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پوختە     

ئەگەر لە دەستوری زۆربەى واڵتانی جیهاندا بەشێوەیەکی گشتی دەق لەسەر ماف و ئازادییە      

گشتییەکانی مرۆڤ درابێت و وەک دەقێکی دەستوریی دانی پێدا نرابێت و پارێزبەندی دەستوری بۆ 

دانرابێت، لە بنەڕەتدا ئەمە شتێکی ئاساییە، بەاڵم بابەتی مافە سیاسیەکان بەهۆی ئەوەی 

ری سیاس ی هەیەو ڕەنگدانەوەی لەسەر سروشتی سیستەمی سیاس ی حوکمڕان هەیە؛ هەر کاریگە

بۆیە ئەم مافانە تایبەتمەندیی پێدراوە لە دەستورەکانداو بە وریاییەوە داڕێژراوەو مامەڵەی لەگەڵ 

دەکەن. بەواتا هەرچەندە ئەم مافانە لەدەستورەکاندا بوونی زیاتربێت ئەوا زیاتر گوزارشت لە 

 اسیبونی دەستورەکە دەکات.دیموکر 

لەم ڕوانگەیەوە ئەم توێژینەوەیە هەوڵێکە بۆ شیکارکردنی چەمکی مافە سیاسییەکان لەڕووی       

تیۆریی لەالیەک و شرۆڤەکردنی ئەو مافانەیە لە ڕوانگەی پەیماننامە نێودەوڵەتییەکان و ڕێکخراوە 

هەوڵێکە بۆ خستنەڕووی سروشتی  جیهانی و هەرێمییەکانەوە لەالیەکی ترەوە، لە هەمانکاتدا

و شیکارکردنی الیەنی ئەرێنی و  2009داڕشتنی ئەو مافانە لە پرۆژەى دەستوری هەرێمی کوردستان/

و  2005نەرێنیان و بەراوردکردنیان بە سروشتی داڕشتنی ئەو مافانە لە دەستوری هەمیشەیی عێراق

ای باشور وەک چەند دەستورێکی دەستورەکانی هەریەکە لە سویسراو ئەڵمانیاو کەنەداو کۆری

دیموکراس ی هاوچەرخ. ئەوەش بەئامانجی گەشەپێدانی ئەو مافانە لەو پرۆژەیەدا کەلە هەر کاتێکدا 

 لە داهاتوودا دەستوری هەرێم نوسرایەوە یان پێداچونەوە بۆ پرۆژەکە کرا سودی هەبێت.

هەربۆیە ئەم توێژینەوەیە گەیشتۆتە ئەو دەرئەنجامەى کە سەرەڕای بوونی چەندین الیەنی       

ئەرێنی ئەم مافانە لەپرۆژەکەدا بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا بۆئەوەی پرۆژەکە لەڕووی داننانی بەمافە 

سیاسیەکاندا بگاتە ئاستی دەستوری واڵتە دیموکراسیە هاوچەرخەکان و ڕەنگدانەوەی ئەرێنی 

هەبێت لەسەر سیستەمی حوکمڕانی هەرێم؛ پێویستە گەشەی زیاتری پێبدرێت و دارشتنەوەى 

چەندین ماددەى تێدا بکرێت کە گونجاوبێت لەگەڵ واقعی ژینگەی سیاس ی و کۆمەاڵیەتی هەرێمی 

 کوردستان.
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  :پێشەکی

مافە سیاسیەکان و چۆنێتی پیادەکردنی و خاوەندارێتی کردنی ئەو مافانە   

هەر لەدێر زەمانەوە بووەتە جێگەى تێڕامانی بیریاران و فەیلەسوفەکان و 

بەهەند وەرگرتنیان وەک بابەتێکی پڕ بایەخی ژیاری و گرێدراو بە بواری 

ڕێوەبردنی سروشتی حوکمڕانێتی و بەشداری تاکەکان لە کاروباری گشتی بە

واڵت لەالیەک و دابەشکردنی چین و توێژەکانی کۆمەڵگە و هاواڵتی 

بوونیان بەپێی توانای پیادەکردنی ئەم مافانە لەالیەکی ترەوە. 

لەهەمانکاتدا پێشێلکردنی هەمیشەیی ئەم مافانە فاکتێک بوەو بەردەوام 

 دووبارە بۆتەوەو دەبێتەوە.

و بەرجەستەکردنی ئەو مافانەدا  لەم سۆنگەیەو لەپێناو پارێزگاری       

یاسادانەران و دەستور داڕێژەران پۆلێنی مافەکانیان کردووەو 

لەچوارچێوەى یاساو دەستورەکاندا دایانڕشتۆتەوەو چەسپاندویانە تا 

مرۆڤەکان بتوانن پاڵپشت بە بنەما یاسایی و دەستورییەکان پراکتیزەى 

زبەندی یاسایی و مافەکانیان بکەن و لەهەر پێشێلکارییەکیش پارێ

 دەستورییان هەبێت.

 بێگومان لە دەستوری زۆرینەى واڵتانی جیهاندا ئاماژە بە ئازادی و مافە      

گشتیەکان کراوەو شتێکی ئاسایی و باوێکی دەستوریە؛ بەاڵم بەو پێیەى 

پراکتیزەکردنی مافە سیاسیەکان ڕەنگدانەوەو کاریگەرى سیاس ی و 

دەهێنێت؛ بۆیە داڕشتن و داننانى  لێکەوتەى سیاس ی بەدوای خۆیدا

دەستورى بەمافە سیاسیەکان بەراورد بەمافە ئاسایی و گشتییەکانی دی 

سروشتێکی جیاوازی هەیە بەجۆرێک ئاستی چەسپاندنی ئەو مافانەش 

بەپێی سروشتی سیستەمى سیاس ی و ئاستی دیموکراسیەتی سیستەمەکە 

مافانە لەدەستوردا  دەگۆڕێت؛ بەو واتایەى هەرچەندە ڕێژەو بوونی ئەو

زیاتر چەسپێنرابن ئەوا ئەو دەستورە زیاتر پێناس ی دیموکراسیبوونی 

پێدەدرێت و بەدەستورێکی دیموکراس ی ناوزەد دەکرێت. لێرەوە ئەم 

توێژینەوەیە هەوڵێکە بۆ بەرچاوخستنی مافە سیاسییەکان و ئاستی 

ان و ڕەنگدانەوەى دیموکراسیبوون لە پرۆژەی دەستوری هەرێمی کوردست

 ئەو دەستورەی کە بۆ ئەم هەرێمە دادەنرێت لە داهاتودا.

: لەسۆنگەى ئەوەی ئاماژەمان پێدا دەتوانین  ئامانج و گرنگی توێژینەوەکە

ئامانج و گرنگی ئەم توێژینەوەیە بخەینە ڕوو کە تێیدا هەوڵ ئەدەین 

شرۆڤەى مافە سیاسیەکان بکەین لە پرۆژەى دەستوری هەرێمی 

گرنگترین ئەو ڕەهەندە ئەرێنی و نەرێنیانە بخەینە ڕوو کە کوردستاندا، وە 

لە پرۆژەى دەستوری هەرێمی کوردستاندا بەدی دەکرێت سەبارەت بەم 

، سویسرا 2005مافانە، ئەوەش بەراورد بە دەستورەکانی )کۆماری عێراق 

( ئەوانەش 1987، کۆریای باشور 2011، کەنەدا 2012، ئەڵمانیا2014

هاوچەرخ کە لە هەناویاندا سیستەمێکی سیاس ی  وەک چەند دەستورێکی

دیموکراسیان ناساندووەو مافە سیاسیەکانی هاواڵتیانیان تێدا پارێزراوە. 

هەموو ئەمانەش بەئامانجی خستنەڕووى بەرچاوڕوونی خوێنەران و هەر 

دەستەو لیژنەیەک کە بە پرۆژەى دەستوری هەرێمی کوردستاندا دەچنەوە 

 کاتێکدابێت لە داهاتودا. یاخود دەینوسنەوە لەهەر

: دیارە پرسیاری ئەم توێژینەوەیەش لە گرنگی مافە پرسیاری توێژینەوەکە

سیاسیەکانى هاواڵتیانی هەرێمی کوردستانەوە لە پرۆژەى )دەستورى 

(دا گەاڵڵە دەبێت و سەرچاوەى گرتووە، بەتایبەتی سروشتی 2009

سیاسیەکان و  داڕشتنی ئەو بنەما دەستوریانەى کە تایبەتن بە مافە

ئاستی چەسپاندن و داننان و پارێزبەندی ئەو مافانە لە پرۆژەکەدا، یان 

هەر دەستورێکی نوێ بۆ هەرێم ئەوەش بەراورد بە دەستورە 

 هاوچەرخەکان؛ کەهەموو ئەمانەش بابەتگەلی پرسیارن بۆ توێژینەوەکە.

 : دەتوانرێت پرۆژەی دەستوری هەرێمی کوردستانگریمانەى توێژینەوەکە

وەک سەرچاوەیەکی سەرەکی و پرۆتۆکۆڵێکی بەرجەستە سودی لێ 

وەربگیرێت بۆداڕشتنەوەى دەستورێکی نوێ و چەسپاندنی مافە 

سیاسیەکانی هاواڵتیان تێیدا لە ئەگەری پێشخستن و داڕشتنەوەى 

بەشێک لەبڕگەو مادەکانی تایبەت بەو مافانە تا بگاتە ئاستی دەستورە 

 اسیەکان.هاوچەرخەکانی واڵتە دیموکر 

: بێگومان بۆ ئەنجامدانی ئەم توێژینەوەیە کە میتۆدی توێژینەوەکە

پەیوەندیدارە بەچەندین ڕەهەندی یاسایی و وەصفی و شیکاری و 

بەراوردکاری پێویستمان بە زیاتر لە میتۆدێک دەبێت کە لەمیانەیدا 

توێژینەوەکەمان ئەنجام بدەین، هەربۆیە بەپێی پێویست هەوڵ دەدەین 

 میتۆدی شیکاری و یاسایی و بەراوردکاری وەربگرین. سود لە

 بۆچی توێژینەوە لەسەر پرۆژەى دەستوری هەرێمی کوردستان؟

 لە کارخراوەوسەرەڕای ئەوەی پرۆژەی دەستوری هەرێمی کوردستان       

داوا دەکرێت دەستورێکی نوێ بنوسرێتەوە، بەاڵم بێگومان ئەنجامدانی 

پرۆژەیە ڕۆڵ و کاریگەری ئەرێنی خۆی توێژینەوەی زانستی لەسەر ئەم 

هەیەو پێویستە بە هەند وەربگیرێت و گەشەی پێبدرێت لەبەر ئەم 

 هۆکارانە:

. پرۆژەی دەستوری هەرێمی کوردستان زۆرترین گفتوگۆی لەبارەوە 1

کراوە، زۆرترین پێشنیازو سەرنجی لەالیەن ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەى 

ێودەوڵەتیەکان و کەسایەتی و مەدەنی و حیزب و الیەنە ناوخۆیی و ن

ئەکادیمیستانەوە پێشکەشکراوە، ئێستاو هەر کاتێک بێت دەتوانرێت 

 سودی لێ وەربگیرێت.

. ئەو پرۆژەیە تەنها پرۆژەیەکە کەهەموو هەنگاو و ڕێکارە یاساییەکانی بە 2

پایان گەیشتنی بڕیوە لە هەرێمدا جگە لە گشتپرس ی نەبێت، ئەوەش 

چەند بڕگەو ماددەیەکی تایبەت بە پرس ی  بەهۆکاری ناکۆکی لەسەر

سروشتی سیستەم و دەسەاڵتەکانەوە بووە نەوەک مافەکان، هەربۆیە 

 لەهەر کاتێدابێت دەکرێت سودی لێ وربگیرێت لەبوارەکانی تردا.

. پرۆژەکە وەک سەرچاوەیەکی گرنگ و دەوڵەمەندو پرۆتۆکۆڵێکی نوسراو 3

ایبەتی پرس ی مافەکاندا دەتوانرێت لەزۆربەى بوارە جوداکان و بەت

بەکاربهێنرێتەوەو گەشەی پێبدرێت و زۆرێک لەبڕگەو مادەکانی وەک خۆی 

لە دەستوری نوێی هەرێمی کوردستاندا دابنرێتەوەو کاتی پێوە بەفیڕۆ 

 نەدرێت.

: ئەم توێژینەوەیە لە دوو بەش ی سەرەکی پێکدێت، پێکهاتەى توێژینەوەکە

ۆ دوو باس، کە لە یەکەمیاندا هەرچی بەش ی یەکەمە دابەشمانکردووە ب

هەوڵدەدەین الیەنی تیۆری چەمک و مەغزای مافە سیاسیەکان ڕوون 

بکەینەوە، پاشان ئەو مافانە لەڕوانگەى پەیماننامەو ڕێکخراوە 
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نێودەوڵەتیەکانەوە بخەینە ڕوو. وە بەش ی دووەمیش کەلە دوو باس 

ەرێمی پێکدێت هەوڵ دەدەین مافە سیاسیەکان لە پرۆژەى دەستوری ه

کوردستاندا بخەینە بەرباس لە یەکەمیاندا و پاشان ڕاڤەو 

هەڵسەنگاندنی گرنگترین الیەنە ئەرێنی و نەرێنییەکانی ئەو مافانە لە 

پرۆژەى دەستوری هەرێم بەراورد بە دەستوری کۆماری عێراق و چەند 

دەستورێکی دیموکراس ی هاوچەرخ )، سویسرا، ئەڵمانیا، کەنەدا، کۆریای 

 کەین لە باس ی دووەمیاندا. باشور( ب

 بەش ی یەکەم   

 مافە سیاسیەکان لەڕووى تیۆرییەوە

مافەکانی مرۆڤ تایبەتمەندییەکی چەسپاوی مرۆڤەکانن کە واتاکانی       

مرۆڤایەتیبوون ڕەنگڕێژ دەکات بەتایبەتی مافە سیاسیەکان و ئازادییە 

گشتیەکان، واتا لەگەڵ بون و هاتنە ژیانی مرۆڤدا مافەکانیش ی دێنە بوون 

وەک  و دەبێتە بەشێکی دانەبڕاو لێی. هەربۆیە لەبەرگرنگی ئەم بابەتە

دیاردەیەکی بەرجەستەو هەستیار لەالیەن کۆمەڵەو ڕێکخراو و 

پەیماننامە نێودەوڵەتییەکانەوە جەختی لێکراوەتەوە بەجۆرێک کە 

پاپابەندییەکی نێودەوڵەتی و جیهانی بۆ ئەم بابەتە ڕێسراوەو دانی پێدا 

 نراوە. 

لێرەدا هەوڵ دەدەین لەمیانەى دوو باسدا شرۆڤەى چەمکی مافە      

یاسیەکان و بوونی ئەو مافانە لەڕوانگەى پەیماننامەو ڕێکخراوە س

 نێودەوڵەتیەکانەوە بکەین:

 

 باس ی یەکەم

 چەمکی مافە سیاسیەکان

زاراوەى مافە سیاسیەکان کە وشەیەکی تێکهەڵکێشراوەو لە ناوێک و       

ئاوەڵناوێک پێکهاتووەو، کەئەوانیش وشەى )ماف، سیاس ی(، کەبێگومان 

ێین بەش ی گرنگ و سەرەکی مافەکانی مرۆڤ دەگرێتەوە و دەتوانین بڵ

لەهەمانکاتدا بنەمای سروشتی سیستەمە سیاسیەکان لەڕووى فۆرمی 

حوکمڕانییان و ئاستی دیموکراس ی بوونیان و سەروەربوونی یاسا تێیاندا 

لەم چەمکەوە سەرچاوە دەگرێت، هەر بۆیە لەالی پەیامبەرە ئاینیەکان و 

ان و یاسادانەرانەوە گرنگی بەم بابەتە دراوە وەک فەیلەسوفان و هزرڤان

 بەشێکی دانەبڕاو لەژیانی مرۆڤ باس ی لێوەکراوە. 

