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 عێراق-فەرمانبەراین كەریت گش یت ەل هەرێمی كوردس تان بۆ ڕێامنیی ڕەفتاری پیشەیی

 

ی  1122ی ساڵی  3مارە ایسای دەس تەی دەس پاكی هەرێمی كوردس تان  ژ  پاڵپشت بەماددەاكین )پێنجەم/ حەوتەم( و )دەیەم/ پێنجەم( ەل

 -: ،  ئەم ڕێامنییەی خوارەوەمان دەركرد هەمواركراو

 

 1122( ی ساڵی   2 ژمارە )ڕێامنیی 

 ێمی كوردس تان _ عێراقبۆ فەرمانبەراین كەریت گش یت ەلهەرڕێامنیی ڕەفتاری پیشەیی 

 بەیش  یەكەم

 و ئاماجنەاكن پێناسە

 

 -كردین ئەم ڕێامنییە ئەو مااناینەیە كە بەرامبەراینە : بە جێ و دەس تەواژانەی خوارەوە بۆ جێ مەبەست ەلم وشە ( :2ماددەی )

 ێمی كوردس تان _ عێراق .هەرێم : هەر یەكەم :

گش یت : ئەرك خستنە ئەس تۆیەكی نیشتامیین و خزمەتێكی كۆمەاڵیەتیە ئاماجنی بەرژەوەندی گشتیی و خزمەت كردین اتكەاكین   یتفەرمانبەرایە دووەم :

 ی حومكی ایسا اكرپێكراوەاكن . انو هەرێمە بەپێێ

بەجێاكری این  فەرمانبەری گش یت : هەركەس ێك  ئەركێكی  پێێ س پێردرابێت ەل پێگەیەكی فەرمانبەری  این  پۆستێكی ایسااكری این جێ یەم : سێ

 بوو، هەمیشەیی   این هەڵژباردنبوو  مەزراندنبەدا ، جا چ عێراق_اكرگێڕی این دادوەری  ەل دامەزراوە گشتیەاكین هەرێمی  كوردس تان

ەرێم ەل پەلی وەزیر بەرەو اتیبەت ئەو كەسانە دەگرێتەوە كە ەل پۆس تە اباڵاكندان ەل ه بە ەاین ێب بەرامبەر  و بووبەر بەكرێ بەرام  ، این اكیت

 . اكردەكەن ەلهەرسێ دەسەاڵتەكە وە دەس تە سەربەخۆاكن و حكومەتە خۆ جێ اكن و شارەوانیەاكن كە انەیوە هەموو ئەو  سەرەوە

هەركەس ێك كە ەل منداڵیەوە ، وە خێزاین فەرمانبەری گش یت : ئەوانەش خێزان و خزم و زاوااكین دەگرێتەوە ەل پەلاكین یەك و دوو و سێ  : چوارەم

 .ەل خۆی گرتێب بە پێێی بڕایری دادگا بەخێوی كردبێت این 

كی تۆمكە این تیەەی، وەكو هاوڕێ  گشتیەوە فەرمانبەری: ئەوانەن كە پەیوەندیەكی بەهێز دەاینبەس تێتەوە بە  كەساین پەیوەندی بەهێز : پێنجەم

و رێكخراوانەی  وە ئەو كۆمپانیا ی س پێردراێب بژێوی ئەدا این پێێ هاوپیشەیەكی داكوتراو این خۆشەویس یت این پێكەوە نیش تەجێ بوون این

 . این پشكیان تێدایە این بەرێوەی دەبەن ناین بەشدار  كە هەاینە

مەبەس یت  یت بەفەرمانبەرێو پایەی  پەل وخراپ بەاكرهێناین دەسەاڵت ببێتە هۆی كە  اكرێک این رێگریکردن ەل اكرێک هەمووگەندەڵی :  : شەشەم 

 . تر  بۆ خودی فەرمانبەری گش یت این بۆ كەس ێكی مەعنەویبەدهیێناین بەرژەوەندی  اتیبەت ماددی بێت این 

،  ، كە فەرمانبەری گش یت پەیوەندی پێوە هەبێت بڕایر این جێ بە جێ كردین اكر ەل بەرژەوەندی كەس ێك این الیەنێك : دەرکردین نگرییەالی : حەوتەم

 .  بەێب ئەوەی شایس تەی ێب یس این خێزان این خێڵ  این انوچەس یا پارتێکی وەك

 . ش ێوەیەكی انڕەوابە هاوسۆزی)حماابە( : پێشخستین كەس ێك این الیەنێك بەسەر ئەواین دیكەدا  ەلاكیت پێشكەشكردین خزمەت  : هەش تەم
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دەسهێناین ژەوەندی اتكێك این كۆمەڵیك بۆ بەچێوەی كەریت گشتیدا ەل بەر ەل چوار  باكت این اكریگەری دروست: دەستێوەردان  نێوەندگریی : نۆیەم

 . بەش ێوەیەكی انڕەوا این خێرا پێشكەشكردن د این خزمەتوو س

کە فەرمانبەری گش یت دەری این برایرێک این فەرمانێک این ڕێاكرێک  خۆی ەل هەڵكەوتین ابرێكدا دەبینێتەوە:  ییەاكندهاودژبووین بەرژەوەن : دەیەم

 یگەریر كە اك بەرژەوەندی گش یت ەلگەلی خۆاتیبەیت هاودژبووین بەرژەوەندی هۆی دەبێتە كە  دەاكت این بەشدار دەبێت ەل دەرکردین

 ەلسەر ش ێوازی ئەجنامداین ئەرکەاكین و بەرپرس یاریەتیەاكین دەبێت .ایردان و بڕەل  الیەینەلسەر تواان و بێ

  -: ئاماجن ەلم ڕێامنییە بریتیە ەل : (1ماددەی )

 . ەتیەاكین فەرمانبەرایەیت گش یتمااكین ڕەوش یت پیشەیی و بەها بنەڕداری بە كەریت گش یت ەل ڕێگای داانین بنەپتەوكردین دڵنیایی و ابوەڕ  یەكەم :

 بوون ەلدڵنیاو فەرمانبەرایەیت گش یت بۆ  دۆزینەوە و گەشەپێداین پێوەری ڕفتارەاكن و ڕۆش نبریی دامەزراوەیی بۆ فەرمانبەری گش یت دووەم :

 ەمفەند ەل فەرمانبەرایەتیە گشتیەاكن.بەجێهێناین ڕاست و شەڕ

 وون اكنیدا و پاڵپش یت كردن و پابەندبگەشەپێداین هەس تكردن بە بەرپرس یارێیت ەل ئەركە و ەهااكین پیشەیی فەرمانبەری گش یتپتەوكردین ب : یەم سێ

 . پێیانەوە

و  گش یت فەرمانبەری بەرپرسەاكین خزمەتگوزاری وە وەرگراینەوشتیەاكن ەلاكیت مامەڵەكردن ەلگەڵ دەست گرتن بە بەرزترین پێوەرە ڕ : چوارەم

