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 زادهنسهبدوڵاڵ حهپێشەکی بەرێز عه

 پێشەکی نوسەر

 و  پرسی قانوونحیزبی دێموکراتی کوردستان

 و  ئیدارەی واڵت ی کوردستانکۆمار 

و قانوونی زاییی کۆمیسیۆنی قهاڵڵهکورتە باسیک لەسەر  گه

 ٦١-٦٠سزادانی گشتی ساڵی

 و  قانوونی سزادانی گشتیزاییی کۆمیسیۆنی قهاڵڵهگه

 ری بهبهڕێوهاڵتی بهسهحیزبی دێموکڕات و  سپاردنی ده

 شووڕاکان

 گەاڵلەی شوڕاکان

ەکانسەرچاو   
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هه نگاوێکی به سوود

خوێنه ره  به ڕێزه کان!

تێکۆشه رانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان!

ئــه م کتێبه ، یان نامیلکه یه ی به ر ده ســتتان هه وڵێکی ســه ره تایی، به اڵم 

به ســوودی هاوڕێی تێکۆشــه رمان کاک عومــه ر باڵه کی یه  بۆ ئاشــناکردنی 

خوێنــه ری خــۆی ده گــه ڵ گیانــی قانوون دۆســتی و بــاوه ڕ به  ده ســه اڵتی 

قانــوون له نێو حیزبی دێموکڕاتی کوردســتان دا . نووســه ر لــه م نامیلکه یه دا 

بــه  هه ڵدانه وه ی الپه ڕه کانی ڕۆژنامه ی »کوردســتان«ی ســه رده می کۆماری 

کوردستان زۆر بڕیاری ڕێبه رایه تیی حیزبی دێموکڕات  و سه رۆکایه تیی کۆمار 

و به گشــتی داموده زگا سه اڵحیه تداره کانی ئه و ســه رده مه ی ده سه اڵتداریی 

کورد له  خۆرهه اڵتی کوردســتامنان وه بیر دێنێته وه ، کــه  هه موویان له و بڕگه  

زه مانی یه دا حوکمی قانوونیان هه بووه . 

جگه  له وانه ش، نووســه ر کــه  خاوه نی بڕوانامه ی لیســانس له  قانوون دایه  

بــه  حوکمی ئۆگریی خۆی به  قانوون و قانوون پــه روه ری زۆرجاری دیکه  بڕیارو 



حیزبیدێموکراتیکوردستانو

پرسیقانوون 8
په ســندکراوه کانی حیزب  و کۆماری له  بواره  جۆراوجۆره کانی ژیانی سیاسی، 

کۆمه اڵیه تــی، ئابــووری، په روه رده یــی و ته نانــه ت ته شــکیالتی دا، هــه ر به  

پشــکنینی ژماره کانی »کوردســتان« وه بیر هاوڕێکانی هێناوه ته وه و به ڕاستی 

له وباره یه وه  جێگه ی سوپاسه .

کاک عومه ر بۆ نیشاندانی ئه و ڕاستی یه  که  حیزبی دێموکڕاتی کوردستان 

لــه  قۆناغه کانــی دوای کۆماریش دا هــه ر قانوون پــه روه ر و قانوون پارێز بووه ، 

چاوێکی به سه ر بڕیارو په سندکراوه کانی حیزب له  ده ورانی دوای سه رکه وتنی 

ڕاپه ڕینــی گه النی ئێرانیش دا گێڕاوه  و به شــێک له وانیشــی که  هه رچه ند له  

ده زگایه کــی قانوون دانه ره وه  ده رنه چــوون، به اڵم ناوی قانوونیــان لێ نراوه  و 

حوکمــی قانوونیان هه بووه  هێناوه ته وه . له وانه  قانوونی ســزادانی گشــتی  و 

گه اڵڵه ی شووڕاکان.

به  باوه ڕی مــن هه موو ئه وکارانه ی کاک عومه ر ئۆگریــی ناوبراو به  قانوون 

و بــه و ده رســه ی له  زانکــۆ خوێندوویه تــی نیشــان ده ده ن و ئه م کاره شــی 

هه نگاوێکی به ســووده  و لــه و باره یــه وه  به ش به حاڵی خۆم ده ست خۆشــیی 

لێ ده کــه م و هه وڵه که ی به  بایه خه وه  هه ڵ ده ســه نگێنم. به اڵم هیوادارم لێم 

قه ڵــس نه بێ ئه گه ر بڵێــم ئه وه  به س نیه و کار به وه نده  تــه واو نابێ. هه روه ک 

بۆخۆی له م نووســینه دا هێناویه تی، له  ســااڵنی دوای ده ســت پێکردنه وه ی 

خه باتی ئاشــکرای حیزبی دێموکراته وه  زۆرجار ته نانه ت پاش نه مانی ناوچه  

ڕزگارکراوه کانیش خه ڵکی کوردستان بۆ چاری گیروگرفت و ناکۆکی یه کانیان 

هاتوونه  الی ده زگاکانی حیزبی دێموکڕاتی کوردســتان و به ینی خۆمان بێ 

ئێستاش هه ر دێن.
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جا بۆ ئه وه ی له و جۆره  حاڵه تانه دا هه ر به رپرسه ی به  سه لیقه ی خۆی حوکم 

نه کاو بڕیار نه دا، هه ق وایه  کاک  عومه ر و هه موو ئه وانه ی وه ک ئه و قانوونیان 

ته واو کردوه ، پێکه وه  یان به  هه وڵی تاکه که سی جۆره  قانوون یان ڕێنوێنی یه کی 

قانوونی دابنێن که  دوای په سندکرانی له الیه ن ڕێبه ریی حیزبی دێموکڕاته وه ، 

له  بواره  جۆراوجۆره کانی ژیان دا کاری پێ بکرێ و ببێته  مه ڕجه عێک بۆ هه موو 

ئه و داموده زگا حیزبی یانه ی خه ڵک ڕوویان تێ ده که ن.

ئــه وه  هه ر قســه یه ک بوو بــۆ دڵی خۆم کــردم. ئه گینا هه قــی ڕێنوێنی و 

ڕیش ســپیگه ری به خۆم ناده م و کاک عومه ر و هاوپیشه کانی بۆخۆیان باشرت 

ده زانن ده بێ چ بکه ن.

باشووری کوردستان- کۆیه 

عه بدوڵاڵ حه سه ن زاده 

 ١394/ ١٠/٠3

)٢٠١5/١٢/٢4(
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پێشەکی ! 

قانوون کۆمەڵێک دەبێ و نابێ یە »باید و نباید« کە شێوەی رەفتاری مرۆڤ 

لە ژیانی کۆمەالیەتی دا دیاری دەکا. ئەوه ی نەزم و تەرتیب لە کۆمەڵگادا پێک 

دێنێ و دەبێتە هۆی ئەمنیەت و ئاسایشی خەڵک، قانوونە.

بوونی قانوون بۆ کۆمەڵگا پێویستە بەو مانایە کە تاکەکانی کۆمەڵگا دەبێ 

ســنووری ئازادیی کــردارو رەفتاری خۆیان لە کۆمەلــگا دا بزانن هەتا هەموو 

کەس بتوانێ بە شێوەی دلخواز و شایستە لە ژیانی خۆی لە بواری »مادی و 

معنوی«دا بەهرەمەند بێ. ئەگەر ئەو سنوورانە کە قانوون دیاریی کردون تێک 

بڕووخێن، بەو مانایــە قانوون حاکم نەبێ کۆمەڵــگا ناتوانێ بە ئامانجەکانی 

خــۆی بگا ، هەر بۆیە قانوون بە یەکێک لــە کۆڵه کە گرینگەکانی ژیانی هەر 

کۆمەلگایەک  دادەنرێ.

کوردســتانیش وەک هەمــوو کۆمەلگایه کی مروڤایەتی لە پێویســتیی به  

بوونــی قانوون بە دەر نەبووە و نیە و نابێ، بۆیە گه لی کورد هەر کاتێک هەلی 
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بۆ رەخســابێ هەوڵی داوە قانوون بە مانای راســتەقینەی وشە لە کۆمەلگای 

خۆی دا پیادە بکا و خۆی لە دەست بێ سه ره به ره یی له الیه ک و ئه و زوڵموزۆر 

که  دەسەاڵتدارانی زاڵ بە سەر کوردستان دا بە ناوی قانوون بەڕێوەیان بردوه  

له الیه کــی دیکه ، ڕزگار بکا. چونکە بە پێی مانای قانوون کە لە ســەرەوە زۆر 

بە زمانێکی ســادە و ساکار باســان کرد، دەبێ نەزم وتەرتیب لە کۆمەلگا دا 

دروســت بێ و به م جۆره  تاک تاکــی کۆمەڵ لە ژیانکی دڵخواز و شایســتە و 

ئه منیه ت بەهرەمەند بن. قانوونی فه رمانڕه وایانی زاڵ بەسەر کوردستان دا پرت 

لــه وه ی له خزمه تی بەختەوەری و خۆش گوزه رانی بــۆ کۆمەلگای کوردەواری 

بە گشــتی و تاکی کورد بە تایبەتی دا بێ له خزمه تی چه سپاندنی ده سه اڵتی 

سته مکارانه ی ئه وان دا بووه .

حیزبی دیموکراتی کوردستان لەقۆناغی جیاوازدا بە دەرکی ئەو راستی یە 

لە ده رفه تی بە دەســتەوە گرتنی بەریوبەریی بەشــێک لە خاک و کۆمەلگای 

کوردستان دا هەوڵی داوە بۆ رێکخستنی نیاز و پێوه ندییە کۆمه اڵیه تی یه کانی 

کۆمەلگای کوردســتان بۆ هەر بابەتێک بڕیارو ڕاسپارده ی خۆی هەبێ کە لە 

سەردەم و جیگای خۆی دا وەک قانوون کاریان پێ کراوە.

حیزبی دیموکراتی کوردســتان بە هەست کردن بە ئەرکی مێژوویی خۆی 

له  وەدەست هێنانی مافی زەوت کراوی گەلی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستا ن دا 

، چەند مانگ دوای بەڕێوچوونی یەکەم کۆنگرەی خۆی، کۆماری کوردستانی 

دامەزرانــد و لــە کۆبوونەوەیکی ٢٠هەزار کەســی دا )روژنامەی کوردســتان 

ژمارە ٨( بە خەلکی کوردســتان راگەیاندو پشــتیوانیی خەڵکی کوردستانی 

بــۆ دامەزراندنی کۆمار لەو کۆبونــەوە جەماوەری یە وەرگرت و بە دوای ئەوەدا 

هەیئەتی دەوڵەت رێک خرا و کەوتنە پڕ کردنەوەی بۆشایی دەسەاڵتی سیاسی 

و راگەیاندنی کۆمەلێک ڕێوشوێن بۆ رێکخستنی ژیانی رۆژانه ی خەڵک ولەو 

کاتەوە هەتا ئیستا ئه م حیزبه  هەر کاتێک هەل و دەرفەتی بۆ رەخسابێ بێجگە 

لــەوە کە لە بەرامبەر په الماری نەیار و دوژمنانی کورددا راوستاوە،هەوڵیشــی 
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داوە لە رێگای دانان و پاراستنی قانوونەوە نه زمی کۆمەڵگا رێک بخا.

خوێنــەری خۆشەویســت! ئــەو نورساوەیەی بەردەســتتان بە مەبەســتی 

ناساندنی زیاتری حیزبی دێموکراتە لە بواری پاراستنی قانوون و بەڕێوه بەریی 

واڵت دا. بێ شک هەر کارێک لە سەرەتادا دەستی پێ ده کرێ بێ کەموکوڕی 

نابێ بــە تایبەتی بۆ کەســی وەک مەمانان کە زۆرترین کاتــی تەمەمنان بە 

راپەڕاندنی ئەرکی پێروزی پێشمەرگایەتی تێپەڕ کردوە. ده ش زانین که  کاری 

لەوشــێوەیە  پێویستیی بە لێکۆلینەوەی وردی زانستی و سەرچاوە و ئارشیوی 

ده وڵه مه نــد هەیە. بەاڵم مــن   وەک ســەرەتایەک بۆ ئۆگرانی شــاره زایی لە 

میژووی حیزب کە بەشێکی گرینگی میژووی رۆژهەالتی کوردستانە ویستوومە 

پەنجەرەیەک بکەمەوە و هیواخوازم کەسانی شارەزا و بەتوانا ئەو ئەرکە گرینگە 

لە ســەردەمی ئیستادا وە ئەســتۆ بگرن و هەوڵ بدەن ئه م بابه ته  دەولەمەند 

بکەن. لێرە پێویســتە ئیشــارە بەو راســتی یە بکــەم کە من زیاتر ویســتوومە 

الیەنە باشــەکانی کاری حیزبی دیموکرات لە بواری پاراستنی قانوونەوە زه ق 

بکەمه وه و کەمرت هەوڵم داوە ماددەو بڕگە قانوونی یەکان لە قۆناغی جیاوازی 

ژیانی حیزب دا هەڵ سەنگێنم و رەخنەو کەموکوڕی یەکان دەست نیشان بکەم 

،ئەوەیان بە شــارەزایانی بواری داڕشتنی برگە قانوونی یەکان دەسپێرم کە بە 

پێی زەمان ومەکان هەڵی سه نگێنن و نەزەری خۆیانیانی لەسەر دەربربن.

بەپێویســتی دەزانم سپاسی ماموستا عبدواڵاڵحەســن زادە بکەم لەگەل 

ئەوەدا کاری زۆر بوو کاتی بۆ خویندەنەوەی ئەو کتیبە تەرخان کردوبەرێنوینی 

کانــی یارمەتی دا زیاتر بەکــەم وکورتیەکان دابێمــەوە ولەهەمان کات دا بە 

نووسینی ئەو پێشــەکییە جوانە هەم کتیبەکەی دەولەمەندکردوهەم ئەرکی 

زیاتری خستۆتە سەر شانی من وهاورییانم بۆ درێژەدانی ئەو ئەرکە پیرۆزە.

لێرەدا جێی خۆیەتی سپاسی هاوڕێ یانی به شی چاپەمەنیی حیزب بکەم 

کە هاوکارم بوون بۆ تایپ کردنی بەشــی بەرچاوی دوکۆمێنیتەکان وهەروەها 

سپاسی کادری لەمێژینەی حیزب قاسمی سوڵتانی بکەم بۆ هاوکاری کردنی 
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لــە دیتنەوەی گەاڵڵــەی شــووڕاکان وگەاڵڵەی زەوەی وزارو دەست خۆشــی 

لەهــاوری وهاوکارم کاک عەلــی بوداغی بکەم بۆ پێداچوونــەوەی ئه م ده قه  

لەبواری رێنووس و رێزمانه وه . 

لە کۆتایی دا هیوادارم توانیبێتم لەو ئه رکه  گەورەیه ی بزاڤی ئازادیخوازانه ی 

کورددا بەردێک لە ســەر بەردێک دابنێم و داواکاریشم لە کەم وکورتی یەکانم 

ببوورن. 
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پرسیقانوون

دەسپێک:

یه کێک له پرسه  گرینگه کانی ژیانی مرۆڤایه تی ڕێکخستنی پێوه ندی یه کان 

له نێــوان تاکه کانی کۆمه ڵــگا له الیه ک و لــه نێوان کۆمه ڵگایــه ک له گه ڵ 

کۆمه ڵگایه کی دیکە له الیه کی دیکه وه یە، ڕێکخســتنی ئه وپێوه ندی یانەش 

پێویستیی به کۆمه ڵێک قاعیده و قانوون و پێبه ندیی تایبەت هه یه.

پێ بەپێی بەرەوپێشچوونی کۆمەڵگای مرۆڤایەتی قانوون گەشەی کردوەو 

دیــارە مرۆڤ دوای پێوانی رێگایەکی پڕهەورازونشــێو گەیشــتۆتە ئەو ڕادەیە 

له  پێشــکه وتن کە بشێوی و بێ ســه ره وبه ره یی وەال بنێ و، گوێڕایەڵی قانوون 

بێ. ئەو ده ســکه وت و ئه زموونە هەروا ئاســان و بەخۆڕایی وەدەست نەهاتوە. 

ئەگــەر لە دااڵنی تەنگ و تاریکــی میژوو بڕوانین و رۆچنەیــەک بدۆزینەوە بۆ 

ڕوانین لە ڕابردوو، ئەوی دەی بینین زیندان، ئەزیه ت  و ئازار، کوشتار، تااڵن و 

بڕۆ  و هەموو ئەو کوێرەوەری یانەیە کە مرۆڤ بۆ گه یشــن به  کەسایەتی و پلەو 
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پایەی کۆمەاڵیەتی، بەختــەوەری و ئازادیی خۆی پێ یان دا تێ په ڕیوه . مرۆڤ 

هەموو ئەو ئەزیه ت و ئازار  و قوربانیدان و ئاوارەیی و دەربەدەری یانەی لەپێناوی 

دامەزراندنــی حکوومەتــی قانوون و نەهێشــتنی زوڵــم و زۆر و دابین کردنی 

دادپەروەری و یەکسانی دا قبووڵ کردوە.

ئــه و کۆمه ڵــه  بنه مایه که ته وافوقی کۆمه ڵگای لەســەر بێ له ســه رده می 

ئه مــڕۆدا به قانوون ده نارسێ و ڕاده ی پێشــکه وتوویی هــه ر کۆمه ڵگایه ک له 

بواری شارستانه تی یه وه پێش هه موو شتێک بە ڕاده ی پابه ندبوونی تاکه کان 

 بەو قانوونانە دیاری ده کرێ. لە یەک قســه  دا بەختەوەریی هەر کۆمەلگایەک 

بەســرتاوەتەوە بــە نیزامی قانوونیــی ئەو کۆمه ڵگایــە. واته ئــه وە که  نیزامی 

قانوونیی واڵتێک چەندە بواری ڕه خســاندوە بۆئه وه ی کەسایەتیی مرۆڤەکان 

بە قانوون پارێزراو بێ  و له به رامبه ر  دا تاکی ئه و کۆمه ڵگایه  چه نده ئاماده یه له 

چوارچێوی قانوون  دا هه ڵس  و که وتی خۆی ڕێک بخا. ئەوە روونه  که  هه ر ئه ندازه  

ڕاده ی پابه ندبوونــی تاکه کانی کۆمه ڵگا به قانــوون ڕوو له زیاد بوون بێ، بەو 

 ڕاده یه ش ئه وکۆمه ڵگایه به ره و ئارامی و ئەمنیەت و سه قامگیری هه نگاو ده نێ و 

زۆریش رسوشتی یە که  له کۆمه ڵگایه کی ئارام و سه قامگیردا هه نگاونان به ره و 

پێشکه وتن و گه شه کردنی ئابووری و سیاسی خێراتر ده بێ.

کۆمه ڵــگای کورده وارییش له و قانوونه به ده ر نیه ، بــه اڵم باش ده زانین که 

کورد هه تا ئێستاش ئه و ده ره تانه ی بۆ نه ڕه خساوه که خۆی حوکمی خۆی بکا. 

به خۆشی یه وه ئێستا هه رێمی کوردستان -عێراق ئه و قۆناغه ی هەتا ڕادەیەک 

بڕیوە، به اڵم لەماوەی نزیک بە ســەد ســالی رابردوودا هه رکاتێک ده رفه تێک 

ڕه خســابێ، یه که م شت که بیری لێ کرابێته وه ڕێکخستنی کۆمه ڵگا بووه که 

دیاره ئه وبابه ته زۆرتر له الیه ن حیزبه کانه وه ڕەچاو کراوەو بڕیاری لەسەر دراوە، 

چونکه حیزبه کان ڕێبه ریی جوواڵنه وکانیان کردوه و ئه و ڕێبه ری کردنه ش ته نیا 

له به ره کانی شــه ڕ له گه ڵ دوژمن دا کــورت نه بۆته وه، به ڵکوو الیه نی دیکه ی 
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وه ک دروســت کردنی فه رهه نگی پێشکه وتوو و ســه رده می یانه و ڕێکخستنی 

کۆمه ڵگا له بواری جۆراوجۆردا له ده ستووری کاریان دا بووه و ئەوانەیان وه ک 

ئه رک بۆ خۆیان ده ست نیشان کردوه.

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان له مــاوه ی 7 دەیە تێکۆشــانی خۆی دا 

ڕێگایه کی پڕ له هه ورازو نشــیوی له مه یدانی خه بات دا تێپه ڕ بریوه  و گه لێک 

شانازیی له مێژووی کورددا بۆ خۆی تۆمار کردوون. له چه ند قۆناغی جیاوازی 

مێژوویی دا به ڕێوه به ریی   به شــێک له  واڵتی که وتۆته ســه ر شان )سه رده می 

کۆمــاری کوردســتان، دوای ڕووخانی نیزامی پاشــایه تی و هاتنه ســه رکاری 

کۆماری ئیسالمی(و له هه رکام له و قۆناغانه دا ئه م حیزبه  کۆمه ڵێک ڕێوشوێن  

بۆ ڕێکخستنی کۆمه ڵگا داڕشتوە و  کۆمه ڵگای کوردستانی پێ ئیداره   کردوون.
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19کۆماری کوردستان  و  ئیدارەی واڵت

کۆماریکوردستانو
ئیدارەیواڵت
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کۆماری کوردســتان له بــواری جیاجیادا توێژینــه وه و لێکۆڵینه وەی زۆری 

له ســه ر کراوه و به  ســه دان وتارو بابه تی له ســه ری نورساون، بــه اڵم ئه وه ی  تا 

ئێستا ئاوڕی لێ نه دراوه ته وه یان به که می باسی کراوە شێوه ی به ڕێوه به ریی 

واڵت لە کۆماری کوردســتان دا بەهۆی قانوونه وه یه ، به واتایه کی دیکه حیزبی 

دێموکراتی کوردســتان   له  ســه رده می کۆماری کوردســتان دا چۆنی توانیوه  

ناوچەی ژیر دەســەاڵتی خــۆی به ڕێوه  به رێ  و به تایبه تــی ده زگای دادوه ری 

چۆن توانیویەتی کێشه و گیروگرفتی خه ڵک چاره سه ر بکا. 

له حاڵێک دا کۆماری کوردستان هه ل و ده رفه تی ئه وه ندی له به رده ست دا 

نه بــووه کــه بتوانێ به  هه ڵبژاردنێکی گشــتی لــه نێو خه ڵــک دا ناوه ندێکی 

قانوون دانــان پێــک بێنێ و لە ڕێگای ئــه و ناوه نده وە کە پارملانــه، له بواری 

جیــاوازدا کۆمه ڵه  قانوونێک بۆ ئیداره  و پێشخســتنی کۆمه ڵگا په ســه ند بکا 

و لــه ڕێــگای ده زگای ئیجرایی یەوە له نێــو کۆمه ڵگادا به ڕێوه یــان به رێ، لە 

کتێبی »کورد لە سەدی نۆزدە وبیست دا« نووسینی کریس کۆچێرادا هاتووە: 

پێشــەواقازی مەحمەد گرینگیی ئەو بریار و په ســندکراوانەی بۆریکخستنی 

کۆمەلگا لە الیەن کۆماری کوردســتانەوە دەرچوون لە وتوویژ لەگەڵ فڕانس 

پریس دا لە سێ خاڵ دا دەستەبندی دەکا.
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١-ئەگــەر دەوڵەتی ناوەندی بیەوێ قانوونی بەڕاســتی دیموکراتی 

لەهەموو واڵت دا جێبەجی بکا ودان بەو قانوونانەی کوردستان دا بنێ 

،واتە خوێندن بە زمانی کوردی و ئوتونومیی دامودەزگای بەڕێوەبردن 

و ســوپای ناوچە بە رســمی بناســێ، کوردەکان رازی دەبن،ئێمە بەو 

چارەسەرە شاد دەبین و ئامادەین سەرلەنوێ پێوەندیی خۆمان دەگەل 

تاران ئاسایی بکەینەوە.

٢-دەولەتی ناوەندی جارێ ناتوانێ ئەم قانوونانە جێبەجێ بکا .

3-ئیمــە دەمانەوێ هه تا زووە هەڵبژاردنــی ئەنجومەن به ڕێوه  بچێ 

،بــەو مەرجە کە بەئازادی و بەدەرلە گوشــاری ســوپای ئێران ئەنجام 

بدرێ.

