یاطا" یاخىد "... پاڵپؼذ بە دەقی یاطا" یاخىد "... بەپێی وەک: "... ئە

حىکمەکاوی یاطا" یاخىد "... لە طىىزی یاطادا" یاخىد "... جگە لەوەی کە هەاڵوێس کساوە بە 

یاطا". جا لەبەزئەوەی دەطخىز بااڵجسیً ڕێظای یاطاییە لە دەوڵەجدا بەپێی پسوظیپەکاوی بااڵیی 

بەهدی ڕێظا یاطاییەکان، دەکسێذ لە هاوەخىیدا چەهدیً کۆجىبەهدی پەیىەطذ دەطخىز و پلە

ئاشادییاهە لەخۆ بگسێذ و یاطاداهەزی ئاطایی پێىە پابەهد بکاث جاوەکى ببێخە  بەو ماف و

گسەهدیەک بۆ پازاطخنی کۆی ماف و ئاشادییە بىەڕەجییەکان و ڕێگس بێذ لەبەزجەطکسدهەوەی 

دەکسدهیاهدا، کە ئەمەغ بە یەکێک لە دیازجسیً خەطڵەجەکاوی چىازچێىەکەیان لە کاحی پیا

 طیظخەمی دیمىکساحی لە قەڵەم دەدزێذ. 
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  :پێؼەکی

 بابەجاهە هەژماز گسهگتریً ئەو یەکێک لە بە( ١) ئاشادییە گضخییەکان و ماف     

دەکسێذ کە لە دوجىێی دۆکیىمێيخە هێىدەڵەجییەکان و یاسا هێىخۆییەکاهدا 

بەػێىەیەکی حەخخیان لەسەز دەکسێخەوە، وە لە چىازچێىەی دەوڵەجدا 

دەسخىز زێکدەخسێً، ئەمەش لەپێىاو بەپێی ئاشادییاهە  ئەم ماف وگؼتی 

کاوی پازاسخيیان و هێىاهەدی گسەهتی لە کاحی پیادەکسدهیاهدا لەالیەن جاکە

دەقێکی دەسخىزیی  کۆمەڵگەوە. سەزبازی ئەوە دەصگىهجێذ ئەم بابەجە بە

 بە -مەبەستی زێکخسخيیان ئاسایی بکسێذ بە یاساداهەزی  ڕەواهەی الی

بەحۆزێک   - ڕەچاوکسدوی ئەو چىازچێىەیەی کە دەسخىز کێضاویەحی

فەلسەفیەی کە  سیاس ی و هاوجەزیب بێذ لەگەڵ ئەو بىەما یاسای و

 سیسخەمی خىکمساوی لەسەز بىهیاد دەهسێذ لەهێىخۆی دەوڵەجدا.   

جىێژیىەوەکە: گسهگی ئەم جىێژیىەوەیە خۆی دەبیيێخەوە لەوەی ئەگەزی  گسهگی

بەجایبەحی لە هەهدێ دەوڵەث و  -هەیە یاطاداهەزی ئاطایی شیادەڕۆیی بکاث 

دەطخىز بۆ ڕێکخظخنی لەو دەطتڕۆییەی کە پێیدەبەخؼسێذ بەپێی  - هەزێمدا

ماف و ئاشادییە گؼخییەکان، بێگىمان ئەمەغ دوزکەوجىەوەیە لەو ئاماهجەی 

 دەطخدزێژیە بۆ طەز کسۆکی ماف و دەطخىزی مەبەطدیەحی و کە یاطاداهەزی 

 ئاشادییەکە و بە الداوی یاطایی بەزچاو هەژماز دەکسێذ. 

اڵمداهەوەی دوو جىێژیىەوەکە: کێؼەی جىێژیىەوەکەمان بسیدیە لە وە کێؼەی

پسطیازی طەزەکی، یەکەمیان: مەودای دەطتڕۆیی یاطاداهەزی ئاطایی لە 

 ڕێكخظخنی ماف و ئاشادییە گؼخییەکاهدا چەهدە؟ وە طىىزەکەی جا کىێیە؟

ئاشادییە  ماف ودەسخىزییاهەی کە جایبەجً بە  ئەو دەقەدووەمیان: 

د هەمامەهگ جا چەه گؼخییەکان لە پڕۆژەی دەطخىزی هەزێمی کىزدطخاهدا

زێکی ى و گىهجاوە لەگەڵ ئەو بىەما طەزەکییاهەی کە پێىیظخە لە دەطخ

 مۆدێسن و دیمىکساجدا هەبێذ؟

طەزەکی  طەزەڕای وەاڵمداهەوەی هەزدوو پسطیازی  ئاماهجی جىێژیىەوەکە:

ی ئەم جىێژیىەوەیەوە جەواوی ئەو ێجىێژیىەوەکە هەوڵدەدەیً لەڕ  کێؼەی

ی دەطخىز دەیظەپێيێذ بەطەز یاطاداهەز کۆجىبەهداهە بخەیىەڕوو کە 

لە چىازچێىەی داهاوی دەقە یاطاییەکاوی پەیىەطذ بە ماف و ئاساییدا 

 ئاشادییە گؼخییەکان.

چىازچێىەی )پڕۆژەی  جىێژیىەوەکەمان لە چىازچێىەی جىێژیىەوەکە:

اقدا( – دەسخىزی هەزێمی کىزدسخان ، کە ئەمەش (٢) ٢٠٠٩ یە بۆ ساڵی غێر

 لە کۆی ئەو جىێژیىەواهەی کە لەو بىازەدا ئەهجامدزاون.حیای دەکاجەوە 

 میخۆدی جىێژیىەوەکە: لەم جىێژیىەوەیەدا پؼذ دەبەطخین بە میخۆدی

دەقاهەی کە لە  ػیکازی، ئەویؽ لەڕێگەی ػیکسدهەوەی ئەو بىەما و

طەبازەث بە  هاجىونچىازچێىەی پڕۆژەی دەطخىزی هەزێمی کىزدطخاهدا 

ن، لەگەڵ ػسۆڤەکسدوی ڕای شاهایان و بڕیازی ماف و ئاشادییە گؼخییەکا

 دادگاکان لەوبازەیەوە.

هەمىو الیەهەکاوی بابەجەکە  پالوی جىێژیىەوەکە: لەپێىاو ئاػىابىون بە

دابەغ کسدووە بۆ دوو باس ی طەزەکی، باس ی یەکەممان  مانجىێژیىەوەکە

جەزخان کسدووە بۆ دەطەاڵحی جەقدیسی یاطاداهەزی ئاطایی لە ڕێکخظخنی 

ئاشادییە گؼخییەکاهدا کە خۆی لە دوو داخىاشیدا دەبیيێخەوە، و لە  و افم

دووەمدا جیؼکمان خظخۆجە طەز چىازچێىەی یاطایی کازی  باس ی

یاطاداهەزی ئاطایی لە ڕێکخظخنی ماف و ئاشادییە گؼخییەکاهدا لەڕێگەی دوو 

 داخىاشییەوە.

کە لە جىێژیىەوەکەدا  لە کۆجاییدا گسهگتریً ئەو دەزئەهجام و پێؼيیازاهەی     

 پێی دەگەیً دەخەیىەڕوو.

 و ڕێکخظخنی ماف یەکەم: دەطەاڵحی جەقدیسی یاطاداهەزی ئاطایی لەباس ی 

 ئاشادییە گؼخییەکاهدا:

ئەگەز پێداوی دەطەاڵث بە ڕەهایی هادادی بێذ، بەهەمان ػێىە      

کۆجکسدوی دەطەاڵث بە جەواوەحی جۆزێکە لە گسفذ و هاهاوطەهگی کە دەبێخە 

هۆی ئیفلیج کسدن و پەکخظخنی جىڵەی کۆمەڵگە، ئەمەغ وا لە 

دەطخىزی دەوڵەجان دەکاث کە هەوڵی ڕاگسجنی بااڵوع بدەن  هەزی یاطادا

لەڕێگەی  – لەهێىیاهدا دەطەاڵحی یاطاداهان –ەاڵجەکاهدا لەهێىان دەط

پێداوی بڕێک لە ئاشادی جەقدیسی بە مەبەطتی پیادەکسدوی کازوبازەکاهیان 

بەپێی طسوػتی دەطەاڵجەکە. بۆ جێگەػتن لە دەطەاڵحی جەقدیسی 

یاطاداهەزی ئاطایی لە ڕێکخظخنی ماف و ئاشادییە گؼخییەکاهدا ئەم باطە 

ً دابەغ دەکەیً ب ۆ دوو داخىاشی طەزەکی، داخىاشی یەکەم جەزخان دەکەی

بۆ چەمكی دەطەاڵحی جەقدیسی یاطاداهەزی ئاطایی لە ڕێکخظخنی ماف و 

ئاشادییە گؼخییەکاهدا، لە داخىاشی دووەمدا جیؼک دەخەیىە طەز طسوػتی 

ماف و ئاشادییە بىەڕەجییەکان و کازیگەزیان لەطەز دەطەاڵحی جەقدیسی 

 یی: یاطاداهەزی ئاطا

داخىاشی یەکەم: چەمكی دەطەاڵحی جەقدیسی یاطاداهەزی ئاطایی لە 

 ڕێکخظخنی ماف و ئاشادییە گؼخییەکاهدا:

ماها گؼدیەکەی واجە ئاشادی هەڵبژازدن کە  دەطەاڵحی جەقدیسی بە     

دەبەخؼسێذ بە دەطەاڵجێکی دیازی کساو بۆ پیادەکسدوی دەطتڕۆییە 

اڵم طەبازەث بە دەطەاڵحی جەقدیسی (. بە٧٢، ٧١٠٢یاطاییەکاوی )خالد، 

ػازەشایاوی بىازی  –یە  لەبەزئەوەی بابەجێکی جاڕادەیەک هىێ  –یاطاداهەز 

دا،  دەطخىزی بۆچىووی جیاواشیان هەیە لە دیازی کسدوی ماهاکەی

هەهدێکیان پێیان وایە کە مەبەطذ لێی: ئاشادی هەڵبژازدهە کە بەخؼساوە 

سدوی دەطتڕۆییەکەی لە داهاوی دەقە بە دەەطەاڵحی یاطاداهان لە پیادەک

(. هەهدێکی جس دەڵێن: جىاهای ٧٢٢، ٧١٠١یاطاییەکاهدا )جمال الدیً، 

 ئەوەی یاطاداهەزی  کساو بەبێ یاطاداهەزە بۆ ڕێکخظخنی بابەجێکی دیازی 

کۆجىبەهدی  کساوی بەطەزدا بظەپێيێذ و دەطخىزی مەزجی دیازی 

ەکەی لە داهاوی یاطادا دەطتڕۆییەکەی بکاث لە پیادەکسدوی دەطتڕۆیی

(. هەزوەها دادگای دەطخىزی بااڵ لە میظس لە ٦٧٢، ٢٠٠٠، ي)العبعبائ

دەزچىوە جەختی لەطەز هەمان  ٧١٠١ ک لە حىکمەکاهیدا کە لە طاڵیێیەک

 (.  ١٨، ٢٠١٢و خلیل،  تسهمداهبى أماها کسدۆجەوە )ئاماژەی پێکسدووە: 

جێدەگەیً کە طىىزی دەطەاڵحی لەم پێىاطاهەی طەزەوە بە ڕوووی لەوە      

یاطاداهەزی ئاطایی جا ئەو کاجەیە بەپێی دەطخىز کۆجىبەهدی بۆ دادەهسێذ، بە 

واجایەکی جس یاطاداهەز ئاشادە لە ڕیکخظخنی هەز بابەجێک بەو ػێىەیەی کە 

خۆی بە گىهجاوی دەشاهێذ بە ڕەچاوکسدوی کۆی ئەو کۆجىبەهداهەی کە 

دا بەطەزیدا دەیظەپێيێذ. کەواجە داهەزی دەطخىزیی لە هێى دەطخىز 

دەجىاهین بڵێین دەطەاڵحی یاطاداهەزی ئاطایی وەک بىەمای طەزەکی 

)ألاؿل( دەطەاڵجێکی جەقدیسیە و کۆجکساوە وەک هەاڵوێس )الاطخثىاء( 

 (.٣٦، ١٩٨٤، ي )العماو 

واجایەکی جس بىەمای طەزەکی لە کازی یاطاداهاهدا بسیدیە لە بىووی  بە     

واو الی یاطاداهەز لە دەزکسدوی یاطادا، بەاڵم ئەم دەطتڕۆییە بە دەطتڕۆیی جە

ڕەهایی پیادە هاکسێذ لەبەزئەوەی هەهدێ لە ڕێظا بىەڕەجییەکان کە لە 
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چىازچێىەی دەطخىزدا هاجىوە بە ڕێظای دەطخىزی جىهد )جامد( هەژماز 

دەکسێً، بۆیە دەطتڕۆیی دەطەاڵحی یاطاداهان جەواو طىىزداز کساوە و 

(، وەک دەطتڕۆییە ٠١١، ٧١٠٢حی جەقدیسی جێیاهدا هیە )الؼسفاوی، دەطەاڵ

( لە پڕۆژەی دەطخىزی ٢٦) حـسیەکاوی ئەهجىمەوی وەشیسان بەپێی مادە

هەزێمی کىزدطخان، و دەطتڕۆییەکاوی دادگای دەطخىزیی کە بەػیىەی حـس 

هەزوەها مادەکاوی  ( لەهەمان پسۆژەدا.٥٩ئاماژەیان پێکساوە بەپێی مادە )

( دەطتڕۆییەکاوی دادگای ٧١١٩( لە دەطخىزی عێراق بۆ طاڵی )٥١( و )٨١)

 بااڵی فیدڕاڵی و ئەهجىمەوی وەشیسان دیازی دەکاث. 

