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پ٘خحە
ضەەەرٗەری یبضەەب ،بە ٍبّەەبی ضەەْ٘ردارکردّی ٕێەەسی خۆضەەەر(ٕەٍەخیەت)ی دەٗڵەت ،یەەبُ وکەەٍ٘ەت
بەٍەبەضحی پبراضحْی ٍبف ٗ ئبزادیە بْەرەجیەکبّی جبک ،ىە بْەٍب ضەرەکیەکبّی دیَ٘کراضیە .ضەەرٗەری
یبضب بەٍبّبی ٕیچ ٕێسێک ضەرٗجر ىە یبضب ّەبێث ،پێ٘یطحە ٕەٍە٘ٗ ئۆراەبُ ٗ دەضەەاڵجێک پەی٘ەضەحی
ٕێسی یبضب بێث ،ئەٍەظ ٕبٗکبرە بۆ ّەبەزاّەذّی ضەْ٘ری چ٘ارچێە٘ە یبضەبی ٗ ضیبضەی ٗ ئەبب٘ری ٗ
کۆٍەاڵیەجیەکبُ ،کە ىە ژێر چەجری یبضبی داّرإُٗ ،ەر یبضبظ پبرێسابری ىێ دەکبت.
پرضی ٍبف ضەرٗەری یبضب ىە کۆٍەڵگەبی کە٘ردی (ببغە٘ری ک٘ردضەحبُ) ،بە ٍبّەب ضەەردەٍیبّەکەی
غحێکی جبزە ٗ ضەرەجبٝی ّییە ،دەاەڕێحەٗە بۆ ضەەرەجبکبّی ضەەدەی بیطەحەً ،کە ىە الیەُ غۆرغەگێر ٗ
کەضبیەجی ضیبضی ،بیرٍەّذ ،غبعیر ٗ جبکی ک٘ردی ىەٗ ضەردەٍە جەبیبەت بە ٍەبف ٗ ئبزادیەکەبّی جەبکی
ک٘ردی بۆ ٍبف ،ئبزادی ٗ ٍبفی چبرەی خۆّ٘ضیِ بەراٍبەر کۆٍەڵگبی خیٖەبّی ىە ئبضەحی ّێە٘دەٗڵەجی،
پبغبُ ٕەٍبُ ٍەبف ٗ داٗاکەبری ىەّەبٗخۆ ٗ وکەٍ٘ەجی ّبٗەّەذی یەک ىە دٗای یەکەی عێراقەذا.کۆجبیی
خەّگی دٗەٍی خیٖبّی ٗ خەّگی ضبرد ،داٗاکبری ضەرٗەری یبضب بۆ ٍبف ٗ ئۆجۆّۆٍی ٗ داٍەزراّذّی
ٕەرێَێکی ک٘ردیٗ ،ەک راضحیەکی دیفەبکحۆ ٗ پبراضەحْی ىە ژێەر پێە٘ەرٗ ڕێطەب ٗ یبضەبی ّێە٘دەڵەجی
داٍەزراّذی پەرىەٍبُ ٗ داّەبُ ٗ چەضەپبّذی کۆٍەڵێەک یبضەبی ّەبٗخۆی بەۆ ضەرپێخطەحْی ضیطەحَی
ضیبضی ىەً پبرچەیەی ک٘ردضحبُ .ڕٗخبّی ڕژێَی ضەداً ٗەک اەٗرەجریِٕ ،ەڕەغە بۆ ضەەر ضەەرەٗەی
یبضب ،خبک ،ئبغحی ٗ ئبضبیػی جبکی ک٘ردی ئەً کۆٍبڵگبیەٕ ،ەٍ٘ٗ ئەٍبّە زەٍیْەیەکی ٍێژٗی کەرداری
داٗاکبری ضەٗەری یبضب ب٘ٗ ىە ٕەرێَی ک٘ردضحبُ.
اەرچی ئەً ج٘ێژیْەٗەیە ّبیەٗێث بەغێ٘ەیەکی ٍێژٗٗٝی جیػک بخبجە ضەر داٗاکبری ضەرٗەری یبضب
ىە اۆٍەڵگەەەبی کەەە٘ردی ،بەاڵً ٍەبەضەەەحیەجی بْ٘اڕێەەەث ٗ ئەٗ پرضەەەیبرە ب٘رژێْێەەەث کە کۆٍبڵگەەەبی
ک٘ردی(ببغ٘ر) ،بە خەڵک ٗ ٕێس ٗ الیەّی ضیبضی ئەاەر چەی پێػەحر ىە ّەبٗخۆی عێەراو اەٗرەجەریِ
غّ٘بضی بەظ خ٘راٗی ّبٗ کبیەی ضیبضی عێراو بەُ٘ ،زررجەریِ ڕەخْەاەر ٗ ٍيَنّەێکەری ضیطەحَی
پێػ٘ی ڕژێَی عێراو ىەٍەڕ ّەبّ٘ی یبضب ٗ رێسّەارجِ ىە ضەرٗەری یبضب بُ٘ٗ ،ئبیب ضەرٗەری یبضەب ىە
ژێر دەضەاڵت ٗ ئبیذرىۆژیبی خۆیبُ ىە ٕەرێَی ک٘ردضحبُٗ ،ەک ٕەرێَێکی ضیبضی درخی چۆّە؟.
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« خەڵقە بەعسێ کەش ىە ئیْطبّی چیبُ دی٘ٗە زەرەر،
ٗا ٕەٍیػە ٍەغقی ٗەوػی ٗ پەیڕەٗی وەی٘اُ ئەکەُ»
ئەوَەد ٍ٘خحبر خبف 0935-0898
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ضەرەجب
ضەرٗەری یبضب چەٍکێکی بْەرەجییە ،کە ىەٍرردا الیەّە خیبٗازەکبّی زاّطحی ٍررڤبیەجی ،یبضب،
زاّطحی ضیبضی ،کۆٍبڵْبضی ٗ ئبب٘ری ارج٘ٗەٗ خێگەی ضەرّدی غبرەزایبُ ٗ ىیکۆڵەرەٗاّیەجی.
ضەرەٗەری یبضب ،خۆرە افح٘اۆیەکە بە غی٘ەیەکی جّ٘ذ ىە ژێر کبریگەری ئبیذرىۆژیبی دەضەاڵت ىە
ضیطحَی ضیبضیذا .یەکێک ىە جبزەجریِ بببەجی ٍبفە بْەرەجیەکبُ ،ئەّذێػەی ضەرٗەری یبضبیە .بەپێی
ئەً ئەّذێػەیە ،جەٗاٗی دەضەاڵت ٗ ئۆرابّی ضیبضی ،ىەٗاّەظ پەرىەٍبُ کە خۆی یبضبداّەرە پێ٘یطحە
پەی٘ەضحی ڕێطبی یبضبیی بِ ،بەجبیبەت ڕێطبی ٍبفە بْەرەجیەکبُٕ ،یچ ىەً دەضەاڵت ٗ ئۆرابّبّە ج٘اّبی
ضْ٘ردارکرّذی ٍبف ٗ ئبزادی بْەڕەجی ّیە ،خگە ىەچ٘ارچێ٘ەی ڕێطبی جبیبەت ٗ ئبڵۆزی پێػبیْی کراٗ
ىە یبضبداٗ ،اجب ضْ٘ری ئەٗ دەضەاڵجبّەی کە یبضب دیبری کردُٗ بۆ بەکبر ٕێْبّی ٍبف.
چەٍکی ضەرٗەری یبضب ،0ئەاەرچی ىە بْەرەجذا ىە ضیطحَی یبضبٝی بەریحبّیبٗە ٗەرایراٗە .بەاڵً
ىەٕەٍبّکبجذا ىە ٗاڵجبّی جری ئەٗرٗپب ،ئەً پرضە خبٗەّی کۆٍەڵێک چەٍکی ٕبٗ ٗاجبیە ،بەَّّ٘ە ىە
ئەڵَبّیب "دەٗڵەجی یبضب" 3بەکبردێث ،ىەفەرەّطب چەٍکی "دەٗڵەجی یبضبٍەّذ" 3بەکبردێث .ىە کەىح٘ری
ررژئبٗا ضەرٗەری یبضب پەی٘ەّذیەکی ّسیکی بە ببٗەڕی ئبزادی جبک ٕەیە کە ئەٗیع ىەضەر بْەٍبی
فەىطەفی "جبک اەرایی
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چەٍکی ضەرٗەری یبضب ،دەٗڵەجی یبضب ،یبُ دەٗڵەجی یبضبٍەّذ ،ىە ئەّدبٍی اەغەضەّذّی ٍێژٗٗی
دٗرٗ درێژی یبضب ٗ ئەّذێػەی یبضبییە .ئەً بیررکەیە یبُ ئەً جیۆریبّە ئبٗێْەداّەٗەی ڕێگب
خیبٗازەکبّی اەغەضەّذّی یبضبٗ جبیبەجَەّذیەکبّی ضیطحَە یبضبییە ّبضراٗەکبِّٕ ،ەضحی یبضبی ٗ
ضیبضی یبُ ٍەکحەبی فقٖی فکری ٗ کرداریەکبّە .ىەٗاّذا بەجبیبەت ىە اەڕاُ بەدٗای بْەٍبی چەٍکی کە
خۆیی پیػبّذا ىە:
 .0ضەرّح خطحْە ضەر پەی٘ەّذی دەٗڵەت ٗ یبضب ،یبُ یبضب ٗ ضیبضەت.
 .3ئبڕاضحەکردّی پبراضحْی ٍبف ٗ ئبزادی ٍررڤ.
 .3ضْ٘ردارکردّی رەفحبری خۆضەراّەی دەٗڵەت ٗ ئۆرابّەکبّی ،بەجبیبەجی ىەببرٗدرخی خیبٗاز.
 .1دڵْیبیی داُ بە اەغەضەّذّی پبیەدار ٗ چەضپبّذّی بەرقەراری یبضبیی
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Rule of Law.
Rechtsstaat.
3
Etat de Droit
4
Individualism
2
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 .5جێپەریْی ضەرکەٗج٘اّە ىە ببرٗدرخی ىەّبکبٗ قەیراّبٗیٕ ،بجْە دەرەٗە ىە بْبەضحی ٍێژٗی بەر
پەرچذاّەٗەی ضیطحَی ضیبضی(.)Сергей Федорович, 5, 2015

جبیبەجَەّذی ضەرٗەری یبضب
چەٍکی ضەرٗەری یبضب ،ىە زرربەی ضەرچبٗەکبّذا پێْبضە ٙجبیبەت ٗ دیبری کراٗی ّیە ،دیبرە ىە ژێر
کبریگەری ئەٗ اۆڕاّکبریبّەی ىە ٍێژٗی خۆیذا بەضەر چەٍک ٗ ضیبضەجی ضەرٗەری یبضبدا ٕبج٘ە.
یبخ٘د ىە ژێر کبریەاەری ئەٗ ژیْگەیەی کە جێیذا بەکردار کراٗە .ىەبەر ئەٗە ٕەٗڵذراٗە زیبجر
جبیبەجَەّذییەکبّی چەٍکی ضەرٗەری یبضب بخرێحە ڕٗٗ ،ەک ىە خ٘دی پێْبضەکەی دیبرە ئەٍەظ
جێرٗاّیْێکی ٕەاڵٗێردکبرییە بۆ خ٘دی ئەً چەٍکەیە .بْەٍبی ضەرٗەری یبضب ّبج٘اّێ ٗەک رێکبرێک
چبٗدێربێث بەضەر ٕەىٍ٘ەرخی رٗکەغبّەدا ،بەاڵً ىەاەڵ ئەٗەغذا ئەج٘اّێ چبٗدێربێث بەضەر ّبٗەررکی
یبضبٗ ضیبضەت ٗ ٕێڵە اػحیەکبّذا.
بەً غێ٘ازە ارّگحریِ کبری ضەرٗەری یبضب ىە ضیطحَی یبضبی ّبٗخۆی بریحیە ىە ٕەرچی
ضْ٘ردارکردّی ٕێسی اػحی دەٗڵەت بەٍەبەضحی پبراضحْی ٍبف ٗ ئبزادییەکبّی ٕبٗاڵجیبُ .ىە ضیطحَی
یبضبی ّبٗخۆیذا ارّگحریِ دٗێْەری ضەرٗەری یبضب دەضەاڵت داراّی دەٗڵەجِ ،ئەٗەظ ىەضەر بْەٍبی
ئەٗەی کە پێ٘یطحە جەٗاٗی دەضەاڵت ٗ خێبەخێکردّیبُ بە پێی یبضب بێث .بە ٗاجبیەکی جر خۆضەری ٗ
ئبرەزٍٗەّذاّە ّەبێث.
ضەرەٗەری یبضب پەیکەرێکی پێ٘ەری ٗ ضرٗغحیە کە ىەضەر بْەٍبی ئەرکی ضیطحَی ضیبضی ٗ
پبراضحْی ٍبفی جبک ضْ٘ردارکردّی دەضەاڵجە ،ىە خراپ بەکبرٕێْبّی ٕێس ،بەغێ٘ەیەکی خۆضەراّە.
بەاػحی دیبرجریِ جبیبەجَەّذییەکبّی چەٍکی ضەرٗەری یبضب ىەئێطحبدا بریحییِ ىە:


یبضب دەبێث اػحی بێث.



یبضب پێ٘یطحە پێچراٗ بە ئبیْذە بێث ٗ ڕُٗ ٗ ڕاغکبٗ بێث.



یبضب پێ٘یطحە بەغێ٘ەیەکی رێژەی خێگیر بێث.



یبضب پێ٘یطەت بەغێ٘ازێک بێث کە ٕبٗاڵجیبُ بح٘اِّ بۆ ئبیْذە بەرّبٍە ڕێژی بکەُ.