 د.قاسملوو لە کتێبی »چل ساڵ خەبات  له پێناوی ئازادی«دا بەم شێوەیە 

باس لە دابینکردنی ئەمنیەت لە کۆماری کوردســتان دا دەکا: »دابینکردنی 

ئەمنیەت و ئاسایشی خەڵک سەرکەوتنێکی بەرچاوی کۆماری کوردستان بوو، 

لە کاتێک دا هەزاران کەس چەکدار بوون، لە ماوەی یازدە مانگ دا تەنیا یەک 

کەس کوژرا. دزی هەر نەمابوو، بەرتیل خواردن کە لە زەمانی شادا دیاردەیەکی 

زۆر باڵو بوو، لە کۆماری کوردســتان دا بە تاوانیکی گــەورە دەزانرا«. هەروەها 

حامیــد گەوهەری لە کتێبی »کۆماری کوردســتان »دا بەم شــێوەیە باســی 

قانوون پاراســن لە کۆماری کوردســتان دا دەکا: »لە کۆماری کوردستان دا، 

وەک هەموو دەوڵەتانی ســەربەخۆ و کۆماری ئازەربایجان یاسا پەیرەو دەکرا، 

بــەاڵم بەپێچەوانەی دەوڵەتان و کۆماری ئازەربایجانەوە، کۆماری کوردســتان 

دەزگای یاســادانەری نەبوو، واتە پارملانی نەبوو، هەروەکی پێشــرت بینیان 

حیزبی دیموکراتی کوردســتان خۆی حکوومەتی راگەیاندو مەال حوســینی 

مەجدیی کرد بە بەڕێوەبەری دەزگای دادوەریی کۆماری کوردستان«. 
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جەعفەر عەلی لە کتێبی »ناســیونالیزم وناسیونالیزمی کوردی«دا دەڵێ: 

»پاش راگەیاندنــی کۆماری کوردســتان، قازی محەممەد وەک ســەرکۆمار 

دیاری کراو، لە١١ی فێوریه ی ١94٦ یش دا بڕیاری پێکهێنانی دامودەزگای 

حکوومــەت درا، کابینەیەکــی وەزیــران کــە بــە هەیئەت رەئیســەی میللی 

دەنارسا، بە ســەرۆکایەتیی حاجی بابه شــێخ پێک هێرنا. ئەو هەیئەت رئیسە 

میللی یە دوای سەرکۆمار بە بەرزترین دەزگاو دەسەاڵت داده نرا. حکوومەتی 

کوردســتان وەک دەســەاڵتێکی دیفاکتــۆ بە مەبەســتی پڕکردنــەوەی ئەو 

بۆشــایی یە لە کاروبــاری ئیــداری ناوچەکەدا دروســت ببــوو دامەزرێندرا، 

لەجیاتی بەکارهێنانــی زاراوەکانی وەزیرو وەزارت بەگشــتی دەربرینەکانی 

»ئیدارە« و »ســەرۆکی ئیدارە« بەکار دەهێرنا، بۆئەوەی هیچ ناکۆکی یەکیش 

لەگەڵ دەســتووری ئیرانی دا دروســت نەبێ. حیزبی دێموکڕاتی کوردستان 

خۆی بەرپرســی قانوون دانان بوو، نەک کۆماری کوردســتان«.دوکتۆر مارف 

عومەر گوڵ لە کتێبی »کێشــەی کەســایەتیی یاســایی نیونەتەوەیی گەلی 

کورد«دا دەڵێ:  قازی محه ممەد کرا بە ســەرکۆمار و رێبەرانی دیکه ی حیزبی 

دیموکراتی کوردستان ،وەکوو سەرۆکایەتیی حکوومەت ئیش وکاریان بە سەر 

دا دابەش کــرا. ئەگەر چی پارملان پێک نەهیرنابوو، بەالم بڕیارەکان بەناوی 

ســەرۆکی کۆمارەوە دەردەچوون. هەر وەها«نجفقلی پســیان« لە کتێبی »لە 

مەهابادی خوێناوی یه و هەتا لێوارەکانی ئاراس«دا لەبارەی دەســەاڵتداریی 

پێشــەوا و بەڕێوەبەریی واڵته وه  ئاوا دەنووســی: »قازی محه ممەد لە دەوره ی 

دەســەاڵتداریی خۆی لە مەهابــاددا رێکاری تایبەتیی گرتە بەر بەوشــێوەیه  

ئیزنــی نــەدا له  شــاردا تااڵن و بــڕۆ و کوشــن روو بدا.ئەوشــێوە کارکردن و 

بەرێوەبەری یە وای کرد کە ئەمنیه ت هەبێ. لە ماوەی دووساڵ دەسەالتداریی 

قــازی محه ممــەد        دا تەنیا یەک کەس کــوژرا و دابین کردنی ئــەو ئەمنییەتە 

وای کردبووکە خەڵک هۆگری یه کــی تایبەتی یان بە قازی محه ممەد هەبێ. 
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»ئەحمەدقــازی لە کتێبــی »خال  صە تاریخ کردســتان«دا دەڵــێ: »کۆماری 

کوردستان شاد و سەرزیندوو بوو،ولەوێدا بە پێچەوانەی ئازەربایجان کرداری 

پۆلیســی بە شــێوەی توندوتیــژ نەبوو. خەلــک لەوپەڕی ئــازادی دا دەژیان 

،گوێ یان لە رادیۆکانی خاریجی ده گرت. توندوتیژی و قەتڵ و تیرۆری سیاسی 

نەبوو. »د. یاســین سەردەشتی« لەوبارەیه وە لە لێکۆڵینەوەیه کی مێژوویی لە 

جووالنــەوەی رزگاری خوازی نەتەوەیی گەلی کورد لە کتێبی »کوردســتانی 

ئێــران«دا ئاوا باس لە هەلومەرجی ئەوکات دەکا: » بۆ پرکردنەوەی بۆشــایی 

ئیــداری و راپەڕاندن و بەڕێوەبردنی کاروباری هەرێمەکە کومیتەی ناوەندیی 

،ح.د.ک،چەنــد کۆبوونەوەیکــی ســاز دا و لە ئاکامدا بریــاری پێک هینانی 

حکوومەتێکی دا لەژێر ناونیشــانی »هیئت رئیسەی میللی« بەسەرۆکایەتیی 

حاجی باباشێخ.« د. یاسین لەدرێژەدا دەنووسێ: »دوور لە ژاندارم و ئەرتەشی 

شاهنشاهی لەژێر سایەی حکوومەتی کوردستان دا هاوواڵتی یان بەیەک چاو 

سەیر دەکران و شتیک نەبوو بە ناوی هاوواڵتی پلەیەک و پلەدوو،کەمینەکان 

تێکــڕای ئەومافانەیان هەبوو کە کورد هەیبوو و لەســەر جیاوازیی بۆچوون و 

دیدی سیاســی کەس نەدەگیرا و تینوتاویان بۆکــەس نەدەهێنا.زیندانێکی 

نهینی یا خود ئاشــکرا بەناوی زیندانی سیاسی نەبوو. ئەوە لەکاتیکدا نەک 

تەنیا لەوناوچانەی ژێر دەسەاڵتی حکوومەتی ئێران بەلکوو لە ناوچەکانی ژێر 

دەســەاڵتی حکوومەتی ئازربایجان گرتن وکوشن لەسەر جیاوازیی بیروڕای 

سیاسی زۆرئاسایی بوو.«

کۆماری کوردســتان بێجگە لــە بەرێوەبردنی ناوچەکانی ژێر دەســەاڵتی 

خــۆی وەک دەوڵەتێــک هەوڵی داوە پێوەندیــی دۆســتانە وهاوتەرازلەگەل 

دەراوســێکانی خۆی پێک بێنی ولەریگای قانوونەوەوبەســتنی پەیاننامەی 

هاوکاری کێشــەکان چارەســەر بکا.ئەوەی خوارەوە دەقــی ئەوپەیاننامەیە 

کەلەرۆژنامەی کوردســتان ژمارە 45لەرۆژی ١٨ی بانەمەری١3٢5لەالپەرە 

3داچــاپ وباڵو بۆتەوە وەک خۆی دەنوســینەوە. رۆژی ســێ شــەممە 3ی 
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دووحکومەت)کۆمــاری  هــەر  ســەرانی  بوونــی  بانەمەری١3٢5بەئامــادە 

کوردســتان-حکومەتی میللــی ئازربایجان(لەعارەتــی میللــی ئازربایجان 

لەشــاری تەورێزئەوریکەوتننامەییــە خــوارەوە ئیمزاکــرا. پیاننامەی نیوان 

کۆماری کوردستان وحکومەتی میللی ئازرەبایجان: »....بۆقایم ومحکم کردنی 

دۆســتایەتی کە لەبینی آزربایجــان ومیلتی کوردســتان دا بووەبۆ پایەداری 

وصمیمــت ودۆســتایەتی زیاتر بــوون لەبینــی ئەودوومیللەتەدائەوقرارانەی 

خوارەوەیــان قبول کردوهر دووکیان لەآیندە دالەگەل ژیانی خۆیان تطبیقی 

دەکەن

١-لەوجێگایانــەی پێویســت بزانری هــەردووک حکومەتی میللی 

نوێنەر دەگۆرنەو.

 ٢- لەئازربایجاندائەوجێگایانــەی کەدانیشــتوانی کوردبــن کاری 

دەبێ...وەهەروهالەکوردســتانیش  بەکــوردان  دەولەتــی  ئیــداری 

لەوجیگایانەی کەبەشــی زۆری دانیشتوان ئازربایجانی بن لە تەرەف 

مامورانی حکومتی میللی آزربایجان ایدارە دەکری.

 3-بوحــەل بوونی موضوعی اقتصادی لەبینــی هەردوک میلەتان 

ئەوکومیســیونەی  وەقــەراری  تیکەالودادەمــزری  کومیســیونیکی 

بەکۆششی سەرانی ئەودووحکومەتی اجرادەکری.

4-لەکاتــی پی ویســت دالەبینــی حکومەتــی میلــی آزربایجان 

وکوردســتان هاوکاری پێشــمەرگەیی دەکری ودەبی ئــەوی الزم بی 

بۆکۆمەکی یەکرتی ئەنجام بدرێ .

5-هەرکاتیک پێویست بێ لەگەل حکومەتی تاران گوفتاری بکری 

دەبێ بەموافق نظری حکومت میلی آزربایجان وکوردستان بێ .

 ٦-حکومتــی میلــی آزربایجــان بۆئــەو کوردانــەی کە لــە خاکی 

آزربایجانــدا دەژین تائــەو ئەندازەی کە بتوانی بۆ پێشــکەوتنی زمان 

وتەرەقی پیدانی فرهنگی وان هەول دەدا، هەر وەها حکومەتی میلی 
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کوردیــش بۆ ئەو آزربایجانیانەی کەلەخاکی کوردســتان دا دەژین بۆ 

پێشــکەوتنی زمان وتەرەقی پێدانی فرهنگی میلی وان ئەو ئەندازەی 

بتوانی هەول بدا.

 7-هر کەس بۆ تیکدانی دۆســتایەتی تاریخی نەتەوەی آزربایجان 

وکــورد ولەبین بردنی برایەتی وەدیموکراتــی میلی یا لەکەدار کردنی 

یەکەتی وان هەول بداهەر دووالبەیەک دەست ئەومرتکیبانە بەجزای 

خۆیان دەگەیین.«

ئەو منوونانەی سەرەوە ده رخەری ئەو راستی یەن کە به ڕێوه به رانی حیزبی 

دێموکراتی کوردستان که هه ر له وکاته دا به ڕێوه به رانی کۆماری کوردستانیشن، 

ده ستیان له سه ر ده ست  دانه ناوه و بۆ چرکه یەکیش نه یانهێشتوه کات به فیڕۆ 

بچــێ؛ به ومانایه که  له هه مــوو بواره کانی ژیان دا به پێــی گرنگیی بابه ته که  

بریاریان ده رکردوه و به ڕای گشتیی کۆمەڵگایان ڕاگه یاندوه. دوای ڕاگه یاندنی 

بابه ته کــه ، دامــوده زگای پێوه ندیدار لــه حکوومه تی کۆماری کوردســتان دا 

هه وڵیــان داوه بریارەکە  جێبه جــێ بکه ن، واته کۆمیتــه ی ناوه ندیی حیزبی 

دێموکراتی کوردستان له و پێوەندی یەدا وه ک پارڵان کاری کردوه و هه یئه تی 

وه زیران وه ک ده زگای ئیجرایــی، قانوونه کان و پرۆژه  و گه اڵڵه کانی جێبه جێ 

کردوون. 

 بــۆ ســەملاندنی ئه و قســه یه ده توانیــن ڕۆژنامــه ی »کوردســتان« که له 

ســه رده می کۆماری کوردســتان دا چاپ و باڵو بۆتــه وه وه ک منوونه به به ڵگه 

بێنینــه وه، چونکه له هیــچ الپه ڕه یه کی ڕۆژنامه ی کوردســتان دا نابیرنێ ئه و 

بابه تانه ی پێوه ندی یان به هه موو کۆمه ڵگاوه  هه یه بێجگه له ئیمزای کۆمیته ی 

ناوه ندی، ئیمزای دیکەیان لەســەر بێ؛ تەنیــا ئەوبابەتانە نەبێ که تایبه تن  و 

ڕەهەندێکی ژیانی کۆمه ڵگا له خۆ ده گرن کە له ڕێگای سه رۆکانی ئیداره کان 

یان وه زیره کانه وه ده رچوون.
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لە زۆربەی ســەرچاوەکانی بەردەست دا ناوی ئه ندامانی کابینەی کۆماری 

کوردســتان بە شــیوەی خوارەوە نــوورساوە، بەاڵم دەبێ ســه رنج بدەینە ئەو 

خاڵە کە هەیئەتی دەوڵەتی کوردستان هەروەکی لەپێش دا باس کرا بەناوی 

هەئیەت رەئیسەی میللی و وەزیرەکانیش بەناوی سەرۆکی دەزگاو ئیدارەکان 

کاریان دەکرد.

پێشەوا قازی مەحمەد سەرکۆماری کوردستان

رەئیسی هەیئەتی

 میللیی کوردستان

حاجی بابه شێخی سیادەت

وەزیری جەنگ محه ممەد حوسینی سەیفی قازی

وەزیری نێوخۆ مەحمەد ئەمینی موعینی           

ئەحمەدی ئیالهی وەزیری ئابووری

وەزیری پۆست وتێلیگراف کەریمی ئەحمەده ین                  

وەزیری کار خەلیلی خورسەوی  

حاجی مستەفای داودی وەزیری بازرگانی

وەزیری کشتوکاڵ مەحموودی وەلی زادە

وەزیری راگەیاندن سەدیقی حه یدەری

وەزیری رێگاوبان سایل ئاغای ئیلخانی زادە

سەید مەحمەدی ئەییووبیان وەزیری له ش ساغی

وەزیری داد   مەال حوسینی مەجدی

منافی کەریمی وەزیری فەرهەنگ

عه بدوڕڕەحانی ئێلخانی زادە  وەزیری موشاویر

  بێجگە لەو کەسانەی سەرەوە کە لە کابینەی دەوڵەتی کۆماری کوردستان دا 

وەک وەزیــر کاریان کردوە النی کەم دوو ئیدارەی دیکەش هەبوون کە کاری 

پێوەندیدار بە ئەرکی سه رشانی خۆیان راپەڕاندوە:
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ئەوانــەی خوارەوەش کاروباری شــاری مەهابــاد وەک پێتەختی کۆماری 

کوردستانیان رادەپەڕاند:

بڕیارەکانــی ســه رده می کۆماری کوردســتان زۆربــه ی بواره کانی ژیانیان 

گرتۆتــه وه و به واتایه کی دیکه تایبه مته ندیــی قانوون له خۆ ده گرن چونکه له 

ســه رچاوه کانی قانوون که ڵکیــان وه رگرتوه و له هه ر بوارێــک دا به  زمانی ئه و 

بواره و له به رژه وه ندیی کۆمه ڵگا قه رارو بڕیاریان داوه.

١- پارڵان وه ک ناوه ندی قانوون دانان

٢- قانوونی بنه ڕه تیی ئه و واڵته

3- داب و نه ریت )عورف(

4-ئایین

5- ئه و حوکانه ی پێشــرت له الیه ن ده زگای دادوه ری یه وه له سه ر 

مه سه له یه ک ده رچووبن .

 قانــوون کاتێک ده که وێته خانــه ی جێبه جێکردنه وه  که ئه و چه ند خاڵه ی 
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خواره وه ی له خۆ گرتنب، واته ده قێکی قانوونی ده بێ ئه و تایبه مته ندی یانه ی 

تێدا بن.

١- ڕوون و شەففاف بێ.

٢- له الیه ن ده سه اڵتی گشتیی پێوه ندیداره وه دانرابێ.

3- له ته واوی هه رێمی ژێر ده سه اڵتی ده وڵه ت دا به ڕێوه  بربێ.

4- خێرایــی هه بــێ لــه دانــان و په ســه ندکردنی و هه رله وحاڵه دا 

کارئاسانیی بۆ هه موارکردن تێدا هه بێ.

5- کاریگه ریی گرینگی له سه رگه شەکردنی کۆمه ڵگا هه بێ.

-بێجگه له  وانه ده سه اڵتی سیاسی و حوکمڕانیی واڵت که مافی پێ ده درێ 

قانوون له ســه ر کۆمه ڵگادا جێبه جێ بکا، پێویسته قانوون دانه ره که  گرینگی 

به و سێ خاڵه ی خواره وه بدا.

١- ده ست نیشان کردنی ئه و کردارو گوتارانه ی سزایان پێویسته واته 

به ڕوونی ده ست نیشان بکرێ که کام کردار یا گوتار تاوانه.

٢- دیتنه وه ی ئه و که سانه  که تاوانەکە دەکەن و شێواوی لە کۆمەلگادا 

دروست دەکەن، ســزادانی ئه مانەش دەبێ به پێی کۆمه ڵێک مه رج و 

ڕێکاری قانوونی به ڕێوە بچێ.

3- دیاریکردنی سزاکان له به رامبه ر تاوانه کان دا.

خــاڵ و  ده ست نیشــان کردنی  و  کورتــە  پێشــه کی یە   بــه و  ئێســتا 

تایبه مته ندی یه کانی قانوون چه ند منوونه یه ک له و بڕیارانە که له ســه رده می 

کۆماری کوردســتان دا ده رچوون لێره دا باس ده که ین و شی یان ده که ینه وه و 

لــه کۆتایی دا هه موو یان زۆربــه ی زۆری ئه و بابه تانه   کــه ڕۆژانه وه ک قانوون 

کۆمه ڵگای ســه رده می کۆماری کوردستانیان پێ به ڕێوە چووه و له ڕۆژنامه ی 

»کوردستان«ی ســه رده می کۆماری کوردستان دا باڵو بوونەتەوە وه ک خۆیان 

دووباره  ده نووسینه وه.
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-گرنگیدانبهزمانیکوردی

زمانی هیچ نه ته وه یه ک بێ بوونی ده سه اڵتی سیاسی ناتوانێ وه ک پێویست 

له بواره کانی« قانوون، سیاسه ت، ئابووری، دیپلوماسی« دا گەشه  بکا.

هه ر نه ته وه یه ک ده سه اڵتی سیاسیی هه بوو، واته خۆی چاره نووسی خۆی 

دیاری کرد زمانه که شــی گه شــه ده کا. به و مانایه  ده سه اڵتی سیاسی هه موو 

قــه رارو بڕیــارو قانوونه کانی به و زمانــه ده رده کاو هه وڵ ده دا گه شــه پێدانی 

زمانه که  درێژه  پێ بدا. 

نەوشــیروان مســتەفا لە کتێبی »کورد لە گەمەی سۆڤیەت دا« بەو شێوەیە 

باسی گرینگی دانی کۆماری کوردستان بە زمانی کوردی دەکا: »حکوومەتی 

کوردســتان  لە کاروباری ڕۆژانەی خۆیدا وازی لە زمانی فارسی هێناو هەر لە 

سەرەتاوە هەنگاوی ئازایانەی هاویشت بۆ دانانی بناغەی ئەو زمانە پێویستە. 

کۆمیتەی مەرکەزی کە بەکردەوە ئەرکی دانانی قانوون و، هەیئەتی رەئیسەی 

میللــی و، وەزارەتەکانیش یاخود وەکووخۆیان ناویــان بردوون؛ئیدارەکان کە 

ئەرکــی بەڕێوەبردنی کاروبــاری رۆژانەو جێبەجێ کردنــی بریارەکان ئەبینێ 

بەکــوردی کارەکانیان ئەنجام دا، لەوەش  دا ســەرکەوتوو بوون و بەشــێنەیی 

خەریک بوو زمانی کوردی دەبوو بە زمانی دەوڵەت و حوکمرانی.«

هەروەکی لەســەرەوە باس کرا ده ســه اڵتی کۆماری کوردســتان هه ستی 

به گرینگیــی زمان کردوه ، هه ر بۆیه هه وڵــی داوه زمانی کوردی وه ک زمانی 

ره ســمی لــه دام و ده زگای بەڕێوەبەریی کۆماری کوردســتان و به تایبه تی لە 

قوتابخانه کان کاری پێ بکرێ و ده رســی پێ بخوێندرێ. ئه وه تا بەمجۆرەو له 

بڕیارێک دا گرینگیی ئه و بابه ته  ده رده خا:
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پێویســته و بۆ په ره پێدان و ڕه واجی زمانی کوردی خوێندن له مه دره سه کاندا 

به کوردیه ، له و تاریخه وه تا ١٠ ڕۆژی دیکه هه ر که ســێک کوڕ و کچی هه بێ 

 و عومری ئیقتضای خوێندن بکا ده بێ بێ نێرێته مه دره سه ئه ڵبه ت هه رکه س 

له و ئه مره ڕوو وه رگێڕێ به توندترین موجازات تەنبێ ده کرێ.

کۆمیته ی مه رکه زی حیزبی دێموکراتی کوردستان

                              معاون حیزب: طه  زاده«

] ڕۆژنامه ی کوردستان، 

ژماره ی ١، الپه ڕه ی 4، 

پێنج شه ممه ١٠/٢٠/١3٢4 

)١١ ژانویه ی ١94٦ ( [

ئاگاداری

ئه هالــی  تــه واوی  بــه 

ســاباڵغ«   « خۆشه ویســتی 

ســه ر  لــه  ڕاده گه یندرێــت 

معظم و  پێشــه وای  ئه مــری 

قه راری »حیزبی دێموکراتی 

کوردســتان« له وه ی به والوه 
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ئەو ئاگاداری یه  چه نده بابه تی گرینگی سیاسی و قانوونی له خۆ ده گرێ.

١- بــه کوردی کردنــی خوێندن لــه قوتابخانه کان و هــه وڵ دان بۆ 

گه شەکردنی زمانی کوردی و به ڕه سمی کردنی ئه و زمانه.

٢-  ئه رکدارکردنــی دایــک و بــاب لــه به رامبــه ر خوێنده وارکردنی 

منداڵەکانیان دا .

3-  خوڵقاندنی هه لێکی باش بۆ مندااڵنی که م داهات، چونکه له و 

ئاگاداری یه دا به گشتی باس له ناردنی مندااڵن بۆ قوتابخانە ده کا.

4-  کردنــه وه ی ده روازه یه کی نوێ به ڕووی کچانی کورددا، چونکه 

هه تــا ئــه و کات کچی کورد له مافــی خوێندن و چوون بــۆ قوتابخانه 

بێبه ش بوو.

5 - له کۆتایی دا ئه و ئاگاداری یە حوکمی بڕگه یه کی قانوونی له خۆ 

ده گــرێ، چونکه ئه مر ده کا به ناردنی منــدااڵن بۆ قوتابخانه و هه رله و 

حاڵه  دا سزای ئه و که سانه ده دا که سه رپێچیی ئه و ئه مره ده که ن .

٦- ئه و ئه مره له الیه ن الیه نی سه الحیه ت داری به ڕێوه به ریی واڵتەوە 

دەرچووە.

 چونکه له سه ره تادا ده ڵێ به ئه مری پێشه وا، کە پێشه وا سه رۆکی کۆماری 

کوردستان بووه و له ژێره وه ئیمزای کۆمیته ی مه رکزیی حیزبی دێموکراتی له 

سه ره که خودی ئه و حیزبه پێکهێنه ری کۆماری کوردستانه.

]ڕۆژنامهیکوردستان،ژماره١5الپهڕە٤،

شهممه٢7یڕێبهندانی١٦،١3٢٤یفێوریە١9٤٦[

ئاگاداری

ڕه دوو که وتنی کچان و ژنان قه ده غه یه

له ســه ر قه راردادی هه یئه تی میللی کوردستان هه ر پیاوێک به زۆر ژنی به 

مێرد، گوێزرابێته وه یا نه گوێزرابێته وه ڕاکێشێ،دەبێ بکوژرێ،ئەگەرکچیکیش 
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بــێ وراکێرشێ ده بێ ئه و پیاوه بکوژرێ، ئه ما کچ خوازبینی  بکاو نه یده نێ و 

مانعی شه رعی نه بێ، به مێرد نه بێ و کچه که  ڕه زای ببێ جەزای نییه  وه گەرنه 

له سێ مانگه وه هه تا سێ ساڵ حه بس ده کرێ.