کەواجە لەم جۆزە ڕێظایاهەدا یاطاداهەزی ئاطایی بەهیچ ػێىەیەک مافی     

هەمىازکسدوی هییە چ بە کەمکسدن بێذ یاخىد شیادکسدن یاخىد 

ەنها لەو ڕێظا دەطخىزییاهە دەطەاڵحی جەقدیسی هەڵىەػاهدهەوە، بەڵکى ج

هەیە کە داهەزی دەطخىزی ڕێگەی پێداوە بە یاطا ڕێکیان بخاث، وەک 

( لە پڕۆژەی دەطخىزی هەزێمی کىزدطخان کە ٦٠بڕگەی یەکەم لە مادە )

دەقی داوە لەطەز ئەوەی: "ػێىەی هەڵبژازدوی ئەهداماوی پەزلەماوی 

امداوی و ڕێژەی هىێىەزاوی جیایدا بەپێی یاطا کىزدطخان و چۆهێتی و کاحی ئەهج

دیازی دەکسێذ". لەگەڵ ئەوەػدا دەطەاڵحی جەقدیسی یاطاداهەز لە هەمىو 

حاڵەجەکاهدا ڕەها هییە بەڵکى ملکەچە بۆ چاودێسی دەطخىزیی، ئەمەغ 

دەبێخە خاڵی جیاکەزەوە لەهێىان چەمکی دەطەاڵحی جەقدیسی و دەطەاڵحی 

دەطەاڵحی جەقدیسیدا چەهد هەڵبژازدهێک لەبەزدەم  کۆجکساو، لەبەزئەوەی لە

یاطاداهەزدا هەیە و هیچ کۆجىبەهدێکی لەطەز داهاهسێذ، هەزبۆیە ئەم 

دەطەاڵجە جەوەزی چاودێسی دەطخىزییە لەطەز یاطاکان شیاجس لە چاودێسی 

        (٤، ٢٠١٨، ي لەطەز دەطەاڵحی کۆجکساو )املىطى 

ئایا یاطاداهەز دەطەاڵجێکی جەقدیسی هەیە  لێرەدا پسطیازێک دێخە ئازاوە،     

لە ڕێکخظخنی ماف و ئاشادییە گؼخییەکاهدا؟ یاخىد لەهێى دەقەکاوی 

دەطخىزدا هیچ کۆجىبەهدێک داهساوە بۆ یاطاداهەز ئاطایی طەبازەث بە 

ڕێکخظخنی ماف و ئاشادییە گؼخییەکان؟ هەهدێ لە ػازەشایان پێیان وایە کە 

دیسی هەیە لەم بابەجەدا، لەبەزئەوەی یاطاداهەز دەطەاڵجێکی جەق

دامەشزێىەزی دەطخىزی هیچ کۆجىبەهدێکی دیازی کساوی داهەهاوە لەطەز 

دەطەاڵحی یاطاداهەز لە کاحی ڕێکخظخنی ئەو ماف و ئاشادییاهەدا، بەڵکى 

بەػێىەیەکی گؼتی هەهدێ کۆجىبەهدی داهاوە لەطەز دەطەاڵجێکی جەقدیسی 

. لەڕاطدیدا لە دەطخىزی هەهدێ (٣٦٠، ٢٠٠١، يیاطاداهەز )الؼیم

دەوڵەجدا دەق هاجىوە لەطەز کۆجکسدوی دەطەاڵحی یاطاداهەزی ئاطایی لە 

( لە دەطخىزی ٦٢ڕێکخظخنی ماف و ئاشادییە گؼخییەکاهدا، بۆ همىوهە مادە )

( دەقی داوە لەطەز: "پیادەکسدوی هەز یەکێک لەو ماف ٧١١٩عێراقی بۆ طاڵی )

خىزەدا هاجىوە هاکسێذ طىىزداز بکسێذ جەنها بە و ئاشادییاهەی کە لەم دەط

بە مەزجێک ئەم دیازی  یاطا هەبێذ یاخىد پؼذ بەطذ بە یاطا هەبێذ،

. (١) کسدهە یاخىد طىىزداز کسدهە کسۆکی ماف و ئاشادییەکە هەػىێىێذ"

( لە پڕۆژەی دەطخىزی هەزێمی ١٨بەهەمان ػێىە بڕگەی یەکەم لە مادە )

( دەقی داوە لەطەزی: "هابێذ هیچ کۆجێک ٧١١٥) عێراق بۆ طاڵی - کىزدطخان

دابنرێذ لەطەز بەکازهێىاوی ئەو مافە ػازطخاوی و طیاس ی و کۆمەاڵیەحی و 

ئابىزی و ڕۆػيبیریاهە و مافەکاوی پێکهاجەی هەجەوەیی و ئایيیاهەی کە لەم 

دەطخىزەدا داهیان پێداهساوە مەگەز بە یاطا بێذ، بەمەزجێ ئەو کۆجەی 

 ".  .. ی مافەکان هەپێکێذدادەهسێذ کسۆک 

کەواجە دەگىهجێذ لە چىازچێىەی دەطخىزدا بە دەقێک کۆجىبەهد      

لەطەز یاطاداهەزی ئاطایی دابنرێذ و پابەهد بکسێذ پێىەی لە ڕێکخظخنی 

داهاوی ئەم کۆجىبەهدەغ ماهای ئەوە  ئاشادییە گؼدیەکاهدا. وە ماف و

یسی هییە لە ڕێکخظخنی هاگایەهێذ کە یاطاداهەز هیچ دەطەاڵجێکی جەقد

بابەجەکاهدا، لەبەزئەوەی دەطەاڵحی جەقدیسی بىووی هەیە کاجێک دەطەاڵث 

هەزێمی  بىووی هەیە، هەزبۆیە هەڵىێظتی یاطاداهەزی دەطخىزی عێراقی و

باغ لە قەڵەم دەدزێذ. هەزوەها بە دیىێکی جسدا  کىزدطخان لەمڕوەوە بە

ن دەطەاڵحی جەقدیسی بداث خىدی دەطخىزەکا –لە هەهدێ بازدا  –دەکسێذ 

بە یاطاداهەزی ئاطایی بۆئەوەی بەپێی یاطا ماف و ئاشادییە گؼخییەکان 

دەبێذ پەزلەمان لە ئاماهجی مەبەطذ الهەداث و پێىەی پابەهد  زێکبخاث، و

( لە پڕۆژەی دەطخىزی ٠٥ژدەهەم لە مادە ) بێذ. بۆ همىوهە بڕگەی هە

هدوی حیزبەکان دەطخەبەز کساوە هەزێمی کىزدطخان دەڵێذ: "ئاشادی دامەشزا

یاشدەهەم(،  / ٠٥و بەپێی یاطا زێکدەخسێذ". هەزوەها هەزیەک لە مادەکاوی )

( لە پڕۆژەکەدا بەهەمان ػێىە جەخذ لەطەز ئەم ١٦) ( و٧٢(، و )٧٩) و

 بابەجە دەکەهەوە.

ئەوەی جێگەی ئاماژەپێداهە دەطەاڵحی جەقدیسیی یاطاداهەزی ئاطایی      

لەڕووی طسوػخەوە هیچ جیاواشیەکی ئەوجۆی هییە لەگەڵ دەطەاڵحی 

جەقدیسی ئیدازە و دادگاکاهدا بەڵکى جیاواشییەکەیان لەڕووی پلەوەیە 

)دزجت(، هۆکازەکەی بۆ ئەوە دەگەڕێخەوە کە یاطاداهەز جەنها ملکەچە بۆ 

ظا دەطخىزییەکان و پسوظیپە گؼخییەکاوی یاطا، لەکاجێکدا ئیدازە و ڕێ

دادگاکان لەپاڵ ڕێظاکاوی دەطخىز و پسوظیپە گؼخییەکاوی یاطا دەبێذ 

ملکەچی جەواوی ئەو یاطایاهەغ ببن کە یاطاداهەزی ئاطایی دەزیان 

 . (٢٩، ١٩٧١، يدەچىێىێذ )البرشهج

کە مەبەطذ لە دەطەاڵحی  لە کۆجاییدا دەگەیىە ئەو دەزئەهجامەی    

جەقدیسی یاطاداهەزی ئاطایی ئەو ئاشادییەیە کە پێی بەخؼساوە بۆ هەڵبژازدن 

لەهێىان کۆمەڵێک بژازدەدا لە پیادەکسدوی جایبەجمەهدییەکەی لە داهاوی 

یاطادا، بەاڵم ئەمە ماهای ئەوە هییە کە دەطەاڵجێکی ڕەهای هەبێذ بەڵکى 

دەطخىز بۆی دیازی کسدووە لەپێىاو  دەبێذ پابەهدی ئەو طىىزە بێذ کە

هێىاهەدی ئاماهجێکی دیازی کساو کە یاطاداهەزی دەطخىز مەبەطدیەحی. بە 

واجایەکی جس لەجەک ئەو دەطەاڵجەی کە یاطاداهەزی ئاطایی هەیەحی بۆ 

پیادەکسدوی جەواوی دەطترۆییەکاوی، دەطەاڵحی کۆجکساوی یاطاداهەزیؽ 

ی هامێىێذ لەهێىان کۆمەلێک بژازدەدا بۆ هەیە کە جیایدا ئاشادی هەڵبژازدو

زێکخظخبی بابەجێکی دیازی کساو لە هێى یاطادا، بەڵکى دەبێذ بەپێی ئەو 

فۆڕمەی کە دەطخىز دەطدىیؼاوی کسدووە جایبەجمەهدییەکەی پیادە بکاث. لە 

گسهگتریً ػێىاشی دەطەاڵحی کۆجکساوی یاطاداهەز بسیدیە لە بەػێک لە ماف 

ان )مافە ڕەهاکان(، واجە ئەو ماف و ئاشادییاهەی کە و ئاشادییە گؼخییەک 

هاکسێذ بە یاطا ڕێکبخێذ یاخىد دەطخىز کۆجىبەهدی دیازی کساوی داهاوە 

لەطەز یاطاداهەز و دەطەاڵجەکەی طىىزداز کسدووە لە زێکخظخيیدا، لە 

 داخىاشی دووەمدا ئەم بابەجە بەوزدی جاوجىێ دەکەیً. 

 

ئاشادییە بىەڕەجییەکان و کازیگەزیان لەطەز داخىاشی دووەم: طسوػتی ماف و 

 دەطەاڵحی جەقدیسی یاطاداهەزی ئاطایی: 

ئاشادییە گؼخییەکان بە یەکێک لە گسهگتریً ئەو پایاهە دادەهسێذ  ماف و     

کە طیظخەمی دەطخىزی لە دەوڵەجدا لەطەز بىهیاد دەهسێذ، بەو پێیەی 
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پازاطخيیان  گسەهتی پیادەکسدوی ماف و ئاشادییە گؼخییەکان و

بەزپسطیازێدیەکە دەکەوێخە ئەطخۆی دەوڵەث، هەز بۆیە طیظخەمی یاطایی 

هەز دەوڵەجێک لە ڕێگەی کۆمەڵێک دەقی یاطاییەوە بابەحی ماف و ئاشادییە 

گؼخییەکان ڕێکدەخاث جاوەکى دەطخەبەزی پیادەکسدهیان بۆ هاوهیؼخماهیان 

غ بپازێصێذ. بڕەخظێيێذ، لەهەمان کاجدا طیظخەمی گؼتی لە کۆمەڵگە

لێرەدا پسطیازێک دێخە ئازاوە: ئایا طسوػتی ماف و ئاشادییە گؼخییەکان 

کازیگەزییان هەیە لەطەز دەطەاڵحی جەقدیسی یاطاداهەزی ئاطایی لە کاحی 

ڕێکخظخيیاهدا؟ یاخىد ئایا دەگىهجێذ هەمىو جۆزەکاوی ماف و ئاشادییە 

بۆ دەطخکەوجنی گؼخییەکان لە چىازچێىەی یاطای ئاطاییدا ڕێکبخسێذ؟ 

وەاڵمی ئەم پسطیازە دەبێذ جیاواشی بکەیً لەهێىان دوو جۆز لە ماف و 

 ئاشادییە گؼخییەکاهدا، کە لە دوو لقی طەزبەخۆدا ئاماژەیان پێدەکەیً:

 

لقی یەکەم: ئەو ماف و ئاشادییە گؼخییاهەی کە ػایەوی ڕێکخظخنی یاطایی 

 هین: 

ڕوبەڕووی هیچ ئاطخەهگییەک کان طەبازەث بەم جۆزە لە ماف و ئاشادییە     

هەزوەها هیچ کێؼەیەکی پەیىەطذ بە الداوی یاطایی )الاهحساف  هابیىەوە،

الدؼسيعي( جیایاهدا هایەجە ئازاوە، لەبەزئەوەی ئەم جۆزە لە ماف و ئاشادییە 

گؼخییاهە بەػێىەیەکی کۆجایی و بڕاوە لەالیەن یاطاداهەزی دەطخىزییەوە 

داهەزی ئاطایی دەطەاڵحی جەقدیسی هییە لە ڕێکخساون، هەز بۆیە یاطا

ڕێکخظخنی ئەم ماف و ئاشادییاهەدا و هاجىاهێذ یاطایان لەبازەوە دەزبکاث 

ئەم حۆزە لە ماف و ئاشادییە گضخییاهە بەوە (. وە ١١، ٧١١١)طسوز، 

هاسساون کاجێک لەهێى دەسخىزدا دەقیان لەسەز دێذ هیج دەسخەواژەیەکی 

"بەپێی یاسا" یان "پاڵپضذ بە یاسا" لەپاڵیدا  سىىزی یاسا" یان وەک "لە

بەکاز هایەث یاخىد بەپێجەواهەوە دەسخەواژەی )ڕەها(ی پێىە دەلكێذ 

 (.٥٢، ٢٠١٠)سػید، 

هاوصێىەی دەسخىزی  –لە پڕۆژەی دەسخىزی هەزێمی کىدسخاهدا      

هیچ دەقێک هادۆشیخەوە کە ئەو ماف و ئاشادییە  – کازپێکساوی غێراق

خۆ بگسێذ کە صایەوی ڕێکخسخنی یاسایی هین، لەبەزئەوەی گضخییاهە لە

پسۆژەکە زێسایەکی گضتی داهاوە بۆ کۆجکسدوی سەزحەم ئەو ماف و 

یاسای ئاسایی، بەصێىەک پسۆژەکە  پسۆژەکەدا هاجىون بەپێی ئاشادییاهەی لە

دەقی داوە لەسەز: "هابێذ هیچ کۆجێک دابنرێذ لەسەز بەکازهێىاوی ئەو مافە 

مافەکاوی  ڕۆصيبیریاهە و ئابىزی و کۆمەاڵیەحی و سیاس ی و ووی  صازسخا

ئایىییاهەی کە لەم دەسخىزەدا داهیان پێداهساوە مەگەز بە  پێکهاجە هەجەوەیی و

 ..."، یاسا بێذ، بەمەزجێ ئەو کۆجەی دادەهسێذ کسۆکی مافەکان هەپێکێذ

ئەمەش ئەوە دەگەیەهێذ کە یاساداهەزی ئاسایی دەجىاهێذ بە یاسایەک 

ەسخێذ بە کۆجکسدوی جەواوی ماف و ئاشادییەکان بەو مەزحەی پێضێلکازی ه

 هەبێذ بۆ کسۆکی مافەکە یاخىد ئاشادییەکە. 

بەپێچەواهەوە لە دەسخىزی هەهدێ دەوڵەجدا همىوهەی ئەم حۆزە لە ماف      

کە لە  ١٩٤٩و ئاشادییەکان دەبینرێذ، وەک یاسای بىەڕەحی ئەڵماوی بۆ ساڵی 

داوە لەسەز: "کەزامەحی مسۆڤ صایەوی پێضێلکسدن هییە، ( دەقی ١مادە )

زێصگسجً و پازاسخنی ئەزکێکە لەسەز جەواوی دەسەاڵجەکاوی دەوڵەث"، بە 

جێڕواهین لەو مادەیە بۆمان دەزدەکەوێذ کە دەسخىزی ئەڵماوی بەڕوووی و 

ئاصکسایی دەقی داوە لەسەز ئەوەی کە کەزامەحی مسۆڤ صایەوی زێکخستن 

واجە بەهیج صێىیەک زێگە بە یاساداهەزی ئاسایی  ی ئاسایی،هییە بە یاسا

هادزێذ پێضێلی ئەم مافە بکاث. بەهەمان صێىە دەسخىزی میسس بۆ ساڵی 

دا دەقی داوە لەسەز: "ئاشادی بیروباوەڕ زەهایە"، کەواجە  (٦٤لە مادە ) ٢٠١٤

ماهای ئەوەیە کە میسسییەکان ئاشادی زەهایان هەیە لە هەڵبژازدوی ئەو 

روباوەڕەی کە بڕوایان پێیەحی بەبێ ئەوەی یاساداهەزی ئاسایی بخىاهێذ بی

 هەڵبسخێذ بە ڕێکخسخنی ئەم حۆزە لە ئاشادی لەچىازچێىەی یاسایەکدا.    