دەضەاڵجذاراُ ٗ ئەٗ کەش ٗ الیەّبّەی کە یبضب خێبەخێ دەکەُ ،پێ٘یطەت ىە بەراٍبەر یبضب
ٗەاڵً اۆ بِ.



یبضب پێ٘یطحە ٕەٍبٕەّگی بْەٍبی زاجی ٗ ضرٗغحی بێث.



ئبزادی دەضەاڵجی دادٗەری دەبێث چەضپێْراٗ بێث.
6



دادابکبُ پێ٘یطحە دەضەاڵجی ىینۆڵیْەٗەیبُ ىە پێذاچّ٘ەٗەی یبضبیی دەضەاڵجی خێبەخێ کردُ ٗ
دەضەاڵجی یبضب داّبُٕ ،ەبێث.



دادابکبُ پێ٘یطحە بەغێ٘ەیەکی ئبضبُ ىەبەردەضث بِ بۆ ٕەٍ٘ الیەک.



دادپەرٗەری ضسایی پێ٘یطحە بەغێ٘ەیەکی کبریگەر خێبەخێبکرێث.

بەغێ٘ەیەکی اػحی ىەئەٍرردا ضەرٗەری یبضب بە ٕەٍ٘ الیەّێکی ژیبّی ٍررڤ بەضحراٗەجەٗە،
ىەالیەکی جر ضەرٗەری یبضب بەضحراٗەجەٗە بە خێبەخێکردّی یبضب داّراٗ ٗ ئبٍبدەکبُ .بۆیە ضەقبٍگیری
ڕێطبی داّراٗ ،ارّحی خێبەخێکردُ ٗ بەٕبی ضەرٗەری یبضب دەخبجە ڕٗٗ.
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ٕەّگبٗە کردارییەکبُ بۆ ضەرٗەری یبضب
ضەرٗەری یبضب ،ىە دّیبی کرداری ٗ ڕاضحەقیْەدا پێ٘یطحی بەکۆٍەڵی ٍیکبّسٍی کرداری ٗ فیسیکٞیە،
بۆ ٕێْبّە کبیەی ٗ بەرٕەً ٕێْبّیٗ .ەک ئەٗەی ببٗە ئبٍبّدی ضەرٗەری یبضب ٕێْبّە ئبراٗ
بەرٕەٍٖێْبّی پبراضحْی ٍبفی جبکە ىە فەىطەفە ڕرژئبٗایەکەیذا .ئەٍەظ ب٘ەجە ببٗەڕێکی خیٖبّی،
بەخۆرێک ٗەک ڕێطبیەک ىە یبضبی ّێ٘دەٗڵەجیذا خێگیر کراٗە .زرریْەی ٗاڵجبّی ئەّذاٍی ّەجەٗە
یەکگرج٘ەکبُ داّیبُ بەً ٍبفەداّبٗە .بەٗاجبیەکی جرٗ ،اڵجێک ىە دّیبدا ّببیْذرێث داّی بە یبضبی
(خبڕّبٍەی خیٖبّی ٍبفەکبّی ٍررڤ ،ضبڵی  ٗ 0918پەیَبّْبٍەی ٍبفی غبرضحبّی ٗ ضیبضی ضبڵی
)0966دا ّەّببێث .بە جێڕٗاّیِ ىەً پرّطیپ ٗ یبضب خیٖبّیبّە دەردەکەٗێث کۆٍەڵێ ٍەرج ٗ ئەرک
دەخبجە ضەر ٗاڵجبّی ئەّذاً ،پەی٘ەضث بەارّحی پبراضحْی ٍبف ٗ ئبزادییەکبّی جبک ،ىە ّبٗ کۆٍەڵگبٗ ٗ
یبضب ٗ ضیبضەجی ّبٗخۆیذا ،اەرچی یبضب غکێْی ىەالیەُ دەضەاڵت ٗ ٗاڵجبّی ّب دیَ٘کرات ٗ
جۆجبىیحبریع ٕەبێث ،بەاڵً ئەٍە ىەٗ بْەٍبیە کەً ّبکبجەٗە کە ٍبف ٗ ئبزادییەکبّی جبک ببٗەڕ ٗ
بەٕبیەکی ضەرەکی دیَ٘کراضیەٗ ضەرٗەری یبضبظ بێ ڕەچبٗکردّی ٍبف ٗ ئبزادییەکبّی جبک ٕیچ
بەٕبیەکی ّییە.
بەپێی خبڕّبٍەی دەىٖی 0959 5ىٞژّەی یبضبی ّێ٘دەٗڵەجی خەخث ىێکراٗ ىەضبڵی  ،0960ضەرٗەری
یبضب ،بەٗاجبی ئەرکی دەٗڵەت ىە کۆٍەڵگبیەک ٚئبزاد ،دەبێث بەخۆرێک دابڕێژرێث ٗ بەکبربٖێْرێث کە
(پێگەٗ کەضبیەجی ٍررڤ بە ّبّٗیػبّی جبک پبرێسراٗ بێث ،ئەً غکۆیە بەجەّٖب جبیبەت کراٗ ّییە بە
ٍبفی غبرضحبّی ٗ ضیبضی ،بەڵک٘ ٕێْبّە کبیەی کۆٍەڵێ ٕەىٍ٘ەرخی ىەببری ضیبضی ،کۆٍەاڵیەجی،
ئبب٘ری ،پەرٗەردە ،فێرکردُ ٗ فەرٕەّگی ،کە بۆ اەغەضەّذی جبک ارّگ ٗ پێذاٗیطحیِ).