کەواتە پێش شیکردنەوەى ئەم چەمکە گرنگە بزانین مەبەست چیە       

لە وشەى ماف، هەرچەندە کە پێناسەیەک یاخود دیدێکی گستگیرو 

ەکراوە، چونکە چەسپاو بۆ ماف لەالیەن زانایان و هزرڤانانەوە ن

. لە مەسوعەی سیاسیدا وشەی تێڕوانینیان وەک یەکدی نیەو جیاوازە

ماف بەوە هاتووە کە زاراوەیەکی یاساییە، بەواتای ئەو دەسەاڵت و 

توانایەدێت کە یاسا بەکەسێکی دەبەخشێت، تا بتوانێت هەڵبسێت بە 

اف بەاڵم وشەی م( 553: 1981کارێکی دیاریکراو.)د.عبدالوهاب الکیالی،

(Right لە زمانی ئینگلیزی )  و زمانەکانی تریشدا لە ناوەڕکیدا دوو واتا لەخۆ

و سیاس ی(ن، کە مەبەست لێی  -اخالقی-دەگرێت ئەوانیش واتای)مۆراڵ

شتێک یان کارێکی دروست کە دەگەڕێتەوە بۆ تاک بەو سیفەتەی 

بێگومان چەمکی ماف لە  (٢١: ١٩٩٨کەمرۆڤە.)جاک دونللی، 

ە کالسیکیەکاندا )النظریات التقلیدیة( ڕوانگەی س ێ چوارچێوەی تیۆر 

ڕێچکەی جیاواز لە خۆ دەگرێت کە بریتین لە ڕێچکەی کەسیی )املذهب 

الشخي( بە گوێرەی ئەم ڕێچکەیە چەمکی ماف گرێدراوە بە توانای مرۆڤ 

بۆ بەکارهێنانی ویستەکانی )االرادە(، واتە بەبێ بەرجەستەبوونی ئیرادە 

اڵم بەالى ڕێچکەی بابەتگەراوە )املذهب املوضوعي( ماف بوونی نیە، بە

ماف بریتییە لە بەرژەوەندیی تاکەکان کە یاسا پارێزبەندی دەکات، 

وەبەالی ڕێچکەی تێکەڵ یاخود ناوەندگەراوە )املذهب املختلط( ماف 

هەم ویستەو هەم بەرژەوەندییە کە بەیاسا دەپارێزرێت، هەرچی تیۆرە 

دیثة( جەخت لەوە دەکەنەوە کە ماف نوێیەکانیشە )النظریات الح

تایبەتمەندییەکی بەهاداری مرۆڤە بە سیفەتی مرۆڤ بوونی خۆی، 

بەجۆرێک توانای بەکارهێنانى )التصرف( هەبێت، هەربۆیە بەیاسا 

( بێگومان 97-9: 2007پارێزاوەو دانی پێدا نراوە.)د.نعمان عطا هللا الهيتي، 

ندین پێوەرو پێودانگی مرۆیی کرۆک و چوارچێوەو مەدلولی ماف بەپێی چە

لەسەر ئاستی تاک یاخود ئاستی کۆمەڵ دەگۆڕێت، هەر بۆیە دەبینین 

دیدى جیاوازو  تیۆری جیاوازو پۆلێنی جیاوازو پێناسەى جودا بۆ ئەم 

چەمکە کراوە، بەاڵم هەموویان لەوە دا کۆکن کە ئەمە بابەتێکە 

ەندی پەیوەندیدارە بە بوونی مرۆڤەوەو هەر ئەمەشە تیبەتم

پێدەبەخشێت و نازناوی )مافەکانی مرۆڤ( وەردەگرێت و لەمافى 

لە هەمانکاتدا چەمکی مافەکانی مرۆڤ بونەوەرەکانی تر جیاى دەکاتەوە. 

گرێدراوە بە هزری سیاس ی گۆڕاو، واتە ئەم چەمکە لە گەشەسەندن و 

گۆڕانی بەردەوام دایەو هەر ئەوەشە کە وایکردووە لە کۆمەڵگەیەک بۆ 

یەکی ترو بەگوێرەی سروشتی سیستەمی سیاسیەکەیان بگۆڕێت، کۆمەڵگە

لەم ڕوانگەیەشەوەیە کە بەالی هەندێک لە پسپۆڕانی مافەکان و 

یاساناسانەوە بنەماو چاوگ )املرجع(ی چەمکی مافەکانی مرۆڤ ئەو 

ڕێکەوتن و پەیماننامە نێودەوڵەتی و هەرێمییانەیە کە دەربارەی مافەکانی 

 ( ٢٠-١٩: ٢٠١٥.حمید حنون خالد،مرۆڤ ئەنجامدراون.)د

کەواتە پرسیاری سەرەکی لێرەدا ئەوەیە کە مەبەست چیە لەمافە 

 سیاسیەکان؟  

بێگومان پێناسەى  ئەم چەمکە لەسەر بنەمای پۆلێنکردنی مافەکانەوە 

سەرچاوە دەگرێت، چونکە هەروەک ئاشکرایە چەندین پۆلێنی جیاواز بۆ مافە 

کراوە. لەسادەترین پێناسەیدا مافە سیاسیەکان بریتییە لەو سیاسیەکان 

مافانەى کە هاواڵتیان سەر پشک دەکات لەوەى کە بەشداری بکات لە 

( واتە 110: 2006د. خميس دهام حميد، بەڕێوەبردنی کاروباری خۆیاندا. )

تاکەکان بەپێی ئەم پێناسەیە ئازادن لەپیادەکردنی ئەم مافانەیان. بەاڵم بەالی 

هەندێکی تر لە توێژەرانی مافەکانی مرۆڤ مافە سیاسیەکان ئەو مامافانەن کە 

پابەندی جێبەجێکردنی لەسەر خودی تاکەکان دروست دەکات. واتە پیادەى 

مافە سیاسیەکان و بەتایبەتی بەشداری لەپرۆسەکانی هەڵبژاردنەکاندا وەک 

گرنگی و ئەرکێکی سەپاو دانراوەو پێویستە پیادە بکرێت ئەوەش بەهۆی 

( هەروەها 2: 2010د.ارواء فخري عبدالكريم،.) تایبەتمەندی ئەو مافانەوە

پێناسەى مافە سیاسیەکان دەکرێت بەوەى  کە بریتیە لە ئاست و ڕێژەى 

بەشداری تاک لە بەڕێوەبردنی کاروباری واڵت و حوکمڕانێتی و ڕێکخستنی 

یە بەم پێیەش دەسەاڵتەکانیدا بەو سیفەتەى کە هاواڵتیەکە تێیدا. هەربۆ 
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عابد خالد رسول، مافە سیاسیەکان زاراوەیەکی یاسایی و سیاس ی نوێیە. )

( بەاڵم هەندێکی تر لە لێکۆڵەران پناسەى ئەم چەمکە دەکەن لە 21: 2012

ڕوانگەى سودمەندبوونەوە کەبەالیانەوە مافە سیاسیەکان ئەو مافانە 

کاروباری واڵت و دەگرێتەوە کە بەهۆیەوە دەتوانن بەشداری بەڕێوەبردنى 

حوکمڕانێتی بکەن، واتە مافی  بەشداریکردن لە دەسەاڵتدا، ئەوەش چونیەکە 

ئەگەر لەڕێگەى بەشداریکردنبێت لە دامەزراوە بااڵکانی حوکمڕانی یاخود 

ئەگەر بەشداریکردنبێت لەدروستکردنی بریارە سیاسیەکان، یان مافی 

غانم لحسن، اندا بێت. )پێکهێنانی پارتە سیاسیەکان و بەئەندام بوون تێی

( بە بۆچونی پرۆفیسۆر "فلیب پرۆ" مافە سیاسیەکان بەشێکن لە 8: ٢٠١٣

مافە یاساییەکان، چونکە یەکسانی یاسایی یاخود یەکسانی لەبەردەم یاسادا 

بریتیە لە یەکسانی لە مافەکاندا، جا ئەگەر ئەو مافانە مەدەنی بن یاخود 

ێت جیاوازی بکرێت لەنێوان مافى گشتی بن یاخود سیاس ی، هەر بۆیە ناکر 

( واتە بە 380: 2002د. عبدالغني بسيوني عبدهللا، سیاس ی و مافی یاساییدا. )

پێی بۆچوونی "فلیب پرۆ" دەتوانرێت بوترێت کە مافە سیاسیەکان سروشتێکی 

یاساییان هەیەو هەر بەیاساش پارێزراون، بۆیە یەکسانی نێوان هاواڵتیان 

پێت و سەروەربونی یاساو دادپەروەری بەدی نایەت لەبەردەم یاسادا ناچەس

بەبێ بەرجەستەکردنی مافە سیاسیەکانی تاکەکان. لەبەرئەوەشە کە 

پرۆفیسۆر "الصادق الشعبان" جەخت لەوە دەکاتەوە ئەم مافانە زۆر پێویستن 

بۆ ژیانی کۆمەاڵیەتی مرۆڤەکان چونکە بە بەرجەستە بوونی ئەو مافانە ئازادی 

ێزی( مرۆڤ کامڵ دەبێت لەالیەک و لەهەمانکاتدا بوونى ئەم و کەرامەتی )ڕ 

مافانە واتای گرەنتی و پیادەکردنی مافە بنەڕەتیەکانی مرۆڤەکان دەگەیەنێت 

( هەروەها دەتوانرێت 291: 2007برهان غليون وآخرون ، لەالیەکی ترەوە. )

 بوترێت کە ئامانج لە جەوهەرو ناواخنی ئەم مافانە لەپێناو دیاریکردنی

پاراستنی بەهای هاوبەش ی ژیانی مرۆڤایەتیدایە لەهەردوو ڕووى ئۆرگانی و 

( لێرەوەو لە سۆنگەى ئەوەى 49: 2000د.احمد فتحي سرور، دەرونیەوە. )

ئاماژەمان پێدا ئەم مافانە بەالی هەندێک لە لێکۆڵەرانی مافەکانی مرۆڤەوە 

 2015ین موس ی، لطيف عبد الحسدوو تایبەتمەندیی وەردەگرن کە بریتین لە: )

:224) 

. ئەم مافانە سروشتێکی داراییان نیە، چونکە نەمامەڵەى داراییان پێوە 1

دەکرێت و نەشایانی ئەوەشن ببنە جێگەى هیچ گرێبەست و ڕێکەوتنێکی 

بازرگانی و مەدەنی، بۆنمونە ناکرێت مامەڵەى دارایی بەدەنگی هەڵبژاردنەکانەوە 

 ساییەوە.بکرێت چونکە ئەوە تاوانە لە رووى یا

. ناکرێت مرۆڤ واز لەم مافانە بهێنێت و دەست بەرداری ببێت بۆ کەسانی 2

دی، چونکە  ئەم مافانە وابەستەن بە کەسایەتی هاواڵتیان و ناکرێت 

 کەسانێکی دی لەبری خاوەنەکەى پیادەى بکات.

کەواتە پرسیاری گرنگ لێرەدا دەربارەى جۆرو شێوازەکانی مافە       

زانایان و لێکۆڵەران و پەیماننامەو ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان سیاسیەکانن کە 

 دیارییان کردون و لەم چوارچێوەیەدا هەژمارکراون؟

بەبۆچونی هەندێک لە نوسەران و شارەزایان لە دیارترین مافە سیاسیەکان       

مافی دەنگدان لەهەڵبژاردنەکان و ریفراندۆمە گشتیەکانی دەوڵەت و مافی خۆ 

بۆ ئەندامێتی ئەنجومەنی نوێنەرایەتیە گشتی و هەرێمایەتیەکان و  کاندیدکردن

مافی بەشدار بوون لە پێکهێنانی کۆمەڵەو پارتە سیاسیەکان و ئەندامبوون 

( دیارە لەگەڵ 380: ٢٠٠٢د. عبدالغني بسيوني عبدهللا، تێیاندا دەگرێتەوە. )

ەکان لەخۆ ئەوەى کەتەنها پۆلێنێکی گشتگیر نیە کە کۆی ئەم فۆرمەی لەماف

گرتبێت و لەهەمانکاتدا ڕای گشتگیری لێکۆڵەران و شارەزایان و ڕێکخراوە 

نێودەوڵەتیەکانى تایبەت بەم بوارە لەخۆ گرتبێت؛ بەاڵم لەهەمانکاتداو 

بەشێوەیەکی گشتی لەدیارترین پۆلێنی ئەم مافانەش کە زۆرینەى ڕاوبۆچونى 

عابد خالد ی خوارەوە: )فوقەهاو لێکۆڵەرانی لەسەرە بریتین لەم مافانەى ال 

 (40: ٢٠١٢رسول، 

. مافی بەشداریکردن لە کاروباری گشتی کە ئەم ما مافانە لە خۆ دەگرێت: مافی 1

دەنگدان، مافی هەڵبژاردن و مافی خۆ پااڵوتن و مافی وەرگرتنی پلەو وەزیفە 

 گشتیەکان.

 . مافی هاواڵتیبوون )مافی ڕەگەزنامە(.2

بڕینی بیرو بۆچوون، کە ئەم مافانە لە خۆ . مافی گوزارشتکردن لە دەر 3

دەگرێت: ئازادی بیرو ویژدان )الضمیر(و ئاین و ئازادی ڕۆژنامەگەری و ئازادی 

 بەشداربوون لە کۆڕو کۆبوونەوەى ئاشتیانە.

 . مافی پێکهێنانی کۆمەڵەو پارتە سیاسیەکان یاخود بەشداربوون تێیاندا.4

 رانەو پاراستنی بنەماکانی دادپەروەری.. هەروەها مافی دادگاییکردنى دادپەروە5

جێگەی ئاماژە بۆکردنە کە پۆلێنکردن و دیاریکردنی ئەم مافانە ئەوە       

ناگەیەنێت کە سنورێکی ڕەها لەنێوان هەریەک لەو پۆلێنانەدابێت و مافەکان 

دابڕاوبن لەیەکدی؛ بەڵکو لەبنەمادا ئەو مافانەو مافە گشتیەکانی تری مرۆڤ 

 وکەری یەکترن و پەیوەندی و ڕەنگدانەوەیان لەسەر یەکدی هەیە.پێکەوە تەوا

بێگومان هەروەک پێشتریش ئاماژەمان بۆکردووە کە جەوهەرى مافە       

سیاسیەکان پەیوەندی راستەوخۆو کارلێکیان بە پرەنسیپ و بنەماکانی 

دیموکراسیەوە هەیەو ناکرێت باس لە چەسپاندنی حوکمی دیموکراس ی و 

یاسا بکرێت بە بێ بەرجەستەکردنی ئەم مافانە لە ڕووى کردەیی  سەروەربوونی

و پراکتیکیەوە؛ چونکە هەروەک ئاشکرایە کە پێکهاتەى هەر سیستەمێکی 

دیموکراس ی لەڕووى شکڵ و ناوەڕکەوە خۆی دەبینێتەوە لە راگەیاندنی بنەمای 

سەروەری گەل؛ ئەوەش وەک سەرچاوەى هەموو دەسەاڵتەکان؛ بێگومان 

ە بوونی ئەم بنەمایەش لە بەرجەستەبوونی مافە سیاسیەکانەوە بەرجەست

سەرچاوە دەگرێت، هەربۆیە ناوەرۆکی سیستەمی دیموکراس ی بریتیە لە داننان 

بە بەها خودییەکانی مرۆڤ کە ئەوەش یەکانگیرە لەگەڵ بنەمای ڕێزو کەرامەتی 

نە مرۆڤ، واتە ڕێزگرتنی بەها مرۆڤایەتیەکان و کەرامەتی مرۆڤ ڕێز گرت

لەمافەکانی مرۆڤ و پراکتیزەى کردەیی مافە بنەڕەتیەکانە لەالیەن تاکەکان و 

بەشداریکردنیانە بە شێوەیەکی ئازادانە لە کۆى کاروباری گشتی و بەڕێوەبردنی 

( هەربۆیە لەم سۆنگەیەوە بەڕوونی 77: 1993راشد غنوش ي، واڵتدا. )

دیموکراس ی و  پەیوەندی و سروشتی مافە سیاسیەکان بە بەرجەستەبوونی

سەروەری یاساوە دەردەکەوێت. هەر لەبەرئەوەشە دکتۆر "حافظ علوان 

حمادی" ئاماژە بۆ ئەوە دەکات کە لە ئەنجامی بێ ناوەرۆککردنی ئەو مافانەى 

گەالنی جیهانی سێیەمەوەو پابەند نەبوون پێیانەوە لەالیەن زۆربەى 

یان لەژێر پرسیاری حوکمڕانانی واڵتەکانیانەوە هەمیشە سیستەمە سیاسیەکان

-112: 2010د. حافظ علوان حمادي الدليمي، بنەماکانی دیموکراسیدان. )

113) 

لەسۆنگەى ئەوەى باسمانکرد دەتوانین بڵێین مافە سیاسیەکان ئەگەر      

لەالیەکەوە سروشتێکی هزرى نابەرجەستەى هەبێت کە خۆی گوزارشت بکات 

رو ڕایان ئەوا لەالیەکی ترەوە ئەم لە شێوازو فۆرمی بیرکردنەوەى تاکەکان و بی

مافانە سروشتێکی کردەییان هەیەو لە چاالکییە پراکتیک و فیزیکیەکانی 

هاواڵتیاندا وەک بەشداری پرۆسەکانی هەڵبژاردنەکان دەردەکەوێت؛ هەربۆیە 
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ئەرکی پاراستن و پارێزگاری و ناساندنی ئەم مافانە لەدەستوردا بووەتە 

ەى دیموکراس ی بوونی دەستور یاخود دیموکراس ی بنەمایەکی سەرەکی و پیناس

 نەبوونی لەمیانەى ئاست و پێگەى ئەم مافانە لەدەستورەکەدا دەکرێت.                  