 . ەاكنیی شكەشكردین ابشرتین خزمەتگوزار پێ اتكو گەیشنت بە  ەتیەاكین فەرمانبەرایەیت گش یت ،ی پێوەرە بنەڕ هاوپیشەاكین بە پێێ

 

 دووەم بەیش

 بەها بنەڕەتیەاكین فەرمانبەرایەیت گش یت

 -: فەرمانبەری گش یت پابەند دەبێت بەم بەها بنەڕەتیانەی خوارەوە ەل اكیت بەجێهێناین ئەركەاكین فەرمانبەرایەیت : (3ماددەی )

 . و بڕایر و فەرمااننەی  كە ەل ئەس تۆیدایە اكر  ئەوڕەواییو  دەس تگرتن بە سەروەری ایسا میانەی : ەل ێزگرتین ایساڕ : یەكەم

 ، وە خۆ الدان ەل هەموو شتێك كەببێتە هۆی ەلكەداركردین ێب ڕێامنییەاكن و وەڕاست ڕەوی پابەندبوون بە ایسا و پەیڕ ەل میانەی:  دەس پاكی : دووەم

اتیبەیت بە مەبەس یت بە دهیێناین بەرژەوەندی  پەل و پایەی وە نەقۆزتنەوەی دەسەاڵت این پیشەكەی این، الیەین  و اببەتیانەی اكركردین 

 . بە انڕەوایی تراین بۆ كەس ێكی   خۆی

 ە ئاشکراکردینوین ەلانو پەیكەری فەرمانبەرایەیت و پەیوەندی ەلگەڵ سوودمەندەاكن ەل خزمەتگوزارییەاكن ووڕ  ەل میانەی:  شەفافیەت : یەم سێ

 .  بۆ بینیینبەردەست  بێت اتوەکو  و ڕێاكرەاكن و ئاماجنەاكن و دەرئەجنامەاكن بڕایرەاكن

بەێب گوێدان بە ڕەگەزی پابەند بوون بە ئەجنام گەایندین ئەركەاكین فەرمانبەرایەیت بەڕێگایەكی دادپەروەر و یەكسان  میانەیەل :  یەكساین : چوارەم

 . این ئاینیان این ڕێبازاین این زمانیان این الیەنگریی بریكردنەوەاین این س یایس این انوچەییەاین ەلگەل دەکرێت ئەوانەی مامەڵ

 . ئەو بەرپرس یانە  پیشەیی یەكسان و هاندەر بۆ ئەو فەمانبەرانەی كەەل میانەی پابەندبوون بە فەراهەم كردین هەیل:  دادپەروەری : پێنجەم

كردن و پێشخسنت و خێرا ئەوپەڕی تواان ەلپێناو ابشرت بەاكرهێناین گەایندین  ئەركەاكین بەهەموو دڵسۆزیەك وە  جێ بە ەل میانەی:  دڵسۆزی : شەشەم

 . كردین  خزمەتگوزاریەاكنبوون ەل پێشكەش
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، گرێنیت بەهەدەر نەداین داهاتە گشتیەاكن ، وە  هەوڵدان بۆ ابشرتكردین بەاكرهێناین تواان دارایی و ماددی و مرۆیەاكنەل میانەی :  اكرایی : حەوتەم

 .  ێك كە ببێتە هۆی ڕاس تكردنەوە  و پێشخستین ش ێوازی  اكركردنرئەجنامداین هەراك

بۆ  ۆمێنتەاكن و وردبینیەكی چڕیوەقائیع و دۆك بنیادانین بڕایر و فەرمان و ڕاس پاردەاكن ەلسەر ش یكردنەوەی ورد بۆ  ەل میانەی:  اببەتیانە : هەش تەم

 . بەڵگەاكن

 نیتێ هۆی گر دەبێتە اشاكوی كەڕ  وین وڕو بەدەس تگرتن  اس تگۆیی وڕ بەرزكردنەوەی بەهااكین ەل میانەی  اس تگۆیی و ئەمانەت پارێزی :ڕ  نۆیەم :

 .دەاكت  ەلگەڵ ەیو ئەوانەی كە مامەڵ پیشەاكینهاو ەبەرپرس یانە وئەو بنیاتناین مامتنەی بەرز ەلالی ئەو فەرمانبەرانەی  كە 

ری پەیوەنداین نیە بە ئەركەاكین اك روپێك بەو هۆاكرانەی كەكردن بۆ هیچ كەس ێك  این الیەنێك این گالینگریی نەەل میانەی :  الیەینبێ دەیەم :

 .جیاوازی نەكردن ەلنێوان داوااكری خزمەتگوزاریەاكن ە وداواكراو ، فەرمانبەرایەیت این خزمەتگوزاری  

ئەوپەری تواانوە و  ردراوە بەپێس   ێیو ئەجنامداین ئەركەاكن كە پێ  اكتەاكین اكركردن ێزگرتینڕ ەل میانەی ( :الانضباطپابەندبوون ) اینزەیەم :

 . اكریێلەفتارێكی پێش  ڕخۆدورخستنەوە ەلهەر 

نەی کە دەریدەاكت و ئەو اكرە ماددی و ایساییانەی کە پێێی ایر  و فەرماانجنامی ئەو بڕئەدەر  ەلئەس تۆ گرتین ەل میانەیلێپرسینەوە :  دوانزەیەم :

  فەرمانبەرایەتیەکەی .بەجێهیناین ئەركەاكین  اكیت ەل هەدلەس ێت 

 . ەکەیشارەزایی فەرمانبەرایەتی بۆ ابشرتكردین زانیاری و ەل قۆزتنەوەی هەموو هەلو بەردەس تەاكنش یت ڕ ەل میانەی :  زی(المت)اناییب  س یانزەیەم :

 یەاكین ەلچوارچێوەی فەرمانبەرایەیتەت ویئەرك و لێپررسا تەواو ەلنێوان ژایین اتیبەیت فەرمانبەر و کردنەوەیجیا ەل میانەیژایین اتیبەیت :  چواردەیەم :

 .گش یت 

 بۆپش یت ڵ و پا ەتیەاكین فەرمانبەرایەیت گش یتوین بەها بنەڕو بێتە هۆی بەهێزتر بکە ب ەفتاردەاكت فەرمانبەری گش یت بەش ێوەیەك ڕ یەكەم :: ( ٤) دەدما

  . پیشەیی كەریت گش یت اتویی ولێهاس تگۆیی و بە دەستپاكی و ڕ بوون مامتنە 

بەێب هیچ  بە دەاكت و جێ بەجێ دادپەروەرانەهەموان بەرامبەر بەایسا بەش ێوەیەكی بەردەوام و  فەرمانبەری گش یت بنەمای یەكساین دووەم :

 . بەهەر هۆاكرێكو  ەلهەر جۆرێک جیاوازیەك ەلنێوان اتكەاكن

 

نیەتێكی پاك  بە یبەدهیێناین ئاماجنەاكین فەرمانگەكە بە مەبەس یتئەركەاكین فەرمانبەرایەیت  ی گش یت هەڵسێ بەفەرمانبەرپێویس تە ەلسەر   : (٥)ە دماد