٢4ی ڕێبه ندان١3٢4

ڕه ئیس هه یئه ت ڕه ئیسه ی میللی کوردستان

حاجی سید بابا شێخ

لــه ســه رده می کۆماری کوردســتان دا ڕه نگه به فکرو بیــری که م که س دا 

هاتبــێ که کچ بتوانێ به دڵخوازی خــۆی مێرد بکاو ته نانه ت کوڕیش که م وا 
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هه بــووه به دڵی خۆی ژن بێنێ، چونکه هه ل و مه رجی کۆمه اڵیه تی و ئابووری 

وای به سه رکۆمه ڵگادا سه پاندبوو.

له و ئاگاداری یه دا ئه و چه ند خاڵه سه رنج ڕاده کێشن:

١-نێوه ڕۆکی ئه و ئاگاداری یه واقیعی کۆمه ڵگای ئه و سه رده مە پیشان ده داو 

ئه وکات باو بوو که کاتێک دوو بنه ماڵه یان عه شــیره پێکه وه شــه ڕو کێشه یان 

ده بــوو، الوازترین ئاڵقه له و گێرەو کێشــه یەدا ژنان بــوون و زۆرجار یه کێک له 

الیه نه کانی شــه ڕ، ژن یان کچی الیه نه که ی دیکه ی به مه به ستی ئه تک و بێ 

حورمه تی پێ کردن ده ڕفاند که پێی ده گوترا ڕاکێشان و، له و ئاگاداری یه دا زۆر 

به توندی ئه و کارە مه حکووم و قه ده غه  کراوه  و بۆ که سانێک که سه رپێچی له و 

بڕیاره بکه ن سزای کوشن دیاری کراوه که بااڵترین سزایه  له  نێو سزاکان دا.

٢-له برگه ی دووهه می ئه و ئاگاداری یه دا الیه نێکی داب و نه ریتی ناله باری 

کۆمه اڵیه تی شکاوە و له ڕێگای قانوونه وه ڕێ بۆ کچ و کوڕ خۆش کراوەو ئیزنیان 

پێ دراوه  ئه گه ر خۆیان خوازیاری ژیانی هاوبه ش بوون پێکی بێنن، ئه گه ر به 

هه ڵگرتنیش بێ.

3-ده ڵێ کچ ئه گه ر مانیعی شــه رعیی له ســه ر نه بێ واته به تەمەنی بلووغ 

گه یشــتبێ و خۆی ڕازی بێ به و شــه رته کوڕه خوازبێنیــی کردبێ و بنه ماڵه ی 

کچه نەیاندابێ؛ ئه گه ر پێکه وه بڕۆن هیچ سزایه کی قانوونی یان له پێ دا نیه .   

ئه مه نیشانه ی ئه وه یه که قانوون دانه ر له کۆماری کوردستان دا ده یه وێ داب و 

نه ریتی هه ڵه و ناله بار بشــکێنێ و مافی هه ڵبژاردنی هاوســه ری ژیان دەدا بە 

کچ و کوڕو رێگری له وه  دەکا کە ئەو مافەیان لێی زه وت بکرێ.

لێره دا دوو شت سه رنج ڕاده کێشن:

الف. ده بینین ئه و ئاگاداری یه  هــه م مه نعی کردنی کارێکی تێدایه و هه م 

سزای بۆ ئه و که سانه  دیاری کردوه که  سه رپێچی له و قانوونه ده که ن.

ب. له  الیه ن ده سه اڵتی بااڵی کۆماری کوردستانه وه ده رچووه  و له ڕۆژنامه ی 

ڕه سمیی واڵت دا باڵو بۆته وه.
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کۆنتڕۆڵیبازاڕوبازرگانی

کۆمیته ی مه رکه زیی حیزبی دێموکراتی کوردستان له ڕێگای دام وده زگای 

کۆماری کوردســتانه وه هه وڵ ده دا له بواری جۆراوجۆری وه ک »دیاریکردنی 

نرخی که ل وپه ل« کۆنتڕۆڵی هاورده و هه نارده کردنی که ل وپه ل و دیاریکردنی 

نرخی گومرگ چاوەدێریی ســەقامگیریی بازار بکا بۆ ئەوەی خەڵک زیانیان 

پێ نەگاو قورسایی نەکەوێتە سەر شانی فەقیرو هەژار.

»ڕۆژنامهیکوردستان،ژماره٤8،الپهڕهی٤شهممه

٢8یبانهمهڕی١8،١3٢5مهی١9٤٦

ئاگاداری

به گوێره ی ئه وه ی که ماڵی گزی حاڵی حازر له مه نته قه ی کوردستان زۆره 

له به ر ئه وه له ســه ر قــه راری کۆمیته ی مه رکه زی موافقه تی ســه رۆکی معظم 

جمهور بۆ پێشــگیری له زه ره رو خساره تی ئه وانه ی جنســی قطوره یا زۆره به 

تــه واوی میللــه ت ڕاده گه یه ندرێت له و بڕواره وە هه تــا هه وەڵی مانگی 9/ ٢5 

هیچ کــەس حەقی واردکردنی مالــی گزی لەهیچ جێگایه کــی نییه و بێتوو 

که سێک به رخه الفی ئه و ده ستوره ڕه فتار بکات سه هله  که ماڵه که ی له الیه ن 

گومرگی دا ته وقیف ده کرێ به ڵکوو زۆر به توندیش مجازات ده کری.

کۆمیته ی مه رکه زی حیزبی دێموکراتی کوردستان

هه روه ک پێشرت باسم کرد کۆمیته ی ناوەندیی حیزب ده یه وێ بازاڕ کۆنتڕۆڵ 

بکاو ئیزن نه دا قه یران له بازاڕدا دروست بێ. که چاو له و ئاگاداری یه ده کەین :

١-وبیر خه ڵک دێته وه که پارچه ) ماڵی گه زی ( له بازاڕی کوردستان دا زۆرە 

بۆ ئه وەی کاســبکارو بازاڕیی کــورد زیانیان پێ نه گا ده بێ له هێنانی پارچه و 

قوماش پێشگیری بکرێ.

٢-بڕیاره کــه  ماوه که ی دیاری کردوه و ده ڵێ له و ڕێکه وته هه تا ئه و ڕێکه وته 
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هێنانــی پارچه قه ده غه یه و دوای ته واوبوونی ماوه کــه ده توانرێ پارچە )مالی 

گه زی(ی دیکه بهێرنێته کوردستان، ئه ویش بۆ ئه وه یه که یه که م بازاڕ تووشی 

که میی پارچه نه بێ، دووهه م بازاڕی و بازرگانی کورد بتوانێ له گه ڵ ده ره وه ی 

خۆی ئاڵووێر بکا.

3-بــۆ ئــه وه ی بڕیاره کــه ســیفه تی قانوونــی وه ربگرێ هه م ســه رچاوه ی 

بڕیاردانەکــە دیــاره و هه م دیــاره ڕووی له چ که ســانێکه و هه رلــه و حاڵه  دا له 

الیه نی پێوه ندیدارەوه  ده رچووه ئه وه تا ده ڵێ: » له ســه ر موافقه تی ســه رۆکی 

معظم  جمهور« واته ســه رکۆماری واڵت که ســه رۆکایه تیی ده وڵه ت ده کا ئه و 

بڕیــاره ده رچووه و هه ر بۆیه حوکمی قانوون وه رده گرێ و قابیلی ئیجرایه  هه تا 

ئه وکاته ی ده بێ به پێی قانوونه که  ماوه که ی ته واو.

4-ئــه و بڕیاره هه م مه نعی تێدایه و هه م ســزاش بۆ ئەوانــە دیاری کراوە کە 

لێــی الدەدەن؛ بۆ به ڕێوەچوونی ســزاکه ش دوو ئۆرگانــی ده وڵه تیی کردۆته 

مه ســئوولی ئیجراکه ی هه م ئیداره ی گومرگ که ده ڵــێ ماڵه که ی له الیه ن 

ئیداره ی گومرگه وه ده ستی به سه ردا ده گیرێ و هه م ده زگای دادوه ری که به 

حه بس یان غه رامه سزای سه رپێچیکار ده دا.

»ڕۆژنامەیکوردستان،ژمارە٦،الپەڕەی3،دووشەممە١یڕێبەندانی

١3٢٤،)٢١ژانویەی١9٤٦یز(

ئاگاداری

چونکــە دەو مەوقعە دا بە ئەمر و دەســتوری ســەدری حیزبی دێموکراتی 

کوردســتان دەست بە وەرگرتنی ماڵیاتی دوو ســاڵە )٢3( و )٢4( لە تەواوی 

ئەشخاس کراوە  و بەرامبەر بە قانوون هەموو کەس بەشی خۆی دەبێ ماڵیات لە 

دەرامەتی خۆی بە سەندووقی بگەیەنێ لە دوای دوو سێ جار ئاگاداری دیکە 

بە تەواوی ئاغایانی ماڵک - تاجر - مەعامەلەچی  ڕەسمەن ڕادەگەیندرێ . کەبۆ 
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وەی بزاندرێ تابعی ڕێ وشــوێنی دەستورات  و پێشکەوتنی میللی خۆتان لە 

مەوقع ئیستفادە بفەرموون  و بۆ پەرداخت کردنی ماڵیاتی خۆتان پێشدەستی 

بکەن مەخسوســەن بە عەرزوو دەگاکە بۆ تێگەیشــن لە وەزعییەتی ماڵیات 

 و پەرداخت کردنی دەتوانی مراجعە بە ئیدارەی ماڵیە لە تەنیشــت مزگەوتی 

شادەروێشە بفەرموون  و ئەلبەتە لێتان مەعلوومە کە ڕووحی میلەت ماڵیاتە  و 

مــادام وەزعییەتی ماڵی تەمئین نەبێ کارێــک لە پێش ناچێ  و ئیدارە لەبەر 

دەستوراتێکە کە دەدرێتی و بە عەرز و دەگەینی و دە سووڕەتێک دا بۆخۆشتان 

حازر نەبن ماڵیاتی تەواوی ئەشــخاس لە تەرەف کۆمیســیونەوە رۆدەندرێ و 

ئەو وەختیش ڕای کۆمیسیون بە هیچ کلۆجێک ئیعرتازی لێ ناگیرێ  و دەبێ 

بەبێ خۆگرتن پەرداختی بفەرموون. 

رئیسی ماڵی شاری مەهاباد .

لەوئاگاداری یە دا بەباشــی بۆمان دەردەکەوێ کــە بەڕێوەبەرانی کۆماری 

کوردستان بە ئاگا بوون لەو ڕاستی یە کە یەکێک لە ڕێگاکانی بژیوی دەوڵەت 

بۆ بەڕێوەبردنی کارەکانی، وەرگرتنی ماڵیاتە و دەبێ خەڵک لە باری ماڵی یەوە 

خه رجه کانــی دەوڵەت دابین بکه ن، کە لێرەدا بەڕوونــی ئاماژەی پێ کردوەو 

دەڵــێ »لێتان مەعلوومە ڕووحــی میللەت ماڵیاتە و مــادام وەزعییەتی مالی 

تامین نەبێ کارێک پێش ناچێ«. هەروەها داوا دەکا ماڵیات دەر خۆی ئامادە 

بێ و ئەگەر ئامادە نەبوو کۆمیســیۆن بڕیاری خۆی لەســەر ڕاده ی ئەو ماڵیاتە 

دەدا کە دەبێ ماڵیات دەر بیدا بە کۆماری کوردستان و بریاری کۆمیسیون بە 

هیچ جۆر ئێعرتازی لێ ناگیری. لێرە بە دواوە هەوڵ دراوە بەشێکی بەرچاو لەو 

فه رمان و بڕیارانە کە لە ژمارە جیاوازەکانی رۆژنامەی کوردســتانی سەردەمی 

کۆماری کوردستان دا باڵو بوونەتەوە، وەک خۆیان بە هێندێک دەستکاری لە 

شێوەی نووسین دا بێنینەوە.
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رۆژنامەیکوردستان،ژمارە9،الپەڕەی٤

شەممە١3یڕێبەندانی١3٢٤،)٢یفێوریەی١9٤٦ز(

ئاگاداری

بە تەواوی ئەهالی محرتم مەهاباد ڕادەگەیندرێ کە نرخی گۆشــتی مەڕ  و 

بزن  سیەی ســێ متەنە )3٠ قڕان( و گۆشتی ڕەشە واڵغ دوو متەنە )٢٠قڕان( 

مەعلوم کراوە. تا ئاگاداری دووەم هەر قەسابێک زیاتری بفرۆشێت فەورەن بە 

ئیدارەی شارەداری خەبەر بدەن تا بە نێوی گران فروشی  و تخلف لە مقرراتی 

شارەداری تنبیە  و جەریمە دەکرێ . 

سەرۆکی شارەداری مەهاباد- خرسوی 

ڕۆژنامەیکوردستان،ژمارەی١١،اڵپەڕەی3،چوارشەممە١7یڕێبەندانی

١3٢٤،)٦یفێوریەی١9٤٦ز(

بۆ ئاگاداری 

بە ئەمری  ریاسەتی بەرزی جمهوری کوردستان ڕەچاو گیراوە کتێبخانەیەک 

بۆ ئیســتفادەی هەموو بە تایبەتی نوســەرانی ڕۆژنامە  و گۆڤاری کوردســتان 

لــە ئیــدارەی ڕۆژنامــە دا دامبەزرێنین. لەبەر ئــەوە بەو کەســانە کە کتێبی 

قەرائەتخانەی عیســی زادە  و کتێبخانەی فەرهەنگیان لەالیە ڕادەگەیندرێت 

کە بــێ وچان هەر کتێبێکی لــەال هەیە بە ئیدارەی ڕۆژنامەی کوردســتانی 

تەســلیم بکا و رەسید وەرگرێ دەنا پاش تەحقیق کتێبەکانی لێوەردەگیرێ  و 

بە سزاش دەگا .
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گۆرینیعینوانەکانینیزامی

سوپای میللی لەالیەن حیزبی دیموکراتی کوردستانەوە پێش راگەیاندنی 

کۆماری کوردســتان دامەزرابوو و کۆمەلیک ئەلقاب و عینوان بۆ کەســانیک 

کە لە ڕیزی سوپای میللیی کوردستان دا خزمەتیان دەکرد، بەکار دەبردران. 

بەاڵم بەرپرسانی کۆمار لە سەرووی هەمووانه وه  پێشەواو هه روه ها ئەفسەرانی 

ســوپای کوردســتان خوازیاری ئەوە بوون کە بە زمانی کــوردی ئەو ئەلقاب و 

عینوانانە بەکار بێنن. وەک دەبینین لە ئاگاداریی خوارەوەدا ناوە کوردییەکان 

دیاری کراون و وشەی پێشمەرگە بۆ یەکەم جار بەرەسمی بۆ چەکداری سپای 

کوردستان بەکار هاتوە . 

رۆژنامەی کوردســتان، ژمــارە ١٢، الپەڕەی 3 ،  شــەممە ٢٠ ی ڕێبەندان 

١3٢4، )ی فێوریەی ١94٦ ز(

ژمارە 37ی ڕۆژی ١١/١5/٢4 

ئیدارەی ڕۆژنامەی میللی کوردستان 

بەرگە یەک لە ئەلقابی قەدیم کە بە تازەگی لە دانیشــتنی ئەفســەران دا 

تەســویب کراوە لەگەڵی دەنێردرێت پێویستە لە ڕۆژنامەیدا دەستور بە چاب 

کردنی بفەرموون.

   ئیستالحاتی قەدیم                                                 ئیستالحاتی تازە

  ١    سەرباز                                                           پێشمەرگە       

  ٢   جوخە                                                              لیزگە

  3   گروە                                                                قۆڵ   

  4   دەستە                                                              دەستە 

  5   گورهان                                                            چڵ 

  ٦   گردان                                                              لک 
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  7   هنگ                                                               پۆل 

  ٨  تیپ                                                                 تیپ

  9   لشکر                                                              لشکر

 ١٠  سپاە                                                                هێز

 ١١ وەکیل گروهی یەک                                          قۆڵی یەک 

 ١٢ وەکیل گروهی دوو                                            قٶڵی دوو
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 ١3 وەکیل گروهی سێ                                           قۆڵی سێ 

 ١4 جوخە                                                               لیزگە 

 ١5 سەر جوخە                                                         سەر لیزگە 

 ١٦ گروهبان 3                                                        سەر قۆڵی 3 

 ١7 گروهبان ٢                                                        سەر قۆڵی ٢ 

 ١٨ گروهبان ١                                                        سەر قۆڵی ١ 

 ١9 واحد                                                               گەل

٢٠استوار ٢                                                          سەردەستەی٢  

٢١  استوار١                                                           سەردەستەی١

 ٢٢ سەرکاروسایردەرەجەداران                                   برا

٢3زۆرباشە                                                            زیاتر-فیدا-کارم

٢4ئەفسەر                                                            سەرکردە

٢5ستوان یەک                                                       ناوداریەک

٢٦ستوان دوو                                                        ناوداردوو

٢7ستوان سێ                                                      ناودارسێ

٢٨سەروان                                                           سەربەرز

٢9سەرگورد                                                         سەرلک

3٠نایب سەرهنگ                                                 سەرپۆلی دوو

3١سەرهنگ                                                       سەرپۆلی یەک

3٢سەرتیپ                                                        سەروەر

33سەرلشکر                                                      سەردار

34سپهبد                                                           سەرهیز

   سەرۆکی ستادی هیزی 

مەرکەزی دیموکراتی کوردستان-مرادی
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بوونی برگەیەکی قانوونی لەســەر ســزادانی بەرتیل خۆر  و بەرتیل وەرگر لە 

قانوونی سزادانی گشتی زۆربەی واڵتانی جیهاندا کە وەک تاوان پیناسەی بۆ 

کراوە، نیشانەی ئەوەیە ئەو کردارە چەندە دەبێتە هۆی پەرەپێدانی گەندەڵی 

لە بەڕێوەبردنی واڵت داو ڕاســتەوخۆ کاریگەریی لەســەر پێشێلکردنی مافی 

گشــتی دەبێ  و گەلێک جار زیان بەمافی تایبەتییش دەگەیەنێ. بە دەرکی 

ئەو ڕاستی یەو هەلومەرجی ئەوکات، کومیتەی مەرکەزیی حیزب بە دەرکردنی 

ماددەیەکی قانوونی بە ڕای گشــتی رادەگەیەنی کە دان  و وەرگرتنی بەرتیل 

تاوانەو ســزای حەپسی بۆ دیاری کردوە کە نابێ لە ١٠ ساڵ کەمرت بێ هەتا 

ئیعدام .

رۆژنامەیکوردستان،ژمارە١٢الپەڕەی٤،شەممە٢٠یڕێبەندانی١3٢٤،)

9یفێوریەی١9٤٦ز(

ئاگاداری 

بە هــۆی ئــەو نــورساوە لەســەر قــەراری کۆمیتــەی مەرکــەزی حیزبی 

دێموکراتی کوردستان بە تەواوی مەمئورینی حکومەتی کوردستان و میللەت 

ڕادەگەیندرێــت هەرکــەس لەهەر مەمەرێکــەوە بەهەر نێوێــک لە متەنێک 

تــا چەند متەن بۆ هەڵســوڕاندنی کارێکی ) چ قانوونی چ شــەرعی و غەیرە ( 

بەرتیل و ڕشــوە بدات و یا وەربگرێ لە پاش مەعلوم بوون بە خاینی میللەت و 

مەملەکەت دەنارسێ قەراری موجازاتی ئەو کەســانەش لە دە ساڵ حەپسی 

هە تا کوشن )ئێعدام( تسویب و موقەرەر کراوە .

 

کۆمیتەی مەرکەزی حیزبی دێموکراتی کوردستان
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ڕۆژنامەیکوردستان،ژمارە١3،الپەڕەی3،دووشەممە٢٢یڕێبەندانی

١3٢٤)١١یفێوریەی١9٤٦ز(

ئاگاداری 

لــە دوای ئاگاداری ژمارە ١9/٢4٦- ١٠- ٢4 بــە ئێتالعی تەواوی مالکی 

ئەتڕاف  و توجاڕ  و کەســەبەی شــاری مەهاباد ڕادەگەینــدرێ لەوە بەدوا هەر 

کــەس وەرەقەی مالیات بەر داهاتی پێ ئیبالغ بکری مەتابقی تەشخیســی 

کۆمیســیون ماڵیاتێک کە بۆی تەعین کراوە بە فەوری تەحویلی سەندووقی 

ماڵیــە نــەدا و دەو مەوزوعە دا خۆگیــری بکا جەریمەی تەئخیــری بۆ تەعین 

دەکرێ؛ لەبەر ئەوە لە ئاغایان مۆعیدیان ماڵیاتی ڕەجا دەکەم کە بۆ تەحویلی 

ماڵیات پێش دەستی بفەرموون کە ئیحتیاج بە جەریمە نەبێ . 

ـ عیلمی رەئیسی ئیدارەی ماڵیە کوردستان مەهاباد ـ 

ڕۆژنامەیکوردستان،ژمارەی١٤،الپەرەی٤،چوارشەممەی٢٤ڕێبەندانی

١3٢٤،)١3یفێوریەی١9٤٦ز(

عینوانی نوورساوە بۆ ریاسەت جمهور

بەپێــی دەســتوری ژمــارە ١١59 / ڕێکەوتــی ١3٢4/١١/٢٢ کۆمیتەی 

مەرکــەزی حیزبــی دێموکراتی کوردســتان ،لە کاتێک دا میللــەت بیهەوێ 

دەردی دڵی خۆیان یا ئیحساساتێک بە نووسین پێشکەشی رەئیس جمهوری 

کوردستان بکەن، عینوانی نوورساوە تەنیا دەبێ : )رەئیسی جمهور( بێت . 

کۆمیتەی مەرکەزیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
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ڕۆژنامەیکوردستان،ژمارەی١5،الپەڕەی٤،شەممە٢7یڕێبەندانی١3٢٤،

)١٦یفێوریەی١9٤٦ز(

 ئاگاداری

 لەتــەرەف هەیئەتــی میللــی کوردســتانەوە قــەرارە درا کەلیــرە بەو الوە 

سەرەخۆشی کردن دەبێ بە ئەمری شەرعی ئیسالم بێ.

مــردوو دار حەقــی نییە بــە هیچ جۆرێــک زەحمەت  و مەخاریج بکێشــێ 

مەجلیســی سەرەخۆشــی بۆ پیاوان دەبــێ لە نیزیکرتین مزگــەوت دابرنێ 

 و نابــێ پەزیرایی لە سەرەخۆشــی کەران بکرێ؛ هەروەکو شــەرع دەفەرموێ 

مەجلیســی سەرەخۆشــی رەســمەن ڕۆژێکە . ئەو قەرار دادە بۆ هەموو شــار و 

دێهاتی کوردستان حوکمی هەیە .

٢4ی ڕێبەندامی ١3٢4

رەئیسی هەیئەتی رەئیسەی میللی کوردستان

حاجی سەید بابا شێخ

رۆژنامەیکوردستان،ژمارەی١5الپەڕەی٤،شەممەی٢7ڕێبەندانی١3٢٤،

)ی١٦فێوریەی١9٤٦ز(

ئاگاداری

بەتەواوی زانایانــی بەڕێز ی کورد ڕادەگەیندرێت بۆ بەکارهێنانی وشــەی 

کوردی کە تا ئەوڕۆ وەکار نەهێندراوە دەبێ لەپێشــدا بە هەیئەتی فەرهەنگی 

پێشــنەهاد بکرێ و لەوێدا تەســویب و ئیجازەی وەکارهێنانــی بدرێ. کەس 

حەقی نیە وشەیەک ڕوون نییە دەکاری بێنێ . 
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ڕۆنامەیکوردستان،ژمارەی١7الپەڕەی٤،چوارشەممە١یڕەشەمهی

١3٢٤،)٢٠یفێوریەی١9٤٦ز(

ئینتساب 

جەنابی ماموستا مەال حسین مەجدی بە سەرۆکی ئیدارەی عدڵیە مەهاباد 

ئینتساب کرا  و حوکمی بە ژمارەی ١3٠7 بڕواری ٢7-١١-١3٢4 بۆ ناردرا . 

ڕۆژنامەیکوردستان،ژمارە٢٢،الپەڕەی٤،دووشەممە،١3ی

ڕەشەمە١3٢٤ی،)٤یمارسی١9٤٦ز(

ئاگاداری

لەســەر قەراری کۆمیتەی مەرکەزی بە تەواوی کوردستان ڕادەگەیندرێت 

هەرماڵێک کە لە خاریج )خاریج لە کوردســتان( وارید دەبێ بە جۆرێکی کە 

کۆمیتەی مەرکەزی مەعلوومی کردوە ، ئیدارەی گومرگی کوردستان حقوقی 

دەوڵەتــی لێ دەســتێنێ  و هــەر ماڵێکی خاریجــی ئەگــەر الی بازەرگانان 

مەوجودە پێویســتە بە فەوریەت بە ئیدارەی گومــرگ خەبەر بدەن چونکە لە 

کاتێکدا ئەگەر ماڵی خاریجی بێ مۆری گومرگی ببیندرێ موتابقی مقەڕەراتی 

گومرگی کوردستان مجازات دەکرێ .