 

 باس ی دووەم

 ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکانەوە و مافە سیاسیەکان لەڕوانگەى پەیماننامە

سەرەڕای ئەوەی مافەکانی مرۆڤ وەک بەخششێکی خوایی لەگەڵ       

دروستبونی مرۆڤ و دەستپێکی ژیاری مرۆڤایەتیدا بوونیان هەبووەو بەشێک 

بوونە لە تایبەتمەندی مرۆڤبوون؛ بەاڵم گەشەکردن و پێشکەوتنی مافەکان 

 زۆر بەسانایی بووەو هێندەى ئاستەنگ بۆ گەشەکردنی مافەکان دروستبووەو

پێشێل کراوە هێندە کار لەسەر پێشخستن و ڕێزگرتنی نەکراوە، هەرچەندە 

لەسەر ئاستی تاک وەک فەیلەسوفان و هزرڤانان قسە لەم بارەو 

بەاڵم خاڵێکی سەرەتاو قۆناغێکی ( ٦٤-٤٩: ٢٠١٥.)د.حمید حنون خالد،کراوە

یەکالکەرەوە نەبووە تایبەت بەم بوارە؛ هەربۆیە ئەگەر بڕوانینە مێژووى 

گەشەسەندنی مافەکانی مرۆڤ بەشێوەیەکی گشتی و مافە سیاسیەکان 

بەتایبەتی دەبینین بیروڕای جیاواز لەنێوان لێکۆڵەران و شارەزایاندا هەیە 

دەربارەى سروشتی گەشەسەندنی مافەکانی مرۆڤ و کات و سەردەمێکی 

دیاریکراو لەم بارەیەوە، کە بەالی هەندێکیانەوە سەرەتای گەشەسەندنی 

کان دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی هەژدەو سەردەمی پێشکەوتنی ڕێنسانس ی مافە

د.خالد ئەوروپاو هەوڵی فەیلەسوفەکانی وەک مۆنتسکیۆو ڤۆلتێرو رۆسۆ. )

( بەتایبەت تر لەو ماوەیەدا بزوتنەوەیەکی هزری کە 50: 1999سعيد توفيق، 

ەوە نەزعەیەکی مرۆیی و داکۆکی لە مافەکانی مرۆڤ و دژ بە ستەم و چەوساندن

 و بێبەریکردن سەریهەڵدابو کە ئەوەش وەک ڕێچکەیەکی فەلسەفی بەناوی 

(Humanism) ( .سەرەڕای ئەنجامدانی چەند 14: ٢٠١٣غانم لحسن، بوو )

ڕێکەوتنامەیەکی نێودەوڵەتی لەماوەى سااڵنی سەدەى نۆزدەو سەرەتای 

کی ساڵەکانی سەدەى بیستەم کە پەیوەندیداربوو بە مافەکانی مرۆڤ بەشێوەیە

و  1899 –( و ڕێکەوتننامەى )الهای 1815-گشتی وەک ڕێکەوتننامەى )ڤیەننا

( تایبەت بە نەهێشتنی کۆیلەو بازرگانی پێوەکردنی و چەتەگەری، وە 1907

( کە هەموو ئەمانەش 1932-( و  )فاراصوفیا1919-پەیماننامەى )ڤیرسای 

کراوى وەک سروشتێکی گشتگیریان هەبوو بۆ چارەسەری هەندێک بابەتی دیاری

کۆچبەران و کەمینەکان و.. هتد بوو. پاشان دوای کۆتایی جەنگی جیهانی یەکەم 

و کاریگەرییە نەرێنی و وێرانکاری و مەترسیدارەکانی لەسەر مرۆڤ و مافەکانی 

مرۆڤ؛ کۆمەڵەى گەالن )عصبە االمم( وەک ڕێکخراوێکی نێودەوڵەتی کە 

گ و کاریگەر لە بواری دروستبوو وەک پێویست نەیتوانی دەستکەوتی گرن

مافەکانی مرۆڤدا بەدەست بهێنێت، هەربۆیە بابەتی مافەکانی مرۆڤ بەدرێژایی 

مێژوو  گەشەسەندنى  گرنگی بەخۆوە نەبینی و بایەخی فەرمی و نێودەوڵەتی و 

جیهانی وەرنەگرت هێندەى ئەو پێشکەوتن و گوڕانکارییانەى کەلە دوای جەنگی 

ەتەوە یەکگرتووەکانەوە  بەخۆیەوە بینی لەسەر جیهانی دووەم و دروستبوونی ن

د.حافظ علوان کۆی ئاستە  جیاوازەکانی ناوخۆیی و نێو دەوڵەتی و جیهانیش. )

 (152-146: ٢٠١٠حمادي الدليمي،

کەواتە پرسیاری گرنگ لێرەدا دەربارەى گرنگترین پێشکەوتنەکانی مافەکانی       

وستبوونی ڕێکخراوى نەتەوە مرۆڤە بەتایبەتی مافە سیاسیەکان لەدوای در 

(و سروشتی ئەو گۆڕانکارییانەیە کە لەم بوارەدا 1945یەکگرتووەکان لە ساڵی )

 ڕوویدا؟

بێگومان هەروەک زۆرێک لە نوسەران و شارەزایانی بوارى مافەکانی مرۆڤ       

جەختی لێدەکەنەوە بەدروستبونی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان و ئەو 

ەى کەلێرەوە دەستی پێکرد دەربارەى داننان بەمافەکان و هەوڵە نێودەوڵەتیان

پێویستی ڕێزگرتن و پاراستنیان، بەشێوەیەکی گشتی ئەو سەردەمە بە قۆناغێکی 

نوێی گەشەسەندن و پێشکەوتنی مافەکانی مرۆڤ دادەنرێت کە بارودۆخی 

مافەکانی مرۆڤی لەچوارچێوە ناوخۆییەکانی واڵتانەوە گواستەوە بۆ ئاستێکی 

دەوڵەتی و بەرگێکی جیهانی بەبەردا کردو پابەندبونێکی نێودەوڵەتی بۆ نێو 

نین دەبینین ( گەر بڕوا59-58: 2000د.كامران الصالحي، مافەکان گەاڵڵە کرا. )

هەر لە سەرەتای دیباجەى میساقی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکاندا جەخت 

ەک مرۆڤ دەکات کە لە  باوەڕبوون بەمافەکانی مرۆڤ و بە کەرامەتی تاکەکان و 

پێویستە  ڕێزی لێ بگیرێت. هەروەها لە بڕگەى سێیەمی ئامانجەکان و 

پرنسیپەکانی ڕێکخراوەکەدا جارێکی دی پێداگری لەسەر رێزگرتنی مافەکان و 

ميثاق ئازادییە گشتیەکان دەکات بە بێ جیاوازى  ئاین و رەگەزو نەتەوەو زمان. )

لەچەندین مادەو بڕگەى میساقی ( هەروەها ٢٠٢١منظمة االمم املتحدة، 

نەتەوەیەکگرتووەکاندا  دەقدراوە لەسەر مافەکانی مرۆڤ بەتایبەتی 

(کە واڵتانی ئەندامی ڕێکخراوەکە پابەند دەکات 56و55و1لەمادەکانی )

( ٢٠٢١ميثاق منظمة االمم املتحدة، بەڕێزگرتنی ئەو مافانەو جێبەجێکرنیان. )

و سزایەکی کاریگەری  دیارى کردبێت بۆ  بەبێ ئەوەى پۆلێنی مافەکانی کردبێت

سەرپێچیکاران، بەاڵم لەبەرانبەردا بەالی هەندێک لە شارەزایانەوە بەندەکانی 

تایبەت بە مافەکانی مرۆڤ لە میساقی نەتەوەیەکگرتووەکان دەکەوێتە 

چوارچێوەى ئەو ڕێسایانەى کە پێویستە ڕێزی لێبگیرێت لە پرەنسیپەکانی 

هەربۆیە سروشتی پابەندییان هەیە بەو سیفەتەی یاسای نێودەوڵەتیدا، 

پەیماننامەیەکی نێودەوڵەتیەو سەرچاوەکەش ی میساقی نەتەوەیەکگرتووەکانە. 

 (59: ٢٠٠٠د.كامران الصالحي، )

بێگومان لەگرنگترین کارەکانی ڕێکخراوەکە )کۆمەڵەى گشتی       

مرۆڤەوە نەتەوەیەکگرتووەکان( کە لەڕێگەى لیژنەى تایبەت بە مافەکانی 

(. 1948ئەنجامیدا ئەوەش جارنامەى جیهانی مافەکانی مرۆڤ بوو لەساڵی )

ئەگەر ئەم جارنامەیە بەشێوەیەکی گشتی دەربارەى مافەکانی مرۆڤ بێت؛ 

( بەتایبەتی جەخت لە مافە 21،20،19،18بەاڵم دەتوانین بڵێین ماددەکانی )

وە کە لە جارنامەى سیاسیەکان دەکات )*(. کەواتە لێرەوە ئەوە ڕوون دەبێتە

جیهانی مافەکانی مرۆڤدا بۆیەکەمجار لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی و جیهانی 

بەشێوەیەکی ووردو ڕێکخراوو پۆلێنکراو ئاماژە بە مافەکان بدرێت و مافە 

سیاسیەکانیش سروشتێکی جیهانی و پابەندییەکی نێودەوڵەتی وەربگرێت، کە 

دادەنرێت لە پێشکەوتن و  بێگومان ئەم هەنگاوەش بەخاڵێکی وەرچەرخان

گەشەسەندنی ئەم مافانەو چەسپاندنیان وەک پرەنسیپێکی دەستوری و 

بەدەستهێنانی پارێزبەندی دەستوری بۆیان لەسەر ئاستی  ناوخۆیی و 

 .نێودەوڵەتی

بێگومان ڕاگەیاندنی جارنامەى مافەکانی مرۆڤ بەتەنها هەموو گرەنتیەک       

بن و جێبەجێ بکرێت، بەڵکو لە ئەنجامی نەبوو کە واڵتان پێوەی پابەند

جیاوازی تێڕوانین و دیدو ئایدیای جیاوازی واڵتان بۆ مافەکانى مرۆڤ گرفتی 

جێبەجێکردن و تەفسیرى مافەکان و شێوازی بەرجەستەکردنیش ی لە نێوان 

واڵتاندا دروست بوو، هەربۆیە ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ ئەوەى 

ببەخشێت بە جێبەجێکردنی مافەکانی مرۆڤ  سروشتێکی پابەندی فەرمی

ئەوەش لەسەر بنەمای ڕێککەوتن و پەیماننامەى کۆمەڵەى گشتی نەتەوە 
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( پرۆتۆکۆڵی هەردوو پەیماننامەى تایبەت بە 1966یەکگرتووەکان لە ساڵی )

مافە مەدەنی و سیاسیەکان و مافە ئابوری و کۆمەاڵیەتی و رۆشنبیرییەکانی 

( دیارە کە ئەوەى گرنگە لێرەدا 117: ٢٠٠٦حميد،  د. خميس دهامدەرکرد. )

بەکورتی تیشکێک بخەینە سەری پەیماننامەى تایبەت بە مافە مەدەنی و 

 .سیاسیەکانە

(ى کۆمەڵەى گشتی نەتەوە 2200ئەم پەیماننامەیە بە پێی بڕیاری ژمارە )      

( پەسەندکرا، کە دوای دە ساڵ و لە 16/12/1966یەکگرتووەکان لە )

( چووە بواری جێبەجێکردنەوە. پەیماننامەکە بە شێوەیەکی 23/3/1976)

( ماددەو چەندین 53گشتی لە دیباجەیەک و شەشە بەش پێکهاتووە، کە )

نص العهد الدولی الخاص بالحقوق املدنیة بڕگەى لە خۆ گرتووە. )

 (١٩٦٦، والسیاسیة

ئەوەى پەیوەندی هەیە بە دیباجەکەوە بەشێوەیەکی گشتی باس لە گرنگی       

باوەڕی واڵتان دەکات بە مافە بنەڕەتیەکانی مرۆڤ و پێویستی ڕێزگرتنی ئەو 

مافانە لەالیەن ئەندامانی پەیماننامەکە، هەربۆیە بۆچونی جیاوازهەیە لە 

ە خەسڵەتی پابەندی نێوان شارەزایان و شرۆڤەکاران کە تاچەند ئەم دیباجەی

وەردەگرێت یان نا. بەاڵم خاڵێکی گرنگتر ئەوەیە کە دیباجەکە جەخت لەوە 

دەکات کەئەم مافانە گرێدراون بە کەرامەتی مرۆڤەکان و بەشێکی بنەڕەتی و 

دانەبڕوان لێی و پێویستە پارێزراو بن، هەر لەسەر ئەو بنەمایەشە کەلە 

ووەتە بنەمایەکی دەستوری و ئێستادا قسەکردن لەسەر کەرامەتی مرۆڤ ب

بەهای دەستوری هەیەو ئامرازی پاراستنی لە دەستوردا بۆدیاریکراوە. 

ەالی هەندێکی تر لە ( بەڵکو ب169-153: 2018)د.شیرزاد احمد نجار، 

نوسەرانەوە ئەم هەوڵەى نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ بەپایان گەیاندنی هەردوو 

( نەک دیباجەکەى 1966لە ساڵی )پەیماننامەکەی تایبەت بەمافەکانی مرۆڤ 

هیچ تەفسیرێکی جیاواز هەڵناگرێت، بەڵکو کۆتایی بەو قسەو باسانە )جەدەل( 

هێنا کە لەسەر بابەتی پابەندبوون یان نەبوونی جارنامەى جیهانی مافەکانی 

مرۆڤ هەبوو، بەجۆرێک ئەم ڕێکەوتننامانە سیستەمێکی یاسایی نێودەوڵەتی 

گرەنتی پابەندی و جێبەجێکردنى بەندەکانی چاودێری دروستکردووە بۆ 

)د. مازن ليلو راض ي ڕێکەوتننامەکەو ڕێزگرتنی ئەو مافانەى کە ئاماژەى پێدراوە. 

 (97: 2006حيدر ادهم عبد الهادي،  و د.