 5کۆّفراّطی دەىٖی یبُ اعنّی دىٖی کۆبّ٘ەٗەیەکی یبضبٝیّ ،ێ٘دەٗڵەجی ب٘ٗ ىە ضبڵی  0959بەضحرا ىە ّی٘دەىٖی
ٕیْذضحبُ ،کە جێذا  085کەضبیەجی ىە دادٗەر ٗ پبرێسەر ٗ یبضبّبش ىە ٗ 53اڵت ىەضەر ئبضحی دّیب ىە ژێر چبٗدێری
کۆٍیطیۆّی ّێ٘دەٗڵەجی پیبٗاّی یبضب ئبٍبدە بُ٘ ،بببەجی ضەرەکی ئەً کۆّگرەیە بریحی ب٘ ىە «ضەرٗەری یبضب ىە
کۆٍەڵگبی ئبزاد» ئەً کۆّگرەیە ضەرکەٗجْی بەدەضث ٕێْب ىەضەر داڕغحْی بْەٍبی خۆی ٗ ڕێکبری پێ٘یطث بۆ ٕێْبّە
کبیەیی جەفطیر ٗ ٍبّبی بْەرەجی ىە چەٍکی ضەرٗەری یبضب .کۆّفراّطی دەىٖی اەٝػث بە ضێ خبڵی ارّگ ىە چەٍکی
ضەرٗەری یبضب؛  0ە جبک خبٗەّی کۆٍەێک ٍبف ٗ ئبزادی بەرفراٗاّەٍ ،بفی ئەٗەی ٕەیە داٗا ىە دەٗڵەت بکبت کە
پبرێسابری ئەً ٍبف ٗ ئبزادیبّە بێث -3 .ضەربەخۆی دەضەاڵجی دادٗەری بببەجێکی ڕەٕبیە ٗ غیبٗی افح٘اۆکردُ ّییە،
ىەاەڵیػیذا پیػەی پبرێسەرایەجیٍ ،یکبّیسٍی پێ٘یطث ٗ کبریگەر بۆ پبرضحْی ٍبف ٗ ئبزدییە بْەڕەجیەکبُٕ -3 .ێْبّە
کبیەی کۆٍەڵێ ٕەىٍ٘ەرخی ىەببری ضیبضی ،کۆٍەاڵیەجی ،ئبب٘ری ،پەرٗەردەٗ فێرکردُ ٗ فەرٕەّگی کە بۆ اەغەضەّذّی
جبک ارّگ ٗ پێذاٗیطحیِ کە ج٘اّبی ٕێْبّەدی خ٘اضث ٗ ئبرەزٗی ئەٗاُ بێث.
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بۆ ٕێْبّەکبیەی ضەرٗەری یبضب ىە بەراٍبەر دەضەاڵجی ٕەٍەخی ٗ خۆضەراّە ،پێ٘یطح ٚبەداٍەزراّذّی
ئۆرابّێکە کە بح٘اّێث ڕرڵی دەضەاڵت ببیْێث .دەضەاڵجێک ڕەّگذاّەٗەی ٍبف ٗ ئبزادی ٗ خ٘اضحی
جبک بێث ،دەضەاڵجێک ّەبێث ضەرچبٗە بگرێث ىە ٕێسێک ضەرٗجر ىە ٗیطحی جبک ،یبُ دەضەاڵجێکی
دەرەبەابیەجی ٗ خێڵی ٗ خێساّی ٗ کۆٍەاڵیەجی ،یبخ٘د ئبیْی .بۆ ئەٍەظ پێ٘یطحی بەارێبەضحێکی
کۆٍەاڵیەجی اػحگیرە ،کە ڕەّگذاّەٗەی پرّطیپ ٗ ٍبف ٗ ژیْگە ٗ ئبزادیەکبّی جبک بێث.
ىێرەدا دەبێث چەٍکی ضەرٗەری یبضب ىەاەڵ یبضب بۆ دەضەاڵت خیببکرێحەٗەٗ .ەک ئبغکرایە
ضەرٗەری یبضب دەبێث الّی کەٍی کەراٍەت ٗ ٍبف ٗ ئبزادی جبک بپبرێسێث ،بەاڵً چەٍکی یبضب بۆ
دەضەاڵت ،برجییە ىەکۆٍەڵێک ٍیکبّیسٍی یبضبٝی ىە بەکبرٕێْبّی دەضەاڵت بۆ پبراضحْی کۆٍەڵگب ،ىەٗ
بەٕبٗ پێ٘ەر ٗ ڕێطبیبّەی کە جبک ٗ کۆٍەڵگب ىەضەری ڕێکنەٗجُ٘ .بەغێ٘ەیەکی اػحی ىە دّیبی
ٍۆدێرّذا ،ىەالیەُ دەٗڵەجەٗە بەکبر دەٕێْرێث ،بەاڵً ئەٗەی خێی ضەرّح ٗ ارّگی پێذاّە ،یبضب بۆ
دەضەاڵت یبُ دەضەاڵجی یبضبٕ ،یچ بەٕبٗ ّرخێکی ّببێث ٗ ّبٍێْیث ،بێ ڕەچبٗکردّی ضەرٗەری یبضب.
ىێرەدا دەٗڵەت ٗ ئۆرابّەکبّی دەبێ ارەّحینەری ضەرٗەری یبضب بِٗ ،اجب ضەرٗەری یبضب ضەرٗجرە
ىە ضیطحَی ضیبضیٗ .ەک ئبغکرایە دەضح٘رٗ یبضب ٕەّگبٗێکی ارّگە ضیطحَی ضیبضی بۆ دەٗڵەت ٗ
پبراضحْی ضەرٗەری یبضبیە .ىە دّٗیب ٙئەٍڕردا کەٍِ ئەٗ ٗاڵجبّەی دەضح٘رێکی ّ٘ضراٗیبُ ّەبێث،
یبخ٘د الّی کەً یبضب ىە ٕێسێک ٗ ببٗەڕێکی ضرٗغحی ٍررڤەٗە ضەرچبٗەی ّەارجبێثٗ .اجە
دەضح٘رێکی ع٘رفی .ىەَّّ٘ەی ئەٗەی کەىە بەریحبّیب دەبیْرێث ٗ دەضح٘ری ّ٘ضراٗیبُ ّییە.
دەضح٘ر ىەضەرئەّدبٍی ٍبفی جبک ضەچبٗە دەارێث .بەاڵً پێ٘یطحە داڕغحْی دەضح٘ر ٗ
غۆڕکردّەٗەی دەضەاڵجەکبُ بۆ وکٍ٘ەت ٗاجە بۆ ٕەرضێ دەضەاڵجەکبّی (خێ بەخێ کردُ ،یبضبداّبُ ٗ
دادٗەری)ٍ ،ەرخە ىەضەر بْەٍبی جبیبەجَەّذیەکبّی ضەرٗەری یبضب بێث ،کە ىە پێػحر ئبٍبژەی بۆ کراٗە،
بەٍبّبیەکی جر کۆی ٕەٍ٘ٗ ئەً ٕەیکەىە پەی٘ەضث بە ضەرٗەری یبضبٗ جبیبەجَەّذیەکبّی بێث .ىەبْەٍبدا
دەضح٘ر بەٗاجبی ّف٘زکردّە ّبٗ ئەٗ یبضبیبّەی کە ىە دٗای خۆی دێحە کبیەٗەٍ ،ەرخە ىەضەر بْەٍبکبُ ٗ
ٕێڵەاػحیەکبُ بێث کە ىەدەضح٘رەکەدا داّراُٗ ،ئەٗیع ضەرٗەری یبضبٗ بەٕبکبّیەجی ،بە پێچەٗاّەٗە
ٕیچ بەٕبیەکی ّببێث.
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ٕەرێَی ک٘ردضحبُ ٗ ضەرٗەری یبضب
بْەٍبی پێکٖێْبّی ٕەرێَی ک٘ردضحبُٗ ،ەک ٗاقیعێکی دیفبکحۆ ىەعێراو ىەژێر چەجرٗ ضبیەیی بڕیبری
688ی بەٕبر ٙضبڵی  0990ئەّدٍ٘ەّی ئبضبیػی ّەجەٗە یەکگرج٘ەکبُ ٕبجە ئبراٗە .ئەٗ ّەٕبٍەجی ٗ
ّبضۆری ٗ کۆٍەڵک٘ژیەی بەضەر جبک ٗ کۆٍەڵگبی ک٘ردی ٕبت ىە الیەُ ڕژَٝی پێػ٘ی عێراو ،ىە
ئەّدبٍی ڕێسّەارجْی ضەرٗەری یبضب ٗ ّەپبراضحْی ٍبف ٗ ئبزادیەکبّی جبکی ئەً کۆٍەڵگبیە ب٘ٗ ،خبڵی
ضۆزی درٗرضحکردٗ ب٘ٗە ٕۆی پبراضحْی ئەً ٕەرێَە ،ئەٗەظ دٗای ئەٗەی ىەالیەُ کۆٍەڵگبی
ّێ٘دەٗڵەجیەٗە خرایە بەر ٝبضبٗ پػگیری یبضبی ّێ٘دەٗڵەجی.
ئەّدٍ٘ەّی غۆڕظ ىە ٕەرێَی ک٘ردضحبُ ّبٕٗێْراٗ بە بەرەی ک٘ردضحبّی ،کە ىە ٕێسٓ ضیبضی ٗ
کەٍە ّەجەٗایەجیەکبُ پێکٖبجب٘ٗ ،بڕیبر درا بە پێکٖێْبّی ىیژّەیەک بۆ داڕغحْی پررژە یبضبیەک بۆ
پێکٖێْبّی ئەّدٍ٘ەّێکی ضیبضی کەببێحە ضەرچبٗەی یبضبداّبُ ٗ ضیطحَی ضیبضی ىەٕەرێَی ک٘ردضحبُ،
کە ئەٍەظ خۆی ىەخۆیذا ا٘اضحْەٗەی ٍەغرٗعیەجی غۆڕغگێڕی ب٘ بۆ دەضەاڵجی یبضب داّبُ ،پبغبُ ىە
بەٕبری ضبڵی ٕ 0993ەڵبژاردُ ئەّدبً دراٗ ئەّدٍ٘ەّی ّیػحَبّی ٕەرێَی ک٘ردضحبُ پێک ٕێْرا.
دٗاجر یبضبی ژٍبرە 0ی ضبڵی  0993ب٘ٗە ضەرچبٗەی ضەرەکی یبضبداّبُ ٗ ضیطحَی ضیبضی ىە
ٕەرێَی ک٘ردضحبّذا ،کەىەبْەٍبدا ضەرچبٗەٗ ٕێسی یبضبکە ىەٍەغرٗعیەجێکی غۆڕغگێرییەٗە ضەرچبٗەی
ارجب٘  .ىێرە بەدٗاٗە وکٍ٘ەت ٗ دەضەاڵجی یبضبی ضەرەڕای ّبکۆکی ٗ غەڕی ّبٗخۆی ىەً ٕەرێَەدا بۆ
ٍبٗەی یەک دەیە ج٘اّی بەغێ٘ەیەکی ضەربەخۆ بەردەٗاً بێث.
پبظ ڕٗخبّی ڕژێَی پێػ٘ی عێراو ىە ضبڵی  ٗ 3113پێک ٕێْبّی ئەّدٍ٘ەّی ڕاا٘زەر بۆ
پێکٖێْبّی ضیطحَی ضیبضی ىە عێراو ٗ داّبّی دەضح٘ر بۆ ضیطحَی ضیبضی ،ضەرئەّدبً
ىەٕەڵبژاردّێکی اػحی (دەضح٘ری عێراو ىە ضبڵی  ،)3115ب٘ە بْەٍب بۆ یبضبٗ ضیطحَی ضیبضی ىە
عێراقی فیذراڵذا .ىێرەدا دەضح٘ر یەکێکە ىەڕێکبرەکبّی پێکٖێْبّی ضیطحَی ضیبضی ٗ ا٘زەری
دیَ٘کراضی ٗ ٕەّگبٗ بۆ پبراضحْی ضەرٗەری یبضب .بە پێی دەضح٘ری عێراقی ٍبدەی ٕ ٙ007ەرێَی
ک٘ردضحبُ بەغێ٘ەیەکی یبضبیی داّی پێذاّراٗە ،ىەٍبدەی 031دا ٕبج٘ە "ٕەرێٌ دەضح٘رێک بۆ خۆی
دادەّێث ،جیبیذا پەیکەری دەضەاڵجەکبّی ٕەرێٌ ٗ جبیبەجَەّذییەکبّی ٗ ٍیکبّیسٍەکبّی ٗ ٍٍ٘برەضەکردّی
ئەٗ جبیبەجَەّذیبّە دیبری دەکبت ،بەٗ ٍەرخەی ّبکۆک ّەبێث ىەاەڵ ئەٗ دەضح٘رەدا"ٗ .اجە دەبێث
دەضح٘ری ّبٗخۆی ٗ یبضبٗ ضیطحَی وکٍ٘ڕاّی ٗ پەیکەری ضیبضی ٕەرێٌ ،ىەاەڵ دەضح٘ری عێراقی
فیذراڵی بگّ٘دێثٗ .اجە ّببێث ٕیچ یبضبیەکی ٕەرێٌ ،پێچەٗاّەی دەضح٘ری فیذراىی بێث.
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دەضح٘ر ،ئەّدٍ٘ەّی یبضبداّبُ ٗ ضەرٗەری یبضب
ئەرکی دەضح٘ر ڕێکخطحِ ،داڕغحِ ،بْەٍب ،ڕێطب ٗ ٕێڵە اػحیەکبّە بۆ ضیطحَی وکٍ٘ڕاّی،
بەخۆرێک ىە خۆرەکبُ ّف٘زکردّە ّبٗ پررضەٗ دەضەاڵجی دادٗەری ٗ یبضبداّبُ ٗ ڕەفحبری دەضەاڵجی
خێبەخێکردّەٗ .اجە پێ٘یطحە پێکٖبجەٗ خ٘ڵەی ئەً دەضەاڵت ٗ داٍەزراٗاّە بەٗ غێ٘ازەبێث کە ىە
بْەٍبکبّی دەضح٘ردا دیبریکراٗە .خ٘دی دەضح٘ریع پێ٘یطحە ىەضەر بْەٍبی ضەرٗەری یبضب ٗ
بْەٍبکبّی دابڕێژرێث ٗ بێحەکبیەٗە .ئەٗەی خێی ضەرّدە ٕەرێَی ک٘ردضحبُ ضەرەرای جێپەربّ٘ی 31
ضبڵ بەضەر جەٍەّی وکٍ٘راّیذا ،بەاڵً جبئێطحب خبٗەّی دەضح٘ری ّبٗخۆیی ّییە ،ئەٍەظ ٗایکردٗە
غێ٘ەی ضیطحَی ضیبضی ٗ بْەٍبی داٍەزراّذّی ٗ خیبکبردّەٗەی دەضەاڵجەکبُ ٗ بباڵّص ٗ
چ٘ارچێ٘ەی دەضەاڵجەکبُ ،جیبیذا خێگیرٗ رُٗ ّیە .ئەٍەظ ڕێگە خۆغکەرە بۆ وکٍ٘ڕاّییەکی
خۆضەپێْەر ،کە ضەرٗەری یبضب دەخبجە ژێر پرضیبرەٗە .اەرچی ڕەغْ٘ضی دەضح٘ری ٕەرێٌ
چەّذخبرێک خراٗەجە بەرببش ٗ ىەپەرىەٍبّیع خ٘ێْذّەٗەی یبضبیی بۆ کراٗە ،بەاڵً جبئێطحب
بەغێ٘ەیەکی اػحی ئەً دەضح٘رە چ٘ارچێ٘ەی اػحی ٗ ڕێکبرە یبضبییەکبّی خۆی جەٗاٗ ّەکردٗەٗ
الیەّەکبّیع بەجەٗاٗی ىەببرەیەٗە رێکْەکەٗجُ٘ ،جب بخرێحە ڕیفراّذرٍێکی اػحییەٗە .کەٗاجە ىە ٕەرێٌ
جبئێطحب دەضح٘رّەب٘ەجە بْەٍبی یبضب ٗ وکٍ٘ڕاّی ىە ٕەرێَی ک٘ردضحبُ.
ارّگی ڕرڵی دەضح٘ر ىە داڕغحْی یبضبی غبرضحبّی ،بەا٘ێرەی پێ٘ەرە یبضبییە ّێ٘دەڵەجیەکبُ،
خبڕّبٍەی ٍبفی ٍررڤ ٗ ضەرٗەریە یبضبییەکبُ ٕەّگبٗێکی کرداری ٗ پێ٘یطحی ٕەٍ٘ کیبُ ٗ
دەٗڵەجێکە ،ىەالیەکی جر بّ٘ی دەضەاڵجێکی دادٗەری ضەربەخۆ بۆ ارّحیذاُ ٗ ڕەّگذاّەٗەی بْەٍب
دەضح٘ریەکبُ ىەیبضب جبیبەجەکبُ یەکێکە ىەبْەٍبکبّی ضەرٗەری یبضب ،بۆیە ىە خبڕّبٍەی دەىٖیذا ٕبج٘ە:
ٍ بدەی یەکەً :ئەرکی یبضبداّەر ىە کۆٍەڵگبی ئبزاد ،ىە ضبیەی ضەرٗەری یبضبٕ ،ێْبّەکبیەی
ٕەىٍ٘ەرخێکە کە کەراٍەجی ٍررڤ بەّبّٗیػبّی جبک بپبرێسێث .ئەً غکۆیە جەّٖب جبیبەت کراٗ
بە ٍبفی غبرضحبّی ٗ ضیبضی ّییە ،بەڵک٘ ٕێْبّە کبیەیی کۆٍەڵێک ٕەىٍ٘ەرخی ىەببری ضیبضی،
کۆٍەاڵیەجی ،ئبب٘ری ،پەرٗەردە ،فێرکردُ ٗ فەرٕەّگییە بۆ اەغەضەّذّی جبک ،ارّگ ٗ
پێ٘یطحِ.
ٍ بدەی دٗٗەً:
 .0ىە زررێک ىە کۆٍەڵگبکبّذا بەجبیبەجی ئەٗاّەی ٕێػحب بەغێ٘ازێکی ببٗی یبضبٝی ،یبضبداّبّی
دیَ٘کراضیبُ ّەچەضپبّذٗە ،پێ٘یطحە کۆٍەڵێک ضْ٘ر بەپێی ٍبدەی ضێٞەٍی ئەً یبضبیە ىە
دەضح٘ریبّذا خێگیر بکەُ ،ارّحی بّ٘ی ئەٗ بْەٍبیبّە ىە الیەُ دەضەاڵجێکی دادٗەری ضەربەخۆ
پبرێسراٗ بێث؛ ىە ٕەّذێ کۆٍەڵگبی جر پێ٘ەرە دیبری کراٗەکبّی ڕەفحبری یبضبداّبُ ئەج٘اّی
11