 –کىزدطخاهدا  داهاجىوی هەزێمی لە دەطخىزیپێىیستی دەشاهین  لێرەدا بە     

بکسێذ لە  زێگسی ی ئاصکسا دەق بە – هەزوەک دەطخىزی هەهدێ لە دەولەجان

ئاسایی کە هەڵبسخێذ بە زێکخسخنی هەهدێ لەو ماف و  یاساداهەزی 

ئاشادییاهەی کە لەهێى دەسخىزدا هاجىون، بە جایبەحی ئەواهەی پەیىەهدیدازن 

 بە ژیان و کەزامەحی مسۆڤەوە.

 

 لقی دووەم: ئەو ماف و ئاشادییە گؼخییاهەی کە ػایەوی ڕێکخظخنی یاطایین: 

پێچەواهەی جۆزی  بە – ئاشادییە گؼخییەکان و ە مافئەم جۆزە ل     

بەپێی دەطخىز ڕەواهەی یاطای ئاطایی دەکسێً بەمەبەطتی  – یەکەمەوە

ڕێکخظخيیان، واجە دەکسێذ یاطاداهەزی ئاطایی ئەم ماف و ئاشادییاهە 

ڕێکبخاث بەو مەزجەی هەبێخەهۆی کەمکسدهەوەی خىدی مافەکە یان 

ی بەػێىەیەکی جەواو یاخىد کۆجىبەهدێک ئاشادییەکە یاخىد بەهەدەزداو

بظەپێيێذ بەطەزیدا بەػێىەیەک پیادەکسدوی مافەکە یان ئاشادییەکە گسان 

(. ئەمەغ شۆزیىەی ماف و ئاشادییە ٠١١، ٢٠١٧بکاث لەطەز جاکەکان )خالد، 

گؼخییەکان دەگسێخەوە کە لە دەطخىزدا دەقی لەطەز هاجىوە و ڕەواهەی الی 

ە مەبەطتی ڕێکخظخيیان ئەویؽ بە بەکازهێىاوی یاطای ئاطایی کساوە ب

طىىزی یاطادا" یاخىد "بەپێی یاطا" یاخىد  هەهدێ دەطخەواژە وەک: "لە

 "پاڵپؼذ بە یاطا" یاخىد "ئەمە بە یاطا ڕێکدەخسێذ".

کەواجە دەطەاڵحی یاطاداهەزی ئاطایی لە ڕێکخظخنی ئەم جۆزە لە ماف و      

دیسییە بەو پێیەی لە دەطخىزەوە ئاشادییە گؼخییاهە دەطەاڵجێکی جەق

طەزچاوەی گسجىوە، بەاڵم ئەمە ماهای ئەوە هییە کە دەطەاڵجەکەی ڕەها بێذ 

 بەڵکى دەبێذ ملکەچی کۆمەڵێک کۆجىبەهد بێذ:

دەبێذ یاطاکە کۆک بێذ لەگەڵ ئەو دەقە دەطخىزییەی کە پڕەوظیپی  .٠

ظدىە گؼتی بۆ خىدی مافەکە یاخىد ئاشادییەکە داهاوە کە بابەحی ڕێکخ

 یاطاییەکەیە.

 

دەبێذ یاطاکە چىازچێىەی مافەکە یاخىد ئاشادییەکە کەم هەکاجەوە و  .٧

هەمىو جاکەکاوی کۆمەڵگە بگسێخەوە، واجە هاکسێذ جەنها کۆمەڵەیەک 

پیادەی مافەکە یاخىد ئاشادییەکە بکەن و کۆمەڵەیەکی دیکە لێی 

کە لە  بێبەغ بکسێً ئەمەغ بەپێی پڕەوظیپی یەکظاوی )مبدأ املظاواة(

( لە پڕۆژەی دەطخىزی هەزێمی کىزدطخان دەقی لەطەز ٧١مادە )

 هاجىوە. 

 

دەبێذ یاطاکە کۆجێک لەطەز مافەکە یاخىد ئاشادییەکە داهەهێذ  .١

بەػێىەیەک پیادەکسدوی گسان بکاث بۆ جاکەکاوی کۆمەڵگە، واجە 

دەبێذ ڕێکخظدىەکە لە طىىزی مەبەطخەکاوی دەطخىز )مقاؿد 

پێىیظخە یاطاداهەزی ئاطایی لە کاحی دەزکسدوی الدطخىز( بێذ بۆیە 

یاطاکەدا ڕەچاوی ئەو ئاماهجاهە بکاث کە دامەشزێىەزی دەطخىزیی 

 (. ٥٤ - ٥٣، ٢٠١٠)سػید، مەبەطدێتی 
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حاڕهامەی حیهاوی بۆ مافەکاوی پێىیظخە لێرەدا ئاماژە بەوە بدەیً کە      

ڕوووی  و شۆز بە بڕگەی دووەم لە مادە هۆشدەدا بەصێىەیەکی گضتی مسۆڤ لە

دەوڵەجدا دەجىاهێذ  یاساداهان لە دەقی داوە لەسەز ئەوەی کە دەسەاڵحی

 حازهامەکەدا هاجىوە بە بخاجە سەز کۆی ئەو مافاهەی کە لە کۆجىبەهد

سیسخەمی  ئاشادی کەساوی جسدا و پازاسخنی ئاماهجی داهپێداهان بە ماف و

کۆجىبەهدێکی جایبەحی  گضتی و بەزژەوەهدی گضتی لە کۆمەڵگەدا، بەاڵم هیچ

 .  (٦) داهەهاوە بۆ مافێکی دیازی کساو یاخىد کۆمەڵێکی دیازی کساو لە مافەکان

پاڵپؼذ بەوەی باطمان کسد لەطەزەوە دەجىاهین بڵێین دەطتڕۆیی      

یاطاداهەزی ئاطایی لە ڕێکخظخنی بەػێک لە ماف و ئاشادییە گؼخییەکان بە 

ەک دەطەاڵحی جەقدیسییان جێدا هییە، جەواوەحی کۆجکساوە و بە هیچ ػێىەی

لەبەزئەوەی لە چىازچێىەی دەطخىزدا پەزلەمان ڕاهەطپێدازوە بۆ 

ڕێکخظخيیان بەڵکى بەػێىەیەکی یەکالکەزەوە لەالیەن دامەشزێىەزی 

ئاشادییە  و شۆزیىەی ماف دەطخىزییەوە ڕێکخساون. بەاڵم طەبازەث بە

دا دەطەاڵجێکی جەقدیسیە گؼخییەکان دەطەاڵحی یاطاداهەز لە ڕێکخظخيیاه

کە بەپێی دەقە دەطخىزییەکان بۆی ڕەواهە کساوە، لەگەڵ ئەوەػدا دەبێذ 

ڕەچاوی ئەو طىىزە بکاث کە دەطخىز بەطەزیدا دەطەپێيێذ لە کاحی 

ڕێکخظخنی مافێک لە مافەکان یاخىد ئاشادییەک لە ئاشادییە بىەڕەجییەکان. 

 وصێىەی دەسخىزی غێراقکىزدسخاهدا ها هەزێمی دەسخىزی لە پڕۆژەیوە 

جەواوی ئەو ماف و ئاشادییاهەی کە دەقیان لەطەز هاجىوە لە جۆزی دووەمً، 

دەکسێذ یاساداهەز بە یاسایەکی ئاسایی هەسخێذ بە کۆجکسدهیان واجە 

 بەمەزجێ کسۆکی مافەکە یاخىد ئاشادییەکە پێضێل هەکاث. 

 

لە ڕێکخظخنی باس ی دووەم: چىازچێىەی یاطایی کازی یاطاداهەزی ئاطایی 

 ماف و ئاشادییە گؼخییەکاهدا:

بۆ جێگەػتن لە چىازچێىەی یاطایی کازی یاطاداهەزی ئاطایی لە      

ڕێکخظخنی ماف و ئاشادییە گؼخییەکاهدا، ئەم باطە دابەغ دەکەیً بۆ دوو 

دەطەاڵحی  داخىاشی طەزەکی، لە داخىاشی یەکەمدا ڕەهەهدەکاوی

ئاشادییە گؼخییەکاهدا  ماف وڕێکخظخنی  یاطاداهەزی ئاطایی لە

چاودێسی دەطخىزی لەطەز  داخىاشی دووەمیؼدا دەخەیىەڕوو، لە

ئاطایی لە ڕێکخظخنی ماف و ئاشادییە گؼخییەکاهدا  یاطاداهەزی  دەطەاڵحی

 جاوجىێ دەکەیً.

 

داخىاشی یەکەم: ڕەهەهدەکاوی دەطەاڵحی یاطاداهەزی ئاطایی لە ڕێکخظخنی 

 :ماف و ئاشادییە گؼخییەکاهدا

جیۆزی پایەکاوی کازی یاطایی لە بىچیىەدا لە چىازچێىەی یاطای کازگێڕیدا      

کە بەطەز ئیدازەدا دەطەپێنرێذ  پایاهەیەلێی ئەو  هاجۆجە ئازاوە، کە مەبەطذ

کاحی دەزکسدوی بڕیازە کازگێڕیەکاهدا، پاػان شاهایاوی بىازی یاطای  لە

بکەن بەطەز یاطاداهەزدا دەطخىزی ئەم پایاهەیان وەزگسث جاوەکى جێبەجێی 

لە کاحی دەزچىاهدوی یاطاکاهدا. کەواجە ًاطاداهان وەک هەز کازێکی جسی 

یاطایی لەطەز هەهدێ پایە بىهیاد دەهسێذ، و بە هەبىووی هەزیەک لەو پایاهە 

، يبە کازێکی ها دەطخىوزی هەژماز دەکسێذ و هەڵدەوەػێخەوە )العبعبائ

ا بسیخییە لە دەطتڕۆیی و ػێىە و هۆ و یاط دەزکسدوی . پایەکاوی(٤٣٨، ٢٠٠٠

ػىێىگە و مەبەطذ، و دەطەاڵحی یاطاداهەز لەم ڕایەاڵهەدا وەک یەک هییە 

لەواوی دیکەدا  بەجۆزێک لە هەهدێکیاهدا دەطەاڵجەکەی کۆجکساوە و

دا بە وزدی جیؼک باسەدەطەاڵجەکەی جەقدیسییە، بۆیە هەوڵدەدەیً لەم 

 ىاشی طەزبەخۆدا.بخەیىە طەزیان لە دوجىێی دوو داخ

 

لقی یەکەم: ڕەهەهدە کۆجکساوەکاوی دەطەاڵحی یاطاداهان لە ڕێکخظخنی ماف 

 و ئاشادییە گؼخییەکاهدا:

یاطاداهەز لە کاحی داهاوی ئەو دەقە یاطاییاهەی کە ماف و ئاشادییە      

گؼخییەکان ڕێکدەخەن دەطەاڵجەکەی کۆجکساوە بەو ڕێظایاهەی کە دەطخىز 

زوەها کۆجکساوە بەو پسوظیپە گؼخییاهەی کە بىووی مسۆڤی دیازی کسدووە، هە

لەطەز بەهدە، و ڕەگەشەکاوی کۆجکسدن کە یاطاداهەزی ئاطایی ملکەچێتی 

خۆی دەبیيێخەوە لە هەز س ێ پایەی جایبەجمەهدی و ػێىە و مەبەطذ، 

 ئەمەغ لە س ێ لقی جیاواشدا ئاماژەیان پێدەدەیً.      

 

 )الاخخـاؾ(:یەکەم: پایەی جایبەجمەهدی 

بیرۆکەی جایبەجمەهدی لە ڕێظا بىەڕەجییەکاهە لە بىازی یاطای گؼخییدا، و      

هەهدێ پێیان وایە ڕێظاکاوی جایبەجمەهدی هاوػێىەی ڕێظاکاوی ػیاوێدیە 

)ألاهليت( لە یاطای جایبەجدا، لەبەزئەوەی هەزدووکیان بىهیاد دەهسێً لەطەز 

(. وە بیرۆکەی ١٢٩، ٧١١٦)الحلى، جىاها بۆ ئەهجامداوی ڕەفخازی یاطایی 

جایبەجمەهدی گسێدزاوە بە پسوظیپی جیاکسدهەوەی دەطەاڵجەکان، کە 

دەطەاڵجەکاوی دەوڵەث دابەغ دەکاث بۆ س ێ دەطەاڵحی طەزەکی کە 

دادوەزی، و  ئەواهیؽ بسیخین لە دەطەاڵجەکاوی یاطاداهان و جێبەجێ کسدن و

هدوی کازوبازەکاهیاهدا کە هەزیەک لەم دەطەاڵجاهە طەزبەخۆن لە ڕاپەڕا

دەطخىز بۆی دیازی کسدوون، و هاکسێذ کازێک ئەهجام بدەن کە دەچێخە 

چىازچیىەی دەطەاڵجێکی جسەوە مەگەز لە دەطخىزدا دەقێک هەبێذ 

پێچەواهەی ئەمە بخىاشێذ. بەواجایەکی جس ئەم س ێ دەطەاڵجە بەپێی دەطخىز 

)ساإلاان، دەکسێذ  دادەمەشزێً و جایبەجمەهدییەکاهیان بۆ دەطدىیؼان

٢، ٧١٧١ .) 

اقدا بە پێی مادە )      ( لە دەطخىزی کازپێکساو جایبەجمەهدی داهاوی ٢٠لە عێر

یاطاکان بەػێىەی حـس دزاوە بە ئەهجىمەوی هىێىەزان، بەهەمان ػێىە 

( لە پڕۆژەی دەطخىزی هەزێمی ٩١( لە مادە )٠ / بەپێی بسگەی )طێیەم

کىزدطخان جایبەجمەهدی دەزکسدوی یاطاکاوی بەخؼیىە بە پەزلەماوی 

کىزدطخان، هەزوەها دەکسێذ لە چىازچێىەی دەطخىزدا هەهدێ کاز بدزێذ 

بە پەزلەمان کە شیاجس طیفەحی کازگێڕیان هەیە، لەم حاڵەجەدا ئەم کازاهە 

ً بەػێىەی بڕیازی کازگێڕی د ەزهاکسێذ بەڵکى لەطەز ػێىاشی  یاطا دەزدەکسێ

( لە ٩١وەک پەطەهدکسدوی بىدجەی گؼتی کە لە بڕگەی حەوجەم لە مادە )

 پڕۆژەی دەطخىزی هەزێمی کىزدطخان دەقی لەطەز دزاوە.     