هەرچی پەیوەستە بە ناوەرۆکی پەیماننامەکە ئەوە دەتوانین بڵێین کە )بەش ی       

امەکە پێک دەهێنێت، لەو بەشەدا کە سێیەمی( کرۆک و جەوهەری پەیمانن

( ماددە پێکهاتووە بەشێوەیەکی وورد ئاماژە بە مافە سیاسیەکان دەکات 21لە)

و داننیان )االعتراف( پێدا دەنێت و ڕوونیان دەکاتەوە. کە لێرەدا هەوڵ دەدەین 

ئاماژە بە گرنگترین ئەو مافانە بکەین کە لە بەش ی سێیەمدا هاتووەو وەک مافە 

ان بەمافی بنەڕەتی مرۆڤ یاخود جیلی یەکەم ناودەبرێت بەم سیاسیەک 

نص العهد الدولی الخاص بالحقوق املدنیة ) :شێوەیەی الی خوارەوە

 (27 - 6م : ١٩٦٦، والسیاسیة

)هەمو کەسێک مافی ژیانی هەیە و پێویستە کەرامەتی پارێزراو بێت،  ناکرێت 

، هەموو تۆمەتبارێک بێ هیچ کەسێک بە ناڕەوا ڕابگیرێت یان دەستگیر بکرێت

تاوانە هەتا تۆمەتەکەى بەسەردا ساغ دەبێتەوە، هەموو کەسێکی 

تۆمەتبارکراو مافی هەیە داوای چاوخشاندنەوە بەو بڕیارانەدا بکات کە 

بەسەریدا دراوە لە دادگایەکی بااڵتر، پێویستە مافى هەموو کەس بە یاسا 

ەرى یاسادا، هەموو پارێزراو بێت، هەموو کەس یەکسانە لەبەردەم سەرو 

کەس مافی ئازادی بیرکردنەوەو هزرو ویژدان و ئاینی هەیە، بیربۆچونی جیاوازو 

دەربڕینی مافی هەموو کەسێکە، گردبونەوەى ئاشتیانە مافی هەر کەسێکە، 

ئازادی دروستکردنی کۆمەڵەو سەندیکا لەگەڵ کەسانی تردا یان بەشدار بوون 

ەسێک مافی بەشداربوونی هەیە لە تێیاندا مافی هەمو کەسێکە، هەموو ک

بەڕێوەبردنی کاروباری گشتی و گرتنە دەستی ئەرک و وەزیفەو پۆستی حکومی 

ئەوەش بەشێوەیەکی راستەوخۆ ئەنجامی بدات یاخود لەڕێگەى هەڵبژاردنی 

نوێنەرەکانی خۆیەوە لە پرۆسەکانی هەڵبژاردندا، بەشداری پرۆسەکانی 

ر کەسێکە لە پرۆسەیەکی پاک و نهێنی و هەڵبژاردن یان خۆ پااڵوتن مافی هە

خولیدا، جیاوازی نەکردن لە نێوان هیچ کەسێک بەهۆی جیاوازى، بیرو 

باوەرسیاس ی یان نا سیاس ی، ئاین، ڕەگەز، نەتەوە، زمان، پاراستنی مافی 

  کەمینەکان و جیاوازی نەکردن لەگەڵیاندا(.

ێکخراوی نەتەوە کەواتە لە میانەى ئەوەدا بۆمان دەردەکەوێت کە ڕ       

یەکگرتووەکان بەشێوەیەکی زۆر وورد ئاماژەى بە مافە سیاسیەکان کردووەو 

ڕوونی کردۆتەوە بە ئامانجی پاراستنی و ڕێزگرتنی ئەو مافانەى مرۆڤ. هەربۆیە 

بەالی هەندێک لە شارەزایانەوە ئەو س ێ کارەى ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان 

و هەردوو 1948فەکانی مرۆڤ لە ساڵی )واتە: میساقی جارنامەى جیهانی ما

میساقی مافە مەدەنی و سیاسیەکان و مافە ئابوری و کۆمەاڵیەتی و 

( بە ڕەوایەتی نێودەوڵەتی بۆ مافەکانی مرۆڤ 1966ڕۆشنبیرییەکان لە ساڵی  

)د. حافظ علوان حمادي )الشرعیە الدولیة لحقوق االنسان( ناودەبرێت. 

 (156: ٢٠١٠الدليمي، 

بێگومان پێشکەوتن و گرنگیدان بە مافە سیاسیەکان لەم هەنگاوەدا       

نەوەستاو بەڵکو بەدوای ئەمەشدا چەندین ڕێکەوتنامەى تری نێودەوڵەتی 

ئەنجامدراو پرۆتۆکۆڵی تایبەت لەم بارەیەوە ڕێکەوتنی لەسەر کراوە، کە هەموو 

ڵەتی لە ئەمانە گەیشتنە ئاستێک کە تەنانەت دەست تێوەردانی نێودەو 

کاروباری ناوخۆیی و سەروەرى واڵتان لەبەرانبەر پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤدا 

 شتێکی ئاسایی و یاسایی بووبێت.

 

 بەش ی دووەم

مافە سیاسیەکان لە پرۆژەى دەستوری هەرێم و چەند دەستورێکی 

 هاوچەرخدا

سەرەڕای ئەوەی پرۆژەى دەستوری هەرێمی کوردستان هەر پرۆژەیەکەو       

نەبووەتە دەستورێکی فەرمی و دەنگی هاواڵتیانی هەرێمی کوردستانی پێنەدراوەو 

تەنانەت بەیاسایەک لەکارخراوە، بەاڵم پێویستە وەک سەرچاوەیەکی گرنگی 

اددەو بڕگانەى دەستورێکی نوێ بۆ هەرێمی کوردستان شیکارو شرۆڤەى ئەو م

پەیوەندیدارن بە  یبکرێت کە تایبەت بە مافەکانی مرۆڤ و بەتایبەت تر ئەوانە

مافە سیاسیەکانەوە، چونکە ئەگەر بابەتی مافەکان لەگەڵ گۆڕانکاری و 

پێشکەوتنە ژیاری و جیهانیەکاندا بەردەوام بایەخی پێدرابێت و پێشکەوتنی 

دەستورەکانیشدا گۆرانکارییان  بەخۆوە بینیبێت، ئەوا بێگومان پێویستە لە

بەسەردابێت و بەرەو باشتر هەموار بکرێن و توێژینەوەیان لەسەر بکرێت، 

هەربۆیە لەم بەشەدا لەمیانەى دوو باسدا هەوڵ دەدەین تیشکێک بخەینە 

سەر ئەو مافانە لە پرۆژەى دەستوری هەرێمی کوردستاندا پاشان لە باس ی 

 ند دەستورێکی هاوچەرخدا.دووەمدا بەراودیان بکەین لەگەڵ چە

 

 باس ی یەکەم

 مافە سیاسیەکان لەپرۆژەى دەستوری هەرێمی کوردستاندا
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مافە سیاسیەکان بەو شێوەیەى کە لە دوا ڕەشنوس ی دەستوری هەرێمی        

( لەالیەن پەرلەمانی کوردستانەوە پەسەندکرا)**(. 2009لەساڵی ) و کوردستان

لێوە کراوەو وەک ماددەیەکی دەستوری بەشێوەیەکی گشتگیرو فراوان باسیان 

ناسێنراون و پارێزبەندی دەستوریان )الحمایە الدستوریە( لە پرۆژەکەدا بۆ 

بەرجەستەکراوە، کەلە وێنە گستیەکەدا ئەمە بەپنتێکی گرنگ و ئەرێنی ئەژمار 

 دەکرێت بۆ پرۆژە دەستورەکە.

تەرخان کراوە بۆ بێگومان لەچوارچێوەى گشتی پرۆژەکەدا دەروازەى دووەم       

مافە سەرەکیەکان، کە ئەمەش لە چوار بەش پێکدێت و بەش ی یەکەمی ئەم 

( 5مافانەش تەرخانکراوە  بۆ  مافە مەدەنی و سیاسیەکان، ئەمەش لە )

( خاڵ پێکهاتووە. بەش ی دووەمیش تەرخانکراوە بۆ مافە 9( بڕگەو )41ماددەو )

ەتە بە  مافە نەتەوەیی و کۆمەاڵیەتی و ئابورییەکان، بەش ی  سێیەمیش تایب

ئاینییەکانی پێکهاتە جۆراوجۆرەکانی هەرێمی کوردستان، بەش ی چوارەم و 

ێکەوتن و پەیماننامەو یاسا نێودەوڵەتیەکاندایە( ڕ کۆتایش کەلە ژێر ناوی )

پەیوەستە بەو بەڵێننامانەى کە حکومەتی عێراق چووەتە ناویان دەتوانرێت 

د حوکمێکی کۆتایی تایبەت بەمافەکان. کەڵکیان لێ وەربگیرێت، لەگەڵ چەن

 (26-12، م: ٢٠٠٩لعراق،ا–مشروع دستور اقلیم کوردستان )

ئەوەى تێبینی دەکرێت لێرەدا لیژنەى ڕاسپێردراو بە نوسین و دانانی       

ڕەشنوس ی پرۆژەى دەستورەکە لە پۆلێنکردن و داڕشتنی مافە سیاسیەکان بە 

(و 2005کە لە دەستوری عێراقی )شێوەیەکی گشتی گەڕاونەتەوە بۆ هەریە

(ى نەتەوە 1966پەیماننامەى نێودەوڵەتی بۆ مافە مەدەنی و سیاسیەکانی )

یەکگرتووەکان )العهد الدولی للحقوق املدنیة والسیاسیة(و پشتیان بەو پۆلێنە 

لە مافەکاندا بەستووە یاخود بەشێکی زۆری ناوەڕۆکی دەقەکانی ڕەشنوس ی 

مافانە لەو پەیماننامەیەوە هەڵێنجاوەو وەرگرتووە بە پرۆژەکەیان دەربارەى ئەم 

هەمان فۆرم ڕیزبەندی و پۆلێنی بۆ کراوە، هەروەها بەو پێیەى هەریەکە لەمافە 

مەدەنی و مافە سیاسیەکان تەواو لێک نزیکن و پەیوەندی کارلێکیان لەنێواندا 

وون هەیەو تەواوکەری یەکدین، لەم پرۆژەیەشدا هەردوو مافەکە پێکەوە هات

 و لەدەقی ماددەکانیشدا لێک جیانەکراونەتەوە.

لێرەداو لەمیانەى ئەم باسەدا هەوڵ دەدەین گرنگترین پۆلێنی مافە       

سیاسییەکان بەو شێوەى لە پرۆژەکەدا هاتووە و دەقی لەسەردراوە لەچەند 

 خاڵێکدا بخەینەڕوو بەم شێوەیەى الی خوارەوە:  

زمی جێبەجێکردنی ئەم مافانە لەالیەک و یەکەم: وەک جەختکردنەوە لە میکان

پێدانی سروشتی باپەندبوون بە کۆی ئەو ماددانەى لە پرۆژەکەدا هاتوون 

بەسەر کەسانی سروشتی و کەسانی مەعنەویشدا لەالیەکی ترەوە؛ داڕێژەرى 

دەستورى )املشرع الدستوری( پێش ئاماژەکردن بە دەقی مادەکان هەرس ێ 

اڵتی یاسادانان و دەسەاڵتی دادوەری پابەند دەسەاڵتی جێبەجێکردن و دەسە

کردووە بە پاراستنی ناوەرۆکی ئەو مافانەى کە لەم بەشەدا هاتوون ئەوەش 

، ف:اوال، 18)م:وەک مافە بنەڕەتیەکانی هاواڵتیانی هەرێم گوزارشتی لێکراوە. 

بێگومان مەبەستیش لە پابەند بوونی ئەو دەسەاڵتانە  لەوەدا  ثانیا، ثالثا(

ەوێت کە دەسەاڵتی یاسادانان نابێت یاسایەک لەپەرلەمان دەربکات دەردەک

پێچەوانەى ناوەرۆک و ئامانجی ئەو مافانە بن، وەنابێت دەسەاڵتی 

جێبەجێکردن لەمیانەى هەڵسان بەکارەکانیدا سنوری ئەو مافانە پێشێل 

بکات کە ئاماژەى پێدراوە، بەهەمان شێوەش  دادگاکانی هەرێمی پابەند کردووە 

وەى لە دەرکردنی هەر حوکم و سەپاندنی هەر بریارێکیاندا پێویستە ڕچاوی بە

ناوەڕۆکی ئەو مافانە بکرێت. چونکە دەقی دەستوری لەسەر مافەکان بەواتای 

ئەو مافانە لەسەروى هەر یاسایەکەوەن کە پێچەوانەیان بێت و خودی 

 مافەکان گوزارشتن لە یاسایەکی بااڵ.

س ێ وشەییدا )کەرامەت و ژیان و ئازادى( کەهەرس ێ  دووەم: لە ژێر ناونیشانێکی

وشەکە تەواوکەری یەکترن و پێکەوە واتاو ناوەرۆک بەمافەکان دەبەخشن؛ 

( بڕگەدا داڕێژەری دەستوری دەقی لەسەر کۆمەڵێکى گرنگ لە 20وەلەمیانەى )

مافە سیاسیەکان داوە کە دەتوانین بەم شێوەیەی الی خوارەوە کورتیان 

 بکەینەوە:

مرۆڤبوون: مافی ژیان و ئازادی مافی هەموو کەسێکە، هەروەها پاراستن و . 1

ڕێزگرتنی کەرامەتى مرۆڤ ئەرکی هەموو دەسەاڵتەکانە لە هەرێمی کوردستاندا. 

بێگومان ئەمەش وەک پرەنسیپێک بەهای دەستوری خۆی ( 2، 1/، ف١٩)م: 

شیرزاد )د.هەیەو لە زۆربەى دەستورە هاوچەرخەکاندا دەقی لەسەر دراوە.

 (159: ٢٠١٧احمد نجار، 

. مامەڵەى مرۆییانە: مەبەست لەمەش بریتیە لە قەدەغەکردنی ئازاردانی 2

جەستەیی و دەروونی، مامەڵەو ڕەفتاری نامرۆڤانە، سوکایەتی پێکردن، 

وەرنەگرتنی دانپێدانان )االعتراف( لەژێر ئەشکەنجەو هەڕەشەو ترساندن. وە 

ی ئاسایش ی کەسیی )شخص ی( خۆی هەموو کەسێک مافی بەرجەستەکردن

 (٦، ٣ /، ف١٩)م:هەیە.

. ئازادی بیروڕاو پەیوەندیکردن: ئازادی ئاین و بیرو باوەڕو هزرو ویژدان و 4

پەرستش و پیادەکردنی ئازادانەى ڕێوڕەسمی ئاینی بەبێ جیاوازی مافی هەموو 

ە کەسێکەو ڕێزگرتنی شوێنە ئاینیەکان و پیرۆزی پەیامە ئاینیەکان پارێزراو 

لەهەر جۆرە بەکارهێنانێک بۆ مەبەستی سیاس ی و چاالکیەکی تر. هەروەها 

دەربڕینی ئازادانەو کاری رۆژنامە نوس ی و راگەیاندن و..هتد مافێکی دەستوری 

 (11، 10، 9/، ف١٩)م:هەر تاکێکە.

. کۆبونەوەى ئاشتیانەو کاری ڕێکخراوەیی: بە پێی یاسا ئەنجامدانی چاالکی 6

ردن و سەربەخۆیی ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەى مەدەنی و مەدەنیانەو دروستک

بەشداری کۆڕو کۆبوونەوەو خۆپیشاندانی ئاشتیانە مافی هەرکەسێکە لەهەرێم 

ئەمەش مەرجدار کراوە بەوەى کەئامانج و کاری ئەو کۆمەاڵنەو هەڵوێستیان 

لەگەڵ یاساو دەستوردا پێچەوانە نەبن و دژی ئاشتی کۆمەاڵیەتی و پێکەوە 

  ( 17/، ف١٩)م:بێت.ژیان نە

. حیزب و کارحیزبایەتی: دامەزراندنی حیزبی سیاس ی مافێکی  دەستوری 7

دەستەبەرکراوە، بەاڵم بوونی حیزب و کاری حیزبایەتی بەپێی یاسا دەبێت و 

مەرجدارکراوە بەوەى هەموو چاالکی و پەیڕەوو کارێکیان لەچوارچێوەى بنەما 

سرودی نیشتمانی کوردستان بگرێت، دیموکراسیەکاندا بێت و ڕێز لەئااڵو 

وەنابێت پاشکۆ یان لقێکی حیزبێکی دەرەکی بێت، ڕێگەدراو نیە کە حیزب 

لەڕێگەى ئامانج و چاالکیەکانیەوە زیان بە سیستەمی دیموکراس ی و ژیانی 

ئاشتەوایی و یەکپارچەیی هەرێم بگەیەنێت و دادگای دەستوری لەمبارەیەوە 

ەر قەوارەو ڕێبازێک کە هانی بیروباوەڕی فاش ی و بریار دەدات. لەهەمانکاتدا ه

توندڕەوی، رەگەزپەرستی؛ تیرۆر،..هتد قەدەغە دەکرێت.  پێویستە حیزب 

،  17/، ف  ١٩)م:سەرچاوەى داهاتی خۆی ئاشکرا بکات بۆ الیەنی تایبەتمەند.