ارّحینەری ٕەٍبُ ضْ٘ر بێث کە دیبری کراٗە ،پبرێسەرێکیع ئەرک ٗ ٗیطحی پبراضحْی ئەً
پێ٘ەر ٗ ڕەفحبرە ضحبّذارداّەیە ىە کۆٍەڵگبکەی بێ چبٗپۆغی ىەٗەی کە ئببڵ٘قەی ئەٗ بْەٍبیبّە
ٍبٕیەجێکی ضیبضی ٕەبێث.
 .3بۆ خێبەخێکردّی بْەٍبی دەضحْیػبّکراٗ ىە ٍبدەی یەکەً ،دیبری کردّی دەضەاڵجەکبّی
ئەّدٍ٘ەّی یبضبداّبُ ىە ڕێگەی ڕێطب ،یبخ٘د ڕێکەٗجْبٍەی دەضح٘ری ٗ بْەڕەجی پێ٘یطحە:
 بەغێ٘ازێک دەضەاڵجی یبضبداّبُ ڕێک بخرێث ،جیبیذا خەڵک بێ خیبکبری ّێ٘اّیبُ
ىەڕێگەی خۆیبُ ،یبُ ّ٘ێْەرەکبّیبُ ڕرڵیبُ ٕەبێث ىە بڕیبرداُ ىە ّبٗەڕرکی یبضبکبُ.
 ضەرپػکنردّی ئەّدٍ٘ەّی یبضبداّبُ بە ڕەچبٗکردّی ئەٗ بْەٍبیبّەی ىە ٍبدەی یەکەٍی ئەً
یبضبیە ٕبج٘ٗە ،دەضەاڵجێکی وەصری بۆ دەرکردّی بْەٍبٗ ڕێطبی اػحی بە پێی خیبکبری
پررژە درێژکبرییەکبُ.
 ىە الیەُ ّ٘ێْەراّی خەڵک ،کۆّحررڵ ٗ چبٗدێری یبضبکبُ ىەالیەُ دەضەاڵجی خێبەخێکردُ
بببەجێکی پێ٘یطث ٗ ارّگە.
 ضسا ڕێکخراٗە دادٗەریەکبُ پێ٘یطحە خێبەخێ بکرێث ،بەپێی بْەٍبی ئەً بەّذە ،ىەاەڵ
پبراضحْی جبک ىەٗ دەضحذێژیبّەی کەدەکرێحە ضەر ٍبفەکبّی .بە پێی ٍبدەی ضێٖەٍی ئەً
خبڕّبٍەیەّ ،ببێث ئەٗ ارّحیبّەی کە ىەدەضح٘ردا ٕبج٘ە ضْ٘ردارٗ الٗاز بکرێث ،بەجبیبەت
بەٍیکبّیسٍێک ىەالیەُ دەضەاڵجێکی رەٍسی دادٗەری.
بەجێڕٗاّیِ بۆ درخی ٕەرێَی ک٘ردضحبُ ىەضەر ئەٗ بْەٍبٗ پرّطیپبّەی کە بۆ ضەرٗەری یبضب
ٕبج٘ە ،دەردەکەٗێث کە داڕغحْی دەضح٘ر ،بْەٍبٗ رروێکی یبضبیی دەدات بە یبضب بببەجیەکبُ ،بەاڵً
ّەبّ٘ی دەضح٘ر ىەٕەرێَی ک٘ردضحبُ ئەٗ ٍەجرضیە جۆخ دەکبجەٗە کە بْەٍبی داڕغحْی یبضبکبُ ىە الیەُ
دەضەاڵجی یبضبداّبُ خبڵیە ىە ٍەرخەعێکی یبضبیی ٗ اەڕاّەٗە بۆ پرّطیپ ٗ بْەٍب یبضبییە دیَ٘کراجیە
بەٕێسەکبُ ،ئەٍەظ ٗادەکبت یبضب بکەٗێحە ژێر کەظ ٗ ٕەٗاٗ ئەٗ ژیْگە وکٍ٘ڕاّیەی کە ىەٗ کبجەدا
زاڵەٗ دەضەاڵجی رەٕبٗ بێ چبٗدێری ٕەیە ،کە ئەٍەظ ضەرٗەری یبضب دەخبجە ٍەجرضیەٗە .ىەالیەکی جر
دەضەاڵجی یبضبداّبُ ىەً ٕەرێَەدا بریحیە ىە پەرىەٍبّی ک٘ردضحبُ ،کە ىە بەٕبری ضبڵی ٗ 0993ەک یەکەً
خ٘ىی پەرىەٍبُ داٍەزراٗە جب ئێطحب کە خ٘ىی پێْدەً دەکبت بۆ دەرکردّی یبضب ٗ ٕێسی یبضبکەی پػث
بەٗ غەرعیەجە غۆڕغگێریە دەبەضحێث کە ىە بەٕبری  0993ىە الیەُ بەرەی ک٘ردضحبّی پێی دراٗەٗ .اجە
«یبضبی ژٍبرە 0ی ئەّدٍ٘ەّی ّیػحَبّی ک٘ردضحبّی عێراو  ،»0993ئەٍەظ خۆی ىە خۆیذا پررضەی
یبضبداّبُ ج٘غی دژیەکی (پبرادرکص) دەکبت ىە ٕەرێَی ک٘ردضحبُ ،چّ٘کە ىە الیەک ٕەرێَی ک٘ردضحبُ
داّی بە دەضح٘ری عێراقذا ّبٗە ىە الیەکی جر ضەرخەً یبضبیبّەی دەریذەکبت دەبێث پبڵپػث ٗ ٕێسێکی
دەضح٘ری ٕەبێث کە ئەٗیع دەضح٘ری عێراقە .بۆ َّّ٘ە ٕەر یبضبیەک ىە ئەّدٍ٘ەّی ّ٘ێْەراُ عێراو
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دەردەکرێث پبڵپػث بە ٍبدەی  60دەضح٘ری عێراقە ،ىێرەدا کبجێک ئەّدٍ٘ەّی ّ٘ێْەراُ ٕەڵذەضحێث بە
دەرکردّی یبضبیەک پێ٘یطحە بگەڕێحەٗە بۆ خ٘دی دەضح٘رٗ ئەٗ بْەٍب ٗ ٕێڵە اػحیبّەی کە دەضح٘ر
دیبری مردٗە ،ئەاەر ٕبج٘ٗ یبضبیەک پێچەٗاّەی دەضح٘ر دەربکرێث ئەٗا دادابی بباڵی فیذراڵی
دەضەاڵجی بباڵی ٕەیە بۆ پێذاچّ٘ەٗە ىەٗ یبضبیبّەی کە پببەّذیەکی دەضح٘ری ّییە ،بەاڵً ٕەر یبضبیەک
ىە ٕەرێَی ک٘ردضحبُ دەردەکرێث پبڵپػث بە ٍبدەی  ٙ56یبضبی ژٍبرە 0ی ئەّدٍ٘ەّی ّیػحَبّی
ک٘ردضحبّی عێراو  ،0993مبجێک جێڕٗاّیِ بۆ یبضبکە دەکرێث دەبیْیِ ٕیچ بْەٍب ٗ ٕێڵێکی اػحی
دیبری ّەکردٗە بۆ دەرچ٘اّذّی یبضبکە ،ىەٗاّەظ بْەٍبی دیَ٘کراضی ،ببش کردُ ىە ٍبف ٗ ئبزادیەکبُ،
زرر بْەٍبی دیکەظ .کە بۆ دەرچ٘اّذّی یبضب پێ٘یطحِ ،خۆرێکِ ىە بْەٍبی بّ٘یبدی ،ڕێطبیەکی
ضەپێْراٗ ٗ پبڵپػحیەکی ّێ٘دەٗڵەجی ٕەیەٗ ،ەک ئەٗەی ىە خبڕّبٍە ّێ٘دەٗڵەجیەکبّذا ٕبج٘ە .بەَّّ٘ە
ئەاەر ٕبج٘ یبضبیەک پێچەٗاّەی ئەٗ بْەٍبیبّە دەرچ٘ێْرێث ىەٕەرێَی ک٘ردضحبُ ٍەرخەعێکی دادٗەری
بباڵ بّ٘ی ّییە ،جبٗەک٘ دەضەاڵجی ٕەبێث بەضەر ڕەجکردّەٗەٗ اەڕاّەٗەی یبضبکە بۆ پەرىەٍبّی
ک٘ردضحبُ ،جەّٖب ضەررکی ٕەرێٌ بە چبٗدێر داّراٗە بەضەر یبضبکبُ کە ىە پەرىەٍبُ دەردەچِ ىە کبجی
اەڕاّەٗەی یبضبکە بۆ پەرىەٍبُ بۆ خبری دٗٗەً ّبچێحەٗە بەردەضحی ضەررکی ٕەرێٌٗ ،ەک ئەٗەی ىە
یبضبی ضەررکبیەجی ٕەرێَذا ٕبج٘ە.
ىە ٕەرێَی ک٘ردضحبّذا جەّٖب ئەّدٍ٘ەّی غ٘رای ٕەرێٌ ٕەیە ،ئەٗیع بەا٘ێرەی یبضبی ئەّدٍ٘ەّی
غ٘را ژٍبرە  01ضبڵی  3118دەضەاڵجێکی ڕاٗێژکبری ٕەیەٗ ،اجە ج٘اّبی ڕەجکردّەٗەی ئەٗ یبضبیبّەی
ّییە کە پبپەّذیەکی دەضح٘ری پرّطیپی ٍبف ٗ ئبزادیەکبّی ّییە .خۆ ئەاەر ٕبج٘ ٕێسی دەرکردّی یبضب
ىە ٕەرێَی ک٘ردضحبُ ٕێسێکی دەضح٘ریی ّەبێث ،خێی خۆیەجی جبکی ئەً ٕەرێَە ئەٗ پرضبّذّە بکبجٔ
بْەٍبی دەرکردّی یبضب ىەً ٕەرێَەدا ىە ک٘ێ٘ە ضەرچبٗە دەارێث .دادابیەکی بباڵی ضەربەخۆ ىەک٘ێی
پێذاچّ٘ەٗە ٗ بەرپەچذاّەٗەی ئەٗ یبضبیبّە دەکبت کە پببەّذیەکی دەضح٘ری،

ٍبف،

ئبزادی ٗ

دیَ٘کرضی ّییە .بۆ ضەرٗەری یبضب پػث بە چ بْەٍبٗ پێ٘ەرێک دەایرێث ،ئەٍەظ پرضێکە پەی٘ەّذی