ی  این مەبەس یت گەندەڵ خۆالدان ەل وەئەركەاكین  ت وێامنییە ەلس نوری دەسەاڵی حومكەاكین ئەم ڕ و بێالیەن بەپێێ پاكی  و اببەیتودەس   ەتئەمان و

وەندگریی این زاین گەایندن بە بەرژەوەندی گش یت بۆ بەدهیێناین نگریی این نێەخراپ این بێباكی این سەرپێچی ایسا این هاوسۆزی این الی

 . تربەرژەوەندی اتیبەت بۆ خودی خۆی این كەس ێكی 

 

 بەیش سێ یەم

 گەایندین ئەركەاكین ەوش تە گشتیەاكین فەرمانبەری گش یت بۆ بەجێڕ

 

واڵتەكەی وە وابەس تە دەبێت بە دەس توور و ایسااكنیەوە وە پارێزگاری  بۆکە بە دڵسۆزی مبێنێتەوە  ێبدەفەرمانبەری گش یت پابەند  : (2)ە دماد

  . وردو دەاكت  ەلسەر جێ بەجێ كردین بنەما ایساییەاكن بە هەموو پەلاكین بە ش ێوەیەكی 
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ێب الیەن  ورد و اببەیت وو بەش ێوەیەكی   ،جێ بەجێ كردین ئەركەاكین  فەرمانبەرایەیت ەلالیەن  خودی فەرمانبەری گشتیەوە دەبێت  : یەكەم :( ٧)ە دماد

 وە هێناین بەرژەوەندییە گش تییەاكن بەدەست هاتویی اتكەكەیس ، بە ئاماجنیلیێ  ەیت ویبەپێێی پرەنسیپێی بەرپرس یار ، نیەتێكی ابش  بەمامتنە و

ایسا این  ی پێێ بە ش ێوەیەكی ڕاشاكودراو نەبێت بە ێپێڕئەگەر ئەو كەسە  جێ بەجێ كردین اكرەاكینبۆ انكرێ كەس ێكی تر راس پێرێت 

 .  وان نەكراودایی هەیە این ەل حاەلیت ابری چاوەڕ ەوەی كە دەسەاڵیت ایسائ ڕاشاكو ەل الیەن ێکیڕێپێدانێكی نورساو

 بە پێێ یاكتێكی گوجناو و دایریكراو  ەل چوارچێوەیو خێرا این  کت و پڕجێ بەجێ كردین ئەركی فەرمانبەرایەیت و تەواو كردین بە ش ێوەیەكی  دووەم : 

 . ابشرتین چاالیک

 دەوامی فەرمی وە دەێب هەموو اكتەاكین ری كراو ەلسەرەاتی دەوامی فەرمیین فەرمانبەری گش یت ەل شوێین اكرەكەی ەلاكیت دایوئامادەبو  : (٨)ە دماد

بەجێگەایندین  جەختكردنەوە ەلسەر اكریگەری و اكرایی ەل وە ێهاتوو فەرمانبەرایەیت بەش ێوەیەكی ابش و ل تەرخان باكت بۆ ئەجنام داین ئەركەاكین

 . ئەركەاكن بەش ێوەی اتك و گروپ

 وە ڕێگای فێربون و ڕاهێناین بەردەوام پێشربدین بەهرە و زانیارییەاكین و توااناكین ەل بەرەوبە ێ پێویس تە فەرمانبەری گش یت هەڵس : (٩)مادە 

 بەهرە و گرتین گواستنەوە و بەشداری پێكردین زانیاری وو زانیارییەاكنیان وە ەل ئەس تۆ ایرمەیت بۆ كەساین تر بۆ پەرەپێداین بەهرە پێشكەش كردین

 . و شارەزاییەاكن تواان

وەرگرتین   بە سەربەخۆین خۆی این فەرمانبەرێكی كراو ەل الیە وفەرمانبەری گش یت پابەند دەێب بە دەركردین پسوەلی واژو یەكەم : :( 21)مادە 

پەیوەندی  و  ابنگەواز و نێردراو و دەێب هەموو وە ك پێشكەش دەكرێ ەلاكیت وەرگرتنالیەن هەر كەس ێەل داوایەكی نورساو این ساكاڵ  كە

ەل پێشكەش كردین زانیاری  ەوەبکەوێتدوربە پێێی تواان وە  و خێرا وردو و  وەاڵمی تەواو بە ین و انمەی ئاسایی وەالم بداتەوەئەلكرتۆ یانمە

 . وون و انتەواوانڕ 

 وە کردن پێیەوەێگای پەیوەندیی کە وەریگرتوە وە ڕفەرمانگەئەو نورساو این ساكاڵ ئەمانە ەلخۆ دەگرێت انوی  پسووەلی وەرگرتین داوااكری : دووەم

 . ساكاڵكە ی ایداوااكرەتەاكین خەسڵو  ژووی وەرگرتنمێو  انونیشاین فەرمانبەرایەیت انوی فەرمانبەری وەرگر وە

 

 یەكەی بەش ێوەیەكی خێراڕاكاڵیە كە دەچێتە چوارچێوەی پس پۆ ئەو داوااكری و س وەاڵم دانەوەی بە باكتت دەس فەرمانبەری گش یت دەێب : یەم سێ

 . دەگرێت  ساوێك  بەرپرس یارییەتەكە ەلئەس تۆهیچ پا ەلاكیت دواكەوتن بەێب اكتێكی دایریكراو وەبە و 

 یداروە كەساین پەیوەند بڕایرەاكین وون دەاكتەوە كە پش یت پێبەس تووە ەلڕ ئەو بنەما ایسایی و واقعیانە  ێکنوس ین  فەرمانبەری اتیبەمتەند بە : چوارەم

 ەل این ابگەیەنێت ەلو ماوەی ەل ایسا دەیق ەلسەر هاتووەوە كۆپێی بكەن این پێیان ڕ  شی بکەناكرەاكنی هۆ تەماشای وە بكەن سەیریدەتوانن 

 چۆنیەیت گرتنەبەری ڕێگااكین اتنەی اكرگێڕی این دادوەری . كردنەوەیڕوون ەلگەڵ،  ماوەیەكی گوجناو

پێداین وە  الیەن هەركەس ێك این الیەنێك پێشكەش دەكرێت ەلسەر بڕایرەاكین ەل و داخوازیەك وەردەگرێت كە فەرمانبەری گش یت هەراتنە : پێنجەم

بە ایسا  این بە کە دایریکراوە این ەلو ماوەی  ییاكتەوە بەخێرادەڕێكەوتەكەی وە یەالكیی دایریکردین  ەلگەڵپسوەلیەك ەلسەر وەرگرتین 

 . ەلماوەیەكی گوجناو ئەگەر ان پەیڕەو  این  ڕێامنیی

 

 ئەركیچوارچێوەی  ەلایسا  ەمیانێک بدات پێچەوانە بێت ەلگەڵاین پ فەرمانبەری گش یت پابەندە بەوەی انێب هیچ بەڵێنێک :( 22)ماددە 