بە هىێىەزایەحی دەطەاڵحی جێبەجێ کسدن –لە کاجێدا ئەهجىمەوی وەشیسان      
 

( لە پڕۆژەی دەطخىزی هەزێم و بڕگەی ٢٦مادە ) بەپێی بڕگەی پێىجەم لە  –

( لە دەطخىزی کازپێکساوی عێراق جایبەجمەهدی دەزکسدوی ٨١طێیەم لە مادە )

ڕێىماییەکاوی هەیە بە ئاماجی جێبەجێ کسدوی یاطاکان. هەزوەها بەپێێ  پێڕەو و

( لە پڕۆژەکە ئەهجىمەوی وەشیسان دەجىاهێذ ٢٦بڕگەی چىازەم لە مادە )

ا ئامادە بکاث و پێؼکەغ بە پەزلەماوی بکاث، ئەمەغ لە بڕگەی پڕۆژە یاط

اقدا دوپاث کساوەجەوە. وا باػترە لەم ٨١دووەم لە مادە ) ( لە دەطخىزی عێر

حاڵەجەدا ئەو پڕۆژە یاطایاهەی کە لەالیەن ئەهجىمەوی وەشیساهەوە 

 پێؼکەغ بە پەزلەمان دەکسێذ و پەیىەطتن بە ڕێکخظخنی یەکێک لە ماف و
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ییە گؼخییەکان ئاڕاطخەی لیژهە پظپۆڕ و جایبەجمەهدەکاوی پەزلەمان ئاشاد

مەبەطتی دوبازە داڕػدىەوەیان بە هاوکازی ڕێکخساوەکاوی  بکسێً بە

 کۆمەڵگەی مەدەوی و دەشگای طەزبەخۆی مافەکاوی مسۆڤ.

کەواجە دەجىاهین بڵین کە یاطاداهەزی ئاطایی جایبەجمەهدی هییە لە      

ێىماییەکاهدا و هاکسێذ طەزپێچی ئەو ڕێظا دەطخىزیاهە بکاث دەزکسوی پێڕەو و ڕ 

کە دەطتڕۆییەکاوی ڕێکدەخاث، لەبەزئەوەی بیرۆکەی جایبەجمەهدی لە 

 دەبێذ کە هاوەخنی پڕەوظیپی جیاکسدهەوەی دەطەاڵجەکاهەوە لەدایک

دیازی کسدوی  ئاماهجی ڕێکخظخنی طەزجەم دەطەاڵجەکان و

پێڕەو و ڕێىماییەکان بەػێىەی یاطا لەالیەن  دەطتڕۆییەکاهیاهە، بۆیە دەزکسوی

دەطەاڵحی یاطاداهاهەوە بە شیادەڕۆیی دادەهسێذ بۆ جایبەجمەهدییەکاوی کە 

 دەطخىز بۆی دیازی کسدووە. 

لێرەدا پسطیازێکی گسهگ دێخە ئازاوە، ئایا دەکسێذ دەطەاڵحی جێبەجێکسدن      

دییە گؼخییەکان لە ڕێگەی دەزکسدوی بڕیازەوە پیادەکسدوی ماف و ئاشا

ڕێکبخاث پاڵپؼذ بە ڕاطپازدوی پەزلەماوی )الخفىيض البرملاوي(؟ بە 

واجایەکی جس ئایا دەگىهجێذ دەطەاڵحی یاطادان بە ڕاطپازدن 

جایبەجمەهدییەکاوی لە ڕێکخظخنی ماف و ئاشادییە گؼخییەکان بداث بە 

 دەطەاڵحی جێبەجێکسدن؟

ێگەیان بە ڕاطپازدوی پەزلەماوی لەڕاطدیدا بەػێکی شۆز لە دەوڵەجان ڕ       

داوە پاغ هاجىە دی جەواوی ئەو مەزجاهەی کە لەهێى دەطخىزدا دەقی لەطەز 

هاجىوە، وە شۆزیىەی دەطخىزەکان جەنها لە بازودۆخە هەاڵوێسکساوەکاهدا 

)الظسوف الاطخثىائيت( ڕێگەیان بەو ڕاطپازدهە داوە، ئەمەغ شۆز بە ڕوووی لە 

اقدا دەزدەکەوێذ ٢٠بڕگەی هۆیەم لە مادە ) ( لە دەطخىزی کازپێکساوی عێر

کە دەڵێذ دەکسێذ ئەهجىمەوی هىێىەزان دەطتڕۆیی پێىیظذ بظپێرێذ بە 

بخىاهێذ کازوبازی واڵث  طەزۆکی ئەهجىمەوی وەشیسان بەػێىەیەک

بەڕێىەبەزێذ لە کاحی ڕاگەیاهدوی ػەڕ و بازی هائاطاییدا، وە ئەم 

ذ بە مەزجێک دژ هەوەطخێخەوە لەگەڵ جایبەجمەهدییاهە بە یاطا ڕێکدەخسێ

دەطخىزدا، پێىیظخە لەطەز طەزۆکی ئەهجىمەوی وەشیسان ئەوڕێکازاهەی 

 هىێىەزان لە گسجىهیەجیەبەز و دەزئەهجامەکان بخاجە بەزدەم ئەهجىمەوی

دوای کۆجایی هاجيیان. بەاڵم لە بازودۆخە ئاطاییەکاهدا  ماوەی پاشدە ڕۆژ لە

ڕاطپازدوی  پاڵپؼتی پەزلەمان بکاث بۆ هاکسێذ کە هیچ دەقێک بەدی

هەهدێ جایبەجمەهدییەکاوی لە داهاوی یاطادا، هەز بۆیە  حکىمەث لە

ڕاطپازدوی پەزلەماوی لە بازودۆخی ئاطاییدا بە پىچەڵ هەژماز دەکسێذ و 

 پیادەکسدوی ماف و ئاشادییە گؼخییەکان کۆجىبەهد دەکاث. 

دەطخىزی هەزێمی کىزدطخاهدا ئەوەی جێگەی طەزهجە لێرەدا لە پسۆژەی      

ڕێگە بە طەزۆکی هەزێمی کىزدطخان دزاوە کە مەزطىم دەزبکاث و هێزی 

یاطایی هەبێذ لە کاحی ڕوداوی مەجسس ی لەهاکاودا بەو مەزجەی بە ڕاوێژکسدن 

بێذ لەگەڵ طەزۆکی پەزلەمان و ئەهجىمەوی وەشیساهدا، هەزوەها دەبێذ 

ەمان جاوەکى پەطەهدی بکاث و بخسێخە بەزدەم یەکەمین کۆبىهەوەی پەزل

دەسخىزی هەزێمی کىزدسخان، هێزی یاطایی بەدەطذ بهێىێذ )پڕۆژەی 

(. کەواجە طەزۆکی هەزێم دەجىاهێذ لە ٦٥، بسگەی خەوجەم لە مادە ٢٠٠٩

یاطاکان بداث بە خىدی  بازودۆخی هەاڵوێسکساودا جایبەجمەهدی دەزکسدوی

 اوی کىزدطخاهەوەخۆی بەبێ ئەوەی پێىیظذ بکاث لەالیەن پەزلەم

 هەزێمدا لە هەاڵوێسکساو لە بازودۆخی ڕابظپێرێذ، لەکاجێکدا ڕاگەیاهدوی

دەسخىزی هەزێمی کىزدسخان، جایبەجمەهدییەکاوی طەزۆکی هەزێمە )پڕۆژەی 

(. ئەم هەڵىێظخەی داهەزی پڕۆژەی ٦٥، بسگەی هەصخەم لە مادە ٢٠٠٩

ڕەخىەیە، لەبەزئەوەی کىزدطخان لەم بابەجەدا جێگەی  دەطخىزی هەزێمی

 دەبێخەهۆی  دەطەاڵجەکان و جیاکسدهەوەی پڕەوظیپی لەگەڵ دژ دەوەطخێخەوە

ئاشادییە گؼخییەکان، بۆیە داوا دەکەیً  چىازچێىەی ماف و طىىزدازکسدوی

لە دەطخىزی داهاجىوی هەزێمی کىزدطخاهدا بەهەمان ػێىەی دەطخىزی 

حی جێبەجێکسدن بۆ کازپێکساوی عێراق دەطتڕۆیی لە ڕاطپازدوی دەطەاڵ

 دەزکسوی یاطاکان لە بازودۆخە هەاڵوێسکساوەکاهدا بدزێذ بە پەزلەمان.                  

 

 دووەم: پایەی ػێىە )الؼکل(:

بۆئەوەی یاطایەک بە دەطخىزی لە قەڵەم بدزێذ دەبێذ بەپێی ئەو      

 ػێىەیە دەزبکسێذ کە دەطخىز داوای کسدووە، واجە دەبێذ ڕەچاوی جەواوی 

ئەو ڕێکاز و ماوە یاطاییاهە بکسێذ کە دەطخىز بە پێىیظتی داهاوە بۆ جەواو 

کسدوی پسۆطەی یاطاداهان، ئەم ڕێکاز و فۆزماهەی کە یاطاداهەزی دەطخىزی 

دەقی لەطەز داوە بە گسەهخییەک دادەهسێذ بۆ ماف و ئاشادییەکان، وەک 

او، بۆیە طصای ڕێکازی گفخىگۆ کسدن و جەواوکسدوی هیظابی یاطایی دیازی کس 

دەزچىون لە یەکێک لەو ڕێکازاهەی کە دەطخىز بڕیازی لەطەز داوە بسیدیە لە 

 هادەطخىزی بىووی یاطاکە.

لەو ڕێکازاهەی کە پێىیظخە ڕەچاو بکسێذ بۆ داهاوی یاطایەکی دیازی کساو،      

( لە پڕۆژەی دەطخىزی هەزێمی کىزدطخان دەقی لەطەز ٦٦وەک ئەوەی مادە )

ێذ ئەهدامی پەزلەمان طىێىدی دەطخىزی بخىاث پێؽ داوە کە دەب

( لەهەمان پڕۆژەدا دەقی لەطەز ئەوەی ٦٨دەطدبەکازبىووی، هەزوەها مادە )

ئەهدامەکاوی  ڕەهای کە هیظابی یاطایی پەزلەمان بە ئامادەبىووی شۆزیىەی

دەبێذ و بڕیازەکاهیش ی بە دەهگی شۆزیىەی ئامادەبىوان دەزدەچً مەگەز 

یاخىد پێڕەوی هاوخۆ بە پێچەواهەی ئەوە هاجبێذ. وە لە  دەقێکی یاطایی

اقدا بەپێی بڕگەی لە مادەی ) ( هیظابی یاطایی ٩٥دەطخىزی کازپێکساوی عێر

ئەهدامەکاوی دیازی  ڕەهای بە ئامادەبىووی شۆزیىەی ئەهجىمەوی هىێىەزاوی

کسدوە، بەاڵم بەپێێ بسگەی دووەم لەهەمان مادەدا ئاماژەی بەوە کسدووە کە 

ەزکسدوی بڕیازەکان لە ئەهجىمەوی هىێىەزان بەشۆزیىەی طادە دەبێذ دوای د

 .(٩) جەواوکسدوی هیظابی یاطایی مەگەز بە پێچەواهەی ئەوە دەق هاجبێذ

ئەوەی جێگەی ئاماژەداهە لە پڕۆژەی دەطخىزی هەزێمی کىزدطخان و     

ی بەػێکی شۆز لە دەطخىزی دەوڵەجان هیچ دەقێک هادۆشیخەوە کە ػێىەیەک 

دیازی کساوی بە مەزج داهسابێذ بۆ دەزکسدوی یاطایەک کە ڕێکخەزی ماف و 

ئاشادییە گؼخییەکاهە، بە پێچەواهەوە لە ڕێکخظخنی هەهدێ بابەحی جسدا ئەوە 

( لە دەطخىزی ٠٧١بە ڕوووی بەدی دەکسێذ وەک ئەوەی لە دەقی مادە )

ەطەز ( دا هاجىوە کە دەهگدان ل٠٥٥٢هەمىازکساوی جەشائیر بۆ طاڵی )

یاطای ئەهدامی )القاهىن العضىي( بە شۆزیىەی ڕەهایی ئەهداماوی 

ئەهجىمەوی گەلی هیؼدیماوی و س ێ لەطەز چىازی ئەهداماوی ئەهجىمەوی 

. لەم ڕواهگەیەوە و لەبەز گسهگی بابەحی ماف و ئاشادییە (٢)هەجەوە دەبێذ 

می گؼخییەکان بە پێىیظتی دەشاهین لە چىازچێىەی پڕۆژەی دەطخىزی هەزێ

کىزدطخاهدا مادەیەکی جس شیاد بکسێذ بەجۆزێک ئەو یاطایاهەی کە ماف و 

ئاشادییە بىەڕەجییەکان ڕێکدەخەن بەالیەوی کەمەوە بە دەهگی دوو لەطەز 

طێی کۆی ئەهداماوی پەزلەمان دەزبچێذ جاوەکى ڕێگسی بکسێذ لە بەزجەطک 

 ی کساو.         کسدهەوەی چىازچێىەی ئەو ماف و ئاشادییاهە بۆ مەبەطدێکی دیاز 
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 )الؼاًت(: طێیەم: پایەی مەبەطذ

ڕایەڵەی مەبەطذ بسیدیە لە ئەهجامی کۆجایی و دووز و هاڕاطخەوخۆ کە      

 و چىازجێىەی ڕێکخظخنی بۆ بابەحی ماف بگاث لە پێىیظخە یاطاداهەز پێی

 (. ٠٨٦، ٠٥٥٨)عبدالبر،  ئاشادییە گؼخییەکان

وەک ئاػکسایە هەمیؼە مەبەطتی هەمىو یاطایەک بسیدیە لە      

بەزژەوەهدی گؼتی کە یاطاهەز ئاماهجێتی بەدی بهیىیذ لە ڕێگەی دەقە 

یاطاییەکاهەوە، کە ػێىەکەی لە یاطایەکەوە بۆ یاطایەکی جس دەگۆڕێذ بەپێی 

ئەو بىازەی کە یاطاداهەز ڕێکیدەخاث، بۆیە پێىیظخە یاطاداهەز ڕەچاوی 

اث لە کاحی دەزکسدوی یاطاکاهدا، بەپێچەواهەوە یاطاکە بە هادەطخىزی بک 

دادەهسێذ لەبەزئەوەی شیادەڕۆیی کسدووە لەو طىىزەی کە دامەشزێىەزی 

دەطخىزی بۆی دیازی کسدووە و بە الداوی یاطایی )الاهحساف الدؼسيعي( 

(. مەبەطذ لە الداوی یاطایی ٥، ٧١٠١هەژماز دەکسێذ )العـاز، 

اوی دەطەاڵحی جەقدیسییە لەالیەن دەطەاڵحی یاطاداهاهەوە بۆ بەکازهێى

هێىاهەدی ئاماهجێکی جیاواشجس لەوەی کە دەطخىز لە پێىاویدا ئەو 

دەطەاڵجەی پێداوە کە ئەویؽ بەزجەطخەکسدوی بەزژەوەهدی گؼخییە 

. کەواجە بەزژەوەهدی گؼتی بە (٤٨٠ – ٤٧٩، ٢٠١٦و طالب،  ي )العنز 

دەبێذ  طەز دەطەاڵحی جەقدیسی پەزلەمان وکۆجىبەهدێک دادەهسێذ لە

بێذ، گەزها وا دادەهسێذ کە شیادەڕۆیی کسدووە لەو  هەمیؼە پێىەی پابەهد 

طىىزەی کە دەطخىز بۆی کێؼاوە بۆ مەبەطدێکی هاڕەوا. لەم بىازەدا داگای 

لە عێراق چەهدیً حالەحی ڕەث کسدوەجەوە پاڵپؼذ بە الداوی  بااڵی فیدڕاڵی

زێک بۆ هەڵىەػاهدهەوەی یاطاکان، وەک یاطای یاطایی وەک هۆکا

کە طەزپێچی بەهدی یەکەم لە مادە  ٧١١٩( بۆ طاڵی ٠٢هەڵبژازدهەکان ژمازە )