کۆمیتەی مەرکەزی حیزبی دێموکراتی کوردستان
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ڕۆژنامەیکوردستان،ژمارەی٢٦،الپەرەی٤،دووشەممە،٢7یڕەشەمەی

١3٢٤،)١8یمارسی١9٤٦ز(

ئاگاداری

بەهۆی ئــەو نوورساوە لە قەراری کۆمیتەی مەرکــەزی حیزبی دێموکراتی 

کوردســتان بە تەواوی قەپانداران  و دەاڵڵــەکان ڕادەگەیندرێت لەو وەختە دا 

کە دەست بە کڕینی توتن دەکرێ دەاڵاڵن بە پێچەوانەی پێشوو دەبێ پووتی 

توتن متەنیک دەاڵڵی یانی 5  قڕان لە کڕیار  و 5  قڕان لە خاوەن توتن بستێنن 

لــەوە زیاتر حەقیان نییە  و هەروەها قەپاندارەکانیش بە غەیری تای دوو ڕیاڵ 

نەبێ بە هیچ ناوێکی دیکە مەســەلەن بە نێوی بارانە  و فروفێڵی دیکە حەقی 

ئەستاندنی بەهایەکی دیکەیان نییە  و لە کاتێک داکەسێک بەو قەرارانە ڕازی 

نەبێ حکومەتی کوردستان بۆخۆی بە فەوری ئەوانە دادەمەزرێنیت.

 

کۆمیتەی مەرکەزی حیزبی دێموکرای کوردستان

ڕۆژنامەیکوردستان،ژمارەی٢٦،الپەڕەی٤،دووشەممەی٢7ڕەشەمەی

١3٢٤،)١8یمارسی١9٤٦ز(

 ئاگاداری

بــە بۆنەی ئەوە کە ئەســپابی بازەرگانــی لە مەنتیقەی کوردســتان دا زۆر 

مەوجــودە لەو بڕوارە دا بــە تەواوی بازەرگانانی کوردســتان ڕادەگەیندرێت تا 

دەستووری دوایی هیچ کەس حەقی وارد کردنی ئەو چەند شتانەی خوارەوەی 

نیە .

 ١  ماڵی گەزی لە قەبیلی خوری و لۆکە ، وەتەنی و خاریجی و هەموو نەوعە. 

 ٢  بلوریاتی  چینی و هەموو نەوعە.
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 3 کرمیت.

لە کاتێــک دا کەســێک پێچەوانەی ئەو دەســتور العملە ماڵــی وارید بکا 

ماڵەکــەی بــۆ جێگایەکی کە لێــی هێنــاوە دەگێردرێتــەوە و ٢٠ پوتیش بە 

قازانجی دەوڵەتی کوردستان لێی دەستێندرێت زمنن ئەو حوکمەیە لە ٢4 ی 

ڕەشــەمەی ١3٢4 و لە تەواوی شارەکان دا دەبێ ئیجڕا و بە جێ بگەیندرێت و 

گومرگی مەجلیســی پێی ڕابگا و لە جێگایەک کە ئیــدارەی گومرگی نەبێت 

پێویستە ئیدارەی ماڵییە ئەو ئەمرە ئیجرا بکا .

کۆمیتەی مەرکەزی حیزبی دێموکراتی کوردستان

ڕۆژنامهیکوردستان،ژماره٢7،الپهڕهی٤،دووشهممه5یخاکهلێوهی١3٢5

)٢5مارسی١9٤٦(

ژمارە٢٠٢٠

»ده ئیجــرای ده ســتوری ژمــاره ٢٨3٨/ ٢٨- ١٢- ٢4 کۆمیتــه ی بەرزی 

مه رکه زی حیزبی دێموکراتی کوردستان دا ئه وه بۆ ده فعه ی سێهه م به ته واوی 

آغایانی مالک دێهات ڕاده گه یندڕی. که  وه کوو ده بیندرێ تائێســتا که مرتین 

قه ده مێک و کۆمه گی ده وڵه ت ده قسمه ت په رداختی ماڵیات دا هه ڵ نه هێناوه و 

ماڵیاتێکی جزئی که له ته ره ف ماڵیه وه بۆ ئێوه ته عین کراوه، هه رچه ند ده بوو 

په رداختــی ئــه و ماڵیاته فه وری بێ و بــه ته واویش ئاگادار کراون دیســان به 

سندوق ته حویل ناده ن و هه روا به ته فره و سه هل ئه نگاری ڕاده بوێرین و ده گه ڵ 

ئه وه ش که ســه ندووق ئــه وڕۆ موحتاج به پووڵه و مخارجاتێکــی زۆره. دووباره 

ده وڵه ت محض ئیرفاق ده گه ڵ ئێوه تا ١5ی مانگی خاکه لێوه ســاڵی ١3٢5 

که پازده ڕۆژ له به هاری ڕاده برێ  مۆڵه ت بۆ ئێوه قائیل بووه که له و مودەتە دا 

ئیســتفاده له وه خت بکــه ن و ماڵیاتی خۆتان وه کوو پێوراگه یوه به ســندووق 

ته حویڵ بده ن؛ هه رگاە له مودەی نیوبراو ته جاوزبکا لێتان مه علووم بێ که به 

وه سیله ی مه قاماتی هێزو شاره وانی ده گه ڵ ئێوه معامله ده کرێ که به رله ئه وه 
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ئومیده وارین که کارێکی وانه که ن کار بگاته ئه ومه قامه ی.

ڕه ئیس ئیداره ی دارایی کوردستان-   عیلمی

ڕۆژنامهیکوردستان،ژماره٢8الپهڕهی٤،چوارشهممه7یخاکهلێوهی

١3٢5،)7یمارسی١9٤٦(

»ئاگاداری 

بــه دوای ئاگاداری ژمــاره ١٨٢٨ بەرواری ٨- ٢- ٢4 بــه ته واوی ئه هالەی 

خۆشه ویســت ڕاده گه یندرێــت ئیــدارەی گو مەرگی مه هاباد به ســه رۆکیی 

ئیرباهیم فه همی له خانووبه رە ی ئیداره ی توتنێ  داندراوه و له و ڕۆڕا به ڕه سمی 

خه ریکی کارن. پێویستیه که ســانێکی کاری گومرگیان بێت به وه ی مراجعه 

بفرموون.

کۆمیته ی مه رکه زی حیزبی دێموکراتی کوردستان

هه ربه دوای ئــه و ئاگادارییه دا له هه مان ژماره ی ڕۆژنامه ی کوردســتان دا 

باســی دامه زراندنی ئیداره ی گومرگ له شــاری نه غه ده و خانێ )پیرانشــار( 

ده کا:

مودیری موحته ره می چاپخانه ی کوردستان

له الیه ن گومرگی کوردســتان ئیداره ی گومرگ له شــاری نه غه ده و خانی 

به رقه رار کرا. سه رۆکی ئیداره ی گومرگی نه غه ده ئاغای میرآخوری و سه رۆکی 

ئیداره ی  خانی ئیساعیلی ساڵحییه . بۆ خه به ردان به عه رز ده گا. 

سه رۆکی ئیداره ی گومرگی مه هاباد، فه هیمی
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ڕۆژنامهیکوردستانژماره٢9،الپهڕهی3،

شهممه١٠یخاکهلێوهی١3٢5)3٠یمارسی١9٤٦(

ئاگاداری 

برایانی خۆشه ویســت و نه خوێنده وار که تا ئێســتا له بــه ر نه بوون و یا زوڵم 

بلــەوەزەکان نه یانتوانیوه له نیعمه تی زانســت و فه رهه نگ به هره وه ر بن، ئه وه 

بنابه ئه مری موباره کی پێشــه وای به رزو قه راری کۆمیته ی مه رکه زی حیزبی 

دێموکراتی کوردســتان، له هه وه ڵی ســاڵی تازه ١/ ١/ ١3٢5 چه ند پۆل له 

مه دره سه ی کوردستان، شه وانه بۆ نەخوێنده واره کان کراوته وه.

 بــه هۆی ئه و نورساوه پێو ڕاده گه ێندرێت که شــه وانه مره تب حازربن تا له 

مده یەکی که م دا زمانی دایکی خۆ فێربن. هیوادارم که له بوونی ئه ونیعمه ته 

پێش ده ســتی بکه ن و ئه گه ر خوای نخواســته بــه پێچه وانه ی ئه و ده ســتوره 

ڕه فتار بکرێ. ئیدارەی فه رهه نگ مه جبوور ده بێ که به وه ســیله ی شاره وانی 

نه خوێنده وارن جه لب کات. 

پشکنەری فه رهه نگی کوردستان علی خرسوی.

 لەوئاگاداریەبۆمان دەردەکەوی کە حیزبی دیموکراتی کوردستان بەتەواوی 

هەســتی بەوە کردوە کە یەکیک لەســەرەکی ترین ریگاگانــی بەختەوەریی 

نەتەوەیەک بردنەســەری رێژەی خویندەواری یە.هەروەکی پێشرت ئیشارەمان 

پێ کرد کۆماری کوردســتان زمانی کوردی کردە زمانی رەســمیی ئیدارات و 

قوتابخانەکان و نووسین و هه رله و کاته دا بە بریاری حیزب و پێشەوای حیزب 

خوێنــدن بۆ کچان و کــوڕان وەک یەک ئیجبــاری کرا و لــەو ئاگاداری یەدا 

جەخت لەوە دەکاتەوە کە ئەوانەی تەمەنیان چۆتە سەرێ و بەهەر هۆکارێک 

نەیان توانیوە بخوێنن دەبێ برۆنە قوتابخانەی شــەوانە و لە کۆتایی دا ئەمری 

تێدایە کە خوێندنی ئەوجۆرە کەسانە واجبە و ئەگەر کەسیک لەو ئەمرە البدا 

لەرێگای شارەوانی یەوە جەلب دەکری بۆ قوتابخانە .



57کۆماری کوردستان  و  ئیدارەی واڵت
ڕۆژنامهیکوردستان،ژماره3١الپهرهی٤،چوارشهممه١٤یخاکهلێوەی

١3٢5،)3یئاوریلی١9٤٦(

ئاگاداری

بــه تــه واوی ئه هالــی خۆشه ویســت و ده فته ره کانــی تابعــه ی مه رکه زی 

ڕاده گه یندرێت که له هه وڵ مانگی خاکه  لێوه بەرواری ١/ ١/ ١3٢5 ده سته ی 

پۆست و تلگرافی شــنۆ به سه رۆکیی ئاغای ئه ســکه نده ری  دائیرو به رقه راره. 

ناردنی مراسالت غه یره از ›بیمه‹ بۆ شاری ناوبراو مانعی نییه و قه بووڵ ده کرێت.

سه رۆکی پۆست و تلگراف و ته لیفوون کوردستان / باباخانی
مزگێنی!

له ســه ر ئه مری حه زره تی پێشــه وای کوردســتان له ژمــاره  3٢ ڕۆژنامه ی 

کوردستان ڕا ده رسی زمانی کوردی بۆ ئه و که سانه که تازه ده ست به خوێندن 

ده که ن) پۆلی ئه وه ڵ( چاپ ده کرێ. پێویسته برایان و خوشکان که ده یانهه وێ 

نووسین و خوێندنه وه فێر بن له م نیعمه ته گه وره ئیستفاده بکه ن. 

ڕۆژنامهیکوردستان،ژماره3٢الپهڕه٤،شهممه١7یخاکهلێوهی١3٢5،

)٦یئاوریلی١9٤٦(

ئاگاداری

به  بۆنه ی ئه و ئیعالمیه  هێزی ناوه ندی دێموکراتی کوردستان له ئه شخاس

 داوته ڵه ب »پێشمه رگه« که ساحبی ئه سپی شه خسین و سابقه ن نێویان له 

هێزدا نورساوه و پاداشتیان دراوه تێ و، یا ئه شخاسێکی خه یاڵ و نه زه ریان ئه وه یه 

داخل به خزمه تی پێشــمه رگه یی بن، پێویســته به ئینتشــارو باڵوکردنه وه ی 

ئه و ئیعالمیه خۆیان به هێزی ناوه ندی کوردســتان مه عه ڕه فی و بناســێنن تا 

مه حــه ل و جێی ئه وان له هێزدا بدرێ و ته کلیفیــان که تا ئه مڕۆ مونته زربوون 

مه علووم کرێ.

سه رۆکی ستاد هێزی مه رکه زی دێموکراتی کوردستان:سەالح
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ڕۆژنامهیکوردستان،ژماره33،الپهڕهی3،دووشهممه١9یخاکهڵێوهی

١3٢5)8یئاوریلی١9٤٦(

ئاگاداری

بە برایانی خۆشه ویست دانیشتووی مه هاباد ڕاده گه یندرێت که له و بڕواره وه 

هــه ر که س منداڵی بووبێ و یا که ســێکی لێ مردبێ و خه بــه ری به ئیداره ی 

نێونــووس نه دابێ فه وری ته رشیف بە ئیداره بێنــن کاری خۆیان جێ به جێ 

بکه ن و لەوەی دووا ش ئه و ده ستووره ی سه ره وه ئیجرا بفه رموون بۆ قسمه تی ژن 

هێنان و ته اڵق دان، ئه ڵبه ته  به مه حزه راتی ڕه ســمی خه به ر بده ن و تێبکۆشن 

که هه میشــه کاریان به  صحیحی و ڕه ســمی جێ به جێ بێ که ئه و ئیداره 

هه میشــه بۆ به جێهێنانی کاری میلله ت ئاوه له و حازره . وه خودای نه خواسته 

ئه گه ر که ســێک له و ده ســتوره خۆ بگرێ له سه ر ده ستوری کۆمیته ی به رزی 

حیزبــی دێموکراتی کوردســتان موافق قانوونی حیزبــی جه ریمە و مجازات 

ده کرێ.

سه رۆکی ئیداره ی کوللی نێونووسیی کوردستان

یوسفی

ڕۆژنامهیکوردستان،ژماره33،الپهڕهی3،دووشهممه،١9یخاکهلێوهی

١3٢5)8یئاوریلی١9٤٦(

ئاگاداری

به تــه واوی ئه هالی موحته ره مــی مه هابادو ئه تراف مخصوصا ســاحیبانی 

باغــات میــوه ڕاده گه یندرێت که جێگای فرۆشــتنی میــوه مه یدانی عه باس 

ئاغا ته عین کراوه پێویســته ته واوی مێوه فرۆشان له  مه وقعی هێنانی میوه له 

مه یدانی نێو براو میوه خه ریدو فرۆش بکه ن و ئه ڵبه ته هیچ که س حه قی نییه 

له محلی دیکه میوه بفرۆشێ.

سه رۆکی شاره وانی مه هاباد  / خورسه وی



59کۆماری کوردستان  و  ئیدارەی واڵت
ئاگاداری

له ســه ر قه راری کومیسیونی ئه نجومه نی شــاره داری که له بڕواری 7/ ١/ 

١3٢5 به حه زووری قه ســابانی شار له ئیداره ی شاره داری ته شکیل دراوه له 

تاریخ ١٦ی خاکه لێوه ی ١3٢5 تا هه وه ڵی مانگی خه رمانانی ١3٢5 نرخی 

گوشــت مه ڕو بزن سیه ی له قه راری ســێ مته ن ) کیلۆی پازده  قران( ته عین 

کــراوه. له و بڕواره وه بــه ئه هالی خۆشه ویســت ڕاده گه یندرێت که هه رکه س 

له قه ســابانی شــار له و میزانە زیاتریان فرۆشت یا حه یوانی الوازو نه خۆشیان 

کوشته وه به ئیداره ی شــاره داری ڕابگه یه نن تاکەسانەی ته خه لوفیان کردوه 

جه ریمــه و ته نبیــه  بکرێن و له ســووره تێک دا به شــاره داری خه بــه ر نه ده ن 

تقصیریک مته وەجێی ئه و ئیداره یه  نییە.

سه رۆکی شاره وانی مه هاباد 

خورسه وی

ڕۆژنامهیکوردستان،ژماره38،الپهڕه٤،دووشهممه٢یبانهمهڕی١3٢5

)٢٢یئاوریلی١9٤٦(

ئاگاداری

بــه دوای ئاگاداری ژمــاره 53- ١٨/ ١٠/ ١3٢4 بۆ بیرهێنانه وه ی خه ڵکی 

شــاری به ته واوی برایانی خۆشه ویســت دووباره ڕاده گه یندرێ هه رکه س له 

نێو شاردا تفه نگ یا ده مانچه باوێژێت به  خسوس له شه وێ دا به پێی قانوون 

زیندانی و جه ریمه ده کرێ.

١3٢5 / ٨١٢- ٢١/ ١

فه رمانده ی هێزی ناوه ندی

نانه وازاده
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ڕۆژنامەیکوردستان،ژماره39الپهڕه٤،

چوارشهممه٤یبانهمهڕ١3٢5،)٢٤یئاوریلی١9٤٦(

ئاگاداری

به  ته واوی دانیشتوانی خۆشه ویستی شاری مه هاباد ڕاده گه یندرێت ئاغایان 

کــه له که ناری خیابــان مڵکیان هه یه و نیوه ته واو یا ئینکــی  خه رابه یه،  ده بێ 

هه تا ١5 ڕۆژ چاکیــان بکەنه وه  و پیاده ڕه وی پێش موڵکی خۆیان که موحتاج 

به ته عمیره ته عمیری بکه ن و، زیمنه ن ده بێ نه وعێکی وای دروست بکه ن که 

مه نــزه ره ی خیابان ناحه ز نه کا. له ســوره تێک دا تا ئاخری ئه و موده ته ته عین 

کراوه ســاحیب موڵک ئیقدام بــه ته عمیریان نه کا شــاره داری ناچار بۆخۆی 

دروستیان ده کاو هه رچه ند مه خارجی ببی له ساحیب موڵک ده ستێنێته وه.

سه رۆکی شاره داری 

خورسه وی

ڕۆژنامهیکوردستان،ژماره39،الپهڕهی٤،

چوارشهممه،٤یبانهمهڕی١3٢5،)٢٤یئاوریلی١9٤٦(

ئاگاداری 

له ســه ر قه راری کۆمیتــه ی مه رکه زی حیزبــی دێموکراتی کوردســتان، 

ده وڵه تی کوردستان ده نه زه ری گرتوه توتنی ده ره جه ١ له قه راری هه ر کیلۆ ٢ 

مته ن و تووتنی ده ره جه٢ قه راری هه ر کیلۆ١4 قران بکڕێ. کەسانێکه به  غێراز 

ده وڵه تی کوردستان تووتنی بفرۆشێ و خاریج بکڕێ، سه دی په نجای قیمه تی 

تووتنه که ی به نێوی حقوقی گومرگی له فرۆشه نده ی وه رده گرێ.

له مه وقعی خه ریددا جێگای ته حویل دانی تووتن مه علوم ده کرێ.

سه رۆک ئیداره ی دووخانیه ی مه هاباد 

فه تاح قازی



61کۆماری کوردستان  و  ئیدارەی واڵت
ڕۆژنامهیکوردستان،ژماره٤٠،الپهڕهی3،شهممه7یبانهمهڕی١3٢5،

)٢7یئاوریلی١9٤٦(

ته سویبی قانوونی مجازات

به رابــه ر به  ئه مرییه ی ژماره ١٦٠7- ١/ ٢/ ٢5 کۆمیته ی مه رکه زیی حیزب 

دیوانی حرب هێزی دێموکراتی تشکیل و قانوونی مجازاتیش وه ک له خواره وه 

نورساوه ته سویب بوو: قانوون

ماده ١- جاسوســی که به یه قین گه یشت جه زای ئه و ئیعدامه، ئه ما ئه گه ر 

ده لیلی ته خفییف له کاردا بنب ته واوی دارائی ئه و که سه ده بێته هی ده وڵه ت، 

یان زیندانی به کار له شه ش مانگه وه تا مردن.

ماده ی ٢- مه ستی و هه رزه یی له ده ڕۆژه وه تا یه ک مانگ زیندانی له گه ڵ 

کارو له په نجا تا دووسه د قه مچی. هه ر نۆبه ی له په نجا قه مچی زیاتر نه بێ.

ماده ی3- دزین یا له نێو بردنی ماڵی ده وڵه ت له چاو ئه و گوناحه  که کردوویه 

ئیعــدام یان هه ڵگرتنی دارائی ئه و که ســه بۆ ده وڵه ت و یــا زیندانی به کار له 

دوومانگه وه تامردن. له هه موو حاڵدا ده رکردن له سه رخزمه ت. کەسانێک که 

به تفه نگ و یان ئه ســڵه حه یه کی شه ڕەوە جه رده یی و ڕێگری و یان دزی بکه ن 

ئه وانیش جه زایان هه روایه.

ماده ی 4- زۆر هێنان بۆ هاوســه ر یان که سانی  دی یه ک ساڵ زیندانی به 

کارو لێ ئه ستاندنه وه ی ئه وه ی که سه ندوویه.

مــاده ی 5- تریاک کێشــان بێبه ش بوونــی له ته واوی حقوقــی مه ده نی 

ئه وانه ش که له سه ر خزمه تن ئه گه ر له دوایه  دا فێری تریاک بن له  دوای یه ک 

ساڵ زیندانی به کار له سه ر خزمه ت ده رده کرێ.

ماده ی ٦- هه اڵتن له شه ڕداو ئه سڵه حه  به دوژمن دان جه زای ئیعدامه.

ماده ی 7- سزای خەیانه ت به میلله ت یان ده وڵه ت یان نیشتان ئیعدامه 

ئه ما ئه گه ر ده لیلی ته خفیف له به ین دا بێ وه ک له ماده ی ١ نورساوه ڕه فتار 

ده کرێ.
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ماده ی ٨- ده ســتدرێژی به نامووسی خه ڵک جزای هه ر به و جۆره یه  که له 

هه یئه تی ڕه ئیسه ی مللی دا گوزراوه.

ماده ی 9- به رتیل وه رگرتنیش هه روه ها.

تێبینــی١: ته واوی گرتــووان ) دوکتور، لیســانس، دیپلومه و ناقص نه بێ( 

له ڕۆژی گیرانه وه به ئه مری ئه و مه قاماته ی که ســه الحییه تیان هه یه  ممکنه 

کاریان پێ بکرێ ئه ما ڕۆژێ له شه ش ساعه ت زیاتر نا و ڕۆژانی ته عتیلیش 

هه رنا.

تێبینی ٢: ئه فسه ران و نه فه راتی هێزی دێموکراتی کوردستان و جاسوسانی 

خــارج ئه گــه ر یه کێک له و گوناحانه یــان لێ ڕووبدا هه ر لــه دیوانی »حرب« 

پێ ڕاده گه ن خه ڵکــی خارج له هێزه وه ش به پێ فه رمانی ڕیئاســه تی معظم 

جمهور ئه و دێوانه حوکمیان ده کات.

ئه وا بۆ ئاگاداری ته واوی هێزی دێموکراتی کوردستان ئه و قانوونه چوار جار 

له دوای  یه ک  لــه ڕۆژنامه دا چاپ و باڵو ده کرێتــه وه. خودا بکات هیچکه س 

یه کێ له و گوناحانه ی لێ ڕوونه دات ده نا حه مته ن به و مجازاته ی که نوورساوه 

گرفتار ده بێ.

سه رۆکی دیوانی حربی هێزی دێموکراتی کوردستان: ابراهیم صالح

ڕۆژنامهیکوردستان،ژماره٤٦،الپهڕهی٤،شهممه٢١یبانهمهڕی١3٢5

)١١یمەی١9٤٦(

ئاگاداری

به هــۆی ئه و نورساوه به دوای به خشــنامه ی ژماره.... به تــه واوی ئه هالی 

ڕاده گه یندرێت ده ســتوری ژماره ٢٢3٠ بۆ واردکردنی ماڵی وه ته نی له ســه ر 

قــه راری کۆمیته ی مه رکه زی لەودەکریت و هه رکه س ماڵ وارید بکا به قاچاغ 

حیساب ده کرێ و موته خه لفین مه جازات ده کرێت.