 . كۆتە  فەرمیەاكن ەلبەر هەرهۆیەك بێت تۆمارنەاكت ەل  ڕوونهیچ زانیاریەكی انتەواو این ان وە ەکەیەرایەتفەرمانب
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پێێی وردبیین و پشكننی كە الیەنە دادوەری این چاودێرییە اتیبەمتەندەاكن و چاودێری و  فەرمانبەری گش یت ئاساناكری دەاكت بۆ اكرەاكین :( 21)ماددە

الیەن لێكۆڵەر  اكیت داواكردین ەل پێشكەش دەاكت ەلیت ەکە ەل الیك و زانیارییەك هەر پەڕاوێك و تۆماركراوە انوەوەی فەرمانگەكەی وە ەلدەسنت هەڵ

 پێش ەرە دەخاتەدوور دەكەوێتەوە ەل هەرشتێك كە تەگ وە دواكەوتن پرس یارەاكن دەداتەوە بەێب و ڕونكردنەوە وە وەاڵمی این فەرمانبەری چاودێری

 . هەڵەو وون و انتەواو پێداین زانیاری انڕ  اكرەاكنیان ەل

 . وێین اكری فەرمانبەرایەیتیەاكین تەندروس یت و سەالمەیت ەلشدەبێت بەهەموو پێویست  فەرمانبەری گش یت پابەند :( 23)ماددە

 

 بەیش چوارەم

 ڕەوش تەاكین پەیوەندی نێوان فەرمانبەراین كەریت گش یت

 

ئەو بەرپرس یانە بەم بەها کە انەی فەرمانبەر  ەوو ئ بەرپرس و هاواكر ەلگەڵیەاكین ی پەیوەند پابەند دەبێت ەل فەرمانبەری گش یت :( 2٤)ەدماد

 -: ەوشتیانەی خوارەوەڕ

گۆی زارەكی و پاراستین ەلاكیت گفتوو بێالیەاننە  و اببەتیانە داانییوكەوت كردن ەلگەڵیان بەهەڵس اكر وە بەرپرس و هاواكرەاكین ەل ڕێزگرتین ەل : یەكەم

 ژینگەی اكری فەرمانبەرایەیت تەندروست.

،  بوو ئەگەر سەرپێچی ایسایی تێدا وە ی و جێ بەجێ كردنیانڕێزبەندی اكرگێەرمانەاكین بەرپرساین بە گوێرەی ڕو ف گوێڕایەڵ بوون بۆ بڕایر : دووەم 

بە  پابەند انبێت بە جێ بەجێ كردین  تەهنا ئەگەر وە وەسەرپێچیەی كە فەرماین پێكراو بەرپرسەی ئاگادار باكتەوە ەل پێویس تە بەنووسنی ئەو

اتوان دادەنرێت وە  ایسا زسای ەلسەر  بە باكتەوە كەجێ كردین ئەو فەرمان و بڕایرانە ڕەت پێویس تە جێ بە  نووسنی جەخیت ەلسەر كردەوە وە

 . داانوە

پێشكەش  وە هاواكری كردن و ایرمەیت دانیان وە ئەو بەرپرس یانەکە انەی فەرمانبەر  و  ئەو یشەهەماهەنگی كردن ەلگەڵ بەرپرس و هاوپ  : سێ یەم

وە بەرەو پێش بردین  و كێشەاكن بەربەستدۆزینەوەی چارەسەر بۆ   شارەزایی و زانیاریەاكین بۆ بە یانكردن پێكردین ئامۆژگاری و بەشداری 

 . اكرەاكنیان دابردن این بەربەست دروست كردن بۆهەڵە دووركەوتنەوە ەل بە وە ش ێوازەاكین اكر

و بەربەست دروست  دروس تکردین ژینگەیەكی فەرمانبەرایەیت دوور ەل جیااكرین بۆ كەدهیت گەرەن كەهەموو ئەو ش تانەی  بوون بە پابەند : چوارەم

 . تژیی و بەاكرهێناین ووشەی نەش یاو این ێب شەرمانەو و گێچەڵ و توند كردن و تەنگەژە

دووركەوتنەوە  ئەو بەرپرس یانە وەکە انەی فەرمانبەر  و  ئەو و دەس پاكی بەرپرسان و هاوپیشە تواان كردن ەل گومان دروست دووركەوتنەوە ەل : پێنجەم

 . اس یت و دروستیاندڵنیایە ەل ڕ  ، تەهنا ئەواكتە نەێب كە ان ەلكەدار باكتیو پیشەی  انوابنگی كەیس هەر شتێك كە ەل

خراپ بەاكرهێناین ئەو  دووركەوتنەوە ەل وە ئەو بەرپرس یانەکە انەی فەرمانبەر ئەو و هاوپیشە  ڕێزگرتین اتیبەمتەندیەاكین بەرپرسان و : شەشەم 

  . گەایندن پێیان زاینكەوێتە الیەوە بەمەبەس یت خێزاین كە دە زانیاراینەی اتیبەتە بە ژایین كەیس و

 بەخۆ بەش ێوەیەكی تەواو ەلهەوڵی بەدەست هێناین هەر مامەڵەیەكی جیااكری این ڕەزامەندكردین بەرپرسەكەی بەدوور ڕاگرتن خۆ : تەمحەو  

 . گریی و الیەنگرییش ێوازی پیاهەڵدان و فێڵ و نێوەندنزیكردنەوە بە
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 -: ی پابەند دەبێت بە مانەی خوارەوەبەرپریس اكرگێڕ : (2٥)ماددە

 . ەفتاراینەی دەقیان ەلسەر هاتووە ەلم ڕێامنییەڕاتیبەت ەل ڕیزگرتن و جێ بەجێ كردین ئەو بەها  بەبێت منوونە بێت و چاوی لێبكرێت دە : یەكەم

 . و تواان كەس یەاكنیان شربدین بەهرەپێ  وبەرەئەو بەرپرس یانە ەل  کە  داین ئەو فەرمانبەرانەیایرمەیت : دووەم

این  این  و دادپەروەری بەێب پێش خسنتیەكس بە كردن ەلگەڵیان هەڵسوكەوت  و ئەو بەرپرس یانەکە ەی انفەرمانبەر  مایف ئەو ێزگرتن ەلڕ : سێ یەم 

ش ێوەی تەواو ەلنێوانیاندا مایف وەرگرتین مۆڵەت بەپێێ ی  جەخت كردنەوە ەلسەر بەدەست هێناین شایس تە فەرمانبەریەاكنیان بە وە اكریجیا

 . ایسا

 . ایسای ەلسەرە دەیق  بنەما هەڵسەنگانداننەی كە گوێرەی ئەو بەش ێوەی اببەتیانە بە ئەو بەرپرس یانەکە ی انەفەرمانبەر  ئەوهەڵسەنگاندین  : چوارەم 

 .ین دەاكت ەاكفەرمانبەرئەس تۆگرتین بەرپرس یاریەیت بەش ێوەی كەیس ەلو فەرمان و بڕایرانەی ئاراس تەی  ەل : پێنجەم

بڕایر  ەلدرا بە نووسنی  جەخت كردنەوەی ەل فەرمان و بڕایرەاكن بە نووسنی هەراكتێك ئاگاداركردنەوەیەكی پێگەیشت این اتنە بەندبوون بەپا : شەشەم