( لە دەطخىزی کازپیکساو کە جیایدا هاجىوە ئەهجىمەوی هىێىەزان لە ٦٥)

ژمازەیەک ئەهدام پێکدێذ بە ڕێژەی یەک کىزس ی بۆ طەد هەشاز کەض لە 

( لە یاطای جاهە ٠٩ە کاجێکدا لە بەهدی دووەم لە مادە )داهیؼخىاوی عێراق، ل

لێدزاودا پؼذ دەبەطخێذ بە پێىەزی ژمازەی کاهدیداوی جۆمازکساوان لە 

( ٠٩جۆمازی هەز پازێصگایەکدا، بۆیە دادگای هاوبساو بڕیازیدا بەوەی کە مادە )

 ،( لە دەطخىزدا٦٥لە یاطای هەڵبژازدهەکان دژ دەوەطخێخەوە لەگەڵ مادە )

الػلیا،  تالاجدادیت املحکمهەزوەها هادەطخىزیی بىووی یاطای ئاماژەپێدزاو )

 (.  تاجدادی / ١٥، ٢٠٠٦

 

لقی دووەم: ڕەهەهدەکاوی دەطەاڵحی جەقدیسی یاطاداهان لە ڕێکخظخنی ماف 

 و ئاشادییە گؼخییەکاهدا:

ڕەهەهدەکاوی دەطەاڵحی جەقدیسی یاطاداهەز ئاطایی لە بىازی ڕێکخظخنی      

ماف و ئاشادییە گؼخییەکان لە هەز دوو پایەی ػىێىگە و هۆدا بىووی هەیە، 

بەاڵم لەگەڵ ئەوەػدا کۆمەڵێک کۆجىبەهدی لەطەز داهساوە لە دەطخىزدا 

ەدەیً لە کە دەبێذ ملکەچی بێذ، لە چىازچێىەی ئەم داخىاشییەدا هەوڵد

 دوو لقدا جاوجىێیان بکەیً.

 

 یەکەم: پایەی ػىێىگە)محل(:

ػىێىگە لە یاطادا بسیدیە لەو ػىێىەوازە یاطاییەی کە ڕیص دەبێذ لە      

 خىدی یاطاکەوە، بەو پێیە بىەمای طەزەکی ئەوەیە کە یاطاداهەز دەطەاڵحی

ذ لەهێىان گىهجاوی دەشاهێ جەقدیسی هەیە لە هەڵبژازدوی ئەو ڕێکازەی کە بە

کۆی بژازدەکاهدا کە لەبەزدەطدیدایە مەگەز دەطخىز دەقی لەطەز ڕێکازێکی 

دەبێذ  یاطاداهەز کۆجکساو کساو دابێذ، لەم حاڵەجەدا دەطەاڵحی دیازی 

واجایەکی جس ػىێىگە  (. بە٠٠، ٧١٠١طەبازەث بە پایەی ػىێىگە )العـاز، 

ەمان لە دەزکسدوی لە بىازی یاطای دەطخىزیدا بسیدیە لە هەجىاهینی پەزل

یاطایەک کە ػىێىگەکەی پێچەواهەی طىىزە دەطخىزییەکاهە یاخىد 

 (. ١٩٦، ٢٠١٢، يپسوظیپە بااڵکاهە کە حىکمی دەطخىز دەکاث )العىض 

پێیان وایە: ئەگەز یاطا هەزدوو خەطڵەحی گؼتی و  هەهدێ لە شاهایان    

دەزبچێذ بۆ داماڵدزاوی )مجسد( جێدا هەبێذ واجە لە ػێىەی بڕیازدا 

جگە لەو حاڵەجاهەی کە دەطخىز وەک  –چازەطەزکسدوی حاڵەحی جاکە کەس ی 

بە  ئەوا طیفەجەکەی وەک یاطا لەدەطذ دەداث و – هەاڵوێس ڕێگەی پێداوە

)باظل( هەژماز دەکسێذ لەبەزئەوەی پێچەواهەی دەطخىزە لەڕووی  پىچەڵ

 جس هەهدێکی کاجێکدا (. لە٦٢٥ ،٧١٠٩بدیس،  و )هقال عً: عمس ػىێىگەوە

دەڵێن: دەزچىوی یاطا بە مەبەطتی چازەطەزکسدوی حاڵەحی جاکە کەس ی 

طیفەحی گؼتی و داماڵدزاو لەدەطذ هاداث و هەز بە یاطا هاو دەبسێذ، بەاڵم 

ئەگەز دەزبچێذ لەالیەن الیەهێکی هاجایبەجمەهدەوە ئەوا یاطایەکی 

ک پایەی هادەطخىزیە لەبەزئەوەی پێچەواهەی پایەی جایبەجمەهدیە هە

 .(٤٤٩، ٢٠٠٠، يػىێىگە )العبعبائ

ئێمە پێمان وایە دەکسێذ یاطایەک دەزبچێذ بە مەبەطتی      

چازەطەزکسدوی حاڵەحی جاکە کەس ی بەبێ ئەوەی طیفەحی گؼتی و داماڵدزاو 

لەدەطذ بداث، لەبەزئەوەی لە هەهدێ حاڵەجدا دەگىهجێذ یاطا جەنها 

ەوی ئەوەیە جێبەجێ بێذ بەطەز بەطەز یەک کەطدا جێبەجێ بێذ مادام ػای

هەز کەطێکدا کە هەمان پێگەی یاطایی هەبێذ. وەک ئەو یاطایەی کە 

ئەهجىمەوی هىێىەزاوی عێراق دەزیکسدووە بە هاوی یاطای جەزخاهکسوی 

طەزۆک کۆمازی پێؼىوی عێراق خاهەوضینی بۆ خێزاوی مىچەی 

 . (٢)عەبدولڕەحمان عازف 

ئاطایی کاجێک پیادەی دەطەاڵحی ئەوەی جێگەی باطە یاطاداهەزی   

جەقدیسی خۆی دەکاث لە ڕێکخظخنی ماف و ئاشادییە گؼخییەکاهدا پێىیظخە 

پابەهد بێذ بەوەی کە ئەو ماف و ئاشادییاهە یاطاغ هەکاث یاخىد بەهەدەزیان 

هەداث یاخىد بەجاڵیان هەکاجەوە لە هاوەڕۆکەکەی یاخىد بەػێىەیاکی 

وابکاث پیادەکسدهیان ئەطخەم بیذ  بەزفساوان کۆجىبەهدیان هەکاث کە

( لە دەطخىزی عێراقی ٦٢(. ئەمە شۆز بە ڕوووی لە مادە )٠٧، ٧١٠١)العـاز، 

( لە پڕۆژەی دەطخىزی هەزێمی کىزدطخان جەختی ١٨کازپێکساو و مادە )

ئەبێذ جەواوی ئەو ماف  –پێؼتر ئاماژەمان پێکسدووە  -لەطەز کساوەجەوە کە 

بە یاطا ڕێکدەخسێً بەػیىەیەک بێذ کسۆکی ماف و ئاشادییە گؼخییاهەی کە 

 و ئاشادییەکە هەػێىێىێذ.

لەجەک ئەو کۆجىبەهدەی کە لە بەػێکی شۆزی دەطخىزەکاهدا هاجىوە کە      

بەػێىەیەکی گؼتی بەطەز طەزجەم ماف و ئاشادییەکاهدا جێبەجێ دەبێذ و 

بەهد پێىیظخە لەطەز یاطاداهەزی ئاطایی لە کاحی ڕێکخظخيیان پێىەی پا

بێذ، هەهدێ لە بەڵگەهامە دەطخىزییەکان بۆ بەػێک لە ماف و ئاشادییە 

بىەڕەجییەکان بە جیا کۆجىبەهدی جایبەحی بۆ داهاوە، وەک یاطای بىەڕەحی 

کە لە بسگەی دووەم لە مادە یاهصەدا دەقی داوە لەطەز  ٠٥٦٥ئەڵماوی بۆ طاڵی 

طا هەبێذ و جەنها ئەوەی کە هاکسێذ ئاشادی هاجىچۆکسدن کۆث بکسێذ بە یا

لەو حاڵەجاهەی ػىێيێک بە جەواوەحی پێکهاجەی بىەڕەحی ژیاوی جێدا هەبێذ 

یاخىد پێىیظذ بێذ بۆ دوزخظدىەوەی مەجسطیەک بۆ طەز ئاطایش ی واڵث 

یاخىد بۆ بەزەهگازبىهەوەی پەجایەک بێذ یاخىد بۆ دوزخظدىەوەی ڕوداوێکی 
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ڕوداوی جاواهەکان. طسوػتی بێذ یاخىد پێىیظذ بێذ بۆ خۆپازاطتن لە 

کۆجىبەهدی جایبەحی داهاوە بۆ  ٧١١٩هەزوەها دەطخىزی عێراق بۆ طاڵی 

هەهدێ لە ماف و ئاشادییە گؼخییەکان، وەک ئەوەی لە بڕگەی یەکەم لە 

( دەقی لەطەز داوە کە دەڵێذ: "هەز جاکێک مافی پازاطخنی ٠٢مادە )

ەبێذ لەگەڵ جایبەجمەهدی کەطێتی خۆی هەیە بەو ػێىەیەی کە هاجەبا ه

( لەهەمان ١٨مافی کەطاوی دیکە و ئادابی گؼدیدا"، هەزوەک مادە )

دەطخىزدا دەقی داوە لەطەز: "دەوڵەث ئەم خااڵهەی خىازەوە دەگسێخە 

 ئەطخۆ بەمەزجێک هەبێـخە هۆی جێکچىووی یاطا و ئادابی گؼتی:

 یەکەم: ئاشادی دەزبڕیً بە هەمىو ػێىاشەکان. 

ڕۆژهامەگەزی و چاپکسدن و ئاگادازی و ڕاگەیاهدن و دووەم: ئاشادی 

 باڵوکسدهەوە.

 طێیەم: ئاشادی کۆبىوهەوە و خۆپیؼاهداوی هێمىاهە بە یاطا ڕێکدەخسێذ".

لەو دەقاهەی سەزەوە جیبینی ئەوە دەکەیً کە دەسخىزی کازپێکساوی      

گىهجاوی غێراق کۆجىبەهدێکی جایبەحی داهاوە کە ئەویط بسیدیە لە هاوصێىە و 

هەهدێ لە ماف و ئاشادییەکان لەگەڵ سیسخەمی گضتی و ئادابی  ت()مطابق

گضدیدا، ئەویط سەبازەث بە هەزیەک لە مافی جایبەجمەهدێتی و ئاشادیەکاوی 

بەهەمان صێىە ئاشادی  و ڕاگەیاهدن چاپکسدن و ڕۆژهامەگەزی و دەزبڕیً و

خەمی گضتی و )سیس خۆپیؼاهداوی هێمىاهەیە. دەطخەواژەی کۆبىوهەوە و

ئادابی گضتی( زاسخەوخۆ ئەوە بە بیرماهدا دەهێىێذ کە دەبێخەهۆی 

بەزجەسکسدهەوەی ماف و ئاشادییە بىەڕەجییەکان بە بیاهىوی بەزژەوەهدی 

 گضتی.

یەک خاڵەجدا  پسۆژەی دەسخىزی هەزێمی کىزدسخان، جەنها لە سەبازەث بە     

سایی لە زێکخستی ماف و جایبەحی داهاوە لەسەز یاساداهەزی ئا کۆجىبەهدی

ئاشادییە گضخییەکاهدا، ئەویط بسیدیە لە زەچاوکسدوی زێساکاوی دادپەزوەزی 

کۆمەاڵیەحی پەیىەسذ بە مافەکاوی کسێکاز و پەیىەهدی هێىان کسێکاز و خاوەن 

( لە پڕۆژەکەدا دەقی داوە ٢٤کاز، بەصێىەیەک بڕگەی پێىجەم لە مادە )

بۆ کازی یەکسان هەقدەستی یەکسان لەسەز: "کسێکاز مافی ئەوەی هەیە 

یاساش پەیىەهدی هێىان کسێکاز و خاوەن کاز لەسەز بىەماکاوی  وەزبگسێ و بە

ئابىزی زێکدەخسێذ، لەگەڵ زەچاو کسدوی زێساکاوی دادپەزوەزی 

 کۆمەاڵیەحی".

لێرەدا دەگەیىە ئەو ڕایەی کە دەکسێذ لە چىازچێىەی دەطخىزدا دوو جۆز      

طاداهەزی ئاطایی دابنرێذ لە ڕێکخظخنی ماف و ئاشادییە کۆجىبەهد لەطەز یا

گؼخییەکاهدا، جۆزی یەکەم بسیدیە لەو کۆجىبەهدەی کە بە ػێىەیەکی گؼتی 

بەطەز هەمىو ماف و ئاشادییەکاهدا جێبەجێ دەبێذ، هەزوەها دەکسێذ لەپاڵ 

ئەوەػدا کۆجىبەهدی دووەم بەطەز یاطاداهەزدا بظەپێنرێذ و پابەهد بکسێذ 

کە جایبەث بێذ بە جۆزێکی دیازی کساو لە ماف و ئاشادییە گؼخییەکان.  پێىەی

هەزدوو حۆزەکە لە چىازچێىەی پڕۆژەی دەطخىزی هەزێمی کىزدطخاهدا 

طەبازەث بە جۆزی یەکەمیان کە کۆجىبەهدێکی گؼخییە لە بىووی هەیە، 

( لە پسۆژەکەدا ئاماژەی پێکساوە، بەاڵم طەبازەث بە جۆزی دووەم ١٨مادە )

(ی پڕۆژەکەدا ٢٤مادە )ە کۆجىبەهدێکی جایبەجە جەنها لە یەک جێگەدا لە ک

دەقی لەسەز هاجىوە کە ئەویط بسیدیە لە زەچاوکسدوی زێساکاوی دادپەزوەزی 

کۆمەاڵیەحی لەالیەن یاساداهەزی ئاساییەوە لە ڕێکخسخنی مافەکاوی کسێکاز و 

دەشاهین کە لە  پێىیظتی بۆیە بەپەیىەهدی هێىان کسێکاز و خاوەن کازدا. 