کۆمیته ی مه رکه زی حیزبی دێموکراتی کوردستان
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ڕۆژنامهیکوردستان،ژماره٤8،الپهڕه3،

شهممه٢8یبانهمهڕی١3٢5،)١8یمەی١9٤٦(

ئاگاداری 

به هۆی ئه ونورساوه  له ســه ر فه رمانی موباره کی » جمهوریه تی کوردستان 

» به ته واوی میلله تی خۆشه ویســتی کــورد ڕاده گه یندرێت هه ر که س به بێ 

ئاگاداریی حکومه تی کوردســتان تووتن یا تریاک واردی مه ناتقی حکومه تی 

ئازه ربایجــان بکا قاچاغه و ئه گه ر ماڵه که ی لێ بگیرێ شه خســی ســاحیب 

ماڵ  عالوه له وه که جه ریمه ی قانوونی لێ ده ســتێندرێ به مجازاتیش ده گا، 

خۆ لــه کاتێکدا حکومه تــی ئازه ربایجانیش بێتوو له ڕێــگای یه کێتی کوردو 

ئازه ربایجانه وه  لێیان خۆش بێت و ماڵه که یان بداته وه حکومه تی کوردســتان 

بــه هیچ جۆرێک لێخۆش بوونی نابێ زیمنــی زه وت کردنی ماڵه که ی زۆر به 

توندیش به مجازاتی خۆیان ده گه ینێ.

کۆمیته ی مه رکه زی حیزبی دێموکراتی کوردستان

ڕۆژنامهیکوردستان،ژمارە٤8،الپهڕه٤،

شهممه،٢8یبانهمهڕی١3٢5،)١8یمەی١9٤٦(

ئاگاداری

به گوێره ی ئه وه که  ماڵی گزی حاڵی حازر له مه نتیقه ی کوردستان دا زۆره 

له به ر ئه وه له ســه ر قه راری کۆمیته ی مه رکه زی و موافقه تی سه رۆکی معظم 

جمهور بۆ پێشــگیری له زه ره رو خه ساره تی ئه وانه ی جنسیی قطورەیا زۆره به 

تــه واوی میله ت ڕاده گه یندرێت له و بڕواره هه تــا هه وه ڵی مانگی 9/ ٢5 هیچ 
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کەس حەقی واریدکردنی مالی گزی لەهیچ جێگایه کی نییه و بێتو که سێک 

به رخالفی ئه و ده ســتووره ڕه فتار بکا سه هله  که  ماڵه که ی له الیه ن گومرگه وه 

ته وقیف ده کرێ به لکوو زۆر به توندیش مجازات ده کرێ.

کۆمیته ی مه رکه زی حیزبی دێموکراتی کوردستان.

ڕۆژنامهیکوردستان،ژماره5٤،الپهڕه3،چوارشهممه١5یجۆزهردانی

١3٢5،)٦یژوئەنی١9٤٦(

ئاگاداری ژماره  53، بەروار ٦- 3- ٢5

له ســه ر قه راری ژماره 4٦ی وه زارتی بێهداری پێویســته ئه و که ســانه که 

منداڵیان آبله کوبی ده که ن ڕۆژانی دووشــه ممه و پێنج شــه ممه سه عات 4ی 

پاش نوێژێ بۆ ته لقیحی ئابله کوبی به بیهداری مراجعه بکه ن.

سه رۆکی ئیداره ی بیهداری کوردستان

 دوکتور مبرصی

ڕۆژنامهیکوردستان،ژماره55،الپهڕهی٤،شهممه١8یجۆزهردانی١3٢5،)

9یژوئەنی١9٤٦(

ئاگاداری 

بــه دوای ئــاگاداری ژمــاره 3٠٨- ١١/ ١/ ٢5 پۆلــی 3ی هێزی ناوه ندی 

جمهوری کوردســتان به هه موو برا خۆشه ویسته کان ڕاده گه ینێ که پۆل به م 

شه رتانه ی ژێره وه پێشمه رگه ڕاده گریت: 

الف( هه تامو مکینه  سه ڵت و بێ ژن و منداڵ بێت.

ب( ته مه نی نابێ له ١٨ که مرتو له 3٠ زیاتر بێ.

ج( خاوه نی ئه خالقی چاک و به ده نی ساغ بێ.
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وه سائیل زینده گی و به خێوکردنی پێشمه رگه له ته ره ف دەوڵەتی جمهوریه 

کوردستانەوەتعین کراوە بەوجۆرەیە:

الف( نان و چێشت و مه نزڵ و به رگ و قه ند و چاوتوتن و کاغذی سیغارو ته واوی 

وه سائیلی زینده گی که بۆ پێشمه رگه ی ده وڵه تێکی ئابڕوومه ند پێویست بێ، 

فه راهم و حازره.

ب( مواجبــی مانگانــه ی پیــاده ١5 مته ن. ســوار ئه گه ر ئه ســپ و زینی 

شه خسی بێ ٢5 مته ن له هه موو سه ری مانگ دا وموره ته ب وه ری ده گرن. 

ج( دوای خامته خزمه تی چوارمانگه و فێربوونی ته علیاتی پێشمه رگایه تی 

ئه گه ر چوو بۆ مه مئوریه ت غه یر از  جیره ی ده وڵه ت ڕۆژی مته نێکی فوق العاده 

ده درێتی.

کاســانێک خاوه نی ئه و شــه رتانه ی ســه ره وه ن پێویســته خۆیان به پۆلی 

3ی هێزی ناوه ندی معه ڕەفی و بناســێنن تا به خزمه تی مەقه ده س و مه رامی 

پێشمه رگایه تی موفته خه ر بکرێ.

فه رمانده ی پۆلی 3ی هێزی ناوه ندی: سه الح

ڕۆژنامهیکوردستان،ژماره59،الپهڕهی3،دووشهممه٢7یجۆزهردانی

١3٢5،)١8یژوئەنی١9٤٦(

به خشنامه

له ســه ر ده ســتوری وه زیــری بــه رزی جه نگ به تــه واوی برایانــی کوردو 

هاونیشــتانانی کوردســتان ڕاده گه یه ندرێت که هــه رگاه کارێکی خیالفی 

ئوسوولی دێموکراســی و برایه تی له الیه ن مه مئوورینی هێزی کوردستان لە 

پێشــمه رگه یا ئه فســه ر نیســبه ت به ئه فرادی نه ته وه ی کورد ڕووبدا یا داوای 

ڕشــوه و غه یره بۆ پێکهێنانی کاروبار بکه ن پێویســته به زوویی مقاماتی هێزو 
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ئــی دیکه له حه قیقه تی موزوع ئاگادار بفه رمــوون؛  وەئیال به پێچه وانه ی ئه و 

به خشــنامه ئه گه ر ڕه فتار بکرێ قه تعه ن موجازات هــه ردووک ال به ئه ندازه ی 

یه ک ده بێ.

معاوینی حزب  وه زاره تی جه نگ کوردستان: جه عفه ر که ریمی

ڕۆژنامهیکوردستان،ژماره٦9،

الپهڕە٤،یهکشهممه3٠یپووشپهڕی،١3٢5

ئاگاداری

ژماره  ٢١9٨ /٢٠-٢5-4

چونکه مه تابقی مه عموول هه ر عه ریزه یه ک له ته ره ف ئه شخاس به ئیداراتی 

ده وڵه تی بدرێ ده بێ ته مربێکی یه ک ڕیالی پێوه ئیلساق بکرێ. له به ر ئه وه ی 

به ئیتالع عموم ڕاده گه یندرێت که له وه ی به دواوه عه رزو حاڵی به عینوانی هه ر 

ئیداره یــه ک ده بێ ته مربێک یه ک ڕیالی پێوه الصاق بکه ن و ضمنا به ته واوی 

ئیدارات ده وڵه تی عه رزکرا که به عه رزی حاڵی بێ ته مربی ئه شخاس ته رتیبی 

ئه سه ر نه ده ن. پێویسته ته واوی ئه شخاس مه تابقی ئاگاداری سه ره وه ئیقدام 

به ته قدیمی عه رزو حاڵی خۆیان به ئیداراتی ده وڵه تی بکه ن و بۆ کڕینی ته مرب 

یه ک ڕیاڵی به ئیداره ی دارایی مراجعه بفه رموون.

سه رۆکی ئیداره ی دارایی کوردستان: علم
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ڕۆژنامهیکوردستان،ژماره7١،الپهڕهی٤،

یهکشهممه٦یگهالوێژی١3٢5،)٢8یژوئیهی١9٤٦(

ئاگاداری

 به ته واوی ئه هالیی موحته ره مــی مه هاباد و ئه ترافی ڕاده گه یندرێت چۆن 

قه رار دراوه ته واوی ئه رمه نیان بۆ نیشــتانی خۆیــان بگه ڕێنه وه، هه ر که س 

حه ق حیســابێکی ده گه ڵ وان هه یه به زوویه کــی زوو ده گه ڵیان جێ به  جێ 

بکه ن که ده مه وقعی ڕویشتنیان دا مه حته ل نه بن.

له ته ره ف فه رمانداری مه هاباد: تقفی

ڕۆژنامهیکوردستان،ژماره75،الپهڕه٤،

یهکشهممه٢٠یگهالوێژی١3٢5،)١١یئوتی١9٤٦(

ئاگاداری ژماره 3٢/١٦-5-١3٢٦

له بڕواری نه رشی ئه و ئاگادارییه وه به ته واوی قه سابان ڕاده گه ێندرێت که 

پێویسته هه ر حه یوانێکی ده کوژریته وه به ده ستووری دامپزشکی و له معاینه 

ده رچێت و هه رکه ســێک حه یوانــات له هه ر قه بیل به عینوانــی تیجاره ت له 

مه هاباد بۆ خاریج صادر بکا، پێویســته ئه ویش ته حتی نه زه ری دامپزشکیی 

کوردستان ئه نجام بدرێ، که سانیکی خیالفی قانوون بیطاری ڕه فتار بکه ن به 

پێی  مقرراتی دێموکرات مجازات و جه ریمه ده کرێن.

سه رۆکی کشاو رزی کوردستان: وه لی زاد

ڕۆژنامهیکوردستان،ژماره75،الپهڕەی٤،

یهکشهممه٢٠یگهالوێژی١3٢5،)١١یئوتی١9٤٦(

ئاگاداری 

به عموم میللی که لیمی یانی دانیشــتوی مه هابــاد ڕاده گه یه نم که له ژێر 

حیایه تی حه زره تی پێشــه وای معظــم و مه حبووبی کوردســتا ن و نه زه راتی 
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ئیــداره ی موحته ره می فه رهه نگ ، به ئیجازه له مه قاماتی به رزی کوردســتان 

مه دره ســه یه ک به ناوی تێکه ڵی کــوردی و عیربی ده که ینه وه و پێویســته له 

بــەڕواری ئه و ئاگادارییــه وه منداڵی خۆتــان چ کوڕ چ کچ بــه ده فته ری ئه و 

مه دره ســه که ڕووبــه ڕووی عیاره تــی داودزاده یــه مه عه ڕه فی و به ســه بتی 

بگه یه نن، له غه یری ئه و ســووره ته دا مه جبوور ده بین به وه ســیله ی شاره وانی 

حازر دەکرێن.

مودیرو سه رپه ره  ست مدرسه ی عربی: داوودزاده
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کورتەباسیکلەسەر
گهاڵڵهیکۆمیسیۆنیقهزاییو
قانوونیسزادانیگشتی

ساڵی٦٠-٦١
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دوای سەرکەوتنی شۆڕشی ساڵی ١357 ی گەالنی ئێران و 

دەستپێکردنەوەی خەباتی ئاشکرای حیزبی دێموکڕاتی کوردستان ، حیزبی 

دێموکرات له  قۆناغێکی دیکه ی خه بات دا دیسان ئه رکی به ڕێوه بردنی واڵتی 

که وته  سه رشان؛ به تایبه تی که  کۆماری ئیسالمی شه ڕی به  ناحه قی به سه ر 

گه لی کورد له  رۆژهه اڵتی کوردستان دا سه پاندو کوردستانی له  هه موو 

بارێکه وه  )ئابووری، فه رهه نگی و په روه رده ، ته نانه ت هاتوچۆو ،راگواسن( 

ئابلۆقه  دابوو. له وقۆناغه  هه ستیارو ناسکه دا حیزبی  دێموکراتی کوردستان 

دوو ئه رکی گرینگی که وتبوونه  سه رشان: هه م ده بوایه  له  به رامبه ر هێرشی 

سوپای کۆک و پۆشتەی کۆماری ئیسالمی دا دیفاع له  کوردستان و مافه کانی 

خه ڵکی کوردستان بکاو هه م کاروباری رۆژانه ی خه ڵک ئیداره  بکا، واته  

به ڕێوه به ری واڵتی که وتبووه  سه رشان، چونکه  له  کوردستان بۆشایی 

ده سه اڵت و حوکمڕانیی ده وڵه ت به  ته واوی دیار بوو و زۆربه ی ئیداره و 

شوێنه  گشتی یه کان که  حکوومه ت ده بوایه  ئیداره یان بکا، یان بە تەواوی 

داخرابوون، یان وه ک له کۆڵ خۆکردنه وه  کاریان ده کرد.
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له  قۆناغێکی وا هه ستیاردا حیزبی دێموکراتی کوردستان که  حیزبی 

هه ڵقواڵو له  ناخی کۆمه اڵنی خه ڵکه وه  بوو، شانی وه به ر هه ر دوو 

بەرپرسایەتی داو، به  پێی توانای خۆی هه وڵی دا به  وه ڕێ خستنه وه ی 

ئیدارات و قوتابخانه کان و نه خۆشخانه کان بۆشایی ده سه اڵت و حاکمیه ت پڕ 

بکاته وه .

دامه زراندنی نه خۆشخانه ی شۆڕش، په ره وه رده و بارهێنانی مامۆستایانی 

شۆڕش و چاپی کتێبی ده رسی به  زمانی کوردی و رێکخستنه وه ی کۆمه ڵگه  

له  بواری پێوه ندی یه  کۆمه اڵیه تی یه کانه وه و چاره سه ری کێشه کان له  رێگه ی 

رێکخراوه کانی حیزبه وه ؛ ئەمانه و ده یان کاری دیکه  له  کاره  به نرخه کانی 

حیزبی دێموکراتی کوردستان له و قۆناغه دا بوون.

له  هه ل و مه رجێکی ئاوادا که  شه ڕێکی قورس له الیه ن کۆماری 

ئیسالمی یه وه  به  سه ر خه ڵکی کوردستان دا سه پابوو هه ر وه کی گوترا ئه رکی 

قورسی بەرگری و به ربه ره کانیی شه ڕو رێکخستنی کاروباری نێو کۆمه ڵگه ی 

کوردستان که وتبووه  سه رشانی حیزبی دێموکرات. بۆیه  رۆژبه رۆژ ئه و حیزبه  

هه وڵی ده دا به  به رنامه کانی خۆی دا بێته وه و باشرتو رێک وپێکرتیان بکا 

بۆ ئه وه ی بتوانێ خزمه تی زیاتر به  کۆمه ڵگه  بکا. ئەوەتا هەر لە پێشەکیی 

قانوونی سزادانی گشتی دا لەگەڵ ئەوە ئیشارەی بەسزا کردوە دەڵی 

تەمبێیی بۆ کەسەیە کە لە ڕێوشوینی دیاریکراو الی دابێ و، ڕوونی دەکاتەوە 

کە مەبەست لە هەموو ئەمانە ئەوەیە کە هەمووئه ندامانی کۆمه ڵ لەبەرامبەر 

ئەو قانوونەدا وەک یەکن و مەبەستی سەرەکیی ئەو قانوونەی بەم شێوەیە 

دەربڕیوە: 

لەهەلومەرجی ئیستادا دەبێ بەهەموو تواناوە بۆ نیشاندانی ڕێگای ژیانی 

نوێ هەول بدرێ و ئەوانەی لە ڕێوشوێنی دیاریکراو الدەدەن بە زووترین کات 

سزا بدرین.

قانوونی سزا، یان سزادان لقێکە لە قانوونی گشتی )عمومی( کە باس 



73گه اڵڵه ی کۆمیسیۆنی قه زایی و قاوونی  
لە تاوانەکان و سزاکانی ئەوان دەکا. قانوونی سزادان بە شێوەی گشتی 

ڕێوشوێنێکە کە جوراوجۆریی تاوانەکان دەناسێنێ و کردن ونەکردنیان 

قەدەغە دەکاو سزای هەرکام لەو تاوانانە دیاری دەکا. بەمجۆرە قانوونی 

سزادان لقێکە لە قانوون کە هێندێک لە کردار یا خۆپاراسن لە کردارو 

زەمانەتی پێشگیری بەهۆی سزادان دیاری دەکا.

بە واتایەکی دیکە قانوونی سزادان پێوەندیی هەیە بە تاوانەوە، واتا 

بابەتەکەی ڕاگەیشن بەسزادانی تاوانبارانە. هەر کردارێک یا تەرکی 

کردارێک کە قانوون مەنعی کردبێ و، زیانی بە کەس یاکەسانێک یا 

بەرژەوەندیی کۆمەلگا گەیاندبێ لە روانگەی قانوونەوە دەبێ تاوانباره که ی 

سزا بدرێ، چونکە دەبێتە تاوان و تاوان سزای بەدواوە دەبێ. 

ئەوە ڕاستە کە لە قانوونی سزادان دا کەسی زیان وێکەوتوو بە 

بەرزکردنەوەی سکااڵ لە بەر دەمی دادگا بە مافی خۆی دەگا کە ئەوە 

یەکێک لە ئامانجەکانی قانوونی سزادانە؛ بەاڵم ئامانج لە تەنزیمی 

قانوونەکانی سزادان دامرکانەوەی هەستی تۆڵەکردنەوە یا تەنیا 

قەرەبووکردنەوەی زیان دیتوو لە تاوان نیە؛ بەڵکوو بەو هۆکارە کە تاوانبار 

نەزمی کۆمەڵگا تێک دەداو ئەمنیەتی کۆمەاڵیەتی و قەزایی کۆمەلگا 

دەشکێنی و پێشێلی دەکا، قانوونی سزادان لە بەرامبەری دا رادەوەستێ.

تاوان و سزا دوو ڕووی دراوێکن، وەک دوو توولەڕێ بەشێوەیەکی 

یەکسان و شان به شانی یەک  بە درێژایی میژووی مرۆڤایەتی لە تەنیشت 

یەک دا جێیان کراوه ته وە، هەر بۆیە دەوڵەتەکان بە مەبەستی ڕێکخسن و 

پاراستنی مافی گشتی کۆمەڵە ڕێسایەکیان داناوه و پەسند کردوە کە 

له وان دا باسی سەپاندنی سزا لە بەرامبەر تاوان دا کراوە. لێرەدا دەردەکەوێ 

کە قانوونی تاوان تایبەتە بە ده ست نیشانکردنی ئەو ڕەفتارەی بەتاوان 

دانراوەو، دیاریکردنی ئەو سزایە کە بۆ ئەنجامدەری ئەو تاوانە به  گونجاو 

زانراوه و بڕیاری لە سەر دراوە.
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هەر وەک پێشرت باسان کرد حیزبی دیموکراتی کوردستان ئەرکی 

بەڕێوەبەریی واڵتی کەوتبووە سەرشان و، پێ بەپێی شەڕو بەربەرەکانی لەگەڵ 

نیزامی کۆماری ئیسالمی دەبوو لە بەرامبەر تاوان و دەست دریژی دا دیفاع 

لە مافی تاک و کۆمه ڵ بکا، کە ئەویش تەنیا بە دامەزراندنی دام ودەزگای 

قەزایی و بە قانوون کردنی کۆمەڵگا دابین دەبوو.

هه ر بۆیه  له  ره شه مه ی ساڵی ١3٦٠ی هه تاوی )١9٨٠ی زایینی (دا 

ده فته ری سیاسیی حیزب گه اڵڵه ی کۆمیسیۆنی قه زایی و قانوونی سزادانی 

گشتیی په سند کرد. له  سه ره تای ئه و گه اڵڵه یه دا به م شێوه یه  باس له  

پێویستیی دانانی قانوونێک کراوە که  بتوانێ مافه کانی که سانی حه قیقی و 

حقووقی بپارێزێ:

»له  کاتێکدا ته واوی مافی مرۆڤایه تی له  رێژیمی کۆماری ئیسالمیی 

ئێران دا پێ شێل کراوه و له  هه ل و مه رجێک دا که  بزووتنه وه ی نیشتانی و 

دێموکراتیکی گه لی کورد به  هه ست کردن به  ئه رکی مێژوویی و 

شۆرشگێڕانه ی خۆی تێ ده کۆشێ که ندو کۆسپه کانی کۆمه اڵیه تی وه ال بنێ و 

کۆمه ڵی کورده واری بەرەو ژیانێکی پێشکەوتووانە بەرێتە پێش، بۆ بەرگری 

لە پاراستنی مافەکانی »اشخاص حقیقی و حقوقی« پێویستی هەیە. بەم 

هۆیەوە قانوونی سزای گشتی لەالیەن کۆمیسیۆنی قەزایی کە بەرهەمی 

تێکۆشانی بزووتنەوەی نیشتانی و دێموکراتیکی گەلی کوردە ئامادە 

کراوەو بەڕێوە دەچێ.  ئەم قانوونە لەالیەن حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە 

پەسندو تەئیید کراوەو هێزی پێشمەرگە زامنی ئیجرای ئەو قانوونەیە.« 

لەو پێشەکییە کورتەڕا دەردەکەوێ کە حیزبی دێموکرات هەر لە سەرەتای 

دامەزرانیەوە وەک حیزبێک لە دایک بووە کە وەک دەوڵەت لەگەڵ 

رێکخستی کۆمەڵگەو رووداوەکان هەڵسوکەوتی کردوەو خۆی لە بەرامبەر 

چارەنووسی گەلی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان دا بە بەرپرسیار زانیوە. 



75گه اڵڵه ی کۆمیسیۆنی قه زایی و قاوونی  
وەک چۆن لەو پێشەکی یەدا هاتوە:« بە ئەرکی مێژوویی و شۆرشگێڕانەی 

خۆی تێ دەکۆشی کە کەندو کۆسپەکانی کۆمەاڵیەتی وەال بنێ و کۆمەڵی 

کوردەواری بەرەو ژیانێکی پێشکەوتووانە بەڕێتە پێش«و هەر لێرەدا باس لە 

پاراستنی مافەکانی »اشخاص حقیقی و حقوقی« دەکاو لە کۆتایی دا دەڵێ 

ئەو قانوونە لەالیەن حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە بە پەسەند گەیشتوە، 

واتە حیزبی دێموکراتی کوردستان وەک پارملان و سیستمی بەڕێوەبەریی 

واڵت هەڵسوکەوتی کردوەو هه رله و حاڵه  دا ئەرکی جێبەجێکردنی ئەو قانوونە 

دەخاتە ئەستۆی هێزی پیشمەرگە کە لەژێر سازمان و رێبەریی حیزبی 

دێموکراتی کوردستان دایه .

گەاڵڵەی کۆمیسیۆنی قەزایی و قانوونی سزادانی گشتی پەسەندکراوی 

رەشەمەی ١3٦٠ی هەتاوی لە چەند بەش پێک هاتوە.

 پێشەکی یەکی کورت، پێناسەی کۆمیسیۆنی قەزایی 

و پێکهاتەی ئەو کۆمیسیۆنە و سەاڵحیەتەکانی کۆمیسیۆن بەگشتی و 

سەاڵحیەتی کۆمیسیۆن لە کارو باری قەزایی دا به تایبه تی بە وردی باس 

کراوە. 

 قانوونی سزادانی گشتی لە خۆ دەگرێ کە لە ٨9 

بەند »مادە« پێک هاتوەو ساڵی ١3٦١ هـ.ش )١9٨٢ی میالدی( بەپێی 

پێویستیی کۆمەڵگە ٢9 بەندی دیکەشی لێ زیادکراوە کە لە سەریەک 

١١٨ بەند  »مادە« لە خۆ دەگرێ کە تاوانەکانی جینایەت و جونحەو خیالفی 

تێدا دەستنیشان کراوەو لە پاڵ هەرکامیان دا سزای شیاوی ئەو تاوانەش 

دیاری کراوە.

ئەو قانوونە بەپێی هەل ومەرج و سەردەمی خۆی و نیازی کۆمەڵگە 

لەالیەن پسپۆڕان و شارەزایانی قانوونه وه  نوورساوەو تێکەاڵوێکە لە قانوونە 
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نوورساوەکانی ئەو سەردەمی ئێران و کۆمەڵێک عورف و عاداتی باو بۆ 

چارەسەرکردنی گیرو گرفت و کێشەکانی نێو خەڵک.

مامۆستا عەبدوڵال حەسەن زادە لە »نیو سەدە تێکۆشان »دا کە باس 

لە ئەرک و کاروباری کۆمیسیۆنی کۆمەاڵیەتی دەکا بەو شێوەیە تیشکی 

خستۆتە سەر بەشی قەزایی لە کۆمیسیۆنی کۆمەاڵیەتی دا:

» ... کارو باری قەزایی کۆمیسیۆنی کۆمەاڵیەتییش ئەگەرچی 

نای شارمەوە لە هێندێ بارەوە زیانی زیاتر لە قازانجی بوو، بەاڵم خزمەتی 

گەورەی بە چارەسەری کێشەو ناکۆکی یەکانی نێوان هاونیشتانان کردوە. 