بەضەرٗەری یبضبٗە ٕەیە.
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دەضەاڵجی خێبەخێکردُ ٗ ضەرٗەری یبضب
ضەرٗەری یبضب ،زاٍْی ارّحیذاّە ىە ڕێگری کردّی خراپ بەکبرٕێْبّی دەضەاڵت ،ىەالیەُ دەضەاڵجی
خێبەخێکردّەٗە ،ىەٕەٍبُ کبجیػذا ارّحییە بۆ بّ٘ی دەٗڵەجێکی کبراٍەٗ وکٍ٘ڕاّیەکی ضەرکەٗج٘ ،کە
ضەقبٍگیری یبضبٕ ،ەىٍ٘ەرخی کۆٍەاڵیەجی ،ئبب٘ری ٍبٍْبٗەّذ بۆ ٕبٗاڵجیبّی فەرإەً بکبت .ىە
ٕەىٍ٘ەرخی ٍۆدێرّذا بەجبیبەت ىە کۆٍەڵگبیەک کە دەٗڵەت ئەرکی چبکەٗ خسٍەجگ٘زاری اػحی ىە ئەضحۆ
دەارێث ،دەرکەٗج٘ە کە یبضبداّەراُ ٕەّذێک دەضەاڵجی یبضبداّبّیبُ بەخػی٘ەجە دەضەاڵجی
خێبەخێکردُ ،بۆ داّبّی ڕێطبیەک کە جببعیەجی جەغریعی ٕەبێث ،ئەٗەظ بە ٕەٍبُ جبیبەجَەّذی
ضەٗەری یبضب بە پێ٘یطث دەزاِّ .بەاڵً پێذاّی خۆرێک ىەً دەضەاڵجە بە دەضەاڵجی خێبەخێکردُ دەبێث
زرر ضْ٘رداربێثٕ ،بٗکبت ئبٍبّدی ئەً خۆرە ضەرپػکردّە ڕّٗبکرێحەٗە ،ڕەٗغێک کە ىەڕێگەی ئەٗەٗە
بەکبر دەبرێث دەبێث پێػبیْی بکرێث ،پێذاّی خۆرێک ىەً دەضەاڵجبّە بەٕیچ خۆرێک ٍبفە بْەڕەجیەکبّی
جبک ٗ ضەرٗەری ڕەجْبکبجەٗە.
پەی٘ەضث بەٕەرێَی ک٘ردضحبُ دەضەاڵجی خێبەخێکردُ بریحیە ىە داٍەزراٗەی ضەررکبیەجی ٕەرێَی
ک٘ردضحبُ ٗ ئەّدٍ٘ەّی ٗەزیراّی ٕەرێَی ک٘ردضحبُ ،بەپێی یبضبی ژٍبرە  0ضبڵی ٍ 3115بدەی
یەکەً ٕبج٘ە کە ضەررکی ٕەرێٌ ،ضەررکی بباڵی ڕاپەڕاّذّیػە ىە ٕەرێٌ ،بەضەرّدذاُ ىە خ٘دی یبضبکە
کۆٍەڵێک دەضەاڵجی غۆرکراٗەُ کەٕیچ ارفحێک ّیە کە ىەبْەڕەجذا پێ٘یطحە ئەً دەضەاڵجبّە ىە الیەُ
ضەررکی ئەّدٍ٘ەّی ٗەزیراُ ٗ ٗەزارەجەکبّەٗە پیبدە بکرێث ،ىەالیەکی جر ئەٗەی خێی جێڕٗاّیْە
ىەٍبدەی دەیەً بڕاەی ٕ 5بج٘ٗە" :کبجێ ٕەرێَی ک٘ردضحبُ ٗ ضیطحَە ضیبضیەکەی ،یبُ ئبضبیػی
اػحی ٕەرێٌ ،یبُ داٍ٘دەزاب دەضح٘ریەکبّی بکەّٗە ٍەجرضیەکی ئەٗجۆٗە ،کە ٕەڕەغە ىەبّ٘ی بکبت،
ئەّدٍ٘ەّی ّیػحَبّی ّەج٘اّێ کۆبێحەٗە ،ىەٗ ببرەدا ضەررکی ٕەرێٌ دٗای ڕاٗێژ ٗ ڕێکنەٗجِ ىەاەڵ
ضەررکی ئەّدٍ٘ەّی ّیػحَبّی ٗ ضەررکی ئەّدٍ٘ەّی ٗەزیراُ ،بڕیبراەىێک دەردەچ٘ێْێ کە ٕێسی
یبضبیی ٕەیە ،بەٍەرخێ ئەٗ بڕیبراّە ىەیەکەً کۆبّ٘ەٗەی ئەّدٍ٘ەّی ّیػحَبّی ٕەرێَذا بخرێْە
بەردەٍی ،خۆ ئەاەر ٕبج٘ ّەخرایە بەردەٍی ،یبُ خرایە بەردەٍی ٗ ئەّدٍ٘ەُ پەضەّذی ّەکرد ئەٗکبت
ضیفەجی یبضبیی ّبٍێْێث".
ىەڕاضحیذا غۆڕکردّەٗەی ئەً دەضەاڵجبّە بۆ ضەررکی ٕەرێٌ ،یبُ بە ٍبّبیەکی جر دەضەاڵجی
خێبەخێکردُ ،بەٗ ڕەٕبیە ىەّەبّ٘ی دەضح٘ردا ىەً ٕەرێَە ضەرٗەری یبضب دەخبجە ٍەجرضیەٗە ،چّ٘کە ئەٗ
خۆرە ىە دەضەاڵت ٗ چەٍکبّەی کە ٍبدەی دەیەً بڕاەی پێْدذا ٕبج٘ٗە کۆٍەڵە چەٍکێکی ڕەٕبُ ٗ
بەڕەٕبی ّبٕٗێْراُٗ ٗ بْەٍبیەکی یبضبیی جۆکَەیبُ ّیە ،کە بەببغی دەضحْیػبّی بکبت چ غحێک
ٕەڕەغەیە بۆ ضەر ضەرٗەری ٗ ئبضبیػی ٕەرێٌ ،ئەٗ یبضبیبّەظ کە جبیبەت بٔ ئەّدٍ٘ەّی ئبضبیػە،
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یبُ ٕەڕەغەُ بۆضەر ئبضبیػی ٕەرێٌ ،ىەٗاّەظ یبضبی جیررر ،ضیخ٘ڕی ،بەغێ٘ەیەکی زرر ڕەٕب ٕبجُ٘،
ىەٍببرەیەٗە یبضبکبُ چەّذخبرێک ىەژێر فػبری ڕای اػحی ّبٗخۆٝی ٗ ّێ٘دەٗڵەجی ڕاایراُٗ ٗ
بەکبرخراّٗەجەٗە( ،یبضبی جیررر ژٍبرە  3ضبڵی ّ ،)3116بج٘اِّ بەببغی دەضث ّیػبُ بکەُ کە
ضیخ٘ڕەکبُ کێِ بۆ ئەٗەی بەببغی ٍبف ٗ ئبزادیەکبّی جبک ٗ ئبزادی ڕادەربڕیْەکبُ بەرجەضک
ّەکرێحەٗە .ئەً بببەجەظ بەببغی ىەدرضیەی ضساداّی چبالک٘اّبّی ٍەدەّی ببدیْبّذا بەدیکرا ،بببەجەکەظ
کبرداّەٗەی خیٖبّی ٗ ّبٗخۆی زرری بەدٗای خۆیذا ٕێْب .ىەالیەکی جر داّبّی یبضب بەڕاٗێژٗ ڕێکنەٗجِ
ّبکرێث ٗ ّبیەجەدی ،بەجەّٖب ٗەک ىە ٍبدەکەدا ٕبج٘ە ،دیبریع ّەکراٗە ،جب چی کبجێک ئەّدٍ٘ەّی
ّیػحَبّی ّبج٘اّێث کۆبێحەٗە ،بۆیە ضەرپػکردّی دەضەاڵجی خێبەخێکردُ بۆ دەرچ٘اّذّی یبضب ،دەبێث
بەببریکحر ِٝڕێ٘غ٘ێْی یبضبی ٗ پباڵٗجەکردُ جێپەڕێث ،پێ٘یطحیػە دادابیەکی ضەربەخۆ ٕەبێث بۆ
ڕاضحبّذُ ،یبُ ڕەت کردّەٗەی ئەٗ بڕیبراّەی کە ٕێسی یبضبییبُ ٕەیەٗ ،ەک چبٗدێر ٗ ارّحیذاُ بۆ
ضەرٗەری یبضب ،بەاڵً ئەٗەی خێی ضەرّدە ىە یبضبی ضەررکبیەجی ٕەرێَی ک٘ردضحبُ بە ٕیچ غێ٘ەیەک
ىەٗ ببرٗدرخەدا کە ٗەک ىەٍبدەی دەیەً بڕاەی پێْدەً یبضبکە ٕبج٘ەٕ ،یچ داٍەزراٗەیەکی جر بە جبیبەت
(دادابیەکی ضەبەخۆ)ّ ،ەکراٗە بە چبٗدێر بەضەر بڕیبرەکبّی ضەررکی ٕەرێٌ ىە بۆغبی پەرىەٍبّذا.
ٕەٍ٘ٗ ئەٗ بڕیبراّەظ بەضحراٗەجەٗە بە کۆبّ٘ەٗەی ئەّدٍ٘ەّی ّیػحَبّی ،خ٘دی ئەّدٍ٘ەّەکەظ دیبر
ّییە جب چی ٗادەیەک ئەج٘اّێ کۆ ّەبێحەٗە .بۆ َّّ٘ە؛ ىەکبجی ٕەٍ٘ارکردّی یبضبی ضەررکبیەجی ٕەرێٌ
ىە خ٘ىی چ٘ارەٍی پەرىەٍبّی ک٘ردضحبّذاّ ،بکۆکی کەٗجە ّێ٘اُ الیەّە ضیبضیەکبّی ٕەرێٌ ىەّبٗ پەرىەٍبُ،
ىەضەر چۆّێحی ٕەٍ٘ارٗ دەضەاڵجەکبّی ضەررکبیەجی ٕەرێٌ ،ئەٍەظ پەکنەٗجْی پەرىەٍبّی بەدٗای خۆی
ٕێْب .داخطحْی پەرىەٍبُ ٗ ڕێگرجِ ىە ٗەزیرەکبّی اۆڕاُ ىەالیەُ وسة ٗ دەضەاڵجی خێبەخێکردُ،
َّّ٘ەی ببرزی وکٍ٘ڕاّی خۆضەری ٗ بەکبرٕێْبّی دەضەاڵجی بێَەرخی وکٍ٘ەجی ٕەرێَی ک٘ردضحبُ،
کە ىەٍبٗەی ڕابردٗدا ىەً ٕەرێَەدا بەدیکراٗە .ئەٍەظ خۆی ىەّەبّ٘ی ضەرٗەری یبضب دەبیْێحەٗە ،چّ٘کە
یەکێک ىە جبیبەجَەّذییەکبّی ضەرٗەری یبضب ڕێگری کردّە ىە وکٍ٘ڕاّی خۆضەری ٗ ٕەٍەخیبّەی
دەضەاڵجی خێبەخێکردُ.
ىەالیەکی جر بڕیبری ضەررکبیەجی ٕەرێٌ ژٍبرە ( 016ىە  ،)3107/6/8جبیبەت بەپرضی ڕیفراّذرً ىە
بۆغبی دەضەاڵجی پەرىەٍبُ ،ڕەٕبیی ىە دەضەاڵجەکبّی ضەررکبیەجی ٕەرێٌ دەردەخبت ىە ٍبدەی دەیەً،
بڕاەی پێْدەٍذا ٕبج٘ە ،چّ٘کە ٕەٍ٘ ئەٗ پرش ٗ بببەجبّەی کە ڕەٕەّذێکی ّیػحَبّیبُ ٕەیە پێ٘یطحە ىە
پەرىەٍبّی ک٘ردضحبُ بڕیبری ىێ بذرێث پبڵپػث بەٍبدەی  56بڕاەی  ،3ىە یبضبی ئەّدٍ٘ەّی ّیػحَبّی
ک٘ردضحبُ-عێراو ،ژٍبرە  0ضبڵی  .0993ىەکبجێکذا ىە ٍبدەی دەیەً بڕاەی پێْدەً ىە یبضبی
ضەررکبیەجی ٕەرێَذا ٕبج٘ٗە ىە بۆغبی پەرىەٍبُ ٗ ّەج٘اّیْی کۆبّ٘ەٗەکبّی ضەررکی ٕەرێٌ بەڕاٗێژٗ
ڕێکنەٗجِ ىەاەڵ ضەررکی پەرىەٍبُ بڕیبر دەردەچ٘ێْێث ،بۆ ئەٗەی ٕێسی یبضبی ٕەبێث ،بەاڵً ىەبڕیبری
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ضەررکبیەجی ٕەرێٌ ژٍبرە ( 016ىە ٕ )3107 /6/8یچ خۆرە ڕاٗێژێک بە ضەررکی پەرىەٍبّی خ٘ىی
چ٘ارەً ّەکرا بەڵک٘ َّّ٘ەی ٕەژٍّ٘ی دەضەاڵجی خێبەخێکردُ ب٘ ،بەضەر دەضەاڵجەکبّی جردا بەجبیەبەت
پەرىەٍبُ.

دەضەاڵجی دادٗەری ٗ ضەرٗەری یبضب
بەٕێسکردّی ضەرٗەری یبضب ٕەّگبٗێکی ضەرەکییە بۆ ا٘زەرکردُ بەرەٗ دیَ٘کراضی ٗ پبراضحْی
ٍبفەکبّی ٍررڤ .ضەربەخۆی ٗ بێنیەّی دەضەاڵجی دادٗەری ٗ دادابکبُ ،بەپێ٘ەرٗ بْەٍبیەکی
ّێ٘دەٗڵەجی ىێکذەدرێحەٗە کەىە زرربەی دەضح٘ری ّبٗخۆی ٗاڵجبُ ٗ پەیَبّْبٍەی ّێ٘دەٗڵەجی ٗ
خبڕّبٍەی ٍبفەکبّی ٍررڤ بەبْەٍب ٗەرایراٗە ،زرربەی ٗاڵجبّیع داّیبُ پێذاّبٗە ،ضەربەخۆی
دادٗەریع خێگەی ضەرّح ٗ ارّگی پێذاّی ڕێکخراٗی ّەجەٗە یەکگرج٘ەکبّە.
ٕۆکبری بەٕبی ضەربەخۆی دەضەاڵجی دادٗەری بە ببغی ڕّٗە کە ئەٗیع ئبٍبّح ىێی اەغحِ بە
دادپەرٗەری ڕاضحەقیْەی ّێ٘اُ ڕکببەرەکبّە بێنیەّگری دەضەاڵجی دادٗەری ٗ دادابکبُ .دادابیەک کە
ىەکێػەکبّذا خۆی ٕبٗپػک بێث ،یبُ بە ٕۆکبری ٍبدی ،یبُ ضیبضی الیْگر بێث ،ئەٗکبت ّبج٘اّێ
بیْراٗ ٗ کبریگەر بێث ىە ٕێْبّە دی دادپەٗەری .ىە کێػە اػحیەکبّذا داداب دەبێث ڕرڵی بێنیەُ ببیْێ
ىە ّێ٘اُ ڕکببەرەکبّذا ،بۆ ّبضیْی خراپ بەکبرٕێْبّی ٕێس ىە الیەُ ئەٗ دەضەاڵجەی کە ٕێسی ىە
دەضحذایەWolfrum1, 20, 2012(.