 .فەرمانبەرەاكین  الیەن یەکێک ەل و فەرمانەاكین ەل

 ەل دورکەوتنەوەئاگاداری دادپەروەری بێت ەلاكیت لێپرسینەوە ەلگەڵیان وە  ، وە ڕابریواتیبەت ئازادی  بە فەرمانبەراینێزگرتین ئازادییەاكین ڕ حەوتەم :

 . پایە و  ەل بەاكرهێناین دەسەاڵت و پەلییزایدەڕۆ

الیەنە دادوەری  ەل بەرامبەر خۆی این ەل بەرامبەرەل اتنە لێدان ەلسەر فەرمان و بڕایرەاكین بەرپریس اكرگێڕی  فەرمانبەراینێزگرتین مایف ڕ : هەش تەم

 .ن ەلبەر ئەم هۆاكرە تۆڵەسەندنەوە دژایاكرێکی ە دورکەوتنەوە ەل هەر ڕێ، و این اكرگێڕی اتیبەمتەند

ەڵ كردن این ایخود گێچ بە فەرمانبەراینکردن  ڕێزی كەوتنەوە ەل ێبدوور  وە فەرمانبەرایەیت  ەلابر کەش ێکی اكركردن ەلسەر هێنانەاكیەی : نۆیەم

 . بەرامبەرایناین جیااكری وتژیی توندبەاكرهێناین 

    

 بەیش پێنجەم

 ەوش تەاكین مامەەل كردن ەلگەل وەرگراین خزمەتگوزاریڕ

 

 -: وەرگری خزمەتگوزاریەاكن ڵمامەەل كردن ەلگە ەوشتیانەی خوارەوە ەلڕێسا ڕبنەما و رمانبەری گش یت پابەند دەبێت بەم فە : (22)دەدما

 

مامەڵە کردن   وییلێهاتوو  و  سەری بەاكرامەیی ڕاس پێردراوە ەل فەرمانبەری گش یت پابەند دەبێت بە پێشكەش كردین ئەو خزمەتگوزاراینەی كە یەكەم :

  .  ڕێزگرتین تەواو ەلگەڵیان بە

خزمەتگوزاراینەی كە  ەلوسودمەندبوو  پێناو خزمەتكردین ئەركەاكین ەل دەاكت بۆ بە جێ گەایندین فەرمانبەری گش یت خۆی تەرخان : دووەم 

 زووترین اكت . ساكاڵاكنیان بە م دانەوەی  داوااكری واڵوە وە فەرمانگەكەیەوە الیەن پێشكەش دەكرێت ەل

 اكریەوە ەل پێشخستین اكری كەس ێك این جیانو دوركەوت  یەكساین وەرگراین خزمەتگوزاری بە مامەڵەكردین فەرمانبەری گش یت ەلگەڵ سێ یەم : 

كەم  تەمەن ای خێزانێك ایخود  عەشریەتێك  ای زمان ای ابوەڕ ایخود ئاین ای اتیفەگەری ای ئەندام بون ەلوەلسەر بنەمای ڕەگەز این بری  كردن

 ی كردن .ەل ش ێوەاكین جیااكرایخود هەر ش ێوەیێكی تر  پۆست ای سەروەت و ساماینئەندامی ای الیەنگریی س یایس ای 
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و بەرژەوەندیە  مافەاكین كەیس تر کردینالیەنێك بە ڕەچاو كەس ێك ای  ەڵایخود كۆمە ێکكەس   بەگەایندین  زاین اگرتن ەلڕ خۆ بەدوور  چوارەم :

 . ڕەوااكین

 ایرمەیت پێویست بۆاین . و ون ەلسەر پێشكەش كردین  هاواكریو بۆ خاوەن پێداویستیە اتیبەتیەاكن وە سورگرنگی پێدانێكی  اتیبەت ب پێنجەم :

ایسای مایف بەدەس هتێناین زانیاری اكرا ەل  اوەاكن بە پشت بەسنت بەڕ گەانمەاكن و پەڵبە بینیینێگەدان بەهەر كەس ێك بۆ چاوخشاندن وە ڕ شەشەم : 

 . هەرێم

فەرمانبەرایەیت اكیت هەس تاین بەاكری  بەدەس یت دەكەوێت ەل وەرگری خزمەتگوزاری كە خزیاین اتیبەت بە دزە پێنەكردین زانیاری كەیس و حەوتەم : 

     ئاماجنی انڕەوا ایخود  زاین پێگەایندن . گرتن ەلبەاكرهێناین ئەم زانیاراینە بۆڕا خۆ بەدوور وە

 

 بەیش شەشەم

 اگەایندنەاكنڕ ە كردن ەلگەل ڵمامەئاشكرا كردن و هنێین پارێزی و  پابەندبوون بە

 

 دۆس یەاكن و تۆمارەاكن و تەوە بەێ هەیە چاوخبش ێن هەركەس ێك ایخود الیەنێك بۆ  وە فەرمانبەرایەیت شەفافیەتەكردین اكر  چینەیبن  :( 2٧ماددە)

وین بە و ین این پەیوەست بوبو ەلسەر هنێین  وئەگەر هیچ دەقێكی  ایسایی نەبو  انو كەریت گش یت ەلێاكرەاكن و ئەجنامەاكن ڕو  ەاكناكر ڕاوەاكن وپە

 . یبەیت اتكەاكنژایین ات

یەک کە بە ی یگری دەاكت ەل دزەکردین هەر زانیار ڕ ە یەاكن وی یە كەس ی ێزگرتین اتیبەمتەندڕ بە فەرمانبەری گش یت پابەند دەبێت : یەكەم : (2٨)دەدما

بەاكر نەهێناین ایخود كۆپێی نەكردن ای  وە پاش تەواو بوین  رسوش یت خۆی هنێنیە ایخود زانیاری کەیس ەل ماوەی خزمەیت دا این

وە بە پشت بەسنت بەو دەقانەی ەل  جێ گەایندین اكری فەرمانبەرایەیتچوارچێوەی بە ك تەهنا ەلەر زانیاریەبردین هنەگواستنەوەی ای النە

 .هاتووە  دان این پەیڕەوەاكن و ڕێامنییەاكن ایسااك

رنێت تەهنا بەپشت ببە هنێین دا ینۆرت ئەلیکگەی نورساو ایخود ڵود بەایخمێنت ۆ یۆک ێاكر ای برایر ای دڕگەانمە ای ڵهیچ فەرمان ای بەانبێت  دووەم :

 .اكیت گومان بەهنێین دااننرێت  ەل ، وە وون ەل ایساداڕ بە دەقێكی  نەبێت بەسنت

ەاكن یچاودێریە پس پۆرینەوە این ڵ ەنەاكین لێكۆ ی بە الیڵانویدا  اتواین گەندە هەر اتوانێك ەل دان ەل ڵفەرمانبەری گش یت پابەند دەبێت بەهەوا سێ یەم :