تەنانەت پاش ئەوەش کە ناوچەی ڕزگارکراو لە دەستی پێشمەرگەدا نەماوە، 

زۆر لە هاونیشتانان چارەسەری گیرو گرفت و ناکۆکی یەکانیان هێناوەتە 

الی حیزب و لە سەردەستی بەشی قەزایی کۆمیسیۆنی کۆمەاڵیەتی  

یەکالیان کردوونه وه ، ئەمە بۆخۆی بەڵگەیەکی یەکجار ڕوونی خۆشەویستیی 

حیزبی دێموکرات لە نێو دڵ و دەروونی کۆمەاڵنی گەلی کورددایە«.

لە قانوونی سزادانی گشتی دا ئەسڵ لە سەر بێ تاوانیی کەس یان 

کەسەکان دانراوە، واتە ئەسڵ ئەوەیە کە »هەموو کەس بێ تاوانە مەگەر 

بەڵگەو دەلیلێک لەسەر تاوانی هەبێ«، کە لە بەندی ٢٨ی ئەوقانوونەدا 

هاتوە.  ئەوەتا هەر لە سەرەتای قانوونەکەدا کە باسی سزا دەکا دەڵێ: 

»تەمبێ بۆ ئەو کەسە یه  کە لە ڕێ و شوێنی دیاری کراو البدا.« واتە کەس 

لە خۆڕا سزا نادرێ و هەتا تاوانەکە لەالیەن دادگاوە لە سەر تۆمەتبار 

نەسەملێندرابێ هیچ سزایەکی بۆ دیاری ناکرێ و بە تاوانبار دانانرێ .

لە قانوونی سزادانی گشتی دا پێ لەسەر ئەوە داگیراوە کە« ئەم قانوونە بۆ 

بەڕێوەبردنی نەزمی نێو کۆمەڵگەیەو هەموو ئەندامانی کۆمەڵگە بەرامبەر بەم 

قانوونە وەک یەکن«.

لەسەر ئەسڵی پاراستنی مافی مرۆڤەکان کە نابێ به بێ بەڵگە ئازادی یان 

لێ زه وت بکرێ لە بەندی ١دا دەڵێ:« سزا یان تاوان دەبێ دیاری بکرێ و 
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تاوانێک کە لەم قانوونەدا ناوی نەبرابێ بەپێی شەرع و عورفی ناوچە سزای 

بۆ دیاری دەکرێ«.

 » راگرتنی مرۆڤی بێ تاوان تاوانە و ئەو کەسەی 

بێ بەڵگەی تاوانباری گیرابێ دەسبەجێ ئازاد دەکرێ و تاوانبار سزا دەدرێ. 

» قانوون دانه ر« له قانوونی سزای گشتی دا هه وڵی داوه هه موو که لێن و 

که له به ره کانی کۆمه ڵگا به پێی نیازو پێداویستیی ئه وکات و ڕاده ی توانای 

جێبەجێ کردن و جێگیرکردنی ئه و قانوونە له کۆمه ڵگادا پڕ بکاتەوەو هه وڵی 

داوه ئه و بابه تانه ی به  تاوان ده ژمێردرێن ده ست نیشان بکاو ڕێ و شوێنی 

گونجاویان بۆ دابنێ هه تا که س تووشی تاوان و تاوانکاری نه بێ و مافی هیچ 

که س پێشێل نه کرێ.

له و قانوونەدا هه موو ئه و ڕێ و شوێنانه ده ست نیشان کراون که بتوانن 

مافی تاک له کۆمه ڵگادا بپارێزن و هه رله و کاته  دا مافی کۆمه ڵگاش که 

بریتی یه  له   »حه قی گشتی« ،  پارێزراو بێ. بۆ وێنه له و قانوونه دا باسی 

بەرگریی ڕەوا )دیفاعی مەرشووع( کراوه  به اڵم به ڕوونی ده ری خستوه که  

دیفاعی مه رشووع مافه بۆ که سێک که هێرشی کراوه ته سه رو هه رله و حاڵه دا 

ئه گه ر ئه و دیفاعه له و چوارچێوه یه  که قانوون دیاریی کردوه تێپه ڕ بکا نابێته 

دیفاعی مه رشووع و ڕه نگه تاوانی لێ بکه وێته وه.

دیفاع له خۆکردن هه قه. به اڵم ده بێ چه شنی دیفاع له گه ڵ 

جۆری هێرشەکە گونجاو بێ. دیفاع کاتێک به حه ق ده نارسێ که   هێرش 

کرابێتە سه رگیان و ماڵ و نامووس و سه ربه ستیی که سه که .

لێره دا قانوون دانه ر زۆر به ڕوونی ده ڵێ دیفاع له خۆکردن مافه، ئه گه ر 

وایه بۆ هه موو که س ڕه وایه که له به رامبه ر هێرشێک دا که ده کرێته سه ری 

بەرگری له خۆی بکا. به اڵم له کۆتایی برگه ی به ندی 7دا ده ڵێ که ده بێ 

دیفاع و هێرش له گه ڵ یه کرت هاوسه نگ بن واته ئه گه ر که سێک به دار 

هێرشی کردبێته سه ر که سێکی  دیکه ، ئه و که سه که هێرشی کراوته سه ر 
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مافی خۆیه تی به دار یا شتی له و چه شنه دیفاع له خۆی بکا، به اڵم له 

به رامبه ردا ئه گه ر له چه کی گه رم که ڵک وه ربگرێ ئه وکاته دیفاع و هێرش 

له گه ڵ یه کرت هاوسه نگ نین و ئه و دیفاعه به ڕه وا دانانرێ، چونکه ئیمکانی 

هه یه تاوانی گه وره تری لێ بکه وێته وه هەربۆیەبه ڕوونی ده ست نیشان کراوه 

که له چ مه واردێک دا دیفاع به مرشوع داده نرێ و ئه گه ر خاریج له وانه بوو 

کرداره که  ناتوانرێ پێی بگوترێ دیفاع له خۆکردن.

قانوون دانه ر له  قانوونی سزادانی گشتی دا هه وڵی داوه  هه تا ئه و 

جێگایه ی  ده گونجێ نه رمی تێدا به  کار بێنێ بۆ ئه وه ی یارمه تیده ر بێ بۆ 

ئه وه ی تاوانکار جارێکی دیکه  بتوانێ بگه رێته وه  نێو کۆمه ڵگه و به سه ربه ستی 

وه ک تاکێکی کۆمه ڵ له  هه موو مافه کانی ژیان به هره مه ند  بێ. 

لێره دا به پێویستی ده زانم ئیشاره به وه بکه م که  له مه ودوا به هه ڵبژاردن 

هێندێک له به نده کانی قانوونی سزادانی گشتی باس ده که ین و ئه گه ر 

پێویست بوو شی یان ده که ینه وه و له  کۆتایی دا ده قی قانوونەکە وه ک خۆی 

دێنینەوە.

دا باس له و بابه تانه  ده کا که  ده بنه  هۆی نه مان یا 

که مبوونه وه ی سزاو دەڵێ:

» ئه و شتانەی خواره وه  به  گشتی ده بنه  هۆی نه مان یا که مکردنەوەی سزا

الف: لێبوردنی زۆر لێکراو 

ب: داننانی تاوانبار به  تاوانه که ی خۆی دا 

ج: بژاردنی زه ره رو زیانی زۆرلێکراو 

د: ئاگادارکردنی پێشمه رگه  له  الیه ن تاوانبار و پێش ئه وه ی که  راپۆرت 

بگاته  ده ستی پێشمه رگه   

هـ : پیری و نه داریی تاوا نبار ...«

له  قانوونی سزادانی گشتی دا هەر وه ک پێشرت باس کرا تاوانه کان  به  
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پێی ڕاده ی توندو تیژی و زیان گه یاندن به  کۆمه ڵگه و الیەنی زیان وێ که وتوو 

پۆلین بەندی کراون به  سه ر جینایه ت و جونحه و خیالف دا  و، بۆ هه ر کام 

له وانه  ڕاده ی زه مه نیی زیندان و حه پس و قه ره بوو  »جه ریمه ، غه ڕامه »ی 

بۆ دیاری کراوه  که  به  پیی تاوانه که  سزا له الیه ن دادگاوە داده نرێ؛ واته  

حوکمدان و دیاری کردنی سزا له  سه اڵحییه تی دادگادایه ، به اڵم له و قانوونه دا 

بۆ جێبەجێکردنی حوکمی ئیعدام کۆمه ڵیک ڕێوشوێنی دیکە گیراوەتە بەر:

 سزای ئیعدام به  پێی بڕیاردانی دادگای گه ل دیاری 

ده کرێ.

: به ڕێوه بردنی حوکمی ئیعدام لەسەر تاوانی جینایی و ئاسایی 

به  پێشنیاری کومیسیونی  قەزایی و په سندی ده فته ری سیاسی دیاری 

دەکرێ. 

له و دوو به نده دا به  ته واوی دەردەکەوێ که  هه ر وا به  ئاسانی 

دادگایه ک ناتوانێ حوکمی ئیعدام لە دژی کەسێک دەربکاو بیخاتە 

بواری جێبەجێ کردنەوە. یه که م ،باس له وه  ده کا که  ده بێ دادگای 

گه ل ئه و حوکمه  بدا، واته  دادگایه کی بااڵترو خاوه ن سه اڵحییه تر له  

دادگاکانی ناوچه که و له  هه مان حاڵ دا ئه و حوکمه  که  دادگای گه ل بۆ 

سزادانی تاوانبارێک ده ری ده کا، ده بێ کومیسیۆنی کۆمه اڵیه تی که  

خۆی پێکهاته یه کی چه ند که سی یه  ئه و حوکمه  تاوتوێ بکا و ئه گه ر له سه ر 

جێبه جێ کردنی حوکمی ئیعدامی تاوانبارێک که  دادگای گه ل بڕیاری 

له سه ر داوه  ساغ بۆوه ، ئه و کات ده بێ حوکمه که  له گه ڵ پێشنیاری خۆیان 

بنێرن بۆ ده فته ری سیاسیی حیزبی دێموکڕات که  له و کاته دا به رزترین 

ئورگانی ئیجرایی حیزبه  و حوکمی نه هایی له سه ر ته ئییدکردنی حوکمی 

دادگا یا ره ت کردنه وه ی حوکمه که  ده دا.

له  قانوونی سزادانی گشتی دا قانوون دانه ر هه وڵی داوه  به  ده رکی 

راستی یه کانی نێو کۆمه ڵ و نیازو پێویستیی گۆڕینی هێندێک داب و نه ریت 
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که  سەرچاوه ی خوڵقاندنی هێندێک کێشه و سه رئه نجام تاوانکاری بوون، 

به قانوون رێ و شوینی گونجاویان بۆ دابنێ؛ ئه وه تا لەبارەی   مافی ژنانەوە 

کۆمه ڵێک مادده  له و قانوونه دا گونجێندراون  .

یه کێک له و داب و نه ریته  ناحه زانه ی کۆمەڵگای کورده واری 

په ڵپ وبیانووگرتنه  له سه ر هه قه ماره یی کچ. دایک و باب له سه ر هه قه ماره یی 

بیانوو ده گرن و داوای دراوێکی ئه وه نده  زۆر ده که ن که  له  توانای 

خوازبێنی که ردا نه بێ.

بۆ نەهێشتنی ئه و که ندو کۆسپانه  چه ند ماده و به ند له  قانوونی سزادانی 

گشتی دا هاتوون  که  بە کورتی ئاماژەیان پێ ده که ین. 

- »ماره یی له  نێو شارو گونددا نابێ له  ٢٠ مسقاڵ زێڕ 

زیاتر بێ« ئه و به نده  له  هه لومه رجی ئه و کات دا زه مینه یه کی باشی خوڵقاند 

بۆ ئه و که سانەی که م داها ت و ده ست کورت بوون کە بتوانن ژیانی هاوبه ش 

پێک بێنن و جۆریک فه رهه نگی دروست کرد که  هه تا ئێستا به رده وامه و 

مامۆستایانی ئایینی له  زۆر ناوچه ی کوردستان ئاماده  ده بن به و بڕە 

ماره یی یە کچ و کورێک لێک ماره  بکه ن.

- » ژن ته اڵق دان به  کرده وه یه کی ناحه ز ده نارسێ ئه گه  

کەسێک بۆ هێنانی ژنێکی دیکه ئه و کاره ی کردبێ له  3 مانگ تا ٦ مانگ 

سزای به ندیی به سه ردا ده درێ«

له و به نده دا قانوون دانه ر هه م جیابوونه وه ی ژن و مێردی به  کاریکی 

ناحه ز و نه شیاو داناوه و هه م سزای بۆ ئه و پیاوه  داناوه  که  به  مه به ستی 

هێنانی ژنی دووهه م، ژنه که ی خۆی ته اڵق ده دا. قانوون دانه ر هه وڵی 

داوه  به  دیاری کردنی ئه و سزایه  ژن ته اڵق دان قەدەغە بکاوهەوڵ دەدا 

پێکهاتەی بنەماڵه  بپارێزێ  چونکه  لەو ڕاستی یە گەیشتوە که  به شێک له  

سه رچاوه کانی تاوان ده گه رێته وه  بۆ تێکچوون و هه ڵوه شانه وه ی خێزان و 

بێ سه رپه رست مانه وه ی  منداڵ.
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 »ئه گه ر که سێک مه جبوور بێ دوو ژنی هه بێ پێویسته  

شوڕای دادپرسی بۆ ئه و کاره  ئیزن بدا، ئه گه ر به  بێ ئیزنی شوڕای دادپرسی 

ژنی دووهه می ماره  کردبی له  3 تا ٦ مانگ سزای به ندی به سه ردا ده درێ«

لێره دا قانوون دانه ر هێنانی ژنی دووهه می به ستۆته وه  به  ره زامه ندیی 

شووڕای دادپرسی بۆ ئه وه ی هه ر که س له  به ر خۆیه وه  راست نه بێته وه  ژنی 

تازه  به سه ر ژنه که ی بێنێ. بۆ ئه وه ی ژن مافی ئه وه ی هه بێ که  بۆخۆی 

چاره نووسی خۆی دیاری بکاو خاوەن کەسایەتیی خۆی بێ. له و قانوونه دا 

رێگا به  کچ ده درێ کە مێردو شه ریکی ژیانی خۆی به  دڵخوازی خۆی 

هه ڵبژێرێ .

- » ئه گه ر که سێک ژنه که ی ته اڵق داو پووڵی پێوه  

ببەستی له  3 مانگ تا ٦ مانگ به ندی بۆ دیاری ده کرێ و، ئه گه ر پووڵه که ی 

وه رگرتبێ به  قازانجی بزوتنه وه ی گه لی کورد ده ستی به سه ردا ده گیرێ«. 

لێره دا ده بینین قانوون سزای بۆ ئه و که سه  داناوه  که  ژن ته اڵق ده داو 

پووڵی پێوه  ده به ستێته وه ، واته  کاتێک ژنه که ی خۆی ته اڵق ده دا و لێی جیا 

ده بێته وه ئیدی  مافی ئه وه ی نیه  پاره ی پێوه  ببه ستێته وه  بۆ ئەوەی ژنه که ی 

نه توانێ جارێکی دیکه  به  هاسانی ژیانی هاوبه ش پێک بێنێته وه  کە ئه وه  

جۆرێک له  پێشێل کردنی مافی ژنه ، هه ر بۆیه  قانوون دانه ر قه ده غه ی 

کردوەو  سزای بۆ دیاری کردوه . 

 »ژن به ژنه  سزای به ندی بۆ هه ر دوال له  ٢ مانگ تا 

7مانگ به  دواوه یه ».

ژن به ژنه  یه کێک  له  داب و نه ریته  هه ره  ناحه زه کانی کورده واری بووه و   به  

ده ره جه ی یه که م پێشێل کردنی ڕاسته وخۆی مافی ژنه ، چونکه  له و کرداره دا 

ژن وه ک کااڵو کەرستە ئاڵوگۆری پێ ده کرێ و، گه لێک جاریش مافی 

پیاوه که  له  هه ڵبژاردنی هاوژینەکەی دا پێشێل کراوه و به  ناچاری ملی بۆ 

ئه و نه ریته  دزێوه  راکێشاوه ؛ هه ر بۆیه  له  قانوونی سزادانی گشتی دا ژن به ژنه  
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قه ده غه  کراوه و سزا بۆ ئه و که سانه  دیاری کراوه  که  ئه و قانوونە پێشێل 

ده که ن.

 »ماره کردنی کیژێک که  ته مه نی له  ١5 ساڵ که مرت 

بێ سزای به ندی له  3 مانگ تا 7 مانگ بۆ داده ندرێ«. 

ماره کردنی کچ  به  منداڵی نه ک هه ر داب و نه ریتێکی ناحه زه  به ڵکوو 

تاوانیشه . له و کاره  دا باوکی کچ و مه الی ماره  بڕیش تاوانبارن، چونکه  نه  

له  باری شه رعی و نه  له  باری قانوونی یه وه  مه سڵەحه ت و چاکەی کچ له به ر 

چاو ناگیرێ . ئه و کچه  نه گه یشتۆته  ته مه نێک  که  چاکه  و خراپه ی خۆی 

لێک بکاته وه و قازانج و زیانی خۆی بزانێ و چونکە له  باری ئه قڵی یەوە کامڵ 

نه بووه  ناتوانێ له  باری رووحی و جیسمی یه وه  ئاماده یی ئه وه ی هه بێ ژیانی 

هاوبه ش پێک بێنێ. له و به نده  له  قانوونی سزادانی گشتی دا ده بینین 

که  ته مه نی بۆ مارەبرینی کچ دیاری کردوه و ئه گه ر کچ له و ته مه نه  که مرت 

بێ سزای بۆ وه لیی ئه مری کچه  و مه الی ماره بڕ داناوه  که  سه رپێچیی ئه و 

قانوونەیان کردوە. دیارە هەر چەند بەپێی قانوونەکانی ئێستا تەمەنی پازدە 

سال بۆ پێکهێنانی ژیان هاوبەش تەمەنێکی گونجاو نیەو بۆ کوڕو کچ 

تەمەنی ١٨ ساڵ دیاری کراوە، بەالم 34 سال لەمەوبەرولە هەلومەرجی 

ئەوکات دا ئەوە یەکێک لە چارەسەرەکانی کێشە کۆمەالیه تی یەکان بووەو 

پێشگیریی کردوە لە بە زۆرو زووبەشوودانی کچان.
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گەاڵڵەیکۆمیسیۆنی
قەزاییوقانوونیسزادانیگشتی

پەسەندکراویڕەشەممەی١3٦٠
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لە کاتێــک دا مافی مرۆڤ بــه  تەواوەتی لە رێژیمی جمهوریی ئیســالمی 

ئێران دا پێ شــێل کراوەو لــە هەلومەرجێک دا کە بزووتنەوەی نیشــتانی _ 

دێموکراتیکی گەلی کورد بە هەست کردن بە ئەرکی مێژوویی و شۆڕشگێرانەی 

خۆی تێ دەکۆشــێ کەندو کۆســپە کۆمەاڵیەتی یه کان وەال برنێن و کۆمەڵی 

کوردەواری بەرەو ژیانێکی پێشــکەوتووانە بچێتە پێش، بۆ بەرگری لە کردەوە 

دژی مرۆڤایەتی و دواکەوتووانەکان هاتە ســەر ئەو بڕوایە کە دانانی قانوونێک 

بۆ پاراســتنی مافەکانی »اشــخاص حقیقی و حقوقی« پێویسته ؛ بەم هۆیەوە 

قانوونی سزادانی گشتی لە الیەن کۆمیسیۆنی قەزایی کە بەرهەمی تێکۆشانی 

بزووتنەوەی نیشتانی _ دێموکراتیکی گەلی کوردە ئامادە وبەرێوەدەچێ.ئەم 

قانوونەلەالیەن حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئیرانەوە پەسندوتەئید کراوەو ؛ 

هێزی پێشمەرگەش زامنی ئیجرائی ئەوە.

دیارە هەمووگومان لێکراوێک کەلە کوردســتان بــێ بەگوێرەی ئەم قانوونە 

دوای لێکۆڵینەوەئەگەر به  تاوانبار بنارسێ سزا دەدرێ.
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بــۆ ڕاگەیشــن و لەناوبردنــی ناکۆکــی و دانی حــەق بە خــاوەن ماف لە 

کوردستان دا کۆمیسیۆنی قەزایی بە چەشنی خوارەوە پێک دێ.

کۆمیسیۆنی قەزایی ئورگانێکی خەڵکی یە کە بۆ ڕاگەیشن بە ڕووداوه کانی 

سزایی،حقوقی دانیشتوانی کوردستان پێک هاتوە.

کۆمیسیۆنی قەزایی لە 5 کەس بەم مه رجانه ی خوارەوە پێک دێ:

ئەلف: لە زانستی حقووقی شارەزا بێ.

ب: لە بزووتنەوەی میللی دێموکراتیکی گەلی کورددا بەشدار بێ.

ج: پێشینەی کاری قەزایی هەبێ.

لە شارستان و ناوچەکان دا بە لەبەرچاوگرتنی قانوونی پێک هاتنی شووڕاکان 

بەشێکی قەزایی پێک دێ کە ئەرکیان بەرامبەری ئایین نامەی ناوخۆ دیاری 

دەکرێن و بەڕێوەدەچن و رادەی سەاڵحیەتیان دیاری دەکرێ.

ئەلف: ئەندامانی خاوەن سەاڵحیەت لەسەر پێشنیاری بەشی کۆمەاڵیەتی و 

به  پەســندی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کورستانی ئێران دیاری 

دەکرێن )بەرپرس و ئەندامانی کۆمیســیۆن لەالیەن دەفتەری سیاســی یەوە 

هەڵدەبژێردرێ(.

ب: النی زۆری ئەندامانی ســەرەکیی کۆمیســیۆنی قەزایی، 5 کەسه ، کە 

یەکێک لەوان وەک بەرپرس و چوار کەســی دیکە وەک ئەندامانی سەرەکی 

دەبن.
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ئەرکی دیاری کراوی کۆمیسیۆنی قەزایی بەم چەشنەیە:

الف-ئەرکی ئیداری.  ب-ئەرکی قەزایی.

ئەرکی ئیداری کومیسیونی قەزایی بەم چەشنەیە:

١_ ئیعالمی نەزەر سەبارەت بەاستعالم وپەیانەکان.

٢_ لێکۆڵینەوەو پێشــنیاری قانوونی بۆ پێشــگیری لــە زایەبوونی 

حەقی ئەشخاس.

3_ چاوه دێری کردنی  کاری بەشە قەزایی یەکان و زیندانەکان .

 4-پیشنیاری دیاری کردنی بەرپرسی زیندانی ناوەندی . 

5-کومیسیونی قەزایی بەرپرسی راپۆرت دانی مانگانەی خۆیەتی بە 

دەفتەری سیاسی، بە وەسیلەی بەشی کۆمەاڵیەتی.

٦_ کۆمیسیۆنی قەزایی هەر دوو مانگ جارێک کۆبوونەوەی دەبێ، 

کۆبوونەوەی »فوق العادە« لەســەر داوای زوربــەی ئەندامان پێک 

دێ.

7_ کۆمیســیۆن دەبێ جێگەیــەک بۆ راگرتنی کەرەســەی تاوان و 

شــتومەکی بێ خاوەن  تەرخان بکا، کە بە حوکمــی دادگا بڕیاری 

زه وت کردنیان بۆ دەدرێ.

٨_ بڕیارەکانــی کۆمیســیۆن بە زۆربەی دەنــگ ئیعتباریان هەیەو 

بەڕێوە دەچێ.

9_ خەرجی کۆمیســیۆنی قەزایی لەالیــەن مەحکوومینی دادگاو 

لە بەرامبەر بەڵگەی تایبەتی، هەروەها یارمەتی خەڵک و ســازمانە 

سیاسی یەکان و حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران دەدرێ.

١٠_ دانانــی کالســی قەزایــی بــۆ فێرکردنــی ئەندامانی بەشــە 

قەزایی یەکان.
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١_ نەزەردان لەسەر ئیددیعای ماڵیی ئەشخاس.

٢_لەپێ ڕاگەیشــن بــە تاوانە جینایی یەکان. تەنیا کۆمیســیۆنی 

قەزایی دەتوانێ حوکمی ئێعدام ده ربکا.

3_ کۆمیســیۆنی قەزایی لە دیاری کــراوەکان دا بە لەبەرچاوگرتنی 

بەندەکانی 9و تێ بینی٢ لە بەندی ١٢- لە لێکۆڵینەوەو حوکم دان، 

دەداو  حوکمــەکان  بەڕێوەبردنــی  دەســتووری  ســەربەخۆیەو 

رێکخراوەکانی تر حەقی دەخالەتیان نیە.