کۆجىبەهدی  هەزێمدا لەپاڵ ئەو کۆجىبەهدەدا هەهدێ داهاجىوی دەطخىزی

ئاشادییە گؼخییەکان، جاوەکى  و لە ماف هەهدێ دیکەغ دابنرێذ لەطەز

بەجەواوەحی ڕێگس بێذ لەبەزدەم پەزلەماهدا لە شیادەڕۆیی کسدن لەو دەطەاڵجە 

جەقدیسییەی کە هەیەحی و پیادەکسدوی ئەو ماف و ئاشادییاهە لەالیەن 

 هاواڵجیاهەوە هەکەوێخە مەجسطییەوە. 

 

 دووەم: پایەی هۆ )الظبب(:

و ئاشادییە گؼخییەکان ڕێکدەخەن خۆی  پایەی هۆ لەو یاطایاهەی کە ماف     

لەو بازودۆخەدا دەبیيێخەوە کە وا لە یاطاداهەز دەکاث کە یاطایەکی لەبازەوە 

(. ئەوەی جێگەی ئاماژەپێداهە ئەو ٠٥٨، ٧١٠٩دەزبکاث )عمس و بدیس، 

 بازودۆخاهەی کە وا لە ئیدازە دەکاث کە بڕیازێکی کازگێڕی دەزبکاث جیاواشە لە

لەبەزئەوەی هەمیؼە یاطا پاڵپؼذ بە بازودۆخێکی دیازی بىازی یاطادا، 

کساو دەزهاچێذ بەڵکى لەژێس ڕۆػىایی طیاطەجێکی دیازی کساودا دەزدەکسێذ 

. هەزوەک طەزپێچی یاطاکان بۆ (٤٨٠، ٢٠١٦و طالب،  ي بۆ داهاجىو )العنز 

 دەطخىز لە بىازی هۆدا لە دوو ئەگەز جێپەڕ هاکاث:

طخىزیی هۆکازی دیازی کساو دادەهیذ بۆ ئەگەزی یەکەم: یاطاداهەزی دە .٠

دەزکسوی یاطایەک واجە هاجىەدی ئەو بازودۆخە بە پێىیظذ دەشاهێذ، 

لەم حاڵەجەدا دەبێذ یاطاداهەزی ئاطایی ڕەچاوی ئەو بازودۆخە بکاث 

کاحی دەزکسدوی یاطاکەدا بەپێچەواهەوە هێزی یاطایی خۆی  لە

 لەدەطذ دەداث. 

 

ەطخىزیی هیچ هۆکازێکی دیازی کساو ئەگەزی دووەم: یاطاداهەزی د .٧

واجە بە ڕەهایی لەالیەن یاطاداهەزی ، داهاهیذ بۆ دەزکسوی یاطایەک

ئاطاییەوە جەقدیسی بازودۆخەکە دەکسێذ، لەم حاڵەجەدا دادگای 

دەطخىزی هاجىاهێذ چاودێسی دەطەاڵحی جەقدیسی پەزلەمان بکاث 

ە طىىزی ئەمەغ پاڵپؼذ بە پسوظیپی جیاکسدهەوەی دەطەاڵجەکان ک

 هێىان دەطەاڵجەکاوی كێؼاوە و هاکسێذ هەمىاز بکسێخەوە.

وەک ئاػاکسایە یاطاداهەزی ئاطایی دەطەاڵحی جەقدیس کسدوی      

بازودۆخەکاوی هەیە بۆ دەزکسدوی یاطاکان، بەاڵم ئەم دەطەاڵجەی بەػێىەی 

ڕەها هییە بەڵکى لە هەهدێ حاڵەجدا کە دەطخىز دیازی کسدووە طەزۆک کۆماز 

طەاڵحی دەزکسدوی یاطای هەیە لەڕێگەی بڕیازەکاهیەوە، لەم بازەدا دە

طەزۆک کۆماز لەپاڵ مەزجەکاوی جسدا کۆجکساوە بە بىووی ڕەگەشی پێىیظتی 

کە ڕێگەی پێدەداث یاطا  بازودۆخێک)عىـس الضسوزة( کە بسیدیە لە بىووی 

یدا ، جاوەکى هیچ بىازێک لەبەزدەمالاطخثىاء(دەزبکاث بەػێىەی هەاڵوێس )

هەبێذ لە بەکازهێىاوی دەطەاڵجەکەیدا کە کازیگەزی هەزێنی لەطەز ماف و 

 (. ٠٥٨، ٧١٠٩ئاشادی جاکەکان دزوطذ بکاث )عمس و بدیس، 

 

 

داخىاشی دووەم: چاودێسی دەطخىزیی لەطەز دەطەاڵحی یاطاداهەزی ئاطایی 

 لە ڕێکخظخنی ماف و ئاشادییە گؼخییەکاهدا:

خىزیی بىووی یاطاکان بە یەکێک لە گسهگتریً چاودێسی کسدن بەطەز دەط     

بابەجەکاوی بىازی دەطخىزی دادەهسێذ، بەو پێیەی کازکسدن بەم چاودێسییە 

پابەهدی لەطەز یاطاداهەزی ئاطایی دزوطذ دەکاث کە یاطاکان هاوػێىەی 

حىکمەکاوی دەطخىز دەزبکاث، لەبەزئەوەی دەطخىز بە بااڵجسیً ڕێظای 
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ە دەوڵەجدا بەپێی هەزدوو پڕەوظیپی بااڵیی دەطخىز و یاطایی هەژماز دەکسێذ ل

 .      (١٠، ١٩٧٨الباش، پلەبەهدی ڕێظا یاطاییەکان )

لەڕاطدیدا بابەحی ملکەچی دەطەاڵحی جەقدیسی یاطاداهەزی ئاطایی بۆ      

چاودێسی دادگا جێگەی هاکۆکییە لەهێى شاهاکاوی بىازی یاطای دەطخىزیدا، 

دوی دەطتڕۆیی یاطاداهان لەالیەن یاطاداهەزەوە هەهدێکیان دەڵێن پیادەکس 

بەپێی دەطەاڵجە جەقدیسییەکەی دەچێخە دەزەوەی چىازچێىەی چاودێسی 

دادوەزییەوە، بەو پێیەی گىهجاویی یاطا )مالءمت الدؼسيع( بە یەکێک لە 

 ڕوالەجەکاوی دەطەاڵحی جەقدیسی یاطاداهەزی ئاطایی هەژماز دەکسێذ،

طىىزی دەطتڕۆیی یاطاداهان هەژماز دەکسێذ کە هەزوەها بە پێؼێلکسدوی 

لەالیەن داهەزی دەطخىزییەوە کێؼساوە بۆ یاطاداهەزی ئاطایی کە ئەمەغ دژ 

، ٢٠٠٠، يدێخەوە لەگەڵ پڕەوظیپی جیاکسدهەوەی دەطەاڵجەکان )العبعبائ

لەگەڵ ئەوەی داهدەهێن بەوەی کە  –بەاڵم بەػێکی جس لە شاهایان (. ٤٧٨

ەکێک لە بژازدەکان دادەهسێذ کە بەجێهێڵساوە بۆ گىهجاوی یاطا بە ی

پێیان وایە چاودێسی دادوەزی هەز دەمێىێخەوە لەطەز  – یاطاداهەزی ئاطایی

دەطەاڵجە جەقدیسییەکەی، ئەمەغ لەپێىاو دڵىیابىون لە مەودای پازاطخنی 

حىکم و ڕێظاکاوی دەطخىز لەالیەن یاطاداهەز و گىهجاوی ئەو چازەطەزەی 

ی دەکاث لەگەڵ ئەو ئاماهجەی کە دامەشزێىەزی دەطخىزیی کە دەطدىیؼاو

 .(٤٧٨، ١٩٩٨بى املجد، أمەبەطدێتی بیهێىێخەدی )

بەهەمان ػێىە بۆچىووی جیاواش هەیە لە هەڵىێظتی دادگاکاهدا لەم      

بابەجەدا، بەػێىەیەک بەػێکیان دەڵێن دەطەاڵحی جەقدیسی دزاوە بە 

ػتریً بژازدە لەهێىان کۆی بژازدەکاهدا یاطاداهەزی ئاطایی بۆ هەڵبژازدوی با

کە شیاجس گىهجاوە لەو بابەجەی کە ػىێىگە )محل(ی زێکخظدىەکەیە بەبێ 

ئەوەی ملکەچی چاودێسی دادوەزی بێذ. لە کاجێکدا بەػێکی جسیان بەزەو ئەو 

ئاڕاطخەیە دەڕۆن کە مەودای گىهجاوی ئەو چازەطەزەی کە یاطاداهەز 

زدەکاهدا لەالیەن دادگاوە چاودێسی دەکسێذ، هەڵیدەبژێسێذ لەهێى کۆی بژا

ئەمەغ ماهای وایە کە دادگاکان بەػداز دەبً لەگەڵ پەزلەماهدا لەو 

مغدز دەطتڕۆییەی کە هەیەحی لە داهاوی یاطاکاهدا )بالجیالوی خالد، 

 وما بعدها(. ٧٧٨، سابق

اقدا بابەحی چاودێسی کسدن بەطەز دەطخىزی بىووی یاطاکان لە  لە      عێر

( ڕێکخساوە، و ئەم کازەش ی طپازدووە بە ٧١١٩ىازچێىەی دەطخىزی طاڵی )چ

هەز لەو بازەیەوە  (،٥١بڕگەی یەکەم لە مادە )`دادگای بااڵی فیدڕاڵی بەپێی 

دادگاکە لە چەهدیً حاڵەجدا دەقە یاطاییەکاوی ڕەجکسدۆجەوە بە بیاهىی 

ادگایە طەیسی هادەطخىزی بىوهیان. ئەوەی جێگەی ئاماژەپێداهە لێرەدا ئەم د

ڕەوایەحی یاطا کازپێکساوەوکان دەکاث و چاودێسییەکەی بەػێىەی پاػکۆیە 

)السقابت الالحقت(، واجە طەیسی پڕۆژە یاخىد پێؼيیازە یاطاییەکان هاکاث 

پێؽ دەزچىوهیان بەڵکى جەنها طەیسی یاطا دەزچىوەکان دەکاث پاغ ئەوەی 

دادگای بااڵی فیدڕاڵی ڕەحی دەچێخە بىازی جێبەجێ کسدهەوە. لەم ڕواهگەیەوە 

کسدەوە کە دەطتڕۆیی هەبێذ لە طەیسکسدوی بابەحی دزوطتی دەهگدان 

اقدا ئەگەزچی داواکازان  لەطەز پڕۆژە یاطایی پێکهێىاوی هەزێمەکان لە عێر

دووەم( لە دەطخىزی کازپێکساو داواکەیان  / ٩٧پاڵبؼذ بە دەقی مادە )

یازی ئەهجىمەن بدزێذ لەبەزدەم جىاڵهدبىو کە دەڵێذ: "دەکسێذ جاهە لە بڕ 

 دادگای بااڵی فیدڕاڵیدا لە ماوەی س ی ڕۆژدا لە بەزوازی دەزچىووی بڕیازەکە"

 (. تاجدادی / ١٨، ٢٠٠٦الػلیا،  تالاجدادیت املحکم)

( لە پسۆژە دەطخىزی هەزێم ٥٠طەبازەث بە هەزێمی کىزدطخان، مادە )     

دەقی داوە لەطەز دامەشزاهدوی دادگای دەطخىزی بەپێی یاطایەک، و 

دەطتڕۆیی چاودێسی کسدن بەطەز دەطخىزی بىووی یاطاکان بەخؼساوە بەم 

دادگایە، ئەویؽ لەطەز داوای طەزۆکی هەزێمی کىزدطخان یان ئەهجىمەوی 

یسان یان دە کەض لە ئەهداماوی پەزلەمان. هەزوەها بەپێی بڕگەی دووەم وەش 

( لەهەمان پڕۆژە هەمىو کەطێکی خاوەن بەزژەوەهدی ١٨لە مادە )

ڕاطخەوخۆ دەجىاهێذ لەبەزدەم دادگای دەطخىزی جاهە بداث لەو یاطایاهەی 

کە هادەطخىزیً و کۆجىبەهدی مافێک دەکەن کە لە دەطخىزدا داهیپێداهساوە. 

( لە پڕۆژەکە دادگای دەطخىزی ٥٩وە بەپێی بڕگەی طێیەم لە مادە )

هەڵدەطخێذ بە یەکالی کسدهەوەی ئەو دەفعاهەی کە لە داوایەکدا 

پێؼکەش ی دەکسێذ طەبازەث بە دەطخىزی هەبىووی یاطایەک، و دەبێذ 

دادگاکەغ خىدی داواکە دوابخاث جا ئەو کاجەی ئاکامی دەفعەکە یەکال 

 دەکاجەوە.     

لە کۆجاییدا دەڵێین هەز یاطایەک کە لەالیەن یاطاداهەزەوە دەزدەچێذ      

ئەوا دەکەوێخە ژێس چاودێسی دەشگایەکی  بۆ ڕێکخظخنی بابەجێکی دیازی کساو

دادوەزی جایبەجمەهدەوە، کە دەطتڕۆیی هەیە بۆ ڕەجکسدهەوەی یاطاکە 

بااڵییان  ئەگەزهاجىو طەزپێچی حىکمەکاوی دەطخىز بێذ بەو پێیەی ڕێظاکاوی

هەیە بەطەز طەزجەم یاطا کازپێکساوەکاوی دەوڵەجدا، ئەو دەشگایە لە 

اقدا بسیخییە لە دادگای بااڵی فیدڕاڵی و لە هەزێمی کىزدطخاهدا دادگای  عێر

دەطخىزیەوە. بەاڵم ئەم دادگایە لە هەزێمی کىزدطخان هەجا ئێظخا بىووی هیە، 

ە گسهگ دەشاهین جاوەکى بۆیە دامەشزاهدوی دادگای دەطخىزی لە هەزێم ب

دەطتڕۆیی هەبێذ بۆ یەکالی کسدهەوەی کۆی ئەو كێؼە دەطخىزییاهەی کە 

لە هەزێم دێىە ئازاوە، لەهێىیاهدا چاودێسی کسدن بەطەز دەطخىزی بىووی 

جەواوی ئەو یاطایاهەی کە لە پەزلەماوی کىزدطخاهەوە دەزدەچێذ بەجایبەحی 

كە بابەحی  –گؼتی ڕێکدەخاث ئەو یاطایاهەی مافێک یاخىد ئاشادییەکی 

و  جاوەکى ڕێگس بێذ لە بەزجەطکسدهەوەی پیادەکسدوی ماف  – جىێژیىەوەکاماهە

 ئاشادییە بىەڕەجییەکان لەالیەن جاکەکاهەوە بە یاطای ئاطایی.     