 . بێت ی خۆیشئەگەر بەێب ئاشكرا كردین انس نامە تەاننەت زاین ، ی پێێ هەراكت كە

و كەس یەاكن كە دەكەوێتە  هنێین پێویس تە بۆ گرێنیت كردین پاراستین زانیاری دەس تێت بەو هەنگاوانەی كەڵفەرمانبەری گش یت هە : (2٩)ەددما

ئاشكراكردین تەهنا  و دەس تاكری كردن  رهێناین وبەاكن ایخود بەدەست هێناین و وژی بزربو پاراستین دێاكرەاكین ڕ ڕێگای ئەمەش ەل بەردەس یت

 ە .وێگە پێدانێک نەبێت کە بە ایسا دەرچو ڕبە

  فەرمی كەەیکمێنتۆ كۆ ك ای دردین ایخود دەرخستین هەر زانیاریەئاشكرا ك ێگری كردن ەلڕ ەل خۆی بەدوور دەگرێتفەرمانبەری گش یت  : (11)ەدماد

  هتێناین .بەدەس    ایسەیركردین ای وكردنەوەیاڵب ێگا پێێ دراوە بەایخود ڕپێویس تە 

خێزاین تەهنا ەل س نوری پێویست بۆ کۆکردنەوەی  كۆكردنەوەی هەر زانیاریەكی  كەیس ایەل  خۆی بەدوور دەگرێتفەرمانبەری گش یت  : (12)ەدماد

  ەکەی.یڕەلس نوری پس پۆ  ایەیتاكرەكەی ایخود چاالكی فەرمانبەر  پەیوەست بێت بە ی ایخود بەاكرهێناین تەهناەوەكۆكردن دەبێت مەبەست ەلە و زانیاری
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وە كەیس نێت بێ  دەس یتئاساین بە اكیت پێویست بە ەلکە بتوانێت ك بپارێزێت ێگایەڕزانیاری كەیس بەیدار دەبێت فەرمانبەری پەیوەند : (11)ددەما

 . ڕاس تکردنەوەی باكتاكریکردین و ت وەربگرێت و داوای دەس ای کۆپیەیک لێ چاوی پیاخبش ێنێتەوەبتواێن  پەیوەندیدار

یە هیچ لێدوانێك  این پۆس یت وەزیر بەسەرەوە این ئەوانەی ەلو پەلیەدان ، فەرمانبەری گش یت بۆی ن   ەلاڵجگە ەلبەرپرساین اب : یەكەم :( 13)ماددە

الیەن ئەو  وون ەلڕ ێگەپێدانێكی ڕ تەهنا بە اكری فەرمانبەرایەتیەكەی اگەایندنەاكنەوە ئەجنام بدات  كە پەیوەندی داربێت بەڕ  ك ەلچاوپێكەوتنە

اگەایندن باكت و لێدوان ڕ  ڵە ەلگەڵانو فەرمانگەكەی ، جگە ەلمە فەرمانبەری گش یت دەتوانێت مامە دەسەالتەی هەیە ەل بەرپرسەی كە ئەو

  .  فەرمانبەرایەتیەكەیاكرەاكین ەبێت بەهەر اببەتێك كە پەیوەندی ن بدات ەلو چاوپێكەوتن ئەجنام 

او بۆچوین رە گشتیەاكن اتكو بتوانن ەلوێوە ڕ فەراهەم كردین سەكۆی انوخۆیی بۆ فەرمانبە فەرمانگە دەس پێشخەری دەاكت ەل دۆزینەوە و دووەم :

 .وو خبەنەڕ  یانسرتاتیجی و س یاسەتەاكن  پالیناكرەاكنیان و  اكری تێدا دەكەن وە الیەاننەی كە خۆاین ەلسەر ئەو

 بەیش حەوتەم

 ەاكن و چااڵكی س یایس و وەرگرتین دایرییەاكنیهاودژبووین بەرژەوەندی 

ێوەبەری ڕاس تەوخۆی ڕڕووداین كتوپڕ بە اكتێك فەرمانبەری گش یت كەوتە انو ابرودۆیخ هاودژبووین بەرژەوەندییەاكن این ترسا ەل ( : یەكەم :1٤ماددە)

ژێر ڕۆش نایی رسوشت و ابرودۆیخ  بەر ەل شوێین پێویست بگرێتە و اس تەوخۆ پێویس تە ڕێڕ ێوەبەری بەڕلێ ئاگادار دەاكتەوە وە ەلسەر 

 وست بووە .نەی کە در وئەم هاودژبو 

یە ی بەرژەوەند نوورساو ەل اس تەوخۆی بەڕ ی بەرپریس ەئاگاداركردنەو فەرمانبەری گش یت ەلگەڵ دەست بەاكربووین هەڵدەس تێت بە دووەم : 

 .اتیبەتیەاكین كە دەكرێت هاودژبوون دروست باكت  ەلگەڵ ئەركەاكین فەرمانبەرایەتیەكەی 

ی دروست باكت ەلگەڵ ئەركەاكین هاودژاكرێك این پیشەیەك كە  هەر خۆی بەدوور ڕادەگرێت ەلفەرمانبەری گش یت  ( :1٥ماددە)

هەس یت  اكرێك این ئەركێك كە نەداین هەر  بەرامبەر وە پابەند ئەبێت بە ئەجنامە بە بەرامبەر بێت این ێبکاین پیشە کەاكرە جا فەرمانبەرایەتیەکەی

 .ئەوەی ال دروست باكت كە هاودژبووین بەرژەوەندی تێدایە 

 ەل فەرمانبەراین گش یت دەاكت چینێكی دایریكراو ەل ڕێگری ەل و ایسااكن كە ەچاوكردین جێ بەجێ كردین حومكەاكین دەس تورڕەلگەڵ  : (12ماددە)

 -: فەرمانبەری گش یت پابەند دەبێت بەمانەی خوارەوە ، كی و اكری س یایس این حزیبچااڵ

مامەڵە ەلگەڵ فەرمانگەكەی دەكەن و  كیە س یایس و بۆچوونەاكین اكرنەاكتە سەر مامتنەی ئەو كەسانەی كەچااڵ گرێنیت ئەوە دەدات كە : یەكەم

و  ش ێوەیەكی بێالیەینە جێ بەجێ كردین ئەركەاكین بسەر تواانی ەل ئەو بەرپرس یانە ەلکە انەی فەرمانبەر  و هاوپیشەاكین و ئەوبەرپرسەاكین 

 اببەتیانە .  