4_ لە کاروباری ئایینی دا کۆمیسیۆنی قەزایی دەتوانێ لە هاوکاریی 

مامۆستایانی پێشکەوتنخوازی ئایینی کەڵک وەربگرێ.

5_ ئەندامانی کۆمیســیۆن لــە کاروباری حقوقــی دا بێ الیەن و لە 

کاروباری سزایی دا پارێزەری مافی کۆمەڵن.

٦_ ڕاگەیشن بە کاروباری قەزایی لە کۆمیسۆن دا بێ پسانەوە.

7_ کۆمیســیۆنی قەزایی لــە » امور حبســی«دا خاوەنی ئیختیارو 

سەاڵحیەتی تەواوە.

٨_ راگەیشــن و لێکۆڵینەوەی تــاوان لە ئیختیارو ســەاڵحییەتی 

بەشی قەزایی شوێنی رووداوی تاوانبارانەیە.

ڕاگەیشــن و  دوای  کۆمیســیۆن  سیاســی دا  کاروبــاری  لــە   _9

لێکۆڵینــەوەو پێک هێنانــی پەروەندە، پەروەندەکە بە پێشــنیارەوە 

تەسلیمی دەفتەری سیاسی دەکا.

١٠_ دەفتەری سیاســی حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران 

دەتوانێ ڕاگەیشن بەو رووداوانەی کە بە مەسڵەحەت بزانی بدا بە 

کۆمیسیۆنی قەزایی.

١١_ لە کاتێک دا کە قانوونی ســزای گشــتی، بۆ تاوانێک بڕیاری 
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نەدابێ ، رەســمی ناوچەو دادو ئینســاف بۆ چارەســەری لەبەرچاو 

دەگیرێ.

١٢_ ڕاگەیشن بە تاوانە جیناییەکان پێویستی بە سکااڵی خاوەن 

ســکااڵ نیەو کۆمیسیۆن بەرپرســی ئیقدام و لێکۆڵینەوەیە. بەاڵم لە 

تاوانە نامووسییەکان نیاز بە سکااڵی خاوەن سکااڵ هەیە.

تێبینی: ١_ کۆمیسیۆنی قەزایی بۆ پێک هێنانی دادگا لە ئەندامانی 

خۆی خاوەن دەســەاڵتە کە بە ئیبالغی دەفتەری سیاســی دیاری 

دەکرێن.

تێبینی: ٢_ بەڕێوەبردنی حوکمی ئیعدام تاوانی جینایی، ئاسایی 

)هادی( بە پێشــنیاری کۆمیسیۆن و پەســندی دەفتەری سیاسی 

بەڕێوە دەچێ.

هەر شارستانێک خاوەنی بەشە قەزایی یەکان دەبێ کە رادەی سەاڵحییەت  و 

دەسەاڵتیان دیاری کراوە.

سەالحییەتی بەشە قەزایی کان:

١_ ڕاگەیشــن بە تاوانی خیالفی و حوکم دان و دەستووری ئیجرای حوکم 

لە ناوچەدا لەالیەن بەشــی قەزایی ناوچەو راگەیشــن بە تاوانی جونحەیی و 

حوکم دان و دەستووری ئیجرایی حوکم لە شارستان دا لەالیەن بەشی قەزایی 

شارستان.

تاوانــە  لــە  پەروەنــدە  پێک هێنانــی  لێکۆڵینــەوەو  بەدواداچــوون و   _٢

جیناییەکان داو هەروەها کردەوەی تاوانبارانەی دژی گەلی یەکان پێشگیری 

لــە ، لەنێوچوونی ئاســەواری تــاوان و ناردنــی پەروەنــدەو گومان لێ کراو بۆ 

کۆمیسیۆنی قەزایی لەالیەن بەشی قەزایی شارستانەوە.

3_ دانی گوزارشــی مانگانە لەالیەن بەشە قەزایی یەکانی ناوچە بە بەشی 
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قەزایی شارستان.

4_ ناردنــی ڕاپۆرتــی مانگانــە لەالیــەن بەشــی قەزایی شارســتانەوە بۆ 

کۆمیسیۆنی قەزایی.

5_ بەڕێوەبردنی داخوازەکانی کۆمیسیۆنی قەزایی.

تێبینــی ١: حوکمەکانی بەشــی قەزایــی ناوچە لە کاروبــاری خیالفی دا 

قەتعییە.

تێبینی ٢: حوکمەکانی بەشی قەزایی شارستان لە جونحەدا تا سێ مانگ 

زیندان و لــە کاروباری حقوقی دا تا ڕادەی 3٠٠٠٠ متەن قەتعییە. زیاتر لەو 

ڕادەیە شــیاوی پێ ڕاگەیشتنەوەیە کە لە ســەاڵحییەتی کۆمیسیۆنی قەزایی 

دایەو ئەندامی کۆمیسیۆنی قەزایی بەرپرسی هەر شارستانێک بە نوێنەرایەتی 

لەالیەن کۆمیسیۆنی قەزاییەوە بەرپرسی بەڕیوەبردنی ئەو ئەرکەیە.

١_ هەر بەشــێکی قەزایی شارســتان ١ یان 3 ئەندامی دەبێ کە لە دانی 

حوکم دا دەنگی یەکسانیان هەیە.

٢_ هەڵبژاردنی بەرپرســی بەشــی قەزایی شارســتان لەســەر پێشنیاری 

بەرپرسی بەشــی کۆمەاڵیەتی و پەســندکردنی هەیئەتی ئیجرایی و تایبەتی 

کۆمیسیۆنی قەزایی دەبێ.

3_ هــەر ناوچەیەک یــەک کەس بــۆ بەڕێوەبردنی ئەرکــی دیاری کراوی 

قەزایی بە بەشی قەزایی شارستان دەناسێنێ کە دوای پەسندکردنی بەشی 

قەزایی شارستان بە ئیبالغی ئەو بەشە دەست بەکار دەکا.

تێبینی: مامۆستایانی ئایینی پێشکەوتنخوازو ئەو کەسانەی کە پێشینەی 

کاری قەزایی و کۆمەاڵیەتیان هەیە بۆ بەڕێوەبردنی کاری قەزایی لە پێش ترن.



91گەاڵڵەی کۆمیسیۆنی قەزایی و قانوونی سزادانی گشتی

قانوونیسزادانیگشتی

ئــەم قانوونــە لە کوردســتانی ئێــران بەڕێوە دەبــرێ و هێزی پێشــمەرگە 

بەڕێوەبردنــی ئەم قانوونە بە ئەرکی سەرشــانی خــۆی دەزانێ و لە مەتەرێزی 

شــەرەف و پیاوەتییەوە بۆ دامەزراندنی نیزامێکی ئینسانی تێ دەکۆشی. ئەم 

قانوونە بریتییە لە ٨9 بەند کە لەالیەن دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی 

کوردستانی ئێرانەوە پەسند کراوەو لە کوردستان بەڕێوە دەبرێ.

قانوون: دەستوورێکە کە بۆ بەڕێوەبردنی نەزمی نێو کۆمەڵ دیاری کراوە.

سزا: تەمبێیە بۆ کەسێک کە لە ڕێ و شوێنی دیاری کراو ال بدا.

گشتی: هەموو ئەندامانی کۆمەڵ  بەرامبەر بەم قانوونە وەک یەکن.

لە هەل و مەرجی ئێســتادا دەبێ بە هەموو تواناوە بۆ نیشــاندانی ڕێگەی 

ژیانــی نوێ هەوڵ بــدرێ و ئەوانەی لە رێ و شــوێنی دیاری کراو ال دەدەن بە 

زووترین کات سزا بدرێن

.
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 ســزا یان تاوان دەبێ دیاری بکــرێ و تاوانێک کە لەم قانوونەدا 

ناوی نەبرابێ بە پێی شەرع و عورفی ناوچە سزای بۆ دیاری دەکرێ.

 تاوان سێ جۆرە١- جینایەت، ٢- جونحه، 3- خیالف. 

ســزای جنایەت به پێــی چۆنیەتیــی کردەوەکه، کوشــن، بەندکردن به 

درێژایی تەمەن و بەند کردن له 3 تا ١5 ساڵ و لە ٢ تا ١٠ ساڵه. سزای جونحه 

به پێی چۆنیەتیی کردوەکە، بەندکردن له ٦١ ڕۆژ تا 3 ساڵ، یان بژاردنەوەی 

نەغدی له ١٠٠ متەنەوه تا ١٠٠٠ متەنە. ســزای خیالف به پێی چۆنیەتیی 

کردوەکه، بژاردنەوەی نەغدی له ١٠ متەنە تا ١٠٠ متەن.

 منداڵ) زارۆ( هەتا تەمەنی ١٢ ســاڵی له سەر کردەوەی ناحەز 

به پێی ئەم قانوونه ســزا نادرێ و بۆ کردەوەی ناحەز منداڵێک که تەمەنی له 

نێوان ١٢ تا ١5 ساڵ دا بێ، به گوێرەی بڕیاری کۆڕی سێ کەسی سزا دیاری 

دەکرێ.
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 کردەوەی ناحەزی شێت و حۆل سزای نیه.

 کردەوەی ناحەزی مرۆڤی سەرخۆش بێ سزا نامێنێتەوه، ئەگەر 

دەریش کەوێ که بۆ ئەنجام دانی کردەوەی چەوت خۆی ســەرخۆش کردوه، 

سزاکەی دوو هێندەی سزای دیاری کراو لەم قانوونە دایه.

 ئەگەر کەسێک ناچار کرابێ کردەوەیەکی ناحەز ئەنجام بدا، سزا 

نادری.

 دیفاع له خۆکردن هەقه. بەاڵم دەبێ چەشــنی دیفاع له گەڵ 

هێرش تەناســوبی هەبێ. دیفــاع کاتێک به هەق دەنارسێ کــه بەرامبەر به 

هێرش بۆ سەر گیان و ماڵ و نامووس و سەربەستی کرابێ.

 بەرهەڵســت کردنی پێشــمەرگه دیفاع نییه. بــەو مەرجه که بۆ 

بەڕێوەبردنی قانوون دەستووری پێ درابێ، بەاڵم ئەگەر پێشمەرگه له سنووری 

دیاری کراوی قانوون البدا، دیفاع ڕەوایه.

ئەم شــتانەی خوارەوه به گشــتی دەبێته هۆی نەمان یان کەم 

بوونەوەی سزا:

الف: لێبوردنی زۆر لێ کراو.

ب: دان نانی تاوانبار به تاوانەکەی خۆی دا.

ج: بژاردنەوەی زەرەرو زیانی زۆرلێکراو.

د: ئاگادارکردنی پێشمەرگه له الیەن تاوانبارەوه پێش ئەوەی ڕاپۆرت بگاته 

دەستی پێشمەرگه.

ه: پیری و نەداریی تاوانبار.
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- بــۆ پێ ڕاگەیشــتنی جونحه نابــێ پرت له شــەش مانگ و بۆ 

پێ ڕاگەیشتنی جینایەت نابێ له پازده ساڵ بەسەر تاوانەکەدا ڕابردبێ.

- سزای ئیعدام به پێی بڕیاری دادگای گەل دیاری دەکرێ.

 جاسووســی بۆ بێگانه بەو مەرجــه که بووبێته هۆی زایەبوونی 

مافی نیشتانی گەلی کورد سزای ئیعدامی بەدواوەیه، هەروەها هاوکاری له 

گەڵ جاسووس.

- ئەگەر جاســووس یــان هاوکارەکەی پێش ئــەوەی بیگرێ و 

کردەوەکەی تەواو بکا، هێزی پێشمەرگه ئاگادار بکاو پەژێوان بێتەوه سزاکەی 

بۆ کەم دەکرێتەوه.

- ســزای شاردنەوەی جاســووس ٢ تا ١٠ ساڵ بەندو 5٠٠٠ تا 

١٠٠٠٠ متەن بژاردنەوەی نەغدی یە.

 پێک هێنانی تاقمی چەکداری دژی پێشمەرگه سزای ئیعدامه.

- دژایەتی به کردەوه له گەڵ بزووتنەوەی نیشتنانی و دێموکراتی 

کوردستان جینایەتەو دادگای گەل سزای بۆ دیاری دەکا.

- هەر کــەس به ئەنقەســت هەلی وەدست خســتنی چەک و 

تەقەمەنی پێشمەرگه بۆ دوژمن پێک بێنێ سزای ئیعدامه.

 ڕاگرتنی مرۆڤی بێ تــاوان تاوانەو ئەو کەســەی بێ بەڵگەی 
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تاوانباری گیرابێ دەسبەجێ ئازاد دەکرێ و تاوانکار سزا دەدرێ.

 بەندەوانــەکان مافــی ئازادکردنــی بەندیەکانیــان نیه و بۆ 

ئازادکردنی بەندی پێویســته له الیەن شــوورای دادپرســی یەوه دەستوور به 

لێپررساوی بەندیخانه بدرێ.

٢ هیچ کەس مافی ئەوەی نییه بەنــدی له الی خۆی ڕابگری و 

تاوانبار دەبێ له بەندیخانە دا ڕابگیرێ.

- بەردانی بەندی به بێ دەســتووری شــوورای دادپرســی له ٢ 

مانگەو تا ساڵێک سزای بەندکردنی بەدواوەیه.

- ئەگەر دەســتووری ئازادکردنی گیراوێــک بدرێ و لێپررساوی 

بەندیخانه به بێ بەڵگه سەرپێچی بکا، له ٢مانگەوه تا ساڵێک سزای بەندی 

بۆ دادەنرێ.

- سکه لێدان و چاپی ئەسکیناس تاوانەو له ٦مانگەوە تا ٢ ساڵ 

سزای بەندی بۆ دادەنرێ.

- هەرکەس قەبزو بەڵگه و ڕەســید به زۆری له کەسێک بستێنێ   

٢مانگ تا ٦ مانگ سزای بەندی بە سەردادرێ.

- ئەگەر پزیشک بڕوانامەی ناڕاست بدا به کەسێک له مانگێکەوه   

تــا ٦مانگ دەگیرێ و ئەگەر بەرتیلیشــی وەرگرتبێ بــه قازانجی بزووتنەوەی 

نیشتانی گەلی کورد دەســتی به سەردا دەگیرێ. ئەو کەسەی بەرتیلیشی 

داوه له مانگێکەوه تا ٦ مانگ سزادەدرێ.
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- ئەگەر کەسێک دەرگا یان جێگایەک که به دەستووری شووڕای   

دادپرسی ناوچه داخراوه، به بێ پرس بشکێنێ له مانگێکەوه تا شەش مانگ 

دەگیرێ.

- ئەگەر پارێزەری ئەو جــۆره جێگایانه ی بەندی )٢٦( له گەل   

تاوانبــار هاوکاریی کردبێ، له شــەش مانگەوه تا ســاڵێک ســزای بۆ دیاری 

دەکرێ.

- هەر بەندیێیەک له بەندیخانه ڕابکا بۆ ڕاکردنەکەی 3 مانگ له 

ماوەی بەندی یەکی زیاد دەکری. ئەگەر بۆ ڕاکردنەکەی دەرگای شکاندبێ، 

یان دیواری بڕیبێ شەش مانگ بەندیی بۆ زیاد دەکرێ.

- ئەگەر بەندی لــه بەندیخانه ڕابکاو دەرەکــەی که پارێزەری  ب

بەندیخانه ئەرکی ئاگاداری به باشــی بەڕێوە نەبردوه، له 3 مانگەوه تا شەش 

مانگ سزای بەندی بەسەردا دەدری.

- ئەگەر دەســتووری گرتنی کەســێک به پێشــمەرگه بدرێ و 

فەرمانەکه بەڕێوه نەبا، له مانگێکەوه تا شەس مانگ بەندی بۆ دادەنرێ.

- ئەگەر کەسێک چەک بدا به گیراوێک بۆ ئەوەی له بەندیخانه 

ڕابکا له ٦ مانگەوه تا ٢ ساڵ سزای بەندی به سەردادەدرێ.

- شــاردنەوەی تاوانبار به ئەنقەســت له دوو مانگەوه تا ٦ مانگ  ب

سزای بەندی هەیه.
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 ئەگەر ژن و مێردو باب و دایک و خوشــک و بــراو زاواو بووک و 

خەسوو و خەزوور تاوانباریان شاردبێتەوه سزانادرێن.

 ئەو کەســەی شــتی ئەنتیکەی ژێــر زەوی دەدۆزێتەوه به دز 

ناژمێردرێ، بەاڵم پێویسته به نزیکرتین شوورای دادپرسی ڕابگەیەنێ. ئەگەر 

ســەربەخۆ بیفرۆشــی، یان له کوردســتانی بەرێته دەر یان بیشارێتەوه له 3 

مانگەوه تا ساڵێک سزای بەندی بۆ دیاری دەکرێ.

 ئەگەر کەســێک بەرتیل بدا به پێشــمەرگه بۆ ئەوەی کارێکی 

چەوت بکا یان تاوانەکەی بۆ بشارێتەوه، هەردووکیان له 3 مانگەوه تا ساڵێک 

دەگێرێــن و بەرتیلەکەش به قازانجــی بزووتنەوەی دێموکراتــی گەلی کورد 

دەستی به سەردادەگیرێ .

لەنێو بردن و دەســت به سەردا گرتنی شوومەک و کەرەستەی 

بزووتنەوەی دێموکراتی گەلی کورد به قازانجی شەخسی تاوانەو تاوانبار دوای 

لێ ئەستاندنەوەی شتوومەک و کەرەستەکە 3 مانگ تا ٦مانگ دەگیری.

 هێرش کردن بۆ سەر پێشمەرگه له کاتی بەڕێوەبردنی ئەرکی 

سەرشانی دا تاوانەو بەم چەشنەی خوارەوه سزای بۆ دادەنرێ.

الف: ئەگەر تاوانبار بۆ هێرشەکەی کەڵکی له چەک وەرگرتبێ له ٢ مانگەوه 

تا ساڵێک دەگیری.

ب: ئەگەر چەکی پێ بووبێ و بەکاری نەهێنابێ له ٢ تا ٦ مانگ بەندی بۆ 

دادەنرێ.

ج: ئەگەر به بێ چەک بەرهەڵســتی پێشــمەرگەی کردبی له ١5ڕۆژەوه تا 

دوومانگ دەگیری.
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د: جنێودان به پێشــمەرگەو بەڕێوبەرایەتی بزووتنەوە قەدەغەیەو کەسێک 

ئەم کاره بکا ١٠ ڕۆژ بەندو ١٠٠ متەن بژاردنەوەی نەغدی بۆ دادەنرێ.

سزای کوشتنی مرۆڤ ئیعدامه.

 کەســێک به ئەنقەست له یەکێک بدا، یان برینداری بکاو له 

ئەنجام دا لێ دراو یان بریندارەکە مبرێ، ئەو کەســه له 3 ساڵ تا شەش ساڵ 

سزای بەندیی بۆ دادەنرێ، بەو مەرجه کە بە تەور، تەورداس و خەنجەرو چەقۆو 

بوکس و شتی لەو بابەتەوە هەروەها به نیازی کوشتنی لێ نەدابێ.

 شــکاندنی ئەندامێکی لەشی مرۆڤ له شەش مانگەوه تا دوو 

ساڵ سزای بەندیی بۆ دیاری دەکری. ئەگەر لێدراو له هەقی خۆی خۆش بێ 

تاوانبار له مانگێکەوه تا 3 مانگ بەندیی بۆ دادەنرێ.

 ئەگەر بریندار بوون و شــکانی ئەندام ببێتە هۆی لەکار بوونی 

کەســێک کە بە ئەنقەست لێی دراوە، تاوانبار لە ٢ تا ٦ مانگ سزای بەندیی 

بۆ دادەنرێ و دەبێ بەپێی رێ و شــوێنی ناوچە زەرەرو زیانی لێ دراو ببژێرێ. 

ئەگــەر تاوانبار بە داس و مەڵەغان  و تەورو شــتی لەو بابەتە لێ دراوی بریندار 

کردبێ شەش مانگ تا ساڵێک بەندیی بۆ دادەنرێ.

 ئەگەر کەســێک بە غەیــرە عەمد بەاڵم لەبــەر بێ موباالتی 

ئەندامی کەســێک بشــکێنێ یان برینداری بــکا، دەبــێ زەرەرو زیانەکەی 

ببژێرێ و ئەگەر هێرشی بۆ کراو لێی نەبووردبێ بۆ ئەندام شکاندن 3 تا شەش 

مانــگ و بۆ بریندارکردن یــازدە رۆژ هەتا 3 مانــگ تاوانبارەکە دەگیرێ. بەم 

مەرجە کە پزیشک بۆ چاک بوونەوەی یەکەمیان هەتا 3 مانگ و بۆ دووهەمیان 

هەتا بیست رۆژ ماوەی دیاری کردبێ.
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_ شــەڕی دوو دەســتە لــە خەڵــک ئەگــەر لێک نەبــوورن و 

شــکایەتەکەیان وەرنەگرنەوە دەبێتە هۆی گیرانی هەموویان و بەپێی قانوون 

سزایان بۆ دیاری دەکرێ.

  ئەگەر لە شەڕی دوو دەستەدا یەکێک بکوژرێ و قاتڵ نارسابێ 

سزای قاتڵی بەسەردا دەرێ، ئەگەر قاتڵیش نەنارسابێ، هەر دوو ال لە شەش 

مانگــەوە تا 3 ســاڵ دەگیرێن و خوێنی کووژراوەکەش لە دەســتەی قاتڵەکە 

دەستێندرێ.

_ ئەگەر لە شــەڕی دوو دەســتەدا ئەندامی لەشــی کەســێک 

بشکێ و هەر دوو ال ئاشت ببنەوەو لێک ببوورن هەموو ئەوانەی لە شەڕەکەدا 

بەشدار بوون ١5 رۆژ تا ٢ مانگ دەگیرێن.

_ ئەگەر بە چەند کەس لە یەکێک بدەن هەر یەک لەوانە یەک 

هەتا دوو مانگ سزای بەندییان بەسەر دادەدرێ بەاڵم ئەگەر لێدانەکە بووبێتە 

هۆی شــکان یان برینداربوونی ئەندامێکی لەشــی لێدراو، هەر یەک لەوانە 

3 هەتا شــەش مانگ دەگیرێن، لێ بووردنی لێدراو دەبێتە هۆی ئازادکردنی 

تاوانبارەکان.

 -دەرمان داو کردن ئەگەر ببێتە هۆی لەنێوچوونی کەســێک و 

بە ئەنقەســت ئەو کارە کرابێ سزای ئێعدامی بەدواوەیە. ئەگەر بە ئەنقەست 

نەبووبێ تاوانبار لە شەش مانگەوە تا 3 ساڵ دەگیرێ و خوێنیشی بۆ کوژراوەکە 

دیاری کراوە.

- شاردنەوەی تەرمی کوژراو بەبێ ئاگادارکردنی هێزی پێشمەرگە 

تاوانە. ئەو کردەوەیە لە مانگێکەوە تا 3 مانگ بەندی هەیە، ئەگەر ئەو کەسەی 
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تەرمەکەی شــاردۆتەوە دەستی لە کوشــتنەکەش دا بووبێ و هاوکاریی قاتڵی 

کردبێ بە قاتڵ دەژمێردرێ.

 ئەگەر پیاوێک پیاوێکی بێگانە لەســەر ژنــی خۆی بگرێ و 

یەکیــان یــان هەردووکیان بکوژێ، ســزا نادرێ، بەو مەرجــەی کە لە حاڵی 

ئەنجامــی کاری جینســی دا چاوی پێیــان کەوتبێ، بەاڵم ئەگەر لەپێشــدا 

ئاگادار بووبێ کە پێوەندی ناڕەزایان پێکەوە هەیە، یان دوای پێکەوە دیتنیان 

بیان کوژێ بە تاوانبار دەژمێردرێ و بەپێی قانوون سزای بۆ دیاری دەکرێ.

 هەڵگرتنی ژنــی بەمێرد بۆ ژنەکەو پیاوەکە یەک تا 3 ســاڵ 

سزای بەندیی بەدواوەیە، ئەگەر مێردی ژنەکە تاوانبارەکانیش ببەخشێ دادگا 

لەو کارە خۆش نابێ و لە ٦ مانگ تا ساڵێک سزای بەندییان بۆ دادەنێ. 

 کەسێک دایک یان خوشک یان کچی خۆی لەگەڵ پیاوێکی 

بێگانە لە حاڵی ئەنجامی کاری جینســی دا ببینێ و یەکێک لەوانە بکوژێ لە 

شەش مانگ تا 3 ساڵ سزای بەندیی بەسەر دادەرێ.