18 )  

سێیەم: پرەنسیپی یەکسانی وەک مافێکی دەستوری ماددەیەکی بۆ تەرخانکراوە 

انەى س ێ بڕگەدا دەقدراوە لەسەرئەوەى کە هەموو کەس بەرانبەر بەیاسا  لەمی

یەکسانە،  هەموو چەشنە جیاکارییەک  لەسەر بنەمای نەژاد، ڕەگەز، زمان، 

ئاین، هزر، تەمەن، پێگەى کۆمەاڵیەتی،بیروباوەڕ، باری ئابورى و کۆمەاڵیەتی 
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نبەر یاسادا وەک و سیاس ی ..هتد، قەدەغەیە. لەهەمانکاتدا پیاوو ژن لەبەرا

 /، ف ٢٠)م:یەکن،  ئەرکی حکومەتی هەرێمیشە دەستەبەری ئەم مافانە بکات.

1  ،2 ،3) 

چوارەم:  مافی هاونیشتیمانی وەک بەشێکی گرنگی مافە سیاسیەکان دەقی 

لەسەردراوە، بەتایبەتی ئەو بڕگانەی کە ئاماژە دەدات بەوەی کە هەر 

دانی هەیە لەهەر پرۆسەیەکی هاواڵتیەکى هەرێمی کوردستان مافی دەنگ

هەڵبژاردن یاخود ڕاپرسییەک کەلە ناو هەرێمی کوردستاندا ئەنجام بدرێت، 

(ساڵی 18یاخود بۆی هەیە هەر پۆستێکی گشتی وەربگرێت بەمەرجێک  تەمەنی )

  (  2،1 /، ف٢١)م :تەواوکردبێت.

پێنجەم: پرەنسیپی دادپەروەرى لەدادگاییکردندا وەک بەشێک لە مافە 

ەکیەکانی مرۆڤ لەالیەن داڕێژەری دەستورییەوە لە پرۆژەى دەستوری سەر 

هەرێمدا بەهەند وەرگیراوەو دەقی لەسەر دراوە، دەکرێت لەچەند خاڵێکدا 

 بەکورتی ئاماژەیان پێبدەین بەم شێوەیەى الی خوارەوە:

. لەڕووى کاتی دەستگیرکردنی تۆمەتبارەوە پێویستە الیەنی لێکۆڵینەوە 1

(کاتژمێر تێپەڕ نەکات لەپێدانی پەڕاوی لێکۆڵینەوەکەى بە 48) لەماوەیەک کە

دادگای تایبەتمەند. گرتن و زیندانیکردن تەنها بەپێی یاساو الیەنی دادوەری 

تایبەتمەند دەبێ، لێرەدا پێویستە ڕچاوی چەند مافێک بکرێت وەک 

د ئاگادارکردنەوەى کەسەکە بەزمانی خۆی لەو تۆمەتەى دراوەتە پاڵی، مافی سو 

وەرگرتن لە پارێزەر لە قۆناغی لێکۆڵینەوەو دادگاییکردندا. وەهەتا ئەو کاتەى 

تۆمەت ساغ دەبێتەوە بەسەریدا لەدادگاییکردنێکی یاسایی و دادپەروەرانەدا 

تۆمەتبار بێ تاوانە، وە تۆمەتبار بەهەمان تۆمەت جارێکی تر دادگایی ناکرێتەوە 

کی دادپەروەرانە مافی هەموو بەبێ بەڵگەى نوێ. هەربۆیە دادگایی کردنێ

 (4،3،2،1 /، ف٢٢)م: کەسێکە.

. نە تاوان هەیەو نەسزا بەبێ بوونی دەقێکی یاسایی، هەروەها بەبێ بوونی 2

دەقێکی یاسایی کاریگەری یاسا بۆدواوە ناگەڕێتەوە بەاڵم لەمەشدا باج و 

ڕەسمەکان ناگرێتەوە، هەروەها کاریگەری یاسای سزایی بەرەو دواوە 

ێتەوە مەگەر لەبەرژەوەندى تۆمەتباردا بێت. وە چەسپاندنی ئەوەى کە ناگەڕ 

یاسا شتێکی کەسیە. پێویستە ئەو سزایە بسەپێنرێت کەلەکاتی تاوانەکەدا 

کاری پێکراوە. کەسێک سزادرا لەسەر کەیسێک یان بێ تاوان دەرچوو بوو لێی؛ 

ف  ،٢٢)م: نابێت جارێکی ترو لەسەر هەمان کەیس دادگایی بکرێتەوە.

/8،7،6،5 )    

. لەدادگای سەربازیدا ڕێگەپێدراو نیە کەسانی سیڤیل دادگایی بکرێت. گرتن 3

و بەندکردن و زیندانیکردن تەنها لەشوێنێکدا دەبێت کە بەیاسا دیاریکراوە، 

ئەوەش پێویستە لەژێر چاودێرى و دەسەاڵتی حکومەتدابێت. بۆیە پێویستە ڕێز 

  ( 11،10/، ف٢٢)م:کارییەکانی زیندانیان بگیرێت.لە ئاین و بیرو باوەڕو بنەما ئا

بەشێوەیەکی گشتی و لەمیانەى ئەوەى ئاماژەمان بۆ کرد بۆمان ڕوون دەبێتەوە 

کە داڕێژەرى دەستوری هەوڵیداوە دەق لەسەر زۆرترین ڕەهەندە جیاوازەکانی 

مافە سیاسیەکان لەپرۆژەى دەستوری هەرێمی کوردستاندا بدات و وەک 

 اڵی ڕێزلێگیراو لەهەرێمدا بچەسپێنرێت.یاسایەکی با

 

 باس ی دووەم

مافە سیاسیەکان لە پرۆژەى دەستوری هەرێم بەراورد بەچەند دەستورێکی 

 هاوچەرخ

بۆئەوەى هەڵسەنگاندن و شرۆڤەى تایبەتمەندی و سروشتی پاراستنی       

دەستوریی )الحمایە الدستوریە( مافە سیاسیەکان بکەین لە پرۆژەى دەستوری 

هەرێمی کوردستاندا هەوڵ دەدەین لەم باسەدا ئاماژە بدەین بە بوون و 

لە واڵتانی سروشتی دارشتن و چەسپاندنی ئەو مافانە لەدەستورەکانی هەریەکە 

)کۆماری عێراق، سویسرا ، ئەڵمانیا ، کەنەدا، کۆریای باشور(؛ وە گرنگترین 

ڕەهەندە ئەرێنی و نەرێنییەکانی ئەو مافانە لە پرۆژەى دەستوری هەرێم بەراورد 

بەو دەستورە هاوچەرخانە شیکار بکەین بەو شێوەیەی کەالی خوارەوە لە 

 چەند خاڵێکدا کورت دەکەینەوە: 

 یەکەم: مافی ژیان و پرەنسیپی کەرامەتی مرۆڤ:  .1

وەک جەختکردنەوەیەک لە گرنگی و بایەخی ئەم مافە داڕێژەرانی دەستوری 

هەر لەسەرەتای پۆلێنی مافە بنەڕەتیەکانی مرۆڤدا ئاماژەیان بۆکردووە، 

لەدەستوری هەمیشەیی عێراق مافەکان و ئازادییەکان کە دەروازەیەکی تایبەتی 

اوە هەر لەسەرەتای هەردوو بەش ی مافەکان و ئازادییەکان بەجیا بۆ تەرخانکر 

) دستور جمهوریة دەق لەسەر مافی ژیان و کەرامەتی مرۆڤەکان دراوە.

لەدەستوری سویسرادا لە ماددەی  ف/آ( /37، م/15: م/2005العراق،

یەکەمی )مافە بنەڕەتیەکان(دا دەقدراوە لەسەر )ڕێزگرتن و پاراستنی کەرامەتی 

دواتریش بەهەمان شێوە دەقدراوە لەسەر مافی ژیان و قەدەغەکردنی  مرۆڤ(

 (1ف/10، م/7: م/ 2014)دستور سویسرا، لەسێدارەدان )االعدام(. 

دەستوری ئەڵمانیاش نەک تەنها دەق لەسەر ئەم مافە دراوە بەڵکو بەدوایدا 

ر ) دستو هەموو دەسەاڵتەکانی دەوڵەتی پابەندکردووە بە ڕێزگرتن و پاراستنی.

لە دەستوری کەندا ئاماژە بە پرەنسیپی کەرامەتى  (1ف/1: م/2012املانیا، 

مرۆڤ نەدراوە، لەهەمانکاتدا جەخت لە مافی ژیانکراوەتەوە بۆ هەمو تاکێک 

کەنابێت کەس لێی بێبەشبکرێت ئەمەش بەستراوەتەوە بەپرەنسیپە 

) دستور بنەڕەتیەکانی دادپەروەرییەوە، لە کۆمەڵگەیەکی دیموکراس ی ئازادا.

لەسەرەتای بەش ی دووەمی  لەمافە یاساییەکان( 7، م/1: م/2011کندا،

دەستوری کۆریای باشور کە بۆ ماف و ئەرکەکان دیاریکراوە دەقدراوە لەسەر 

بەهاو کەرامەتی هەموو هاواڵتیان، وە دەوڵەتی پابەند کردووە بە دڵنیایی  

) دستور کوریا ن.پاراستنی مافە بنەڕەتییەکانى تاکەکان و گرەنتیکردنیا

لێرەوە ڕوون دەبێتەوە کە مافی ژیان و جەختکردنەوە  (10: م 1987الجنوبیة، 

لە کەرامەتی مرۆڤ لە پرۆژەى دەستورى هەرێمدا هاوشانی دەستورە 

هاوچەرخەکان گرنگی پێدراوەو ئەمەش بەخاڵێکی ئەرێنی دادەنرێت لە 

یسرا قەدەغەى پرۆژەکەدا. بەاڵم تێبینی دەکرێت کە تەنها دەستوری سو 

فەرمانی لەسێدارەدانی کردووە، بەاڵم دەستورەکانی تر بێبەشکردن لەژیان یان 

 کۆتو بەندکردنی بە بنەماى یاساییەوە بەستۆتەوە.

 دووەم: ئازادی ئاین و بیروباوەڕو کاری رۆژنامەگەری: 

وەک بەشێکی گرنگی مافە سیاسیەکانی مرۆڤ داڕێژەرى دەستوریی عێراقی لە 

دییەکان بەشێوەیەکی کورت و مەرجدار بە زیان نەگەیاندان بە بەش ی ئازا

سیستەم و ئادابی گشتی دەقیداوە لەسەر ئازادی گوزارشتکردن لە بیروڕا 

بەهەموو ئامرازێک، وە ئازادی کاری ڕۆژنامە نوس ی و راگەیاندن و باڵوکردنەوە، 

تنی و پاراستنی وە دەقیداوە لە ئازادی بیروباوەڕو ئاینداری و پیادەکردنی و ڕێزگر 

 42، م/2و1ف//38: م/2005)دستور جمهوریة العراق،لەالیەن دەسەاڵتەوە.

بەاڵم دەستوری سویسرا بەشێوەیەکی وورد ترو بەبێ بونی هیچ  (43،م

مەرجێک دەقی لەسەر ئازادی هەڵبژاردنی ئاین و بیروباوەڕو شوێنکەوتنی هەر 

سەر ئەوەى کە دەستور گروپێکی ئاینی بەبێ هیچ سانسۆرێک، وە دەقیداوە لە
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گرەنتی ئازادی بیروبۆچون و گوزارشتکردن لە ڕای جیاوازو ئازادی کاری 

رۆژنامەگەری بەهەموو جۆرەکانیەوە دەکات و چاودێریکردنیش ی 

دەستوری  (17، م16، م15: م/ 2014) دستور سویسرا، قەدەغەکردووە.

دۆتەوە لە ئەڵمانیاش دوو ماددەى تەرخانکردووە بۆ ئەم مافانەو جەختیکر 

پێشێل نەکردنی ئازادی بیرو باوەڕو ویژدان و هەر ڕێبازێکی فەلسەفی، دڵنیایی 

لە پیادەکردنی دروشم و سروتە )طقوس( ئاینیەکان، هەروەها دەقیداوە 

لەسەر ئازادی دەربڕینی ڕاوبۆچون و کاری جۆراوجۆری میدیاو رۆژنامەنوس ی، 

بە حوکمی یاسا گشتیەکان و  بەاڵم سانسۆر لەسەر ئەم ئازادیانەى بەستۆتەوە

 (5، م4: م/2012) دستور املانیا، یاسا تایبەتیەکان بە ڕووداو مافی کەسێتی.

هەرچی دەستوری کەنەداشە  بەشێوەیەکی کورت و لە میانەى دووبڕگەى 

ئازادییە گشتیەکاندا دەقیداوە لەسەر ئازادی ویژادان )الضمیر(و ئاین و 

ن )وە لەنێوانیشیاندا ئازادی ڕۆژنامەگەری و ئازادی هزرو بیرو باوەڕو ڕاوبۆچو 

: 2011) دستور کندا،ئامرازەکانی تری پەیوەندی( کە مافی هەموو کەسێکە.

دەستوری کوریای باشوریش بە هەمان  ف/ آ، ب لەمافە بنەڕەتیەکان( /2م/

شێوەى دەستوری کەندا بەکورتی دەقیداوە لەسەر ئازادی هزر و ئازادی ئاین 

بەاڵم داننان )االعتراف( بە ئاینێک وەک ئاینی دەوڵەت  بۆ هەموو کەسێک،

ڕەتکردۆتەوەو چونکە دەوڵەت جیاکراوەتەوە لەکەنیسە، هەروەها دەقیداوە 

لەسەر ئازادی رۆژنامەنوس ی و هەر کارێکی چاودێریکردن و سانسۆرکردنیانی 

قەدەغەکردووە بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا ئەم ئازادییەى مەرجدار کردووە بەوەى 

بەیاسا پێوەری کاری رۆژنامەگەری و دامەزراوەکانی دادەنرێت و پێویستە کە 

ئەو ئازادییەش پێشێلی مافی کەسانی تر نەکات و زیان نەگەیەنێت بە مۆراڵی 

 (21، م20، م19: م 1987) دستور کوریا الجنوبیة، گشتی و ئاکاری کۆمەاڵیەتی.

دەتوانین تێبینی دوو لەمیانی سەرنجدان لە سروشتی ئەوەى ئاماژەمان پێداوە 

خاڵی سەرەکی بکەین کە پەیوەندیدارە بە پێوەرى هەڵسەنگاندنی ئەم مافانە لە 

 پرۆەى دەستوری هەرێمدا: 

. بەراورد بە حوکمی ئەو دەستورانەى ئاماژەمان پێدا لە پرۆژەى دەستوری 1

هەرێمدا بەشێوەیەکی زۆر فراوان و گشتگیرتر دەق لەسەر ئەو ئازادیانە دراوە، 

ەهەمان شێوەی دەستوری هەریەکە لە عێراق و ئەڵمانیاو کۆریای باشور ئەو ب

 ئازادییانە مەرجدارکراوەو بەیاسا ڕێکدەخرێت.

. تێبینی ئەوە دەکرێت کە سروشتی داڕشتنی مەرجی ئازادییەکان لەئاین و 2

رۆژنامەگەریشدا لەهەرێم بەجۆرێکە کە بتوانرێت شیکردنەوەى بەجۆرێک بۆ 

بەستی سیاس ی و کۆدو بەندى ئازادییەکان بەکاربهێنرێت؛ بە بکرێت کە بۆمە

تایبەتی کە دەڵێت نابێت مزگەوتەکان بۆ چاالکی حیزبی و سیاس ی بەکاربهێنرێت، 

یاخود دەڵێت رادەربڕین و رۆژنامەنوس ی و راگەیەندنەکان مافی ئازادییان نابێت 

پێکهاتەکان  ئەگەر توانج و تەشەرە بۆسەر مافی خەڵکی و رق و کینە لەنێوان

باڵو بکاتەوە، ئەم شێوازى داڕشتنە لە دەستورەکانی تردا نیەو دەتوانرێت 

 شیکردنەوەی جیاوازی بۆ بکرێت.