 

 

 کۆجایی

دوای جەواوکسدوی جىێژیىەوەکەمان، ئاماژە بە گسهگتریً ئەو دەزئەهجام و      

 پێؼيیازاهە دەدەیً کە پێی گەیؼخىویً:  

 

 یەکەم: دەزئەهجامەکان:  

ئاطایی لە ڕێکخظخنی ماف  بەػێىەیەکی گؼتی دەطتڕۆیی یاطاداهەزی  (٠

ە بسیدیە لە هەبىووی دەطەاڵجێکی جەقدیسی، ک داو ئاشادییە گؼخییەکاه

ئاطایی بەخؼساوە بۆ  مەبەطذ لێیی ئەو ئاشادییەیە کە بە یاطاداهەزی 

هەڵبژازدن لەهێىان کۆمەڵێک بژازدەدا لە پیادەکسدوی 

کەی لە دەزکسدوی یاطادا، بەاڵم ئەمە ماهای ئەوە هییە یەجایبەجمەهدی

کە دەطەاڵجێکی ڕەهای هەبێذ بەڵکى دەبێذ پابەهدی ئەو طىىزە بێذ 

ی کسدووە لەپێىاو هێىاهەدی ئاماهجێکی دیازی کساو کە دەطخىز بۆی دیاز 

 کە داهەزی دەطخىز مەبەطدیتی. 
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ماف و ئاشادییە گؼخییەکان کازیگەزیان لەطەز دەطەاڵحی سسوصتی  (٧

یاطاداهەزی ئاطایی هەیە، بەجۆزێک لە بەػێکیاهدا دەطتڕۆیی 

یاطاداهەزی ئاطایی بە جەواوەحی کۆجکساوە و دەطەاڵحی جەقدیسی 

جیایاهدا هییە، بەاڵم طەبازەث بە شۆزیىەی ماف و ئاشادییەکان 

دەطەاڵجێکی جەقدیسیە کە  دەطەاڵحی یاطاداهەز لە ڕێکخظخيیاهدا

 -کىدسخاهدا  هەزێمی دەسخىزی لە پڕۆژەیبەپێی دەطخىز پێیدزاوە. وە 

جەواوی ئەو ماف و ئاشادییاهەی کە   - هاوصێىەی دەسخىزی غێراق

دەکسێذ یاساداهەزی دەقیان لەطەز هاجىوە لە جۆزی دووەمً، واجە 

کی ئاسایی بە یاسایەک هەڵبسخێذ بە کۆجکسدهیان بەمەزجێ کسۆ 

 مافەکە یاخىد ئاشادییەکە پێضێل هەکاث.

 

بە هىێىەزایەحی دەطەاڵحی جێبەجێ کسدن –ئەهجىمەوی وەشیسان  (١
 – 

و پێؼکەغ بە پەزلەماوی بکاث، و  دەجىاهێذ پڕۆژە یاطا ئامادە بکاث

دەػگىهجێذ ئەو پڕۆژە یاطایە جایبەث بێذ بە ڕێکخظخنی یەکێک لە 

 ماف و ئاشادییە گؼخییەکان.   

 

 بە – زچێىەی پسۆژەی دەطخىزی هەزێمی کىزدطخاهدالە چىا (٦

بازودۆخە  هەزێم لە طەزۆکی -دەطخىزەکان پێچەواهەی شۆزیىەی

دەزکسدوی مەزطىمێکەوە کە هێزی یاطایی  هەاڵوێسکساوەکاهدا لەڕێگەی

هەیە دەجىاهێذ دەطتڕۆیی دەزکسدوی یاطاکان بداث بە خىدی خۆی 

کاجێکدا ڕاگەیاهدوی  رێذ، لەبەبێ ئەوەی لەالیەن پەزلەماهەوە ڕابظپێ

بازودۆخی هەاڵوێسکساو بەپێی هەمان پسۆژەی دەطخىز لە 

کىزدطخاهە. ئەم هەڵىێظخە  جایبەجمەهدییەکاوی طەزۆکی هەزێمی

جێگەی ڕەخىەیە، لەبەزئەوەی دژ دەوەطخێخەوە لەگەڵ پڕەوظیپی 

جیاکسدهەوەی دەطەاڵجەکان و دەکسێذ بێخەهۆی طىىزدازکسدوی 

 و ئاشادییەکان.               چىازچێىەی ماف

 

هاوػێىەی شۆزیىەی  –دا لە هێى پڕۆژەی دەطخىزی هەزێمی کىزدطخاه (٩

 –)الؼکل(– دەقێک هادۆشیىەوە کە ػێىەیەکی–دەطخىزی دەوڵەجان 

دیازی کساو بە مەزج دابىێذ طەبازەث بە دەزکسدوی ئەو یاطا 

 ئاطاییاهەی کە ماف و ئاشادییە گؼخییەکان ڕێکدەخەن.

 

ێذ لەهێى دەقەکاوی دەطخىزدا دوو جۆز کۆجىبەهد لەطەز دەکس  (٢

یاطاداهەزی ئاطایی دابنرێذ بۆ ڕێکخظخنی ماف و ئاشادییە 

گؼخییەکان، جۆزی یەکەمیان بسیدیە لەو کۆجىبەهدەی کە بە 

ػێىەیەکی گؼتی بەطەز جەواوی ماف و ئاشادییەکاهدا جێبەجێ دەبێذ، 

بەطەز یاطاداهەزدا لەجەک ئەوەػدا دەگىهجێذ کۆجىبەهدی دووەم 

بظەپێنرێذ و پێىەی پابەهد بکسێذ کە جایبەث بێذ بە جۆزێکی دیازی 

کساو لە ماف و ئاشادییە بىەڕەجییەکان. لەهێى پڕۆژەی دەطخىزی هەزێمی 

طەبازەث بە جۆزی  هەزدوو حۆزەکە بىووی هەیە،کىزدطخاهدا 

( لە پسۆژەکەدا ١٨یەکەمیان کە کۆجىبەهدێکی گؼخییە لە مادە )

ئاماژەی پێکساوە، بەاڵم طەبازەث بە جۆزی دووەمیان کە کۆجىبەهدێکی 

(ی پڕۆژەکەدا دەقی لەسەز ٢٤مادە )جایبەجە جەنها لە یەک جێگەدا لە 

ی هاجىوە، کە ئەویط بسیدیە لە زەچاوکسدوی زێساکاوی دادپەزوەز 

کۆمەاڵیەحی لەالیەن یاساداهەزی ئاساییەوە لە ڕێکخسخنی مافەکاوی 

 کسێکاز و پەیىەهدی هێىان کسێکاز و خاوەن کازدا.

 

طەزجەم ئەو یاطا ئاطاییاهەی کە مافێک یاخىد ئاشادییەک  (٢

ڕێکدەخەن دەکەوهە ژێس چاودێسی دەشگایەکی دادوەزی جایبەجمەهدەوە، 

دهەوەی یاطاکان ئەگەزهاجىو بەػێىەیەک دەطتڕۆیی هەیە بۆ ڕەجکس 

بااڵییان هەیە  پێیەی ڕێظاکاوی دەطخىز بً، بەو حىکمەکاوی طەزپێچی

یاطا کازپێکساوەکاوی دەوڵەجدا، ئەو دەشگایە لە هەزێمی  بەطەز جەواوی 

( دادگای ٧١١٥بەپێی پڕۆژەی دەطخىزی هەزێم بۆ طاڵی ) کىزدطخان

خان هەجا ئێظخا دەطخىزیەوە. بەاڵم ئەم دادگایە لە هەزێمی کىزدط

 بىووی هیە.

          

 دووەم: پێؼيیازەکان:  

دەزچىاهدوی دەطخىزێکی مۆدێسن بۆ هەزێمی کىزدطخان لە هصیکتریً  (1

کاجدا بە یەکێک لە کازە پێؼیىەییەکان دەشاهین، بەػێىەیەک 

کۆجىبەهد لەطەز دەطتڕۆیی یاطاداهەزی ئاطایی دابىێذ لە ڕێکخظخنی 

هدا، جاوەکى بەجەواوەحی ڕێگس بێذ لەبەزدەم ماف و ئاشادییە گؼخییەکا

پەزلەماهدا لە شیادەڕۆیی کسدن لەو دەطەاڵجە جەقدیسییەی کە هەیەحی، 

و پیادەکسدوی ئەو ماف و ئاشادییاهە لەالیەن هاواڵجیاهەوە هەکەوێخە 

 مەجسطییەوە.  

 

 کىزدطخاهدا بە داهاجىوی هەزێمی لە دەطخىزیپێىیستی دەشاهین  بە (2

ئاسایی کە هەڵبسخێذ بە  سێذ لە یاساداهەزی بک زێگسی دەق 

زێکخسخنی هەهدێ لەو ماف و ئاشادییە گضخییاهەی کە لەهێى دەسخىزدا 

هاجىون، بە جایبەحی ئەواهەی پەیىەهدیدازن بە ژیان و کەزامەحی 

 مسۆڤەوە.

 

ئەو پڕۆژە یاطایاهەی کە لەالیەن ئەهجىمەوی وەشیساهەوە پێؼکەغ  (3

ڕێکخظخنی یەکێک لە ماف و ئاشادییە دەکسێً و پەیىەطتن بە 

گؼخییەکان، بە پێىیظتی دەشاهین ڕەواهەی الی لیژهە پظپۆڕ و 

جایبەجمەهدەکاوی پەزلەماوی کىزدطخان بکسێً بە مەبەطتی 

هەڵظەهگاهدن و دوبازە داڕػدىەوەیان بە هاوکازی ڕێکخساوەکاوی 

کۆمەڵگەی مەدەوی و دەشگای طەزبەخۆی مافەکاوی مسۆڤ، جاوەکى 

بێخە بەزبەطذ لەبەزدەم بەزجەطکسدهەوەی چىازچێىەی ماف و ب

ئاشادییەکان، بۆیە پێؼيیاز دەکەیً ئەم بابەجە بە دەقێک لە دەطخىزی 

 داهاجىوی هەزێمی کىزدطخاهدا جێگەی بکسێخەوە.

 

بەمەبەطتی ڕێگسی کسدن لە طەزۆکی هەزێمی کىزدطخان لە شیادەڕۆیی  (4

 -ە دەطخىزی داهاجىوی هەزێمدا لە دەطتڕۆییەکاهیدا،   داوا دەکەیً ل

دەطتڕۆیی لە  -بەهەمان ػێىەی دەطخىزی کازپێکساوی عێراق 

 بازودۆخە جێبەجێکسدن بۆ دەزکسوی یاطاکان لە ڕاطپازدوی دەطەاڵحی
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هەاڵوێسەکاهدا لە طەزۆکی هەزێمی کىزدطخان بظەهدزێخەوە و بدزێذ بە 

 پەزلەماوی کىزدطخان.

 

جس جێگەی بکسێخەوە لەهێى دەطخىزی  شۆز بە گسهگی دەشاهین مادەیەکی (5

هەزێمی کىزدطخاهدا، بەػێىەیەک ئەو یاطایاهەی کە ماف و ئاشادییە 

بىەڕەجییەکان ڕێکدەخەن بەالیەوی کەمەوە بە دەهگی دوو لەطەز طێی 

کۆی ئەهداماوی پەزلەماوی کىزدطخان دەزبچێذ، جاوەکى ببێخە 

لە طىىزدازکسدهیان  گسەهخییەک بۆ ئەو ماف و ئاشادییاهە و ڕێگسی بکاث

 بۆ مەبەطدێکی دیازی کساو.

 

کۆجىبەهدی  هەزێمدا هەهدێ داهاجىوی پێؼيیاز دەکەیً لە دەطخىزی (6

جایبەث دابنرێذ لەطەز دەطتڕۆیی یاطاداهەزی ئاطایی لە زێکخظخنی 

ئاشادییە بىەڕەجییەکاهدا، جاوەکى بەجەواوەحی ڕێگس بێذ  و لە ماف هەهدێ

ادەڕۆیی کسدن لەو دەطەاڵجە جەقدیسییەی لەبەزدەم پەزلەماهدا لە شی

کە هەیەحی و پیادەکسدوی ئەو ماف و ئاشادییاهە لەالیەن هاواڵجیاهەوە 

 هەکەوێخە مەجسطییەوە. 

 

دامەشزاهدوی دادگای دەطخىزی بە دەزچىاهدوی یاطایەکی ئاطایی لە  (7

ئەگەزچی خاوەوی بەڵگەهامەی  -هەزێمی کىزدطخان بە گسهگ دەشاهین 

جاوەکى جایبەجمەهدی هەبێذ بۆ یەکالی کسدهەوەی  -بیندەطخىزیؽ هە

طەزجەم ئەو كێؼە دەطخىزییاهەی کە لە هەزێمدا دێخە ئازاوە، 

بىووی ئەو یاطایاهەی کە  لەهێىیاهدا چاودێسی کسدن بەطەز دەطخىزی

کىزدطخاهەوە دەزدەچێذ بەجایبەحی ئەو یاطایاهەی  لە پەزلەماوی

ەخاث، بۆ ئەوەی ڕێگسی بکسێذ مافێک یاخىد ئاشادییەکی گؼتی ڕێکد

لە بەزجەطکسدهەوەی پیادەکسدوی ماف و ئاشادییە بىەڕەجییەکان لەالیەن 

 جاکەکاهەوە. 

 

 طەزچاوەکان و پەزاوێص

 :  پەزاوێصەکانیەکەم: 

طەزدەمی گەػەطەهدوی زێباشی جاکگەزایدا پێی  ماف و ئاشادییەکان لە .1

دەوجسێذ )ماف و ئاشادییە کەطییەکان( بەو پێیەی بڕیازیان لەطەز 

دزاوە جاوەکى لەالیەن جاکەوە پیادە بکسێً، هەزوەها هاودەبسێذ بە 

)مافە ػازطخاهییەکان( لەبەزئەوەی ئەو جاکەی پیادەی دەکاث 

بەاڵم ئەو ی زێکخساودا. ئەهدامێکە لەچىازچێىەی کۆمەڵێکی ػازطخاو

هاوەی کە شیاجس باڵوە لەم سەزدەمەدا لەهێى دەسخىزی دەوڵەجاهدا 

بسیخییە لە )ماف و ئاشادییە گضخییەکان( لەسەز ئەو بىچیىەیەی کە 

هەمىو جاکەکان بەبێ حیاواشی دەجىاهً پیادەی بکەن  لەبەزامبەز 

 دەسەاڵحی گضدیدا.

 

دەطخىزی هەزێمی پسۆژەی پاڵپضذ بە هەزدوو یاسای پەسەهدکسدوی  .2

( بۆ ساڵی ٩و یاسای  ژمازە ) ٢٠٠٨( بۆ ساڵی ١٦ژمازە )کىزدطخان 

دەطخىزی هەزێمی سەبازەث بە هەمىازی یەکەمی پسۆژەی  ٢٠٠٩

پڕۆژەی دەطخىزی هەزێمی  ٢٠٠٨( بۆ ساڵی ١٦ژمازە )کىزدطخان 

( لە پەزلەماوى کىزدسخاهەوە پەسەهد کسا، ٢٥/٦/٢٠٠٩لە )کىزدطخان 

بەهۆي هاکۆکى هێىان الیەهە سیاسییەکان لەسەز بەصێک لە  بەاڵم

بڕگە و ماددەکاوى دەسخىز بە جایبەث ئەو بڕگاهەي پەیىەهدي بە حۆزی 

سیسخەمى سیاس ی و چۆهیەحى بەڕێىەبسدوى هەزێم هەبىو پڕۆژەکەي 

پڕۆژەکە ڕێچکە  ڕێگس بىون لەوەي و هاکۆکییە سیاسییەکان وەسخاهد

 (دا بە٧١٠٩پاػان لە ماهگی ئایازی طاڵی )یاطاییەکەي جەواو بکاث. 