 .)Bogdandy,یەکێک ىەجبیبەجَەّذییەکبّی ضەرٗەری یبضبیە ،برجییە ىە

دەضەاڵجی ضەربەخۆی دادٗەری ٗ دادابکبُ ،دەبێث ڕرڵێکی خێراٗ بەردەضث ٗ ارّگ بگێڕُ بۆ
پبرضحْی دادٗەری کۆٍەاڵیەجی ٗ کەراٍەجی جبک ،چّ٘کە ىە پبیە ارّگەکبّی ضەرٗەری یبضبیە.
دەضەاڵجی دادٗەری ىە ٕەرێَی ک٘ردضحبُ ،ىەخیبکبری دەضەاڵجەکبّذا ٗەک دەضەاڵجێک ّبضێْراٗە،
بەاڵً بە جێڕٗاّیِ ىەڕرڵ کبرٝگەری ٗ ئەٗ یبضبیەی کە ئەً دەضەاڵجە کبری ىەضەر دەکبت (یبضبی
ئەّدٍ٘ەّی دادٗەری ٕەرێَی ک٘ردضحبُ ژٍبرە  33ضبڵی  ،)3117جەّٖب ئبٍبژەیەک ىە ٍبدەی پێْدی
یبضبکە ئەٗیع ئەٗەیە کە (دادابکبُ دەضەاڵجیبُ بەضەر ٕەٍ٘ کەضێکی ضرٗغحی ٗ ٍەعْەٗیذا ٕەیە ،جب
دەابجە وکٍ٘ەت ،بە جبیبەت ىەیەکنکردّەٗەی ٕەٍ٘ کێػەٗ جبٗاّەکبّذا) .ىە ڕاضحیذا ئەً ٍبدەیە بۆ
ضەرٗەری یبضب ارّگە بەاڵً ئەکرێث ئەٗە بپرضرێث ئبیب دەضەاڵجی دادٗەری چۆُ چبٗدێر دەبێث
بەضەر ئەٗ یبضبٗ ڕێطبیەّەی کە ىە پەرىەٍبُ دەردەکرێِ ىەضەر پێػْیبری خ٘دی پەرىەٍبُٗ ،ەک
دەضەاڵجی یبضبداُ یبُ ئەٗ یبضبیبّەی کە ىەضەر پێػْیبری وکٍ٘ەتٗ ،اجە دەضەاڵجی خێبەخێکردُ
ئبڕاضحە دەکرێِ ٗ دەبْە جەغرٝع ،دٗاخبر بۆ چەضپبّذّی دەکەٗێحە ئەضحۆی دەضەاڵجی دادٗەری ٗ
دادابکبُ.
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ىێرەدا پرضیبرەکە ئەٗەیە ئبیب اەر یبضبیەک پێچەٗاّەی دادی کۆٍەاڵیەجی ٗ ٍبفی جبک ٗ پبراضحْی
ئبزادی بێث ،دادابکبُ چۆُ دەج٘اِّ پەیڕەٗی یبضب داّراٗەکە ّەبِ؟ .ىێرەدا دادابٗ دەضەاڵجی دادٗەری
ىەّێ٘اُ بەرداغی دەضەاڵجی خێبەخێ کردُ ٗ دەضەاڵجی یبضبداّبُ دایە ،ىە کبجێکذا خۆغی خبٗەّی
دەضەاڵجە ،کە بۆ ضەرٗەری یبضب ارّگە .بۆیە ارّگە ضەرەڕای چەضپبّذّی یبضبکبُ ،دەضەاڵجی دادٗەری
بح٘اّێث چبٗدێر بێث بەضەر ئەٗ یبضبٗ بڕیبراّەی کە ىە پەرىەٍبُ ،یبُ ىە ضەررکبیەجی ٕەرێٌ دەردەچِ
ٗ ٕێسێکی یبضبییبُ ٕەیە ،بۆ ٕەاڵٗێرکردّیبُ ٗ پێذاچّ٘ەٗەیبُ بە پێی بْەٍب دەضح٘ری ،ڕێطب ،یبضبی
ّێ٘دەڵەجیە ببٗەرپێکراٗەکبُ ٗ ضحبّذاردەکبُ جب بح٘اّێث ٍبف ٗ ئبزادی ،بەرەٗپێػچّ٘ی اەغەی زاجی
جبکی جێذاپبرێساٗ بێث ،کە ىە جبیبەجَەّذیە ضەرەکیەکبّی ضەرٗەری یبضبُ ،ئەٗیع بە ّ٘ضیِ ٗ داڕغحْی
دەضح٘رٗ ٕەٍ٘ارکردّی یبضبی دەضەاڵجی دادٗەریی ٗ غۆڕکردّەٗەی ئەٗ دەضەاڵجە بۆ دەضەاڵجی
دادەٗەری ىە ٕەرێَی ک٘ردضحبُ ،ئەٗیع بەداٍەزراّذّی دادابیەکی دەضح٘ری ضەربەخۆ.
ىە الیەکی جرەٗەٗ ،ەک ئەٗەی ىە ٍبدەی دٗٗەً بڕاەی یەکەً ىە خبڕّبٍەی دەىٖیذا ٕبج٘ٗە:
"ىەزررێک ىە کۆٍەڵگبکبّذا بەجبیبەجی ئەٗاّەی ٕێػحب بەغێ٘ازێکی ببٗی یبضبٝی ،یبضبداّبّی
دیَ٘کراضیبُ ّەچەضپبّذٗە ،پێ٘یطحە کۆٍەڵێک ضْ٘ر بەپێی ٍبدەی ضێٖەٍی ئەً یبضبیە ىە دەضح٘ریبّذا
خێگیر بکەُ .ارّحی بّ٘ی ئەٗ بْەٍبیبّە ىەالیەُ دەضەاڵجێکی دادٗەری ضەربەخۆ پبرێسراٗ بێث؛ ىە
ٕەّذێ کۆٍەڵگبی جر پێ٘ەرە دیبری کراٗەکبّی ڕەفحبری یبضبداّبُ ئەج٘اّی ارّحیگەری ٕەٍبُ ضْ٘ر
بێث ،کە دیبری کراٗە ،پبرێسەرێکیع ئەرک ٗ ٗیطحی پبراضحْی ئەً پێ٘ەر ٗ ڕەفحبرە ضحبّذارداّەیە ىە
کۆٍەڵگبکەی بێ چبٗپۆغی ىەٗەی کە ئببڵ٘قەی ئەٗ بْەٍبیبّە ٍبٕیەجێکی ضیبضی ٕەبێث".
ىێرەدا بۆ ضەرٗەری یبضب ڕێ٘غ٘ێْەکبّی ڕرڵی پبرێسەر بەارّگ ىەقەڵەً دەدرێث ،بەپێی یبضبی
پبرێسەرایەجی ٕەرێَی ک٘ردضحبُ ،ژٍبرە  07ضبڵی ٕ 0999ەٍ٘ارکراٗ ٍبدەی دٗەٍذا ٕبج٘ە
"پبرێسەرایەجی رەاەزێکە ىەرەاەزەکبّی دادپەرٗەری ،چّ٘کە دادابیەکی بەضەرپێ ٗ ٗەضحبٗە" ،6بەاڵً
ئەٗەی خێی ضەرّدە ضەّذیکبی پبرێسەراُ بەپێی پێ٘یطث ٗ چبٗەڕٗاّکراٗ ىێی ّەیح٘اّی٘ە ڕرڵ
بگێرێث بۆ ضەرٗەری یبضب ،چی ىە ّبٗخۆ ،چی ىەضەر ئبضحی دەرەٗەی خۆی ،چّ٘کە ىە الیەک ئەً
ضەّذیکبیە ٕەرچ٘ار ضبڵ خبرێک پێ٘یطحی بە خۆ ّ٘ێکردّەٗە ،بەضحْی کۆّگرە ٗ ٕەڵبژاردّی ضەررک
ٗ ئەّذاٍبّی ئەّدٍ٘ەّی ضەّذیکبٗ ضەررک ٗ ئەّذاٍبّی ىقی پبرێسەراُ ىە ضەرخەً پبرێسابکبّی ٕەرێَی
ک٘ردضحبُ ،بەاڵً زیبجر ىە ضێ ضبڵە ئەً ضەّذیکبیەٗ ،ادەی ٕەڵبژاردّی جێپەڕی٘ە جبئێطحب ّەیح٘اّی٘ە
خۆی ّ٘ێ بکبجەٗەٗ ضەررک ٗ ئەّذاٍبّی ئەّدٍ٘ەُ ٗ ىقەکبّی ٕەڵبژێرێث ،ئەٍەظ زررێک ىە ئەّذاٍبّی
ئەً ضەّذیکبیە ىە ٍبٗەی ڕابردٗدا ىەڕێگەی بەیبّْبٍەکبّیبّەٗە بۆ دەضحێ٘ەرداّی وسبی دەاێڕّەٗە ،کە
 .6القضاء الواقف
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ّبٕێڵِ ئەً چیْە کە ڕەاەزێکی ضەرەکیِ بۆ ضەرٗەری یبضبٕ ،ەضحِ بە کبر ٗ ڕرڵی خۆیبُ بۆ پبڵپػی
ىەضەر پێخطحْی ضەرٗەری یبضب ىەً ٕەرێَەدا ،ىەالیەکی جر ،خ٘دی ئەً ضەّذیکبیەٗ ئەّذاٍبّی ایرردەُ
بەدەضث ّەڕرغحْی کبرٗببری ئەّذاٍەکبّیبُ ىەدادابکبُ ٗ فەرٍبّگەٗ داٍ٘دەزاب ئەٍْی ٗ وکٍ٘ییەکبُ،
چەّذیِ ّ٘ضراٗ ىەالیەُ خ٘دی ئەً ضەّذیکبیەٗە ئبڕاضحەی دەضەاڵجی دادٗەری ٗ دادابکبُ،
ٗەزارەجەکبُ ،فەرٍبّگەکبُ کراٗە بۆ ڕێسارجِ ىە یبضبٗ پیػەی پبرێسەرایەجی ،ڕێگەداُ بۆ بەراریکردّی
ىە کبرٗ پیػەی پبرێسەرایەجی بەا٘ێرەی پێ٘ەرە یبضبییە ّبٗخۆی ٗ ّێ٘دەٗڵەجیەکبُ ،بەاڵً ڕرڵی ئەً
داٍەزراٗەیە ىەئبضحێکی الٗازدایە ىە خۆ ضەربەخۆکردّی خۆی ٗ دٗرخطحْەٗەی دەضحی وسة ىە کبیە
یبضی ٗ کبراێریەکەی .خۆ ئەاەر ٕبج٘ ڕەٗظ ٗ ڕرڵی پبرێسەر بەٗخۆرە بێث ىەً ٕەرێَە ،ئەٗکبت
پبرێسەراُ ّبج٘اِّ ببەّە ڕەاەزێک بۆ ضەرٗەری یبضب ٗ بەرقەرارکردّی.
ىەٕەرێَی ک٘ردضحبُ ڕرڵی دادابٗ دەضەاڵجی دادٗەری ىە ئبضحێکی الٗازدایە ،ىەالیەک بەٕۆی
ا٘ێپێْەداّی دەضەاڵجی خێبەخێکردُ بە فەرٍبُ ٗ بڕیبر دادٗەرٗ دادابکبُ ،بەجبیبەت ىەٗ درضیبّەی کە
ڕەٕەّذٗ ڕەاەزێکی جبٗاّکبریبُ جێذایە ،ئەٗیع بە داڵذەداّی جۆٍەجببراُ ٗ خبٗکردّەٗەی ڕێکبری خێرا
بۆ یەکنکردّەٗەی درضیەکبُ ،ا٘ێْەداُ بە ئبزادکردّی جۆٍەجببراُ ىەٗ جۆٍەجبّە کە ڕەاەزی جبٗاّیبُ
جێذاّیە ىە الیەُ دەضەاڵجی خێبەخێکردُ ،بۆ َّّ٘ە بڕیبری دادابی جبٗاّەکبّی دٕۆک ،ىە درضیەی ژٍبرە
( /018ت ،)3131 /جبیبەت بەئبزادکردّی جۆٍەجببر (بەده عەبذٗىببقی ئەبببەکر) ،ىە بْیبد ٗ پبیەی
بڕیبرەکە ٕبج٘ٗە کە (کردەٗەی جۆٍەجببر ّبچێحە چ٘ارچێ٘ەی ٕیچ ٍبدەیەکی جبٗاّکبری بەڵک٘
ببّگەغەیەکی ئبغحیبّە بۆ خۆپػبّذاّی ئبغحیبّە بۆ ٍبف ٗ ا٘زەراّی فەرٍبّبەراُ ٗ پێػَەراە کە
ىەڕێگە ٙجۆڕە کۆٍەاڵیەجیەکبُ ببّگەغەی بۆ کردٗەٕ ،یچ پێچەٗاّەی ضیطحَی اػحی ،خراپەکبری ٗ
جّ٘ذٗجیژی ّییە ،بەڵک٘ پبڵپػحیەکی دەضح٘ری ٕەیە بەا٘ێرەی ٍبدە  38ىە دەضح٘ری عێراقی فیذراڵ).
بەاڵً ئەٗەی خێی ضەرّح جۆٍەجببری ّبٗبراٗ جب ئێطحب ئبزاد ّەکراٗە بەڵک٘ بە بەٕبّەی دیکەٗ جۆٍەجی
دیکە ىەٍبٗەی ڕاارجِ ٕێڵراّٗەجەٗە.
ىەالیەکی جر ،کبریگەری دەضەاڵجی خێبەخێکردُ بەضەر دادابکبّەٗە ىەڕێگەی فػبری ڕاضحەٗخۆ یبُ
ّبڕاضحەٗخۆٕ ،ەّگبٗەکبّی ضەربەخۆی دادٗەری ٗ دادابکبّی خطح٘ەجە ژێر پرضیبرەٗە .بۆَّّ٘ە
ىەدرضیەی دەضحگیرکردّی چبالکەٗاّبُ ٗ ررژّبٍەّ٘ضبّی ببدیْبُ ،ضەررکی وکٍ٘ەجی ٕەرێَی
ک٘ردضحبُ ىە ڕرژی  01غ٘ببجی  3130ىە کۆّگرەیەکی ڕرژّبٍەّ٘ضیذا ،پەیبٍْێری کەّبڵی ضپێذە
پرضیبرێکی ىەببرەی درضیەی دەضحگیرکراٗاّی ببدیْبُ بەً خۆرە ىەضەررکی وکٍ٘ەت کرد ":ژٍبرەیەکی
زرر ىە چبالک٘اّبُ بە ئێطحبغەٗە ىە زیْذاّذاُ ،جەّبّەت دەزاب ئەٍْیەکبُ ٕیچ ڕّٗٗکردّەٗەیەکی
ىەضەرّبدەُ ،ڕرژّبٍەّ٘ضبُ کبجێک دەایرێِ ىە ٕەّذێ ىە دادابکبُ بە یبضبی ضساداّی عێراقی ٍبٍەڵەیبُ
ىەاەڵ دەکرێث ىە کبجێکذا یبضبی کبری ڕرژّبٍەّ٘ضیَبُ ٕەیە ،کۆٍێْحی بەڕێسجبُ چیە ىەضەر ئەً
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پرضە؟" .ىە ٗەاڵٍذا ٍەضرٗر ببرزاّی ،ضەررکی وکٍ٘ەجی ٕەرێَی ک٘ردضحبُ ا٘جی" :پێع ٕەٍ٘ٗ غحێک
ٍِ ڕێسێکی زررً بۆ ڕرژّبٍەّ٘ش ٗ پیػەی ڕرژّبٍەّ٘ضی ٕەیەٗ ،ە ىەاەڵ ئبزادی ڕادەڕبڕیٌْ بە ٕەٍ٘ٗ
خۆرێکەٗە ،بە ٕیچ غێ٘ەیەک ڕێگری ئەٗە ّیِ کە ڕەخْە ىە دەضەاڵت یبُ ىە الیەّێک بگیرێثٕ ،ەر بۆ
ئەٗ ٍەبەضحەظ پێٌ ٗایە پێع ٕەٍ٘ کەضێک پێ٘یطحە ڕرژّبٍەّ٘ضبُ خۆیبُ بەراری ىەً پیػە پیررزەی
خۆیبُ بکەُ ،بەٗەی کە ّەٕێڵِ خەڵکبّێکی جر بەرای ڕرژّبٍەّ٘ش ىەبەربکەُ ٗ کبری جر بکەُ،
ئەٗاّەی کە ایراُٗ ،خەّببث ئەڵێی ڕرژّبٍەّ٘ش یبُ چبالک٘اُ ،بە وەقیقەت ىە ئەضڵذا ئەٗاّە ّە
چبالک٘اِّ ّە ڕرژّبٍەّ٘شٕ ،ەّذێک ىەٍبّە ضیخ٘ڕبُ٘ ،ضیخ٘ڕیبُ بۆ ٗاڵجبّی جر کردٗٗە،
ٕەّذێکیػیبُ جێکذەربُ٘ ،چەکذاربُ٘ ٕەٗڵی جەقبّذّەٗەی ببڵەخبّەٗ پێگەی خەڵکی بیبّی ىێرەٗ