سێیەم: مافی گردبوونەوەو دروستکردن و بەشداری لە کۆمەڵەو کاری 

 حیزبایەتی: 

ئەم مافانە وەک دیارترین مافە سیاسیەکان پارێزبەندی دەستوری هەیەو       

)االعتراف( پێدانراوە؛ دەستوری عێراقی دەقی لەسەر ئەم مافانە داوە دانى 

بەتایبەتی لە بەش ی ئازادییەکان مافی گردوونەوەو خۆپیشاندانی ئاشتیانەى 

مەرجدار کردووە بە زیان نەگەیاندن بە سیستەم و ئادابی گشتیەوە، بەاڵم 

اریکردنی بەبێ بوونی مەرج و بەشێوەیەکی کورت ئازادی دروستکردن و بەشد

کۆمەڵەو پارتە سیاسیەکانی گرەنتی کردووە کە بەیاسا ڕێکبخرێت، لەهەمان 

کاتدا هەموو جۆرە فشارێکی بۆ بەئەندامبون و بەردەوام بوون لەپارت و 

، 3ف//38: م/2005) دستور جمهوریة العراق،ڕێکخراوێکدا قەدەغە کردووە.

ی ئازادی پێکهێنانی هەروەها دەستوری سویسرا دەقیداوە لەسەر گرەنت ( 39م/

کۆمەڵەکان و ئینتیماکردن بۆیان و بەشداری و چاالکیکردن تێیاندا، وە 

دروستکردن و چوونە ناوسەندیکاو ڕێکخراوە پیشەییەکان گرەنتی دەستوری 

بۆ کراوە، هەر لەو ڕێگەیەشەوە تاکەکان دەتوانن گردبوونەوە ئەنجام بدەن و 

پێویستە لەچوارچێوەى ڕێکخستنی مانگرتن لەکار رابگەیەنن بەاڵم ئەمانە 

یاسادابێت و ئاشتی نێوان پیشەدارو خاوەن کار بپارێزێت. هەروەها دەستورەکە 

دەقیداوە لەسەر گرەنتی پاراستنی مافە سیاسیەکان لەالیەک و گرەنتی ئازادی 

هاواڵتیان لە گەاڵڵەکردن و گوزارشتکردن لەڕاو بۆچوونی سیاسیان بەوپەڕى 

ەوە لەالیەکی ترەوە. لەبارەى پارتە سیاسیەکانەوە دەقدراوە دڵنیایی و ڕاستگۆیی

لەسەر ئەوەى کە پارتە سیاسیەکان بەشداری پێکهێنانی ڕاو ئیرادەى گەل 

هەرچی  (137، م34، م28، م23: م/ 2014) دستور سویسرا، دەکەن.

دەستوری ئەڵمانیایە ڕێگەیداوە بەهەر گردبوونەوەیەک بەبێ ئاگادارکردنەوەى 

، ئەگەر لەشوێنی گشتیدا بوو دەکرێت بەیاسا سنورداربکرێت. وە پێشوەختە

دەقیداوە لەسەرئەوەى کە پێکهێنانی دامەزراوەو کۆمەڵەکان مافی هەموو 

ئەڵمانییەکە، بەاڵم قەدەغەى ئەو کۆمەاڵنەى کردووە کە ئامانج و 

چاالکیەکانیان پێچەوانەى یاساى تاوانەکان )قانون الجنائی(و سیستەمی 

پێکەوە ژیانی نێوان گەلەکانە. دەربارەى پارتە سیاسیەکان بەهۆی دەستوری 

بوونی پێشینەیەکى مەترسیدار لە پارتەکانی ئەڵمانیا لە ڕابردوودا داڕێژەرى 

دەستوری ئەڵمانیا مادەی تایبەتی بۆ تەرخانکردووە، لەگەڵ ئەوەى دەقدراوە 

ووە بەوەى لەسەر ئازادی پێکهێنانی پارتەکان بەاڵم تەواو مەرجداری کرد

کەدەبێت پێڕەوپرۆگرامیان کۆک بێت لەگەڵ بنەما دیموکراتیەکان و 

سەرچاوەى داهات و شێوازی خەرجیان ئاشکراو ڕوونبێت، سەرەرای ئەوەى 

کە پێویستە پارتەکان هەموو چاالکی و کارێکی ئەندامانیان دژی دەستورو 

تور ) دسدیموکراس ی نەبێت، یاسا تەواو ئەم بابەتانە دیارى دەکات.

بەاڵم دەستوری کەنەدا هەروەک مافەکانی  (21، م9، م8: م/2012املانیا،

پێشتر زۆر بەکورتی دەقیداوە لەسەر ئازادی گردبوونەوەی ئاشتیانەو ئازادی 

پێکهێنانی کۆمەڵەکان، بەبێ ئەوەى ئاماژە بدات بە پارتە سیاسیەکان و 

 نەڕەتیەکان(ف/ ج،د لەمافە ب /2: م/2011) دستور کندا،چاالکیەکانیان.

هەرچی دەستوری کۆریای باشورە مادەیەکی تەرخانکردووە بۆ شێوازی 

ڕێکخستنی پارتەکان و کاری سیاس ی بەجۆرێک کە دەقیداوە لەسەر گرەنتی 

ئازادی دروستکردنی پارتی سیاس ی و بوونی فرەالیەنی، هەروەها هەندێک مافی 

ى بۆ نەکراوە وەک بۆ پارتەکان چەسپاندووە کەلە دەستورەکانی تردا ئاماژە

مافی خاوەندارێتی کارو مافی پاراستنیان لەالیەن دەوڵەتەوە، بەاڵم لەهەمانکاتدا 

کاری حیزبی مەرجدارکردووە بە ئەوەى کە پێویستە پارتەکان دیموکراس ی بن لە 

ئامانج و کارو چاالکی و ڕێکخستنیانداو هەموو کەس بتوانێت بەشداری تێدا 

ئەمەشدا دادگای دەستوری دەتوانێت هەڵی بکات، لەحاڵەتی پێچەوانەى 

بوشێنێتەوە. وە لەالیەکی ترەوە دەستور دەقیداوە لەسەر ئازادی 

بەشداریکردن لە گردبوونەوەو پێکهێنانی کۆمەڵەکان، وەهەرجۆرە چاودێری و 

) دستور کوریا سانسۆرێکی لەسەر کۆمەڵەو گردبوونەوەکان قەدەغە کردووە.

 (.2، 1ف/21، م8: م 1987الجنوبیة، 
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بەسەرنجدان لە خستنەڕووى ئەوەى سەرەوەدا دەردەکەوێت کە ئەو       

مەرجانەى لە پرۆژەى دەستوری هەرێمی کوردستاندا دیاریکراوە بۆ 

دروستکردنی پارتی سیاس ی و کاری سیاس ی  پارتەکان لە دەستورەکانی تریشدا 

ێت کە تەنها بوونی هەیە بەڕێژەى جیاوازو شتێکی سروشتیە، بەاڵم تێبینی دەکر 

لە پرۆژەى دەستوری هەرێمدا دەقدراوە بەوەى نابێت پارتەکان پاشکۆ یان 

لقێکی حیزبێکی دەرەکی بێت؛ هەر بۆیە ئەگەر ئەم دەقە بە یاسایەک تەفسیر 

نەکرێت ئەوا دەگونجێت وەک ئامرازێکی دەستوری بۆ مەرامی سیاس ی 

ە ئاینی و ئایدیۆلۆژی و بەکاربهێنرێت دژی هەر پارتێکى سیاس ی و بەتایبەتە پارت

کەمە نەتەوەییەکان. بەاڵم دەربارەى گردبوونەوەو چاالکی کۆمەڵەکان بەهەمان 

شێوە لەپرۆژەى دەستورەکەدا گردبونەوەو خۆپیشاندانی بەستۆتەوە 

بەڕەزامەندی و بەپێی یاسا؛ هەرچەندە ئەم مەرجە شتێکی نامۆنیەو 

لە واقیعدا ئاستی لەدەستورە هاوچەرخەکانیشدا بوونی هەیە بەاڵم 

دیموکراس ی و ژینگەى سیاس ی ئەو واڵتانە لە عێراق و هەرێم جیاوازەو 

سەروەربونی یاسا بەکردارەکی چەسپاوەو مافەکان پارێزراون، هەربۆیە لەعێراق  

و هەرێمیش دەکرێت لەالیەن دەسەاڵتەوە ئەم دەقە دەستورییانە بەکاربهێنرێت 

کاری گردبوونەوەو خۆپیشاندانەکان کە وەک سانسۆرێک بۆ ڕێگری لە مافی داوا

)عارف علوان، ئەوەش هەروەک هەندێک لە توێژەران جەختی لێدەکەنەوە.

2006 :183-188.) 

 چوارەم: پرەنسیپی یەکسانی و مافی هاونیشتیمانی: 

لە دەستوری هەمیشەیی عیراقدا داڕێژەرى دەستوری ئەم مافە بنەڕەتیانەى 

ارچێوەى مافە سیاسیەکاندا دەقیداوە بەهەند وەرگرتووە؛ هەربۆیە لەچو 

لەسەر ئەوەى کە عێراقییەکان یەکسانن لەبەردەم یاسادا بەبێ جیاوازیکردن 

بەهۆی ڕەگەزو نەژادو نەتەوەو ڕەچەڵەک و ڕەنگ و ئاین و مەزهەب و 

بیروباوەڕو ڕاوبۆچون و پێگەى ئابوری و کۆمەاڵیەتی. وە ڕەگەزنامەى عێراقی 

کی عێراقی جێگیرکردووە، شێوازی پێدان و وەک مافی هەموو هاواڵتیە

لێسەندنەوەى رەگەزنامەى دیاریکردووەو ئەوەى چەسپاندووە کەنابێت بۆ 

مەرامی سیاس ی و نیشتەجێون و گۆڕینی دیمۆگرافیای دانیشتوان رەگەزنامە 

بەکەس بدرێت. لەالیەکی ترەوە دەقیداوە لەسەر ئەوەى کە هاواڵتیان بەژن و 

ی کاروباری گشتی و سیاسیەکانیان هەیە لەوانەش مافی پیاوەوە مافی بەشدار 

دەنگدان و هەڵبژاردن و خۆپااڵوتن. سەرەڕای دەقدان لەسەر ئازادی گەشت و 

) دستور جمهوریة هاتوچۆو نیشتەجێبون لەناوەو دەرەوەى عێراق.

لە پرەنسیپی یەکسانیدا دەستوری  ( 44، م20، م/18، م/14: م/2005العراق،

دەستوری عێراق و پرۆژەى دەستوری هەرێم دەقیداوە  سویسرا وردتر لە

لەسەر مافی یەکسانی لەبەردەم یاساو جیاوازی نەکردن لەبەر هیچ هۆکارێکى 

وەک ئاین و نەتەوەو رەگەزو زمان و تەمەن و..هتد. لەهەمانکاتدا دەقیداوە 

لەسەر یەکسانی یاسایی و کردەیی نێوان ژن و پیاو لە مافدا. بەاڵم دەربارەى 

افی ڕەگەزنامەو پیادەکردنی مافە سیاسیەکان؛ دەقیداوە لەسەر ئەوەى م

هەموو سویسریەک مافی وەرگرتنی رەگەزنامەى هەیەو بەیاسا ڕێکدەخرێت، 

بەاڵم شێوازی پیادەکردنی ئەم مافانەى کە لەرەگەزنامەوە گەاڵڵە دەبن وەک 

اوەو )بەشداری هەڵبژاردن و دەنگدان و خۆپااڵوتن( گەرەنتی دەستوری کر 

) دستور سویسرا، دابەشکراوە لەنێوان حکومەتی فیدراڵ و کانتۆنەکاندا.

دەستوری ئەڵمانیاش هەرلەسەرەتاى  (39، م38، م37، م24، م8: م/ 2014

دەستورەکەوە دەقیداوە لەسەر یەکسانی هەموو کەسەکان لەبەردەم یاسادا، 

ندنی کردەیی وە ژنان و پیاوانی لەمافەکاندا یەکسانکردووەو جەختی لەچەسپا

ئەم پرەنسیپە کردۆتەوەو دادگاش ی بەرپرسیارکردووە لەبەرانبەر جێبەجێکردنی 

ئەمەدا، لەهەمانکاتدا هەرجیاکاری یاخود بەرز نرخاندنێکی )تفضیل( 

ڕەتکردۆتەوە لەسەر بنەمای رەگەزو نەژادو زمان و ئاین و..هتد. دەربارەى 

شتیەکاندا دەقیداوە لەسەر مافەکانی هاواڵتیبون و کارکردن لە دامەزراوە گ

ئەو مافە بۆ هەموو ئەڵمانیەک لەهەر ویالیەتێک بێت، کەئەوەش بەپێی تواناو 

لێهاتووی خۆی دەتوانێت بەدەستی بهێنێت و جیاوازی نەکرێت لە پێدانی پلەو 

شوێنە گشتیەکان لەسەر هیچ بنەمایەک. لەبارەى دەنگدانەوە دەقیداوە 

(ساڵەوە دەتوانێت بەشداری 18ی )لەسەر ئەوەى هەرکەسێک لە تەمەن

: 2012) دستور املانیا،دەنگدان بکات لە یاخود خۆی بپاڵێوێت بۆ پەرلەمان.

  (.2،3ف//38، م33، م11، م3م/

هەرچی دەستوری کەنەداشە بەهەمان تایبەتمەندی کورتی خۆی سەرەتا       

دەقیداوە لەسەر ئەوەى کە مافی هەموو هاواڵتیەکی کەنەدییە کە دەنگبدات 

لەهەڵبژاردنەکانی ئەندامانی ئەنجومەنی گشتی و ئەنجومەنی یاسادانان، 

تر یاخود خۆی بپاڵێوێت بۆیان. وە بەهەمان شێوەى دەستورەکانی پێش

جەختیکردۆتەوە لە مافی یەکسانی هاواڵتیان لەبەردەم یاساو سودمەندبوون 

لێی بەبێ جیاوازیکردن بەهۆی نەژادو ئەسڵی نەتەوەیی و ڕەنگ و ئاین و ڕەگەزو 

 مافە دیموکراتیەکان(3: م/2011) دستور کندا، تەمەن و کەم ئەندامی.

لەسەر ئەوەى کە  هەروەها داڕێژەرى دەستوریی لەکۆریای باشوریش دەقیداوە

هەموو هاواڵتیان لەبەردەم یاسادا یەکسانن، لێکترازان لەژیانی سیاس ی و 

کۆمەاڵیەتی و رۆشەنبیریدا قەدەغەکردووە بەهەر هۆکاری ڕەگەزو ئاین و 

پێگەى کۆمەاڵیەتیەوە بێت، ئەوەى ئەم دەستورە جیادەکاتەوە ئەوەیە کە 

تی و قەدەغەش ی کردووە. داننانێت )الیعترف( بەهیچ تایفەیەکی کۆمەاڵیە

لەبارەى مافی هاواڵتیبونەوە دەقیداوە کە دەنگدان و وەرگرتنی هەر پلەو 

پۆستێکی گشتی مافی هەموو هاواڵتیەکە بەو مەرجانەى کە قانون دیاری 

  (.25، م24، م14، م2، 1ف:/11: م 1987) دستور کوریا الجنوبیة، دەکات.