ێت هەڵسێت بەهیچ انب  ەو ی حزیب این س یایسبەرژەوەندییەكفەرمانبەرایەتیەكەی بۆ بەدەست هێناین  شوێینقۆزتنەوەی  انبێت هەڵسێ بە : دووەم

و ماڵی گش یت  موڵکبەاكرهێنان این قۆزتنەوەی  انبێت هەڵسێ بە وە اكیت دەوامی فەرمی فەرمیەاكن این ەلانو شوێنە  چااڵكیەكی س یایس ەل

 . بۆ بەرژەوەندی چااڵكی س یایس این حزیب این بۆ مەبەس یت ابنگەشەی هەڵژباردن

 . ریوڕای س یایس و الیەنگری حزیباببەتیانە و دوور ەل ب بێالیەن وجێ بە جێ كردین ئەركەاكین فەرمانبەرێیت بەش ێوەیەكی  : سێ یەم

ەندی شوێین متهۆاكری اتیبە ێگری دەكەن ەلم اكرە بەڕەل ئەجنامداین چااڵكی س یایس این حزیب پاڵپشت بەو ایسااینەی  خۆ بەدوور ڕاگرتن : چوارەم

 . تیەكەیایەفەرمانبەر 
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 این ئەركەاكین این دەسەاڵتەاكین این ئەو پەیوەندییە كەسییانەی كەقۆزتنەوەی پۆس تەكەی  هەڵسێت بە گش یت انبێت ىفەرمانبەر  : یەكەم:  (1٧ماددە)

ك این بۆ بەدەست هێناین هەر خزمەت زاینێكردووە بەاكربێنێت  بۆ دوورخستنەوەی  بەهۆی اكر و پەلوپایەی فەرمانبەرایەیت دروس یت

ئەنداماین  ك ەلێهەر یەك ك این دایرییەك بۆ بەرژەوەندی كەیس خۆی این خێزانەكەی این ەقەرزك این ەسوودك این ەابش یك این گوزاریە

 1پەیوەندیەكی بەهێزی پێوە هەیە  ك كەێهەر كەس  خێزانەكەی این 

كە ك ت گوزاریەك این خزمەك این میوانداریەهیچ دایریەڕازى بێت بە انبێتئەنداماین خێزانەكەی  ك ەلێیەك فەرمانبەری گش یت این  : دووەم

ش ێوەیەكی اببەتیانە این دەكرێت  كردنیان بە بەجێ اكریگەری دروست باكت ەلسەر ئەركەاكین و جێ فەرمانبەری گش یت خباتە دۆخێكەوە كە

 . تێكەوە كە پەیوەندی بە ئەركەاكنیەوە هەیەبەاب بێت بە پابەند ایرەاكین و انچاری باكت كەڕاكریگەری دروست باكت ەلسەر ب

 وەرگرتین هەر دایرییەك كە ( رۆژ ەل31ێكەویت )ڕ اس تەوخۆی ەلڕ ێوەبەری ڕبە فەرمانبەری گش یت دەبێت ڕوون كردنەوەی تەواو بدات بە : سێ یەم

وە ئەگەر ئەو دایریە  پێوەیی بەخش یوە و رسوش یت پەیوەندی ەوە كێ دایریەك هەزار دینارسەد ( 211111بەهاكەی زایتر بێت ەل )

 ی خۆی لێ ئاگادار دەاكتەوەوێوەبەری سەروڕاس تەوخۆ بەڕ ئەوا بەرێوەبەری  هەزار دینارپێنج سەد ( ٥11111بوو ەل ) بەهاكەی زایتر

 . گادار بكرێتەوەپێویس تە دەس تەی دەس پاكی هەرێمی لێ ئا ملیۆن دیناریەک ( 2111111وە ئەگەر زایتر  بوو ەل )

نوێنەرایەیت هەرێم این هەر  چوار چێوەی چااڵكیەكی فەرمی بە ك وەربگرێت ەلشەی بەخش دەكرێت فەرمانبەری گش یت هەر دایرییەك این  : چوارەم

 . ادەس یت باكتەوە بۆ ئەوەی ببێتە موڵكی گەجنینەی گش یت هەرێمڕ وە پێویس تە  الیەنێكی فەرمی تر

 

ڕیالكم كردن بۆ بەرهەمێك این خزمەت  پایەكەی بەاكر بێنێت ەل و این پەل این دەسەاڵتەکەی گش یت انبێت پۆس تەكەیفەرمانبەری  ( :1٨)ماددە

 .یەكەیایەت بەش ێك نەبێت ەلئەركە فەرمانبەر  گوزاریەك كە

 

 بەیش هەش تەم

 ێوەبردین موڵک و ماڵی گش یتڕەوش تەاكین بەڕ

 

كێفی خۆی ڕ ەل ژێر  پاراستین سەرجەم موڵك و ماڵ و داهات و زانیارییە فەرمیەاكن كە بە پێویس تە ەلسەر فەرمانبەری گش یت هەڵسێ( : 1٩)ماددە

ەل بەاكرهێناین بۆ مەبەس یت بەرژەوەندی كەیس خۆی این بەدەر  خۆی بە دوور ڕابگرێتوە  ژێر مامەڵە پێكردن این مامەڵە بۆ پێكردین دابێت این  ەل

 . وون و بەش یوەی نوورساو ئەو اكرە باكتڕ ایسا این بە پاڵپشت بە راس پاردنێكی  س نوری تەهنا ەل ، كراوە دایر ەلو اكرانەی كە

 

انوبردن این زاین گەایندن این خراپ بەاكرهێناین داهات و موڵك و ماڵە فەرمیەاكن این موڵك  ەل هەڵسێت بەانبێت فەرمانبەری گش یت  ( :31)ماددە

 . رتاین هەركەس ێكی  بەرپرسەكەی این هاوپیشەاكین یو ماڵ

 

 فۆن ەلتەەلرنێت و ەئەلیكرتۆین و كۆمپیوتەر و ئینت پۆس یتو  ئامرازەاكین پەیوەندیە فەرمیەاكنهۆاكر و فەرمانبەری گش یت گشت  ( :32)ماددە

 . ایی كردین ئەركەاكین فەرمانبەرایەیتڕ ێنێت بۆ بەاكردس نووری پێویست 
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 بەیش نۆیەم

 فەرمانبەرایەیت گش یتشكۆمەندی پیشەی  پارێزگاری كردن ەل

 

یەیت ابەها سەرەكیەاكین فەرمانبەر  پابەندبوون بە میانەی پارێزگاری باكت ەل شكۆمەندی پیشەیی ەلپێویس تە ەلسەری فەرمانبەری گش یت  :( 31ماددە)

 . هەموو اكتێكدا ەفتاری كۆمەاڵیەیت و ەلڕماوەی ژایین ئاسایی خۆی و  گش یت ەل

باكت وە  ێك و پێك ەلبەرڕبەرگ بەش ێوەیەكی گوجناو و  و جل وە گش یت خۆیڕوواكری  ەلدەاكت فەرمانبەری گش یت پارێزگاری  : (33ماددە) 

بەش ێوەیەك گوجناو بێت ەلگەڵ پێداویستیەاكین حەزی ،  لێدەاكت اكری باكت كە الیەن و شوێنەشوواكری خۆیی و ئەو ڕ انوابنگ و ەل پارێزگاری 

 . یەیت و ایسا و نەریتە پەسەندەاكین كۆمەڵگااگش یت و فەرمانبەر 

 

 بەیش دەیەم

 ئەركەاكین فەرمانگە بەرامبەر فەرمانبەراین

 

تەاكن و وەزارەتەاكن و دەس تە سەربەخۆاكن و الیەنە نەبەسرتاوەاكن بە وەزارەت و اڵپێویس تە اكرگێرییە فەرمیەاكین هەموو دەسە ( :3٤ماددەی)