ک٘غحِ ٗ بڕیِ ٗ ڕفبّذُ ٗ جێکذاّی ببرٗدرخەکەیبُ کردٗٗە ٍِ ،وەز ئەکەً دڵْیببیث ئەٗاّەی کە
ایراُٗ ّە چبالک٘اُ بُ٘ ّە ڕرژّبٍەّ٘ش ،جەّٖب بەرای ڕرژّبٍە ّ٘ضیبُ ىەبەرکردٗٗە ىە ژێرەٗە غحی
جریبُ کردٗٗە ،وکٍ٘ەجی ٕەرێٌ بەٕەٍ٘ٗ غێ٘ەیەک پػحی٘اّی ٍبفی ڕرژّبٍەّ٘ش ٗ ئبزادی ڕادەربڕیْە،
ٕەرکەضێک بیەٗێث ببرٗدرخ ،جێک بذات ىە ڕاضحیذا یبضب ٕەیە ٍبٍەڵەیبُ ىەاەڵذا بکبت".
بەضەرّدذاُ ىە ٗەاڵٍەکەی ضەررکی ٕەرێٌ ،بۆٍبُ دەردەکەٗێث کەئەٍە ئبٍبژەیەکە بۆ
دەضححێ٘ەرداّێکی ّبراضحەٗخۆ ،ىەکبر ٗ بڕیبر ٗ ڕێکبرەکبّی دادابٗ دەضەاڵجی دادٗەری ٕەرێٌ .بەجبیبەت
بەجبٗاّببرکردّی کۆٍەڵێک جۆٍەجببر کە ٕێػحب دادابی جبیبەجَەّذ ئەٗ جۆٍەجەی ئبراضحەیبُ کراٗە ،یەکنی
ّەکردٗەجەٗە .بۆیە بەکبرٕێْبّی کۆٍەڵە چەٍکێک ىەٗاّە (ضیخ٘ڕی ،ک٘غحِ ٗ بڕیِ ،جێکذاُ،
چەکٖەڵگرجِ ،جەقبّذّەٗە ،ڕفبّذُ) ،ئەٍبّە چەٍک اەىێکِ کە ٕەر بببەجێک ىەٗاّە ٍبدە ٗ ضسای یبضبی
جبیبەجی خۆی ٕەیە ڕەاەزی جبٗاّیبُ بۆ درٗضث بّ٘ی جبٗاّەکە بْەٍبی ٍبدی ٗ ٍەعْەٗی خیبٗازیبُ
ٕەیەٗ ضسای خیبٗازی بۆ دیبری کراٗە ىە یبضب کبرپێکراٗەکبّی ٕەرێَی ک٘ردضحبّذا.
ئەً ٗجبّەی ضەررکی وکٍ٘ەجی ٕەرێَی ک٘ردضحبُ ىە ڕرژی  01غ٘ببجی 3130دا ب٘ٗ ،اجە پێْح ررژ
بەر ىەبەرێ٘ەچّ٘ی یەکەً خەىەضەی دادابیکردّی ئەٗ دەضحگیرکراٗاّەی ببدیْبُ ،کە ىە  05غ٘ببجی
3130دا دادابیکراُ .بۆیە ئەٗ ڕێکبرە یبضبیبّە کە پێػحر ىەالیەُ دادابیی ىێکۆڵیْەٗە ایراٗەجەبەر جەّٖب
کۆکردّەٗەی بەڵگەُ ٗ خ٘دی دادابی ىێکۆڵیْەٗە دەضەاڵجی افح٘اۆکردّی ئەٗ بەڵگبّەی ّییە کە کۆیبُ
دەکبجەٗە ،جەّٖب ئەٗە ّەبێث ئەاەر ببٗەڕی ئەٗەی ٕەب٘ٗ کە جۆٍەت ٗ بەڵگەی کبفی ٕەیە بۆ ٕەٗاڵە
کردُ ،ئەٗکبت بڕیبری ٕەٗاڵکردّی جۆٍەجببراُ دەدات بۆ دادابی جبیبەجَەّذٗ ،اجە جب بەرٗاری یەکەً
داّیػحْی داداب ٗ دٗاجرەکبّی ّبکرێ ٗ ّببێث افح٘اۆ ٗ ڕادەربڕیِ ىەضەر جۆٍەجەکبُ بکرێث یبخ٘د
بگ٘ازرێحەٗە .ئەٗە ىە دادابی جبیبەجَەّذ ٕەاڵٗێردٗ افح٘اۆی جەٗاٗ دەکرێث ىەضەر بەڵگەی جبٗاُٗ ،جەی
جۆٍەجببراُ ،غبٕیذ ٗ بەڵگەی بەراریٕ ...حذ .ىەٗێذا دەردەکەٗێث کە بببەجی درضیەکە بە جبٗاُ ىەقەڵەً
دەدرێث یبخ٘د ّب .کەٗاجە بۆ ٕیچ الیەّێک جەّبّەت بۆ خ٘دی دادابظ ڕێگەپێذراٗ ّییە جب جۆٍەجببر
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جۆٍەجەکەی ضبغ ّەبێحەٗە بەچبٗی جبٗاّببر جەٍبغبی بکبت ،یبُ بە جبٗاّببر ّبٗی بٖێْێث ،یبُ بڕیبرٙ
پێػ٘ەخحە بذات ،ئەٗیع پبظ بڕیْی ضەرخەً ڕێکبرەکبّی بْەٍب داداەریٞە ضسایٞەکبُ کە دیبری
کراُٗ .کە خۆی ىە خۆیذا پرّطیپێکی دەضح٘ری ٗ یبضبییە ىە ٍبدەکبّی  09بڕاەی پێْدەً دەضح٘ری
عێراقی فیذراڵذا ٕبج٘ە" :جۆٍەجببر پبکە ٕەجب جبٗاّەکەی بەضەردا ضبغ دەبێحەٗە ،ىە دادابیەکی یبضبی ٗ
دادپەرٗەراّە_اىَحٌٖ برٛء وح ٚجثبث إداّحٔ فٍ ٜحبمَة قبّّ٘ٞة عبدىة" .بۆیە ڕادەربڕیْی پێػ٘ەخث ىە
درضیەی جۆٍەجببر پێع بڕیبری داداب ،بە دەضحێ٘ەرداّێکی ئبغکراٗ کبرێکی ّبیبضبیی ىەقەڵەً دەدرێث،
بەجبیبەت ىەالیەُ دەضەاڵجێکی بباڵی ٗەک دەضەاڵجی خێبەخێکردُ بکرێث .ئەٍەظ پرضی ضەرٗەی یبضب
ىەٕەرێَذا ٕێْذەی دیکە دەخبجە ژێر پرضیبرٗ ٍەجرضیەٗە.
دەضحخطحْە ّێ٘کبرٗببری دادابٗ ضەرٗەری یبضب ٗ دەضەاڵجی خێبەخێکردُٕ ،ەر ىەضەرەجبکبّی
درٗضحبّ٘ی کیبّی ٕەرێَی ک٘ردضحبُ ٕەضحی پێکراٗەٗ بەرخەضحە ب٘ە .ىەٗببرەیەغەٗە دٗ ّبٍەی ٍێژٗی
(ّەٗغیرٗاُ ٍطحەفب) ٕەیە ،کە بۆ (خەاله جبڵەببّی) ّبردُٗ ىەضبڵی  ،0999بەضیفەجی ضەررکی ٕەرێٌ،
ىەئیذارەی ئەٗکبجەی ضيێَبّی .ئبٍبّدی ّبٍەکبّیع بۆ ببغکردّی درخی دادابکبُ ٗ پرضی ضەرٗەری
یبضبٗ زاٍْکردّی ٍبف ٗ ئبزادی غکۆی جبک ب٘ە ،ىەضەر ئبضحی ٕەرێَی ک٘ردضحبُ .ىەٗببرەیەغەٗە
کۆٍەڵێک پێػْیبری خطح٘ەجەرٗ.
 دەقی ّبٍەی یەکەً:
دەزابی ئبضبیع
أٗرٓی بٔڕێس
ضٔررمی ٕٔرێَی م٘ردضحبُ
پبظ ضاڵٗ
ىًٔ مبجٔدا مٔ بٔڕێسجبُ بڕیبرجبُ داٗٓ ٍٕٔ٘ قبّّ٘ٔمبّی عێراو دٓضنبری بنرێِ ٗ بگّ٘دێْرێِ ،ىٔأڵ
خبڕی أردّٗی ٍبفی ٍررڤ دا بّٔذٓ بٔ چبمی ئٔزاٌّ ّٕٔذێ بیرٗبۆچّ٘ی خۆً ضٔببرٓت بٔ دٓزابمبّی
ئبضبیع ٗ پۆىیص ٗ داداب ،ىٔٗاڵجٔمٍٔبّذا بخٍٔٔ بٔرچبٗی بٔڕێسجبُ:
 .0بٔداخٔٗٓ ئٔٗٓی ٍِ ىٔ ضٔر دٓزابی ئبضبیع بیطحٍ٘ٔ ،دٓزابی ئبضبیع ىٔ ّبٗ خٔڵل دا
خۆغٔٗیطث ّیٔ ،بٔڵن٘ بۆجٔ دٓزابیٔمی ئیرٕببیٕ ،بٗٗاڵجی ئبضبیی ،بٔ جبیبٔجی ئٔٗأّی مٔ پػحی٘اُ ٗ
ٗاضیحٔیبُ ّیٔ ،ىێی ئٔجرضِ.
 .3دٓزابی ئبضبیع ىٔمبرٗببری جبیبٔجی ٕبٗٗاڵجییبُ ٗ جّٔبّٔت ىٔ ژیبّی جبیبٔجییبُ دا جٔدٓخ٘ه
ئٔمُٔ.
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 .3فۆرٍی خۆراٗخۆریبُ رێنخطح٘ٓ ىٔ ّبٗ دائیرٓدا بٔ ٕبٗٗاڵجییبّی پڕ ئٔمّّٕٔٔٗٓٔ .ذێ ىٔٗ
فۆرٍبّٔ پێّ٘ٓذییبُ بٔ مبرٓمبّی ئًٔ دٓزابیٔٗٓ ّیٔ ٗ ىٔ أڵ خبڕی أردّٗی ٍبفی ٍررڤ دا ّباّ٘دێِ
ٗ ض٘مبیٔجیٔ بٔ مٔرأٍجی ٍررڤٗ .ا َّّ٘ٔیٔمی ئٔخٍٔٔ بٔرچبٗی بٔڕێسجبُ.
 .1بیگٍ٘بُ بّٔذٓ ئٍٔبّٔ ّبّ٘ضٌ بۆ ئٔٗٓی ىٔ ّرخی دٓزابی ئبضبیع ٗ ئٔٗ ٍٕٔ٘ خسٍٔجٔی مٔ بٔ
ئبضبیػی أىٔمٍٔبُ ٗ یٔمیحی مردٗٓ مًٔ بنٍٔٔٗٓ ،بٔىن٘ بٔ ریس ٗ ضحبیػینی جبیبٔجیٔٗٓ ئٔرٗأَّ ئٔٗ
الیّٔٔی .زرری ئٔٗأّیع مٔ ىٔٗی مبربٔدٓضحِ ىٔٗ پیػَٔرابُّٔ مٔ ّسینی ٍِ بُ٘ ٗ ئیطحبظ ّسینی
ٍِْ .بٔاڵً ئًٔ دٓزابیٔ مبجیل درٗضث ب٘ (اّفنجی اٍْی) ٕٔب٘ ،پی٘یطحی بٔٗاُ ب٘ ،ئیطحب مۆّحرٗىی
ئٍْٔی ٗاڵت مراٗٓ بۆیٔ ئٔبی ضرٗغث ٗ ئٔرمٔمبّی ئًٔ دٓزابیٔظ بٔ پیی ٕٔىٍ٘ٔرخی ّ٘ی ریل
بخریحٔٗٓ.
بۆ چبرٓضٔرمردّی ئًٔ ّبجٔٗاٗییبّٔ پێػْیبر ئٔمًٔ:
 ٍٕ٘ٔ .0ئٔٗ فۆرً ٗ ٍ٘ىحٔقی فۆرٍبّٔی ئبضبیع رێنیبُ خطح٘ٓ ىٔ مبجی ٍ٘راخٔعٔجذا بٔ ٕبٗٗاڵجی
ئبضبیی پڕ ئٔمّٔٔٗٓ ضٔرىّٔ٘ێ چبٗیبُ پێذا بخػێْرێحٔٗٓ ٗ ئٔٗٓی ىٔ أڵ خبڕی أردّٗی ٍبفی ٍررڤ
ٗ مٔرأٍجی ٍررڤ دا ّباّ٘دێِ ىٔغ٘ بنرێِ ٗ ،ڕێگٔ ّٔدرێ بٔ مبربٔدٓضحبّی ئبضبیع مبری ىٔٗ بببٔجٔ
دٗببرٓ بنّٔٔٗٓ ٗ ،ئٔأر مردیبُ ٕبٗٗاڵجییبُ بۆیبُ ٕٔبێ ىٔ داداب غنبجیبُ ىێ بنُٔ.
 .3چبٗ بٔ مبربٔدٓضحبّی دٓزابی ئبضبیػذا بخػێْرێحٔٗٓ ٗ ،مٔضبّێل مٔ پیػٔمبّیبُ ٗ خ٘ێْذّیبُ
پێّ٘ٓذییبُ بٔ مبرٓمبّی ئًٔ دٓزابیٔٗٓ ّیٔ بگۆڕدرێِ بٔمٔضبّی قبّّ٘ی ٗ دٓرچ٘اّی ميیٔمبّی پۆىیص،
قبُّ٘ ،عيَی اخحَبع ،عيَی ّفص ،عيٍ٘ی ضیبضی ،ادارٍٓ ،یژٗ ،زٍبّی ئیْگيیسی ...پبظ رإێْبُ ٗ ٍٔغق
پێ مردُ.
 .3ىٔ ٗاڵجبّی دیَ٘مراجیدا مۆٍیحٔیٔمی پبرىٍٔبّی دائّٔرێ بۆ چبٗدێری دٓزاب ئٍْٔییٔمبُ بۆ ئٔٗٓی
ىٔ ضْ٘ری قبُّ٘ دٓرّٔچِ .ئێَٔ ىٔبٔر ئٔٗٓی وبڵی وبزر پبرىٍٔبَّبُ ّیٔ چبك ٗایٔ مۆٍیحٔیٔمی ضٔر
بٔ ض٘ڵحٔی قٔزایی یبُ دٓزابیٔمی ضٔر بٔ ٍبفی ٍررڤ چبٗدێری مبرٓمبّی ئبضبیع بنب.
 .1ئٔٗ مٔضبّٔی ىٔ ئبضبیع ال ئٔبریِ ئٔمرێ بگ٘ێسرێْٔٗٓ بۆ ّبٗ ٕێسی پیػَٔرأ بٔ جبیبٔجی
پێػَٔرأ مۆّٔمبُ مٔ ئبزا ٗ دڵطۆز بُ٘ بۆ یٔمێحی.
 .5ببیٔخی جبیبٔجی بذرێ بٔ پۆىیص.
إّٔ .ذی بٔغی جبزٓ بنرێحٔٗٓ ٗٓم٘ بٔغی ٍخذرات ،جسٗیرٕٔ ،رٕٗٓب ٕٔیئٔجیل بۆ جفحیع.
ة .بٔغی (االدىٔ اىدْبئیٔ) بٔ ٍٕٔ٘ مٔى٘پٔىٔ پێ٘یطحٔمبّیٔٗٓ بنرێحٔٗٓ.
جٍ( .خبفری وذٗدی) دابَٔزرێْری.
د .چبٗێل بٔ ٍٕٔ٘ دٓزابمبّیدا بخػێْریحٔٗٓ ٗ ئٍٔیع بٔ ٍٕٔبُ غێ٘ٓی ئبضبیع ٍ٘ج٘ربٔ بنرێ
بٔ خ٘ێْی جبزٓ ٗ بٔ دٓرچ٘اّی خبٍیعٔمبُ.
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ٓ  .بٔ پێی ج٘اّب پێ٘یطحیٔمبّیبُ ىٔ ضەیبرٓ ،دٍٓبّچٔ ،خ٘ىی فێرمردّی ىێنۆىیْٔٗٓ ،بۆ دابیِ بنرێ.
 .6مۆىێدی پۆىیص بۆ پێگٔیبّذّی ئٔفطٔر دابَٔزرێْری.
ٓٗ .7م٘ چۆُ ّٔخۆغخبّٔی جبیبٔت بۆ پێػَٔرأ جٔرخبُ مراٗٓ ،ئٔأر ىٔ ج٘اّبدا بێ
ّٔخۆغخبّٔیٔمیع مٔ جبیبٔت بێ بٔ ٕێسٓمبّی ئبضبیػی ّبٗخۆ بنرێحٔٗٓ.
 .8ببیٔخی جبیبٔجی بذرێ بٔ داداب.
اٍ .ەونَٔی جَییس بٕٔێس بنرێ ٗ ئّٔذأٍمبّی بٔ پێی قبُّ٘ زیبد بنرێِ ٗ ،مٔضبّی ىێ٘ٓغبٗٓ بۆ
االغراف اىعذىی ،االدعب اىعبً ،دی٘اُ اىحذٗیِ اىقبّّ٘ی ،رعبیٔ اىقبصریِ دابْرێ.
ة .ضٔرٓجب  01وبمَی جبزٓ بۆ ئًٔ غ٘ێْبّٔ جعییِ بنرێ :بۆ دٓٗرٗبٔری ضيێَبّی ،مفری ،مٔالر،
ٕٔىٔبدٔی غٕٔیذٕ ،ەڵٔبدٔی جبزٓ ،پێْد٘یِ ،چ٘ارجب ،دٗمبُ ،راّیٔ ،قەاڵدزٓ ،چٍٔچٍٔبڵ ،مۆیٔ،
دٓربّٔذیخبُ ،ضٔیذ ضبدو.
ج .زٍٓیْٔ خۆظ بنرێ بۆ جەعییِ مردّی ّٕٔذێ وبمَی جبزٓ ىٔ ضيێَبّی بۆ ئٔٗٓی ّٕٔذێ ىٔٗ
وبمَبّٔی ضٍ٘عٔیبُ ىٔ رٗی ّٔزإٔجٔٗٓ زڕاٗٓ ،جٔقبع٘د بنرێِ ،یبُ بگ٘ێسرێْٔٗٓ بۆ غ٘یْی جر.
ىٔ أڵ ڕێسی بێ ئّٔذازٓی ّٔٗغیرٗاُ ٍطحٔفب
ضيێَبّی 00 ،ی مبّّ٘ی یٔمٍٔی 0999