ى کە دەربارەى پرەنسیپی یەکسانی و بەسەرنجدانمان لەو ماددەو بڕگانە       

مافی هاواڵتیان و هاونیشتیمانیبوون کە لەو دەستورانەدا دەقی لەسەر دراوە 

بەراورد بە پرۆژەى دەستوری هەرێمی کوردستان تێبینی ئەوە دەکرێت کە ئەو 

مافانەى لەم چوارچێوەیەدا )یەکسانی و هاواڵتیبون( وەک بەشێک لە مافە 

ردراوە لەالیەن داڕێژەری دەستوریی هەرێمی سیاسیەکان دەقی لەسە

کوردستانەوە بەشێوەیەکی ووردو گشتگیر ئاماژە بە مافەکان کراوەو گرەنتی 

دەستوریی بۆیان دەستەبەرکراوە، ئەگەر مافێکیش مەرجدارکرابێت بەیاسا 

یاخود دژ نەبوون و زیان نەگەیاندنی بەسیستەم و ئادابی گشتی و مافی 

ئەم حاڵەتە هەاڵوێردانە لەدەستورەکانی تریشدا بوونی کەسانی ترەوە؛ ئەوا 

هەیە، تەنانەت ئەگەر لەدەستورەکانی وەک کۆریای باشور دەق لەسەر مافی 

خۆ پااڵوتن لە هەڵبژاردنەکاندا نەدرابێت، یاخود لە دەستوری کەنەدا زۆر 

بەکورتی دەق لەسەر ئەو مافانەدرابن ئەوا لەپرۆژەى دەستوری هەرێم ئەم 

نە ڕوونترو فراوانتر دەستەبەری دەستورییان بۆ کراوە، بەاڵم پرسیاری بابەتا

گرنگ لێرەدا دەربارەى ئاستی پابەند بوون بەدەستورەکان و خراپ تەفسیر 

نەکردنی ئەو دەقە هەاڵوێردانەیە کە مافەکان سنوردار دەکات بۆ مەرامی 

، چونکە سیاس ی، واتە پرسیار دەربارەى ڕێزگرتنی جەوهەرى یاساو مافەکانە

لەو واڵتە دیموکراس ی و پێشکەوتوانەدا هەرچەندە هەندێک دەقیش نەدرابێت 

 بەاڵم ڕێزى مافەکان و بەهای یاساکان دەگیرێت.
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 پێنجەم: دادگاو پرەنسیپی دادپەروەرى لەدادگایکردندا: 

پرەنسیپی دادپەروەری و کاری دادگاو دادگاییکردن وەک بەشێکی گرنگی مافە 

وەیەکی فراوانەو چەندین ڕەهەندی جیاواز لەخۆ سیاسیەکان چوارچێ

دەگرێت، هەربۆیە پارێزبەندی دەستوری بۆ ئەم مافە گرنگانەى مرۆڤ 

لەدەستوردا بایەخی پێدەدرێت و دەچەسپێنرێت، لێرەدا بەشێوەیەکی کورت و 

لەچەند خاڵێکدا پوختەى هەڵسەنگاندنی ئەم مافانە دەخەینەڕوو کە 

تووە )پێشتر ئاماژەمان پێداوە(و بەو شێوەیەى لەپرۆژەى دەستوری هەرێم ها

دەقی لەسەردراوە لەدەستورى هەریەک لە عێراق و سویسراو ئەڵمانیاو 

کەنەداو کۆریای باشور، بۆئەوەى بەرچاو ڕوونبین لەئاستی الیەنی ئەرێنی 

یاخود نەرێنی پرۆژەى دەستوری هەرێم بەو دەستورانە؛ بەم شێوەیەى الی 

 خوارەوە:

دانمان لە شێوازو سروشتی ئەو ماددانەى کە لە هەردوو پرۆژەى . بەسەرنج1

دەستوری هەرێم و دەستوری کۆماری عێراق دەقی لەسەر دراوە لەبواری 

پرەنسیپی دادپەروەری لەدادگاییکردندا بۆمان دەردەکەوێت کە داڕێژەرى 

پرۆژەى دەستوریى هەرێم بەشێوەیەکی سەرەکی و بەهەمان فۆرمی داڕشتنەوە 

ەى مادەو بڕگەکاندا پشتی بە دەستوری عێراقی بەستووەو دەقەکان لەزۆرب

وەرگێردراون و دانراونەتەوە، ئەوەى جێگەى سەرنجە لە دەستورى عێراقدا 

دەقدراوە لەسەر مافی ئاشکرا بەڕێوەچونی دادگاییکردنەکە بەاڵم لەپرۆژەى 

وە دەستوری هەرێمدا ئەو مافە دەقی لەسەر نەدراوە، بەاڵم لەالیەکی ترە

داڕێژەرى دەستوریی پرۆژەکە دەقی لەسەر مافێکی گرنگداوە کە لەعێراقدا 

بەشێوەیەکی گشتی زۆر پێشێل دەکرێت ئەویش )پێویستی ڕێزگرتنی بیروباوەڕی 

ئاینی و بنەما ڕەوشتیەکانی زیندانیانە( لەکاتێکدا ئەم مافە لەدەستوری 

: 2005العراق ، ) دستور جمهوریةهەمیشەیی عێراقیدا دەقی لەسەر نەدراوە.

 (.22: م/٢٠٠٩لعراق،ا–. هەروەها مشروع دستور اقلیم کوردستان 19م/

. دەستوری سویسرا بەسروشتی خۆی دەستورێکی گشتگیرەو بەدووردێژی 2

)التفاصیل( دەناسرێت، هەر بۆیە بە شێوەیەکی ورد دەقی لەسەر مافی 

تێبینی دەکرێت دادگاییکردن و گرەنتی دادپەروەری لەپرۆسەکەدا داوە. ئەوەى 

کە لەم دەستورەدا ئاماژەى بۆکراوەو لەپرۆژە دەستوری هەرێمدا نیە بریتیە لە 

بەڕێوەچوونی پرۆسەى دادگاییکردنەکە بەشێوەیەکی ئاشکرا بێجگە لەو 

حاڵەتانەى کە یاسا ڕێگری لێکردوون، هەروەها داڕێژەرى دەستوریی سویسرى 

ەقیداوە لەسەر هاوکاریکردنی ڕچاوی بارودۆخی ئابوری تۆمەتباری کردووەو د

دارایی تۆمەتبار لەالیەن حکومەتەوە بۆ بەڕێوەچونی دادگاییکردنەکەى ئەگەر 

توانای دارایی نەبوو. لەالیەکی ترەوە لەدەستوری سویسرادا دەقدراوە لەسەر 

پێویستی دادگاییکردن لە شوێنی دانیشتنی تۆمەتبار. کەواتە بێجگە لەو چەند 

اون دەتوانین بڵێین بەشێوەیەکی گشتی کۆی ئەو خاڵەى ئاماژەمان پێد

ڕەهەندانەى ترى پەیوەندارە بەمافی دادگاییکردن و دادپەروەرییەوە کەلە 

دەستوری سویسرادا دەقی لەسەر دراوە لەدەستوری هەرێمیشدا ئاماژەى 

، 30، م /29، م29: م/ 2014) دستور سویسرا ، بۆکراوەو دەقی لەسەر دراوە.

: ٢٠٠٩لعراق،ا–ەروەها مشروع دستور اقلیم کوردستان . ه33، م32، م31م

 (.22م/

. دادگاییکردن و بەڕێوەچوونی پرۆسەى دادگایکردنەکە لەدەستوری 3

ئەڵمانیادا بە پێچەوانەى زۆربەى بوارەکانی ترەوە بەشێوەیەکی کورت دەقی 

لەسەر دراوەو پرەنسیپی دادپەروەریش بەشێوەیەکی گشتی بە چۆنێتی 

ئازادییەکان بەیاساوە )تقیید الحریات بالقانون( بەستراوە، سنوردارکردنی 

هەربۆیە لەسەر شێوازو ڕێوشوێنەکانی پرۆسەى دادگاییکردن هەر لەئاگادار 

کردنەوەو دەستگیرکردن و وەرگرتنی وتەو چەسپاندنی بڕیاری دادگا بە کورتی 

 دەقدراوە. بەاڵم لەگەڵ ئەوەى کە تێبینی دەکرێت کە دەستوری ئەڵمانیا

بەراورد بە پرۆژەى دەستوری هەرێم زۆر کورتتر ئاماژەى بەڕەهەندە جیاکانی 

ئەم بوارەکردووەو زۆر الیەنی گرنگی دادگاو دادگاییکردنی دادپەروەرانە دەق 

نەدراوە لەدەستورەکەدا، بەاڵم پرسیاری گرنگ ئەوەیە کە ئایا ئەمانە بەواتای 

ان ئەگەر چەندین ڕەهەندی کەموکوڕى دادپەروەری دێت لەو واڵتەدا؟! بێگوم

دادپەروەری لەڕووى تیۆریەوە ئاماژەى پێنەدرابێت ئەوا بە یاسا ڕێکخراوەو 

بەواتای ئەوە نایەت لە پراکتیکدا بەرجەستەی پرەنسیپی دادپەروەری ناکرێت 

. 104، م103: م/2012) دستور املانیا، و  نادادی بوونی هەبێت لەو واڵتەدا. 

 (. 22: م/٢٠٠٩العراق،–یم کوردستان هەروەها مشروع دستور اقل

. ئەگەر سروشتی داڕشتنی دەستوری کەنەدا پوخت و کورت بێت لەزۆرینەى 4

دەقەکانیدا؛ ئەوا بەپێچەوانەوە مافى دادگاییکردنی دادپەروەرانەو دادگاکان 

بەشێوەیەکی گشتگیرو فراوان دەقی لەسەر دراوەو داڕێژەرى دەستوریی 

ەهەندەکانی پرەنسیپی دادپەروەری ئاماژە کەنەدی بەووردی زۆرینەى ر 

پێکردووە، واتە دەتوانین بڵێین ئەگەرچی ئەم دوستورە ئاماژەى بەچەند 

ڕەهەندێک نەکردووە کەلە پرۆژەى دەستوری هەرێمدا هەیە وەک دەقنەدان 

لەسەر مافی بەندییان )حوکم دراوان(و جیاوازى نەکردن لە نێوانیان و 

کراو بۆکردنەوەى پەڕوای لێکۆڵینەوە؛ بەاڵم ئەم دیارینەکردنی کاتێکی دیاری

دەستورەش هەندێک دەقی داوە کە لە پرۆژەى دەستوری هەرێمدا نیە وەک 

ئاشکرا بەڕێوەچوونی پرۆسەى دادگاییکردن و دابینکردنی وەرگێڕ بۆ 

شاهێدەکان یان تۆمەتباران ئەگەر خاوەن پێداویستی تایبەت )الڵ( بوو یان 

نەبوو. واتە دەتوانین بڵێین مافی دادپەروەری لەپرۆژەى  شارەزای زمانی دادگا

دەستوری هەرێم بەراورد بەدەستوری کەندا لە ئاستێکی گونجاودایە، 

) دستور لەزۆربەى ئەو دەقانەدا هاوشێوەن کە تایبەتن بەم مافانەوە.

یاساییەکان. هەروەها مشروع دستور اقلیم  لەمافە 14م/ - 7: م/2011کندا،

 (.22: م/٢٠٠٩عراق،ال–کوردستان 

. بەسەرنجدان لە سروشتی داڕشتنی مافی دادگاییکردن و پرەنسیپی 5

دادپەروەری لە دەستوری کۆریای باشوردا بەڕوونی دیارە کە داڕێژەرى 

دەستوریى لەو واڵتەدا بەشێوەیەکی هەمەالیەنەو دورودرێژ دەقی لەسەر 

و گرەنتی پارێزبەندی زۆرینەى ئەو ڕەهەندانە داوە کە پەیوەیستن بەم بوارەوە

دەستوری بۆ ئەم مافە گرنگانەى مرۆڤ لە کۆریای باشوردا دەستەبەر کردووە. 

هەربۆیە لە هەڵسەنگاندنی ئەم بەشەى مافە سیاسیەکان لە پرۆژەى 

دەستوری هەرێمی کوردستان بەدەستوری کۆریا دەبینین کە هەردوو 

هەمانکاتدا دەستورەکە بەشێوەى گشتگیر دەقیان لەمافەکان داوە، لە

لەهەردوو دەستورەکەدا چەندین ماددەى لێکچوو هەیە )وەک: قەدەغەکردنى 

بەندکردن و دەستبەسەرکردنى هیچ کەسێک بەبێ ئاگادارکردنی لە 

هۆکارەکەى..( یاخود چەندین ماددەى جیاوازیان لەم بارەوە دەقدراوە )وەک: 

گاى لەدەستوری کۆریا دەقدراوە لەوەى کە دەکرێت کەسانێک لەداد

سەربازیدا دادگایی بکرێن کە لەخزمەتی سەربازیشدا نەبن لەهەندێک حاڵەتی 

تاوانی پەیوەندیدار بە زانیاری گرنگی نهێنی سەربازی یان پێدانی خۆراک و 

خواردنەوەى خراپ..هتد ، کەئەمە لە پرۆژەى دەستوری هەرێمدا نیە، 

-شتێکی کەسییلەهەمانکاتدا لەپرۆژەکەى هەرێمدا دەقدراوە لەوەى کە سزا 

:  1987) دستور کوریا الجنوبیة،ە بەاڵم لەدەستوری کۆریادا نیە(.-شخص ی
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–. هەروەها مشروع دستور اقلیم کوردستان 28، م27، م13، م12م

واتە لەگەڵ بوونی جیاوازییەکی کەم بەاڵم دەقدان لەم  (22: م/٢٠٠٩العراق،

 نزیکن.مافانە لەنێوان هەردوو دەستورەکەدا بەڕێژەیەکی زۆر لێک 

لەسۆنگەى ئەوەى لەم باسەدا هەڵسەنگاندنمان بۆ کردووە دەتوانین بڵێین       

مافە سیاسیەکان بەشێوەیەکی گشتی کە لەپرۆژەى دەستوری هەرێمی 

کوردستان چەسپێنراوە، بەراورد بەمافە سیاسیەکان کە لە دەستوری هەر 

ا هاتووە، ئەگەر یەکە لە عێراق و سویسراو ئەڵمانیاو کەنەداو کۆریای باشورد

لەهەندێک ڕەهەندەوە کەموکوڕی تێدابێت و داڕێژەری دەستوریی پرۆژەکە ئەو 

بوارانەى بەهەند وەرنەگرتبێت؛ ئەوا لە هەمانکاتدا چەندین الیەنی ئەرێنی 

پۆزەتیڤی تێدایە کە هاوکۆکە لەگەڵ دەستورە هاوچەرخ و دیموکراسیەکان 

ەیڕەوى لێ دەکەن، ئەمەش بەو کەلە واڵتە پێشکەوتوو دیموکراسیەکاندا پ

واتایەى کە شێوازی داڕشتن و دەقدان لەسەر ئەم مافانە لەپرۆژەى 

دەستورەکەدا لەزۆر ڕەهەندەوە گونجاوە لەگەڵ سروشت و ناوەڕۆکى مافە 

سیاسیەکان کەلە دەستورە هاوچەرخ و ڕێکخراوە جیهانییەکان و پەیماننامە 

 سپێنراوە.نێودەوڵەتیەکانەوە دەقی لەسەر دراوەو چە

 

 دەرئەنجامی توێژینەوەکە:

لەکۆتایی ئەم توێژینەوەیەو دوای شرۆڤەو شیکارو هەڵسەنگاندنمان بۆ       

مافە سیاسیەکان لەپرۆژەى دەستوری هەرێمی کوردستان و بەراوردی بە چەند 

 دەستورێکی هاوچەرخ گەیشتینە ئەم دەرئەنجامانەى الی خوارەوە: 

بەشێکی سەرەکی مافە بنەڕەتییەکانی مرۆڤ لە . مافە سیاسیەکان وەک 1

پۆلێنکردندا یەکێکە لەو مافانەى کە بە جیلی یەکەمی مافەکان ناسێنراون 

لەسەر ئاستی جیهاندا، هەربۆیە بوونی کەموکوڕی ئەم مافانە لە پرۆژەى 

دەستوری هەرێمی کوردستاندا ڕەنگدانەوەى نەرێنی لە سیستەمی دیموکراس ی 

 ایی هەرێمدا دەبێت.سیاس ی و فەرمانڕەو 

. داڕێژەرى دەستوریی هەرێمی کوردستان لە شێوازی پۆلێنکردن و داڕشتنی 2

مافە سیاسیەکان بەشێوەیەکی گشتی بەهەمان فۆرم و داڕشتنی )پەیماننامەى 

ەسەر ئەو مافانە ( دەقی ل1966-نێودەوڵەتی بۆمافە مەدەنی و سیاسیەکان

ئەرێنی دابنرێت لەهەمانکاتدا  داوە؛ ئەمەش ئەگەر لەالیەکەوە بە خاڵێکی

الیەنی نەرێنیش ی تێدا بەدی دەکرێت چونکە دەقدان لەو مافانە لەپەیماننامە 

نێودەوڵەتییەکاندا سروشتێکی گشتگیرییان هەیە بۆ هەموو واڵتانە، بەاڵم بۆ 

هەرێم دەکرێت لەبری ئەو تایبەتمەندییە گشتگیرییە تایبەتمەندی ژینگەی  

 ەرێمی کوردستان زیاتر بەهەند وەربگیرێت و دابڕێژرێت.سیاس ی و کۆمەاڵیەتی ه

. بەراوردو هەڵسەنگاندنی مافە سیاسیەکان لە پرۆژەى دەستوری هەرێمی 3

کوردستان بە دەستوری ئەو واڵتانەى باسمانکردوون لە واقیعدا دەمان 

 گەیەنێتە دوو فاکتی سەرەکی: 

شێواز دابڕێژرێت لەڕووى آ. مەرج نیە دەقدان لەسەر مافەکان بەیەک فۆرم و 

شکڵ و قەبارەو ناوەڕۆکیشەوە، بەاڵم چەسپاندنی پارێزبەندی دەستوریی بۆ 

مافەکان بەهاو بایەخی خۆی هەیەو دەستورە هاوچەرخەکان فەرامۆشیان 

 نەکردووە.