هىطیىەوەی دەطخىزی هەزێمی  بڕیازی پەزلەماوی کىزدطخان لیژهەی

کىزدطخان پێکهێنرا، بەپێی بڕیازەکە دەبىایە لیژهەکە لە ماوەی س ێ 

( ئەو ماوەیە ١٩/٨/٢٠١٥)ماهگدا کازەکاوی جەواو بکاث و لە زێکەوحی 

بەهۆی وی بۆ دزیژ بکسیخەوە کۆجایی هاث بەبێ ئەوەی ماوەی کازکسد

داهاجىودا هەز کاجێک بڕیاز بێذ  بێگىمان لە وە . وه پەكخظخنی پەزلەماهه

دەطخىزێک بۆ هەزێمی کىزدطخان بىىطسێخەوە، ئەوا ئەم پڕۆژەیە 

دەبێخە بىچیىەیەک بۆ دەطخپێکی کازەکاوی ئەو دەطخەیەی کە 

 زادەطپێرێذ بۆ ئامادەکسدوی دەطخىزەکە.  

 

ال ًكىن جقييد ممازطت أي مً الحقىق  ماوی عەزەبی: "دەقەکە بە ش  .3

والحسياث الىازدة في هرا الدطخىز أو جحدًدها الا بقاهىن  أو بىاء عليه، 

  " على أال ًمع ذلك الخحدًد والخقييد جىهس الحق أو الحسيت

 

( لە جاڕهامەی جیهاوی بۆ مافەکاوی ٧٥دەقی بڕگەی دووەم لە مادە ) .4

(: "هەمىو جاکێک لە پیادەکسدوی ماف و ئاشادییەکاوی ٠٥٦٨)  مسۆڤ

خۆیدا جەنها ملکەچە بۆ ئەو کۆجىبەهداهەی لە یاطادا بڕیازی لەطەز 

دابیىکسدوی ڕێص و ڕەچاوگیری بۆ ئاشادی و مافی دزاوە، بەمەبەطتی 

کەساوی دیکە، هەزوەها هێىاهەدی پێداویسخییەکاوی دادپەزوەی بۆ 

  كی یه ڵگه ەوەهدی گضتی و ئاکاز لە كۆمهسیسخەمی گضتی و بەزژ 

 دیمىكساجیدا"،

 

ئەوە حێگەی ئاماژەپێداهە دەسخىزی کازپێکساوی غێراق لە چەهد  .5

(  دەقی داوە ئەویط بە ٥٩مادەیەکی جسدا بەپێجەواهەی مادە )

بەکازهێىاوی دەسخەواژەی )شۆزیىەی دوو لەسەز س ێ(، وەک بڕگەی 

ەشامەهدی لەسەز زاگەیاهدوی ( سەبازەث بە )ز ٦١هۆیەم لە مادە )

( سەبازەث بە )دواخسخنی ١٣٧حەهگ و بازودۆخی لەهاکاو(، و مادە )

کازکسدن بە خىکمی مادەکاوی جایبەث بە ئەهجىمەوی فیدڕاڵی(، و بڕگەی 

 ( سەبازەث بە )هەڵبژازدوی سەزۆک کۆماز(.   ١٣٨دووەم لە مادە )

 

على القاهىن العضىي جخم املـادقت  .... دەقەکە بە شماوی عەزەبی: " .6

باألػلبيت املعلقت للىىاب وبأػلبيت ثالثت أزباع  أعضاء  مجلع ألامت 

.... " . 

 

( دەزچىوە کە لە س ێ مادە ٧١١٨( لە طاڵی )١٧ئەم یاطایە بە ژمازە ) .7

اقیدا بە ژمازە ) ( ٦١٩٨لەخۆ دەگسێذ، باڵوکساوەجەوە لە وەقائعی عێر

یاطایە بسیدیە لە (. هۆکازی دەزچىاهدوی ئەم ٠/٥/٧١١٨لە )
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دەطخەبەزکسدوی ژیاهێکی ػایظخە بۆ خێزاوی طەزۆک کۆمازی پێؼىوی 

 عێراق عەبدولڕەحمان عازف.

 

 دووەم: سەزچاوەکان:

 ( کخێبەکان:١)

د.ابساهيم دمحم ؿالح الؼسفاوي، زقابت املحكمت الدطخىزيت على الظلعت . ١

 .٢٠١٦،  بیروث، ميؼىزاث الحلبي الحقىقيت، ٠الخقدًسيت للمؼسع، ط 

اث الػامت، ط أحمد . د.٢ ت للحقىق والحٍس فخحي سسوز، الحماًت الدسخىٍز

 . ٢٠٠٠، داز الضسوق، القاهسة، ٢

ت القىاهین في الىالًاث ٣ . د.أخمد كمال أبى املجد، السقابت غلى دسخىٍز

كُت،  .١٩٩٨داز النهضت الػسبُت، القاهسة،  اإلاخددة ألامٍس

ت القىاهین في الفقه . د.سامس غبدالحمُد الػىض ي، أو ٤ حه غدم دسخىٍز

ت،  ت الػلُا، داز اإلاطبىغاث الجامػُت، ألاسكىدٍز وقضاء املحكمت الدسخىٍز

٢٠١٢. 

ت لإلدازة، داز ٥ . د.سامي حمال الدًً، قضاء اإلاالئمت والسلطت الخقدًٍس

ت،   .٢٠١٠الجامػت الجدًدة، الاسكىدٍز

ػُت ٦ ت بین السلطخین الدضَس . د.غادل الطبطبائي، الحدود الدسخىٍز

ذ،   .  ٢٠٠٠والقضائُت، مجلس اليضس الػلمي، حامػت الكٍى

اث ألاساسُت في ٧ . غبدالحفُظ الضُمي، القضاء الدسخىزي وخماًت الحٍس

 .٢٠٠١القاهىن اإلاغسي والفسوس ي، دازالنهضت الػسبُت، القاهسة، 

ـهمداهت و خسـین إبساهُم خلُل، مىسـىغت الخػلُق غلى . غبد الىاعـس أبى س٨

، اإلاسكص القىمي لإلعدازاث القاهىهُت، القاهسة، ١ؤلاغالن الدسخىزي، ط 

٢٠١٢. 

ت لإلدازة والسقابت ٩ . د.غغام غبدالىهاب البرشهجي، السلطت الخقدًٍس

 .١٩٧١القضائُت، داز النهضت الػسبُت، القاهسة، 

ت القىاهین في مغس، داز الجامػاث . د.غلي الباش، السقابت ١ غلى دسخىٍز

ت،  ت، الاسكىدٍز  . ١٩٧٨اإلاغٍس

. فازوق غبد البر، دوز مجلس الدولت اإلاغسي في خماًت الحقىق ١١

اث الػامت، الجصء الثالث، مطابؼ سجل الػسب، القاهسة،   .   ١٩٩٨والحٍس

ت، . د. ماحد زاغب الحلى، القضاء ؤلادازي، ميضأة اإلاػازف، الاسكى١٢ دٍز

٢٠٠٤. 

ت، ط ١٣ ت الػامت في القسازاث ؤلاداٍز ، داز ٥. د.دمحم سلُمان الطماوي، الىظٍس

 .١٩٨٤الفكس الػسبي، مغس، 

 

 ( جىێژیىەوەکان:٢)

سػد غاشي طالب، الحدود اإلاىضىغُت  . د. غالء غبدالحسً الػنزي و١

عي للبرإلاان بمىحب القىاغد اإلادوهت، بدث ميضىز في  لالخخغاظ الدضَس

(،  السىت ١حامػت بابل، الػدد ) –ت املحقق الحلي للػلىم القاهىهُت مجل

(٨ ،)٢٠١٦. 

 

 ( دەسخىزەکان:٣)

 .  ١٩٤٩. یاسای بىەڕەحی ئەڵماوی بۆ ساڵی ١

 .١٩٩٦. دەسخىزی هەمىازکساوی حەشائیر بۆ ساڵی ٢

 .٢٠٠٥. دەسخىزی کۆمازی غێراق بۆ ساڵی ٣

 .٢٠٠٩غێراق بۆ ساڵی  -. پڕۆژەی دەسخىزی هەزێمی کىزدسخان ٤

 .٢٠١٤. دەسخىزی کۆمازی میسس بۆ ساڵی ٥

 

 ( یاساکان:٤)

( بۆ سالی ١٦. یاسای هەڵبژازدهەکاوی ئەهجىمەوی هىێىەزاوی غێراق ژمازە )١

٢٠٠٥ 

اقیدا، ٢٠٠٨( بۆ ساڵی )٢٣. یاسای ژمازە )٢ (، باڵوکساوەجەوە لە وەقائعی غێر

 (.١/٩/٢٠٠٨( لە )٤٠٥٨ژمازە )

 

 يخە هێىدەڵەجییەکان:( دۆکیىمێ٥)

 

 .١٩٤٨. حاڕهامەی حیهاوی بۆ مافەکاوی مسۆڤ ١

 

 ( سەزچاوە ئەلیکترۆهییەکان:٦)

 أ. جێز و ماسخەزهامەکان:   

ت للمضسع، أطسوخت دكخىزاه مقدمت ١ . بالجیالوی خالد، السلطت الخقدًٍس

إلى كلُت الحقىق والػلىم السُاست بجامػت أبي بكس بلقاًد، الجصائس، 

 خاح غلى الػىىان ألالكترووي آلاحي: . م٢٠1٧

https://www.mrp.gov.dz/Ministere_Arabe/pdf/Doctorat/09.pd

f 

 

زسالت  لىافي طعيد، الحماًت الدطخىزيت للحقىق الظياطيت في الجصائس، . ٢

ماحسخیر مقدمت إلى كلُت الحقىق والػلىم السُاست بجامػت دمحم خُضس، 

 . مخاح غلى الػىىان ألالكترووي آلاحي: ٢٠١٠الجصائس، 

biskra.dz/974/1/Droit_m7_2010.pdf-http://thesis.univ 

 

 ىەوەکان: ب. جىێژی   

اث بین ١ . شغىدي غمس و ًحي بدًس، سلطت اإلاضسع في جىظُم الحقىق والحٍس

حامػت غماز  -الخقُُد والخقدًس، مجلت الدزاساث القاهىهُت والسُاسُت 

. مخاح غلى الػىىان ٢٠١٥(، ٢الجصائس، الػدد ) زلُجي بألغىاط في

 آلاحي:ألالكترووي 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/37321  

عي في ضىء قسازاث ٢ . القاض ي سالم زوضان اإلاىسىي، مفهىم الخُاز الدضَس

املحكمت الاجدادًت الػلُا  في الػساق، بدث ميضىز في مىقؼ مسكص الدزاساث 

 ألالكترووي آلاحي:     وألابدار الػلماهُت في الػالم الػسبي، مخاح غلى الػىىان

                      

https://www.ssrcaw.org/ar/print.art.asp?aid=597929&ac=1      

 

ص دمحم ساإلاان، زقابت ؤلاغفال في القضاء الدسخىزي، بدث ٣ . د. غبدالػٍص

ت، الػدد )ميضىز في  ت الػلُا اإلاغٍس (. مخاح غلى ١٥مىقؼ  املحكمت الدسخىٍز

 الػىىان ألالكترووي آلاحي:

https://manshurat.org/node/66837 

 

https://www.mrp.gov.dz/Ministere_Arabe/pdf/Doctorat/09.pdf
https://www.mrp.gov.dz/Ministere_Arabe/pdf/Doctorat/09.pdf
http://thesis.univ-biskra.dz/974/1/Droit_m7_2010.pdf
http://thesis.univ-biskra.dz/974/1/Droit_m7_2010.pdf
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/37321
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/37321
https://www.ssrcaw.org/ar/print.art.asp?aid=597929&ac=1
https://www.ssrcaw.org/ar/print.art.asp?aid=597929&ac=1
https://manshurat.org/node/66837
https://manshurat.org/node/66837
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. ٌسسي دمحم الػغاز، زقابت القاض ي الدسخىزي في مغس وفسوسا غلى ٤

ؼ، بدث م ت الػلُا الخىاسب في الدضَس يضىز في مىقؼ  املحكمت الدسخىٍز

ت، الػدد )  (. مخاح غلى الػىىان ألالكترووي آلاحي:١٨اإلاغٍس

-CC/?SCCPORTAL12Chttp://www.sccourt.gov.eg/S

-JSESSIONID=gXdtp_KX

HaP9WJZ2yN8Eb77gyRKiyNiRDSyc7nRwz_F5813fNb3!2917089

44# 

 

 ج. بڕیازەکاوی دادگا: 

. پێگەی ئەلیکترۆوی دادگای بااڵی فیدڕاڵی غێراق:           ١

ature.org/fedralgud.http://www.irakijudic  

 اإلالخػ

ت       اث الػامت زكیزة مً السكائص التي جقىم غلیها هظٍس حضكل الحقىق والحٍس

ًمكً خغسها بىغىظ مدددة في متن  الدسخىز في وقخىا الحاضس، ولكً ال

ؼ الػادي مهمت جىظُم خق أو  الدسخىز، لرلك فان الدسخىز قد ًدُل للدضَس

ت مػُىت، وقد اسخخدم  اإلاضسع الدسخىزي في ذلك غبازاث مخػددة منها: خٍس

ىظم ذلك بقاهىن( أو )... وفق أخكام القاهىن( أو )... في خدود القاهىن(  )... ٍو

خقُد اإلاضسع الػادي في جىظُم الحقىق  أو )... إال ما اسدثنی بقاهىن(. ٍو

اث الػامت لجملت مً الضىابط التي خددها له الدسخىز، فاألعل  والحٍس

ت ػُت في ذلك والاسخثىاء ًخمثل في القُىد التي ًضػها  هى خٍس السلطت الدضَس

اث الػامت التي جخمخمؼ بها كافت  الدسخىز مً أحل خماًت الحقىق والحٍس

اإلاىاطىین داخل الدولت وفقا إلابدأ سمى الدسخىز وجدزج القىاغد القاهىهُت. 

ى اإلاضسع ًفسضها الدسخىز غل البدث إلى بُان القُىد التي لرلك ٌسعى هرا

اث  ػُت اإلاخػلقت بالحقىق والحٍس الػادي في اطاز سىه للىغىظ الدضَس

 الػامت. 

الكلماث املفخاحيت: املؼسع العادي، الحقىق والحسياث العامت، الظلعت 

 الخقدًسيت، القيىد الدطخىزيت، السقابت الدطخىزيت.

 

 

Abstract 

Public rights and freedom are one of the most important 

pillars on which constitutional theory is built, but the 

arrangement of this subject is quite impossible 

constitutionally. Thus, in some circumstances the 

arrangement of this freedom and rights are conducted by 

the legislation power, i.e. according to the constitutional 

texts, this subject is sent to the simple law for the purpose 

of its arrangement by using some terms such as: (This 

arrange by law) or (By law) or (According to the law 

decisions) or (Lawfully) or (Apart from that is an 

exceptions by law). Since constitution is the supreme 

principle of law in state, it may include many related 

parts of those freedom and rights and can make the 

simple legislator obey these rules in order to preserve the 

basic rights and liberty. In addition, it is considered as 

one of the most obvious elements of democracy 
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