جێبەجێكردین س یاسەتەاكن و بەهااكین فەرمانبەرایەیت گش یت ، وە ماف و  اس یت و دروس یت بن ەلڕ حكومەتە خۆجێییەاكن جێگای دادپەروەری و 

 -:دین گوجناواین بۆ تەرخان بکەن  بەپێێی  ئەمانەی خوارەوە كی اكركر ژینگەیەئمیتیازایت فەرمانبەرە گشتیەاكن بپارێزن و 

تێگەیشتین بنەما  نەوەاین ەلوبو  ل  وێاكرەاكن بۆ ئاش ناكردین فەرمانبەران و چاو خشاندنەوەاین و قو ڕشخەری و ێ پ  جێبەجێكردین دەست یەكەم :

ەوش یت بەرز  ئەركێكی و ڕابگەیێرنێ كەوا خو ڕ وە پێیان  پێێی بنەمااكنەوشتیەاكین فەرمانبەرایەیت گش یت و رسوش یت پابەندبونەکەاین بە ڕ

 ەتیە ەل چوارچێوەی فەرمانبەرایەیت گش یت .ڕبنە

 كی دروست و دادپەروەرانە بەێب هیچ جیااكریکردنێکی ێب بیانوو .ەگشت فەرمانبەراین گش یت بەش ێوەی ڵەكردن ەلگەڵمامە دووەم :

ەیت و پێداویس یت ڕجۆرێك داوااكرییە بنە فەراهەم بێت بە ئاسایش و دادپەروەری و تەندروس یتیدا تیا دروست كردین كەش ێكی اكركردن كە سێ یەم :

 بێنێت . و ئاماجنەاكنیان بەدی

بۆ فەرمانبەراین گش یت بۆ بەژداریكردن ەلو پێشنیارانەی پەیوەندیدارن  لداهێنان وە دابینكردین هەهانداین گیاین دەست پێشخەری كردن و  چوارەم :

 ەل كەش ێكی مامتنەی ئالوگۆرپێكراو وە تێگەیشتین هاوبەش .خزمەتەاكن و بەرەوپێش بردین اكر ردین بە ابشرتك

و ئاماجنەاكن و دەست خستنە سەر ئەاتوتوێكردین  پێناوفەرمانبەراین گش یت ەل  یەكگەیشنت و وپەیوەندی كراوە ەلنێوانهانداین بە  پێنجەم :

 ئەجنام گەایندین ئەركە فەرمانبەرایەتیەاكنیان وە اكركردن  ەلسەر دۆزینەوەی چارەسەری گوجناو بۆاین . بەربەس تانەی كە دێتە پێش یان ەلاكیت بە

وە مافیش یان ەل  مۆڵەتو سودمەندبوون ەل پەل بەرز كردنەوە ەاكنیان وە مافیان ەل پێش خسنت و ڵگرێنیت كردین مافەاكنیان ەل مووچە و دەرما شەشەم :

 ەسەندنەوە بێتەوە .ڵێاكری دەمارگریی  این  تۆ ڕبەرامبەر الیەین پەیوەندی دار ێب ئەوەی دووچاری  لێدان ەل  و اتنەاڵپێشكەشكردین ساك
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 بەیش اینزەهەم

 اكنییەحومكە گش یت و کۆات

 

 سەر ەل فەرمانبەرە گشتیەاكن ،ەفتاری پیشەیی  بۆ هەموو ڕپیاانن بە بنەمااكین  ێامنییانە دادەنرێ بە ژێدەرێکی بنەرەیت ەل دانڕئەم  ( :3٥ماددەی)

ەوش یت ڕوەفتاری پیشەیی و خو ڕبۆ  دابنێتوەزارەت  این دەس تە سەربەخۆاكن این الیەنە نەبەسرتاوەاكن بە وەزارەت پێویس تە پێوەر  هەموو

ەل دەس تەی  شەفافیەتو  اكر بەپێێی رسوش یت اكرەكەی ، بە هەماهەنگی كردن ەلگەل فەرمانگەی خۆپاراسنتوردكی گش یت بەش ێوەیە فەرمانبەرایەیت

 هەرێمی كوردس تان . دەستپاكی ەل

 

ێامنییە بە پێێی ئەو ڕێن دان بە پابەندبووین بە حومكەاكین ئەم ڵ فەرمانبەری گش یت دەكەن  ەلسەر بە فەرمانگە گشتیەاكین هەرێم واژوو بە( : 32ماددەی)

 دەگریێت ەلانو دۆس یەی كەیس فەرمانبەرەكە .ڵوە هە منونەیە كە دەس تەی دەستپاكی ەل هەرێمی كوردس تان ئامادەی دەاكت

 

اكیت سەرپێچی كردین بنەمااكین رەفتاری  ەل ،ەتە ڵ فەرمانبەراین دەو ردینفەرمانبەری گش یت کە ملکەچی ایسای بەرزەفتک ( : یەكەم :3٧ماددەی)

دەیق ەلسەر هاتووە ەتدا ڵفەرمانبەراین دەو ردین بەرزەفتكبە یەكێك ەلو زسااینەی كە ەل ایسای زسا دەدرێت ێامنییەدا هاتووە ڕپیشەیی کە ەلم 

 و رسوشت و ابرودۆیخ سەرپێچیەكە . قەابرەۆش نایی ڕ ژێر  ەل هەرێم ەل و اكرپێکراوە

ین اكیت سەرپێچی كرد ەل سەراین جێبەجێ انکرێت ەلەت ڵ فەرمانبەراین دەو دینر بەرزەفتك ایسای حومكەاكینفەرمانبەرە گشتیانەی كە  ئەو دووەم :

 .لێپرسینەوەاین ەلگەڵ دەکرێت كە ملكەچن بۆی  ەیاتیبەت ئەو بنەمابە پێێی ڕێامنییە بەندەاكین ئەم 

 

ەلسەر وردی و اكرامەیی و لێهاتوویی ، وە و ێامنییە و جێبەجێكردین بە ڕسەیركردین بەندەاكین ئەم فەرمانبەری گش یت پابەندە بە  ( :3٨ماددەی)

 الیەنەاكین نەبەسرتاو بە وەزارەت و دەس تە سەربەخۆاكن و حكومەتە خۆجێیەاكنە هەڵسن بە ئەجنامداین دەس پێشخەریتەاكن و وەزارەتەاكن و دەسەاڵ

بە حومكەاكین ئەم ێاكرەاكن بۆ گرێنیت تێگەیشنت و پابەندبوین فەرمانبەران ڕێامنییە و داانین ڕ وكردنەوەی و گش تاندین و شلۆەەكردین حومكەاكین ئەماڵبۆ ب

 ێامنییە .ڕ

 

ەل وكردنەوەی ۆژ ەل باڵشەست ڕ ( 21بووین  )ڕ ۆژانمەی فەرمی وە بە بەراكر دادەنرێ پاش تێپەڕ  و دەكرێتەوە ەلێامنییانە باڵڕئەم  ( :3٩)یماددە

 .ڕۆژانمەی وەقائیعی کوردس تان 