ب. مەرج نیە ئەوەى لەدەستوردا دەقی لەسەر بدرێت لە واقیعشدا پراکتیزە 

پێچەوانەوە مەرج نیە ئەوەى دەقی لەسەر بکرێت و بەرجەستەبێت، یان بە

نەدرێت لەواقیعدا فەرامۆش بکرێت، بۆنمونە دەستوری کەنەدا دەقی لەسەر 

زۆربەى مافەکان بەکورتی داوە، یاخود هەر نەیداوەو زۆریشیانی مەرجدار 

کردووە؛ بەاڵم لەواقیع و پراکتیکدا مافەکان پارێزراون، لەهەمانکاتدا 

ەکی فراوان و وورد دەقی لەسەر مافەکان داوە بەاڵم دەستوری عێراق بەشێوەی

لە واقیعدا پێشێلکاری مافەکان زۆرە، هەربۆیە گرنگی دەقە دەستورییەکان لە 

 ڕێزگرتن و جێبەجێکردندایە بە پلەى یەکەم. 

. لەمیانەى بەراوردکردنی پرۆژەى دەستوری هەرێمی کوردستان بەهەر یەک 4

ە ئاماژەمان پێداوە ئەوە بەدی دەکرێت کە لەو دەستورانەی کە لە توێژینەوەک

داڕێژەرى دەستوریی لەهەرێمی کوردستان گرنگی زۆری بە مەرج و ئەرکەکان 

داوە، بەاڵم وەک پێویست دەقی لە سەر سروشتی بەرجەستەکردنی مافە 

سیاسیەکان نەداوە، بۆنمونە لەکۆی پێنج بڕگەى تایبەت بە پارتە سیاسیەکان 

ارەى مافەکانیانە بەاڵم چوار بڕگەیان دەربارەى مەرج و تەنها بڕگەیەکیان دەرب

 ئەرکی پارتەکانە.

 

 : پێشنیارەکان

لەمیانەى هەڵسەنگاندن و بەراوردکردنی پرۆژەى دەستوری هەرێمی کوردستان 

بەهەر یەک لەدەستورەکانی )عێراق و سویسراو ئەڵمانیاو کەنەداو کۆریای 

 و:باشور( دەتوانین چەند پێشنیارێک بخەینەڕو 

. پێویستی دەقدان لەسەر مادەیەک دەربارەى مافی ئازادی گردبونەوەو آ

خۆپیشاندان بۆ دەربڕینی داواکاری و ڕادەربڕین و ناڕەزایەتی هاواڵتیان تەنها بە 

ئاگادارکردنی الیەنی حکومی لەو گردبونەوەیە؛ نەوەک بە وەرگرتنی مۆڵەت و 

 ڕەزامەندی پێشوەختەیان.

ەیەک یاسیەکان و کارکردنی سیاس ی تێیاندا  مادد. لە بارەى پارتە سب

 زیادبکرێت دەربارەى:

قەدەغەکردنی فشارو زۆرلێکردنی ماددی و مەعنەوى بۆ چونە ناو پارتێکی • 

سیاس ی یان مانەوە تێیدا یان ناچارکردنى کەسێک بە دەنگدان لە بەرژەوەندی 

 کەسێک یان الیەنێک.

فەرمیەکان وەک فشارێک لەالیەن قەدەغەکردنی بەکارهێنانی دام ودەزگا • 

پارتەکانەوە )وەک دامەزراندن، پێدانی پلەو پۆست( بۆ ناچارکردن بەدەنگدان 

 و ئەندامبوون لەبەرژەوەندی الیەنێکی سیاس ی. 

کانی دیموکراس ی لە ماپابەندکردنی  پارتە سیاسیەکان بە جێبەجێکردنی بنە• 

 هەرێمدا.ناوخۆی پارتەکان و ئەنجامدانی کاری سیاسیان لە 

ج. هەروەکو دەستورەکانی سویسراو ئەڵمانیاو کەنەدا پێویستە لە کۆتایی 

دەقدان لەسەر مافەکان، بەدەقێکی دەستوری سنوردارکردن یاخود کۆت و 

بەندکردنی مافەکان )تقیید الحریات( ڕوون بکرێتەوە، ئەوەش پێویستە 

هەر  بەشێوەیەک بێت کە جەوهەری مافەکان پێشێل نەکات و ڕێگری لە

 تەفسیرێک بکات کە ئامانجی پێشێلکردنی مافەکان بێت. 

د. زیاد کردنی ماددەیەک لەمافەکانی دادگاییکردندا دەربارەى ئاشکرا 

بەڕێوەچوونی کۆی پرۆسەى دادگاییکردنەکەو لەشوێنی نیشتەجێبوونی 

 تۆمەتبارەکە دادگاییکردنەکە بەڕێوەبچێت.

 

 تێبینی پەراوێزەکان:

(: )هەموو کەسێک مافی ئازادی بیرو ویژدان و ئاینی هەیە، 18دەقی ماددەى )* : 

ئەمەش ئەم مافانە دەگرێتەوە: ئازادی لە گۆڕینی ئاین و بیروباوەڕی، ئازادی لە 

دەرخستنی ئاین و بیروباوەڕی ئەوەش بە خواپەرستی و ئەنجامدانی 

(: )بۆ هەموو 19دروشمەکانی و  فێربوونی و پیادەکردنى..(  دەقی ماددەى )
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کەسێک مافی چێژوەرگرتنی هەیە لە ئازادی بیروبۆچون و گوزارشتکردن لێی، 

کەئەمەش ئازادی لە بیروباوەر بەبێ تەنگ پێهەڵچنین و ... دەگرێتەوە(. دەقی 

نابێت هیچ کەسێک ناچار بکرێت بۆ ئەوەى ئینتمای بۆ  -2(: 20مادەى )

مافی -1( بریتیە لە: 21ماددەى )کۆمەڵەیەکی دیاریکراو هەبێت. هەروەها دەقی 

هەموو کەسێکە کە بەشدار ببێت لە بەڕێوەبردنی کاروباری گشتی واڵتەکەیدا، 

بەشێوەیەکی راستەوخۆ یان لەڕێگەى هەڵبژاردنی نوێنەرێکی بەشێوەیەکی 

مافی هەموو کەسێکە کە بەشێوەیەکی یەکسان لەگەڵ ئەوانی تردا  -2ئازادانە. 

ئیرادەى گەل سەرچاوەى دەسەاڵتی  -3ەربگرێت. وەزیفەى گشتی لەواڵتدا و 

فەرمانڕەوایە، پێویستە ئەو ئیرادەیە دەربکەوێت لە میانەى هەڵبژاردنێکی پاک و 

بێگەردا، کە بەشێوەیەکی خولی و دەنگدانی گشتی بەشێوەیەکی یەکسان 

لەنێوان دەنگدەراندا بەڕێوەبچێت بەدەنگدانی نهێنی کە ئەوپەڕی ڕێکارەکانی 

ێدا گرەنتی کرابێت. بۆ زانیاری زیاتر دەربارەى ماددەکانی تری ئازادی ت

جارنامەکە بڕوانە: نص االعالن العاملي لحقوق االنسان، متاح على املوقع 

/sections/unhttps://www.un.org/ar-الرسمي ملنظمة االمم املتحدة، 

charter/preamble/index.html  . 

ڕەشنوس ی کۆتایی پرۆژەى دەستوری هەرێمی کوردستان بە زۆرینەى دەنگی ** : 

( پەرلەمانتار کە زیاتر بوو لە دوو لەسەر سێی پەرلەمانتارانی کوردستان 96)

(ى خولی دووەمی پەرلەمان لە 21پەسەندکرا لە دانیشتنی ژمارە )

ئەوەى لە راپرسییەکی گشتیدا بکرێتە بەردەمی هاواڵتیان لە (، بۆ 24/6/2009)

( لەگەڵ ئەنجامدانی هەڵبژاردنی خولی سێیەمی پەرلەمان تا 25/7/2009)

پەسەندی بکەن وەک یەکەم دەستوری هەمیشەیی بۆ هەرێمی کوردستان، 

بەاڵم کۆمیسیۆنی بااڵی هەڵبژاردنەکان ئامادەیی ئەوەیان نەبوو لەوکاتەدا ئەو 

( 6/7/2009لە 9/1340سییە ئەنجام بدەن و بەنوسراویان ژمارە )خ/راپر 

پۆزش ی هێنایەوە بۆ پەرلەمان، بە هۆی کێشەى کات و تەکنیکیەوە و پێشنیاری 

یان کردبوو، بەاڵم دواترو لە دانیشتنی نائاسایی پەرلەمانی  11/8/2009

رسیەکە بریاریدا کە کاتێکی گونجاو بۆ راپ 9/7/2009( لە 4کوردستان ژمارە)

دیاری بکرێت بە هاوهەنگی سەرۆکایەتی پەرلەمان و حکومەتى هەرێمی 

کوردستان و الیەن پەیوەندیدارەکان. بەاڵم دواجار ئەم ڕەشنوسە نەکرایە 

دەنگدان و راپرس ی لەسەر نەکرا بەهۆی نەبوونی سازانی گشتی و فراوان بوونی 

و بەشێکی الیەنە ناڕەزایەتیەتی خەڵکی و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەى مەدەنی 

سیاسیەکان. هەربۆیە ئەم ڕەشنوسە لە خولی چوارەمی پەرلەمان و بەپێی 

یاسای ئامادەکردنی پرۆژەى دەستوری  /2015( ساڵی )4یاسای ژمارە)

( 13/4/2015عێراق بۆ ڕاپرس ی( پەرلەمانی کوردستان لە ) -کوردستان

یژنەیەکی نوێ بۆ ( رۆژ تێپەڕ نەکات ل30لەکاریانخست و بریاردرا کەلەماوەى )

( ئەندامی 21ئەم مەبەستە پێکبهێنرێت. دواتر هەرچەندە لیژنەکە لە )

الیەنەکان پێکهات و هەنگاوێکی باش ی لە کارەکانی بڕى بەاڵم بەهۆی بارودۆخی 

سیاس ی هەرێم و گرژی نێوان الیەنەکان کارەکانی لیژنەکە وەستاو پرۆژەکەش 

 ئامادە نەکرا.  

،  53العراق ، املحاضر، املجلد -برملان کوردستان : بۆزانیاری زیاتر بروانە

الصادر  ٢٠١٥( لسنة ٤قانون رقم ). هەروەها دەقی )402-240، ص ص2009

–ملان کوردستان املوقع الرسمی لبر ( ، متاح علی العراق-من برملان کوردستان 

   . https://www.parliament.krd/business/legislation:  العراق
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 الحقوق السياسية في الدساتیر الديمقراطية املعاصرة

 )دراسة تحليلية ومقارنة في مشروع دستور اقليم كوردستان/العراق(

 :امللخص

أغلب دول العالم بالحقوق والحريات العامة من االشياء  اذا كان اعتراف

الطبيعية والواردة بصورة عامة في دساتیرها، إال ان االعتراف بالحقوق 

السياسية ضمن دساتیر الدول ش يء آخر، السيما ان طبيعة الحقوق 

 على 
ً
السياسية وممارستها لها انعكاسات سياسية، ولها تأثیر سياس ي ايضا

السياس ي. حيث تتغیر كيفية صياغة وبلورة الحقوق السياسية طبيعة النظام 

في الدساتیر حسب طبيعة االنظمة السياسية ومدى التزامها باملباديء 

الديمقراطية؛ وهذا يعني كلما وجدت هذه الحقوق بنسبة كثیرة في الدستور 

ر ذلك عن مدى وجود الديمقراطية للنظام وصيانته للحقوق  كلما عبَّ

 والحريات.

الحقوق السياسية في بناء على ذلك تعد هذه الدراسة املوسومة ب)      

ية ومقارنة في مشروع دستور دراسة تحليل -  الدساتیر الديمقراطية املعاصرة

اقليم كوردستان/العراق( محاولة لتناول الجانب النظري للحقوق السياسية 

ملنظمات الدولية وماهيتها من ناحية وتناول هذه الحقوق في ضوء املعاهدات وا

او االقليمية من ناحية اخرى، كما تسعى لتحليل طبيعة النصوص الواردة 

العراق  -حول قضية الحقوق السياسية في مشروع دستور اقليم كوردستان

(، مع بيان أهم االبعاد االيجابية والسلبية فيه بصدد هذه 2009لسنة )

 إلى مقارنته بالدستور 
ً
 2005الدائم للعراق لعام الحقوق املذكورة، استنادا

؛ وهي دساتیر كل 
َ
وكذلك بعدد من الدساتیر املعاصرة للدول الديمقراطية ايضا

من سويسرا واملانيا وكندا وكذلك دستور كوريا الجنوبية. وذلك بهدف عرض 

بعض املالحظات والتوصيات حوله، بغية ان اللجنة التي سوف تقوم بوضع 

راجعة هذا املشروع ان تأخذها بالحسبان مشروع دستور جديد لالقليم او بم

.
ً
 مستقبال

عليه اذ وصلت الدراسة الى انه مع وجود مجموعة من الجوانب االيجابية       

املهمة بالحقوق السياسية ، إال ان هذه الحقوق  تحتاج إلى تطويرها واعادة 

صياغة بعض نصوصها في مشروع دستور االقليم ألجل الوصول الى مستوى 

 الديمقراطية املعاصرة. دساتیر
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Abstract: 
      If The Recognition Of Rights And Public Freedoms, And 

Their Entrenchment In Constitutions, By Most Countries Of 
The World, Is One Of The Natural Things, The Recognition Of 

Political Rights Within Such Constitutions Is Another Issue, 

Especially Since The Nature And Exercise Of Such Rights 

Have Political Repercussions, And Also Have A Political 
Impact On The Nature Of The Political System. How Political 

Rights Are Formulated And Crystallized In Constitutions 

Change According To The Nature Of Political Systems And 

The Extent Of Their Commitment To Democratic Principles. 
This Means That The More These Rights Exist In The 

Constitution, The More It Is An Expression Of The Existence 

Of Democracy And The Maintenance Of Rights And Freedoms .

  
      Accordingly, This Study, Entitled (Political Rights In 

Contemporary Democratic Constitutions-  An Analytical and 

Comparative Study in the Draft Constitution of Kurdistan 

Region / Iraq), Is An Attempt To Address The Theoretical 
Aspect Of Political Rights And Their Nature On The One 

Hand, And To Address These Rights In The Light Of 

International Or Regional Treaties And Organizations On The 

Other. Moreover, The Article Seeks To Analyze The Nature Of 
The Articles On The Issue Of Political Rights In The Draft 

Constitution Of The Kurdistan Region - Iraq (2009), Stating 

The Most Important Positive And Negative Dimensions, Based 

On Its Comparison With The 2005-Constitution Of Iraq And A 
Few Contemporary Democratic Constitutions Such As 

Switzerland, Germany And Canada, And South Korea. Finally, 

The Article Also Aims To Present Some Observations And 

Recommendations About The Draft Constitution Of Kurdistan 
Region To Be Considered By The Committee That Will Draft 

A New Constitution For The Region Or Review This Draft. 

      The Study Concluded With Affirming The Existence Of A 

Group Of Important Positive Aspects Of Political Rights. Yet, 
These Rights Need To Be Developed And Reformulated To 

Reach The Level Of Contemporary Democratic Constitutions 

 

Political Rights In Contemporary Democratic Constitutions 
 (An Analytical and Comparative Study in the Draft 

Constitution of Kurdistan Region / Iraq) 

. 
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