 دەقی ّبٍەی دٗەً
داداب
بەرای اەٗرە ٗ بەڕێسً ٍبً خەاله
ضاڵٗێکی اەرً...
ٕی٘ادارً ٕەٍیػە ىە خۆغیدا بِ
چەّذ خبرێ چەّذ کەضێکی قبّّ٘یٗ ّبئیبی ٍذەعی عبً ٕبجّ٘ەجە الً بۆ دەربڕیْی ٕەّذێ ضەرّح ٗ
جێبیْی جەب بە خەّببحی بگەیەٌّٗ ،ا ىە خ٘ارەٗە پ٘خحەکەیحبُ ئەخەٍە بەرچبٗ ٕی٘ادارً کەڵکێکی ٕەبێٗ
خۆت کە پیبٗێکی قبّّ٘یث ارّگیی داداب بێگٍ٘بُ ىە خەڵکی کەەە ببغحر ئەزاّی.
ٗ .0ەزعی ّبٗ دادابی ضيێَبّی ببظ ّیە چّ٘کە وبکٌ ( ٗ ).......وبکٌ (ّ ).......بکۆکِ .بەٗ ٕۆیەٗە
دەزابی ٍحنَة بۆجە دٗ جەکەج٘ىی دژ بە یەک ٗ دژی یەکحری ئەدٗێِٗ کەبر ىە یەکحری ئەغێ٘ێِْ.
ئەً کێػەیە بەٗە چبرەضەر ئەکرێ کە ئەً دٗ وبکَە ئبغث بکرێْەٗە ٗ ڕێکبخرێْەٗە چّ٘کە ٕەردٗکیبُ
بە کەڵکِ بۆ دادابکبّی ضيێَبّەی.
ٕ.3ەیبەجی داداەب کەً بۆجەٗە .جب ئێطحب چەّذ خبرێ ىە بەردەٍی دادابدا جەقە ب٘ە ٗ خبرێکیع یەکێ
ک٘ژراٗە .بیْبکەیػیبُ بچ٘کە ٗ پبک ٗ خبٗێِ ّیە .بۆ ئەٗەی ٕەیبەجی داداب بەٕێس بکرێ پێ٘یطەحە:
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أ  .ژٍبرەیەکی ببظ پۆىیص بۆ دابیْکردّی ئبضبیػی ّبٗەٗە ٗ دەرەٗەی داداب جەرخبُ بکرێ.
ة .ویَبیە بۆ وبکَەکبُ دابْرێ.
ج .خبٗێْی بیْبکە ٗ دی٘ارەکبّی ڕابگیرێ.
د .بیْبکەی پػحی داداب کە ٕی بەىەدیبجە بذرێ بەٍبُ.
ٗ .3ەزعی ٍحکَةی جحقیق ببظ ّیە چّ٘کە:
أ .جەّیب یەک وبکٌ جحقیق ٕەیە ٗ ٍەضەىەکبّی ىە ضەر کەڵەکە ئەبێ.
ةٍ .حکَة اخٖسەی جحقیقی ّیە ٗەکٍ٘ :خحبر االدىة اىدْبئیة ،خٖبز طبع االصببع ،خٖبز کػف اىطنذ...
.1بۆ پێگەیبّذّی وبکَی اەّح ئەج٘اّرێ ٍعٖذ اىقضبء ىە ضەر غێ٘ەی ٍەعٖەدەکەی بەغذاد دابَەزرێْرێ.
ىە ضيێَبّی ئیَکبّی ئەٍە ٕەیە.
.5بۆ ئەٗەی ضەربەخۆیی قبّّ٘ی خۆٍبُ ٕەبێ ٗ ٍبدەً بەرەٗ خۆخیبکردّەٗە ئەچیِ ىە پبرجی پێ٘یطحە
ٍحکَةی جَییسی خۆٍبُ ىە ضيێَبّی ٕەبێ.
 .6عف٘ی خبؼ بۆ ٕەّذێ جبٗاّببر دەرچ٘ە ئەٍە غحێکی ببظ ّیە بۆ ضٍ٘عەی ٍحکَة .ئەٍە یب ّەٕێڵرێ
یبُ زرر کەً بکرێحەٗە.
 .7ئێطحب ّ 37بئیبی ٍذعی عبً ٕەیە ىە اەڵ ضەررک ٗ خێگرەکەی ئەبِ بە  39کەش .ئەً ژٍبرەیە
زررە ٗ ٕەّذێکیبُ ڕەّگە ٕێػحب بە کەڵکی ئەً ئیػە ّەیەُ چّ٘کە بە ٗاضەیەحە داّراٍُٗ .ەرخەکبّی
ٍذعی عبً بە ا٘ێرەی قبّّ٘ی عێراقی ئەبێ:
عێراقی بێٍ ،ەحەسٗج بێ ،الیەّی کەً  3ضبڵ خسٍەجی ٕەبێ ٗ  2ضبڵیع ىە ٍعٖذ اىقضبء خ٘ێْذبێحی.
ىە اەڵ ڕێسی بەێ ئەّذازەی ّەٗغیرٗاُ
ضيێَبّەی  3ی ئەببەی 1999
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بەاػحی ىەیبّسەٕەٍیِ ڕاپۆرجی پررژەی پبڵپػحی داداب ،ضەّحەری پەرەپێذاّی دیَ٘کراضی ٗ ٍبفی
ٍررڤ ( ،)DHRDبۆ ضبڵی  ،3108جیبیذا ٕبج٘ە 703 :وبڵەجی پێػێو کبری ضەرٗەری یبضب جۆٍبر
کراٗە ىە دادابکبّی ضْ٘ری پبرێسابی ( ٕەٗىێر ،ضيێَبّی ،دٕۆک) ،کە پێػێيکبریەکبُ جبیبەت بُ٘ بە :
 کەٍحەرخەٍی ٗ ا٘ێپێْەداُ ىە خێبەخێْەکردّی ڕێ٘غ٘ێْە یبضبییەکبُ ٗ بڕیبرداّی دادٗەراّی
ىێکۆڵیْەٗە ،ىەالیەُ بەرپرضبّی ىێکۆڵیْەٗەی پۆىیص ٗ ئبضبیع )301( ،وبڵەت.
 بەکبرٕێْبّی ئەغکەّدەٗ ٍبٍەڵەی ّبٍررڤبّە دژی جۆٍەجببراُ )008( ،وبڵەت.
 دەضحێ٘ەرداُ ىەکبرٗببری داداب ٗ دادٗەری ىەالیەُ داً ٗ دەزابی ئەٍْی ٗ پبرجە ضیبضیەکبُ
( )007وبڵەت.
ٗ ەاڵً ّەداّەٗە ٗ خێبەخێ ّەکردّی بڕیبری دادابی ىێکۆڵیْەٗە ىە الیەُ داً ٗ دەزابی وکٍ٘ی ٗ
پبرجی ضیبضی ٗ کۆٍپبّیبی ئەٕيی ،کەٍحەرخەٍی ىە خێبەخێکردّیبُ )038( ،وبڵەت.
 بەڕێ٘ەبردّی ڕێکبری ىێکۆڵیْەٗە پێچەٗاّەی یبضب )39( ،وبڵەت.
 پێػێيکبری خۆراٗ خۆر )01( ،وبڵەت.
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ئەّدبً
بەجێڕٗاّیِ ىەدەرئەّدبٍی ئەً ج٘ێژیْەٗەیە دەردەکەٗێث کە ضەەرٗەری یبضەب ىە ضەبیەی دەضەەاڵت ٗ
و٘کَڕاّی ک٘ردی ( ٕەرێَی ک٘ردضحبُ _ عێراو) ،ىە ئبضث ٗ وبڵەجێکی ّەخە٘ازراٗ ٗ ٍەجرضەیذاردایە،
ڕێسّەارجِ ٗ ّەپبراضحْی ٍبف ٗ ئبزادیەکبّی جبک ،بەکبرٕێْبّی دەضەاڵجی خۆضەری بێ قەیذ ٗ ٍەرخی
دەضەاڵجذاراّی ٕەرێٌ ،بێ ا٘ێذاّە یبضەبٗ ضەەرٗەریەکبّی ،ضطەحی کەبری داداەب ٗ دەضەەاڵجی دادٗەری
دەضححێ٘ەرداُ ىەکبرٗببری داابکبُ ،بۆغبٝی یبضبٝی ٗ بْەٍبی یبضبی بۆ دەضەاڵجی یبضبداّبُ ٍیکبّسٍی
یبضب داّبُ ،ىە ژێر چ٘ارچێ٘ەی دەضح٘ر ٗ ّەبّ٘ی دەضح٘ر ىە ٕەرێَی ک٘ردضحبُّ ،ەبّ٘ی دەضەەاڵجێکی
دادٗەری بۆ چبٗدێری ٗ پێذاچّ٘ەٗەی ئەٗ یبضەبیبّەی کە پببەّەذیەکی دەضەح٘ری ّیەیەٕ ،ەٍە٘ٗ ئەٍەبّە
ڕێگەدەر ٗ ڕێگب خۆغکەرُ بۆ ّەبّ٘ی ضەٗەری یبضبٗ پێػێيکبریەکبّی ضەەرٗەری یبضەب .کە پەیەکەری
ضیبضەەی ئەً ٕەڕێەەَەی ىە ڕابەەردٗ ئێطەەحبدا دٗچەەبری الداُ ٗ ئبڵْگەەبری کەەردٗەجەٗە .ببغەەحر کەەردُ ٗ
بەرقەراری ضەرٗەری یبضب پەی٘ەضەحە بە چبٗخػەبّذّەٗەی ضەەرجبپبی ئەٗ خەٍ٘گەٗ دەضەەاڵجبّەی بەۆ
ضەرٗەری یبضب ارّگِ ،بە ارّگیەکی ٍێژٗی ٗ ژیبّی دادەّرێث ىەً ٕەرێَەدا.
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