 لەبار بردنی منداڵ بۆ دایک و کەسانی دیکە تاوانەو ئەگەر بە 

ئەنقەست کرابێ لە شــەش مانگ تا ساڵێک سزای بەندیی بەسەر تاوانباردا 

دەدرێ. ئــەو کەســانەش کە یارمەتی ئەنجام دانی ئــەو کارەیان دابێ دوو تا 

شــەش مانگ دەگیرێن، ئەگەر دوکتورو ماما لە وەختی پێویســت دا ئەو کارە 

بکەن سزا نادرێن.

 کەسێک بۆ دیفاع لە گیان و ماڵ و نامووسی خۆی یان کەسێکی 

دیکە بەرهەڵســتی هێرشکەر بکا، ســزا نادرێ بەو مەرجە کە کردەوەکەی بۆ 
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دیفاع پێویســت بووبێ، ئەگەر بتوانێ لە کاتی هێرشەکەدا داوای یارمەتی لە 

پێشمەرگە بکا پێویستە کۆمەک لە پێشمەرگە بخوازێ.

 هەر کەس بە زۆری کچێک یان کوڕێک کەمرت لە ١٨ ســاڵ 

القە بکا سزای ئیعدامە.

_ هەر کەس ژنێک یان کیژێک بە زۆری ماچ بکا یان کردەوەیەکی 

سووکی لەگەڵ بکا، لە 3 مانگەوە تا ساڵێک سزای بەندیی بەسەر دادەدرێ.

_ کەســێک کچێنیی کیژێک کە تەمەنی لە ١٨ ســال کەمرتە 

بەرێ، بۆ ئەو کردەوەیە شــەش مانگ تا ٢ ســاڵ ســزای بەندی بۆ دادەنرێ، 

بەاڵم ئەگەر مەســلەت لەگەڵ کەس و کاری کیژەکە بکاو کچەکەش مارە بکا 

سزا نادرێ.

_ کەسێک کچێکی کە تەمەنی لە ١5 ساڵ زیاترەو نەگەیشتۆتە 

١٨ ساڵ بە رەزامەندی کیژەکە القە بکا لە ٢ تا ٦ مانگ سزای بەندی بەسەر 

دادەدرێ.

_ هەر کەس دایک و خوشــک و کەســانی مەحرەمی خۆی القە 

بکا، سزای ئیعدامە.

_ هەر کەس کیژێکی کەمرت لە ١٨ ســاڵ بە زۆر بڕفێنێ ) ڕای 

کێشێ(، 3 مانگ تا ساڵێک سزای به ندی بۆ دیاری ده کرێ.

ـ ئه و که ســه ی کچێک کــه  ته مه نی له  ١٨ ســاڵ زیاتره ، یان 
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بێوه ژنێک به  زۆری برفێنێ، شه ش مانگ تا ساڵێک سزای به ندیی بۆ داده ندرێ 

و ئه گه ر مه سڵه ت له گه ڵ که س و کاری بکا و رەزایه ت بده ن سزاکەی تا یه ک 

مانگ به ند که م ده کرێته وه .

 ئه و که ســه ی کیژێکی ته مه ن ١5 تا ١٨ ساڵه  به  ره زامه ندیی 

خۆی هه ڵبگــری ١5 رۆژ تا مانگێک ده گیرێ. ئه گه ر ته مه نی کیژه که  له  ١5 

ساڵ که مرت بێ ٦ مانگ تا ساڵێک به ندیی بۆ داده ندرێ.

هه ر که س ئه ندامێکی که  ده بێ بشارێته وه و نیشانی خه ڵکی 

ئه دا بۆ سوکایه تی و نیشانی کچ و ژن و که سانی دیکه  بدا به  ١٠ رۆژ تا مانگیک 

به ند یان 5٠ تا ١٠٠ مته ن جه ریمه  مه حکووم ده کرێ.

 سزای گه وادی ٦ مانگ تا ٢ ساڵ به ندکردنە.

ئه م که سانه ی خوارەوە سزایان ٦ مانگ تا 3 ساڵ به نده :

الفـ  ژنی به  مێرد که  به  ڕه زامه ندیی خۆی له گه ڵ پیاوێک سه ر جێیی بکا.

ب ـ پیاوێکی خاوه ن ژن که  له گه ڵ ژنێکی به  مێرد سه رجێیی بکا.

ج ـ پیاوێک که  له گه ڵ ژنێکی به  مێرد سه ر جێی بکا.

د ـ مه الیه ک که  ماره یی ژنی به  مێرد یان عیدده  هه ڵنه هاتوو بربێ.

هـ ـ پیاوێک که  ژنی به  مێرد ماره  بکا.

بــۆ ئــه و حاڵه تانه ی ســه ره وه  ئه گــه ر مودده عــی شــکایه تی وه رگرێته وه ، 

لێکۆلینەوە ڕاده وه ستی.

 هه ر که س به  ئانقه ســت خانوو یان دار یان گیشه ی که سێک 

بســوتێنێ شــه ش مانگ تا دوو ســاڵ به ندیی بۆ داده ندرێ. ئه گــه ر زه ره ر و 

زیانه که  ببژێردرێ و زیان لێکه وتوو ره زایه ت بدا یه ک تا چوار مانگ ده گیرێ.
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 هه ڵگرتنــی کیژ لــه  ٢ مانگ تــا ٦ مانگ ســزای به ندی بۆ 

داده ندرێ ئه گه ر کورێک خوازبێنی کیژێکی کردبێ به اڵم باوکی کیژه که  یان 

هه قداره که ی رازی نه بووبێ پێویسته  کوڕه که  به  شووڕای دادپرسی رابگه یه نێ 

دیاره  شوورا ده گه ڵ هه ر دووال وتووێژ ده کا و بۆ ئه نجامی ئه و کاره  تێ ده کۆشێ 

ماوه ی وتووێژ نابێ له  ١٠ رۆژ تێ په رێ.

ـ ماره یی له  نێو شارو دێ نابێ له  ٢٠ مسقاڵ زێر زیاتر بێ.

 ژن ته اڵقدان به  کرده وه یه کی ناحه ز ده نارسێ ئه گه ر که سێک 

بــۆ هێنانی ژنێکــی دیکه  ئــه و کاره ی کردبێ له  3 مانگ تا ٦ مانگ ســزای 

به ندیی به سه ر داده درێ.

 ئه گه ر که ســێک مه جبوور بێ دوو ژنی هه بێ پێویسته  شوڕای 

دادپرســی بۆ ئه و کاره  ئیزن بدا ئه گه ر به  بێ ئیزنی شــووڕای دادپرســی ژنی 

دووهه می ماره  کردبی له  3 تا ٦ مانگ سزای به ندی به سه ر دا ده درێ.

 ماره کردنی کیژێک که  ته مه نی له  ١5 ساڵ که مرت بێ سزای 

به ندی له  3 مانگ تا ٦ مانگ بۆ داده ندرێ.

ـ ئه گه ر که ســێک ژنه که ی ته اڵق داو، پووڵی پێوه  ببســتی له  

3مانــگ تا ٦ مانگ به ندیی بۆ دیاری ده کری و ئه گه ر پووڵه که ی وه رگرتبێ به  

قازانجی بزوتنه وه ی گه لی کورد ده ستی به سه ر دا ده گیرێ.

ـ ژن به  ژنه  ســزای به ندی بۆ هه ر دوال له  ٢مانگ تا 7مانگ به  

دواوه یه .
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ئه گه ر کیژێک به  بێ ره زامه ندیی خۆی ماره  کرابێ مه ال و باوکی 

کیژه که  و ئه و که سه ی که  لێی ماره  کراوه  له  ٢ مانگ تا ٦ مانگ سزای به ندی 

یان بۆ دیاری ده کرێ به و مه رجه  که  کیژه که  دوای ماره کردن تا یه ک مانگ بۆ 

لێکۆڵینه وه  شوورای دادپرسی ئاگادار کردبێ.

سوومتان

 سوتاندنی خه رمان یەک تا دوو ساڵ سزای به ندیی هه یه .

ـ زیانی کردن ١5 رۆژ تا مانگێک به ندی بۆ داده نرێ.

 ئه گه ر ســومتان ببێته  هۆی له  نێو چونی که ســێک، تاوانکار 

سزای قاتڵی بۆ داده نرێ.

که سیک به  ئه نقه ست ئامرازی کشت و کاڵی که سێکی دیکه  

له  نێو به رێ یه ک تا 3 مانگ سزای به ندی به سه ر داده درێ.

ـ که سێک به  ئه نقه ست مااڵتی پێ رو یان په له وه ری که سێکی 

دیکه  له  نێو به رێ ١5 رۆژ تا دوو مانگ سزای به ندی به سه ر داده درێ.

که ســێک به  ئه نقه ســت باغی که ســێکی دیکه  بــه  هۆی ئاو 

لێ برین وشــک بکا یان بیربێ، یان حاســڵه که ی بۆ خــۆی به رێ بێجگه  له  

بژاردنه وه ی ماڵی، ١١ رۆژ تا ٢ مانگ ده گیرێ.
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ـ داگیرکردنی ملکی خه ڵک تاوانه و بۆ ئه و کاره  یه ک تا شــه ش 

مانگ سزای به ند دیاری ده کرێ.

 داگیرکردنی که  ل و په لی ماڵی خه ڵک یه ک تا شــه ش مانگ 

سزای به ندی به دواوه یه .

 باڵو کردنه وه ی درۆو ده له ســه و دروشم دژی بزوتنه وه ی گه لی 

کورد ئه گه ر یه ک جار بێ ١٠ رۆژ تا مانگێک ســزای به ندی به دواوه یه . ئه گه ر 

بۆ جاری دووهه م و سێهه م بکرێته وه  دادگا سزای زیاتری بۆ داده نده نێ.

 هه ر که س شــاهیدی بــه درۆ بدا ١5 رۆژ تا 3 مانگ ســزای 

به ندیــی بۆ دیاری ده کرێ. به و مه رجه  که  شــاهیدی یه کــه ی بووبێته  هۆی 

مه حکووم بوونی که سێک. له  کرده وه ی جینایی دا سزای شاهیدیی به درۆ ٦ 

مانگ تا دوو ساڵ به نده.

  

دزی
ـ سزای دزی به و مه رجانه ی خواره وه  ٢ تا ١٠ ساڵ به نده :

الف ـ دزی به  شه و کرابێ.

ب ـ دوو یان چه ند که س پێکه وه  دزی یان کردبێ.

ج ـ دزی به  چه که وه  کرابی.

د ـ دزه کان له  دیوارێ ماڵیک وه ســه ر که وتنب یان درگایان شکاندبێ یان 

له  ریسمه  بردبێ.

هـ ـ له  کاتی دزی دا که سیکیان ئازار و شکه نجه  دابێ.
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ـ لێبوردنی ماڵ دزراو نابێته  هۆی ئــازاد بوونی دزه کان. به اڵم 

سزاکه یان بۆ که م ده کرێته وه .

 که ســێک بۆ دزی چووبێ به اڵم دزیه کەیی بۆ نه کرابێ یه ک تا 

3 مانگ سزای به ندی به سه ر داده درێ.

ـ کرینی شتومەکی دەزراوبەومەرجە کریار زانیبیەتی دزراوە ٢ تا 

٦ مانگ سزای  بەندیی بەدواوەیە.

ـ ســزای جه رده وه  رێگری ئه گه ر که سێکیان کوشتبێ ئیعدامه  و 

ئه گه ر نا، ٢ تا ١٠ ساڵ به ندیی کردنه .

ـ ســزای دزی له  غه یری ئه و حاڵه تانه ی سه ره وه دا مانگێک تا ٢ 

ساڵ به نده .
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بهشیزیادکراویقانوونیسزادانیگشتی

لهرێکهوتیرهشهمهی١3٦١

 هه ر که س که  چاوه دێری بنکه وشــوێنی نیزامی و سیاســی پێ 

سپێردرابێ و به  ئه نقه ست ته سلیمی هێزی دوژمنی بکا یا ره مز و رێ و نیشانی 

هاتووچــون یا نه هێنی عه مه لیاتی نیزامی یا سیاســی  بدا به  دوژمن یا باڵوی 

کاته وه  سزای نه مانه .

هه ر که س له  کاتی شه ڕدا بۆراکردن بۆ ناو هێزی دوژمن هه وڵی 

دابی و خۆی به  ده سته وه  بدا یان به  دژایه تی جواڵنه وه ی میللی دیموکراتیکی 

گه لی کورد به رهه ڵستی چه کدارانه  بکا به  سزای نه مان مه حکووم ده کرێ.

 ئه و که سانه ی خواره وه  به  سزای نه مان مه حکوم ده کرین :

١ـ هه ر که س جاسووسی دوژمن بۆ ناسین و ئاگاداری شوێنه کانی نیزامی 

و سیاسی جوواڵنه وه ی میللی دیموکراتیکی گه لی کورد به  نه هێنی رابگرێ و 

یارمه تەی بدا. 
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٢ـ هــه ر که س نهێنیی نیزامی یا سیاســی یا ره مزی نهێنی به  دژایه تی به  

بێگانه  رابگه یه نێ.

هه ر که س قه سدی به  ئه نجام گه یاندنی جینایه تێکی کردبێ و ده ستی پێ 

بکا به اڵم به  هۆی به رگری دوور له  ئیختیاری ئه و که ســه  قه سته که ی به  ئاکام 

نه گاو جینایه ته که  پێک نه یه  به  شێوه ی خواره وه  سزا ده درێت.

الف: ئه گه ر سزای دیاری کراو بۆ تاوانه که  نه مان بێ سزای ده ست پێکردنی 

تاوان له  شه ش مانگ تا یه ک ساڵ زیندانه .

ب: ئه گه ر ســزای تاوان حه بســی جنایی بێ تاوانبار به  ٦١ رۆژ تا ٦ مانگ 

زیندان و ١٠  هه زار مته ن بژاردنه وه ی نه غدی مه حکووم ده کرێ.

تێنینی ١ـ قه ستی تاوان بێ ئه نجامی کرده وه  تاوان نیه  ئه و کرده ویه ی که  

پێشه کی ئه نجامی تاوان بێ به اڵم پێوه ندیی راسته وخۆی له گه ڵ پێک هاتنی 

تاوان نه بێ به  ده ست پێ کردنی  تاوان ناژمێردرێ.

تێبینی ٢ـ ئه گه ر که سێک به  کرده وه  بۆ ئه نجامی جینایه تێک هه وڵی دابێ 

بــه اڵم به  مه یلی خۆی دەســتی هه ڵگرتبێ بۆئه و تاوانه  ســزا نادرێ به اڵم ئه و 

کرده وه یه  ئه گه ر تاوان بێ بە سزای ئه و تاوانه  مه حکوم ده کری.

هــه ر کــه س به  حوکمــی مه حکه مه  به  حه بســی جونحه یی یــا جنایه تی 

مه حکــووم کرابێ و دوای قه تعــی بوونی حوکم تا رۆژی گه رانه وه ی شــه رفی 

کۆمه اڵیه تی )اعاده ی حیثیت( که  له  تاوانی جونحه  دا دوو ساڵ و له  جنایه ت 

پێنج ساڵه  ئه گه ر له و ماوه یه  دا له  تاوانبار تاوانێکی دیکه  )جونحه ، جنایه ت( 

ڕوو بــدا النی زوری ســزای دیاری کراو بۆ تاوانه که  مه حکــووم ده کری دادگا 

ناتوانێ له و سزایه  که م کاته وه .
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ئه و که سانه ی خواره وه  یاریده ده ری تاوانبار ده ژمێردرێن :

١ـ هه ر که س به  هاندان و بایی کردن یا هه ڕه شــه  یا فریودان که ســێک بۆ 

ئه نجامی کرده وه یه کی تاوانبارانه  ئاماده  بکا یاریده ده ری تاوانباره .

٢ـ هه ر که س به  ئاگادارییه وه  که ره ســه ی ئه نجامی کــرده وه ی تاوانبارانه  

ئاماده  بکا یا شــێوه ی ئه نجامی ئه و کرده وه یه  به  ئاگاداری له  قه ستی تاوانبار 

به و که سه  نیشان بدا.

3ـ  هه ر که س به  ئه نقه ست ئه نجامی کرده وه ی تاوانبار هاسان بکا.

سزای یاریده ده ری تاوانبار له  جنایه ت دا سزای تاوانکاری ئه سڵی یه  به اڵم 

دادگا ده توانێ به  له به رچاو گرتنی هه ل و مه رجی پێک هاتوو له  ســزاکه  که م 

کاته وه .

تیبینی:بــۆ پێــک هاتنــی یاریــدەدری لەتاوانکاریــدا یەکیەتی قەســت 

وپێشکەوتن یاهاوکاتی کرەوەی تاوانبار ویاریدەدەر مەرجی سەرەکی یە.

تێبینــی ٢ـ ئه گه ر گومان لێکراوی ئه ســڵی به  مه رجێک لــه  مه رجه کانی 

قانوونی له  سزادان بپارێزرێ یاریده ده ری تاوانبار ناتوانێ له  سزادان بێبه ش 

بێ.

 

ئەگەرکەســیک لەیەک کاتدا چەند کــردەوی تاوانبارانە ئەنجام بدا دادگا 

بۆ هەر کام لەو تاوانانە النی زۆری ســزای دیاری کراو دیاری دەکا، لە پاشان 

زیاترین سزا بۆ تاوانبار بەڕێوەدەچی.

تیبینی:بۆخیالف بریاری چەند تاوانی دیاری ناکری.
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دروســت کردنــی نــورساوه و ســه نه د یا شــتێکی دیکــه  بــه  پێچه وانه  یا 

دروســت کردنی مۆرو ئیمزای به رپرســانی جوواڵنه وه ی میللی دێمۆکراتیکی 

گه لی کورد یا به  قه ســتی که ڵک وه رگرتن یا تاشــین و قه ڵه م تێ وه ردان یا له  

ناوبــردن یا ڕه ش کردنه وه  یا گۆرینی رۆژی نوورساوی ســه نه د یا زیاد کردنی 

نوورساوه ی دیکه  یا که ڵک وه گرتن له  مۆربه  بێ ئیزنی خاوه ن مۆرو وێنه ی ئه و 

کرده وانه  جه عله و سزای تاوانبار له  شه ش مانگ تا دوو ساڵ دیاری ده کرێ.

ـ دزینــی به ڵگــه و ســه نه دی جووالنــه وه ی نیشــتانی میللی 

دیموکراتیکی خه ڵکی کورد. هه ر که س به ڵگه و سەنەدی نهێنی جوواڵنه وه ی 

نیشتانی میللی دیموکراتیکی خه ڵکی کوردستان به  ئه نقه ست بدزی و یا له  

ناوی به رێ به  شه ش مانگ تا 3 ساڵ زیندان مه حکوم ده کرێ.

هه رکــه س بــه  پێچەوانه ی ڕاســتی خــۆی به  لێپــررساو یا پێشــمه رگه ی 

بزووتنه وه ی نیشــتانی میللی دیموکراتیکی خه ڵکی کوردســتان بۆ که ڵک 

لێوه رگرتن به  خراپه  بناســێنێ به  شــه ش مانگ تا ساڵێک زیندان مەحکووم 

ده کرێ.

ده ست به سه ر داگرتنی ماڵ و که ل و په لی جوواڵنه وه ی میللی 

دیموکراتیکی خه ڵکی کورد )اختالس(

هه ر به رپرسیک که رەسته وماڵی جوواڵنه وه  به  قازانجی خۆی یا به  قازانجی 

غه یری خۆی داگیر کا به  شه ش مانگ تا ساڵیک زیندان مه حکووم ده کرێ و 

که ره سه و ماڵی داگیرکراوی لێ ده ستێندرێته وه .
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 شایه دی و سوێندی به درۆ )شهادت و قسم دروغ(

هــه ر کــه س له  جنایــه ت دا به  درۆ شــایه دی بداو شــایه دی ئه و که ســه  

لــه  حوکمی دادگا دا ئه ســه ری بووبێ، به  شــه ش مانگ تا ســاڵێک زیندان 

مه حکووم ده کری هەر وەهائەگەر کەســێک لەجونعەدا شــایەدی یەکەی لە 

حوکمی دادگادائەسەری بووبێ بەدوومانگ زیندان وبژاردەنەوەی نەغدی تا 

5٠٠٠متەن مەحکوم دەکری.

هه ر که س به  فێڵ و ته ڵه که  که سێک مه غموون بکاو پووڵ و په لی لێوه رگرێ 

یا به  ناوو عینوانی درۆ کاڵو له  ســه ر خه ڵکی بنێ به  شــه ش مانگ تا ساڵێک 

زیندان مه حکووم ده کرێ.

هه ر که س له  فه قیرحاڵی یان له  نه زانی منداڵ یان مرۆڤی شــێت که ڵک 

وه ربگرێ به  زه ره ری ئه وان به ڵگه  یا نوورساوه یه کیان لێوه رگرێ به  شه ش مانگ 

تا ســاڵیک زیندان مه حکوم ده کری. هه روه ها ئه گــه ر ماڵ و پووڵی ئه مانه ت 

دوای داوا کردنــه وه  به  خــاوه ن ماڵ نه داته وه  یا به  پیچه وانه ی  رێ وشــوێنی 

دیاری کــراو لەمالی ئەمانەتی داکەلک وەرگرێ یالەنــاوی بەری بە ٦مانگ 

تا ســاڵێک زیندان مه حکــووم ده کرێ و کــه ل و په ل و ماڵــی ئه مانه تی لێی 

وه رده گرێته وه .

هــه ر که س به  زور بچێته  ماڵــی غه یر به  ٦١ رۆژ تا شــه ش مانگ زیندان 
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مه حکوم ده کرێ، ئه گه ر ئه و کردوه یه  له  شــه ڕدا بووبێ ســزای تاوانبار شه ش 

مانگه .

هه ر کــه س به  باڵوکراوه  یا قســه  کردن له  ناو کۆمــه ڵ دا بوختان به  یه ک 

یا چه ند نه فه ر بکا و نه توانێ ســابیتی بکا به  ٦١ رۆژ تا شــه ش مانگ زیندان 

مه حکووم ده کرێ.

ڕاگرتنی به رێوه بردنی ســزای دیاریکــراوی مه حکووم )تعلیق 

اجرای مجازات( 

دادگا ده توانــێ به و مه رجانه ی خواره وه  به رێوه بردنی ســزا بۆ ماوه ی دوو تا 

پێنج ساڵ ڕابگرێ.

١ـ تاوانبار مه حکوومیییه تی پێشووی نه بووبێ.

٢ـ دادگا به رێوه به ردنی سزا به  قازانجی کۆمه ڵ نه زانێ.

3ـ تاوانبــار به رعوده بــێ که  له  مــاوه ی دیاری کراو دا به  شــه ڕه فه وه  ژیان 

رابوێرێ و بڕیاری دادگا به رێوه  به رێ...

4ـ بژاردنــه وه ی دیاری کــراوی دادگا به  زیان لێکه وتوو بــداو ڕه زامه ندیی 

خاوه ن سکااڵ وه رگرێ.

تێبینی: ده  حوکمی دیاری کراوی دادگا دا پێویسته  ڕاگرتنی به رێوه بردنی 

سزا و هۆیه کانی بنورسێ.

هه ر کــه س بۆ هه وه ڵین جار کرده وه ی جینایه ت یا جونحه  ئه نجام بدا. له  

جونحه دا دوای تێپه ڕبوونی نیوه ی ســزای دیاری کراو و له  جینایه ت دا داوای 

تێپــه ڕ بوونی دوو به شــی مــاوه ی زیندانی دیــاری کــراو دادگا ده توانێ به و 
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مه رجانه ی خواره وه  تاوانبار ئازاد بکا:

١ـ به رپرسی زیندان ڕه فتاری زیندانی به  باش زانیبێ.

٢ـ پیش بینــی بکرێ که  زیندانی دوای ئازاد بــوون کرده وه ی ناحەز دژی 

قانوون ناکا. 

3ـ زیانی زیان لی که وتوو بژمێرێ.

.

هیچ که س بــه  هۆی نه دانه وه ی قه رزو به  رێوه نه بردنــی قه رارداد زیندانی 

ناکــری، بــه اڵم ئه گه ر ماڵ یا کــه ل و په ڵی هه بــێ به  ئه نــدازه ی قه رزه که ی 

لێ وه رده گیرێ، ئه گه ر له به رێوه نه بردنی قه رارداد زیانێک به  ته ره فی قه رارداد 

گه یشتبێ ده بێ بیبژێرێ.

تێبینی: هه ر کات ده رکه وێ که  قه رزدار ده توانێ قه رزه که ی بداته وه  به اڵم 

ماڵه که ی بشــارێته وه  به  ٦١ رۆژ تا شــه ش مانگ زیندان مه حکووم ده کرێ، 

که ره ســه ی ژیان و خوارده مه نی به  حه دی موته عــارف بۆ قه رزدارو خێزانی له  

به ر چاو ده گیرێ .

ئه و که سانه ی خواره وه  که  به بێ له به ر چاو گرتنی ئه م قانوونه  ده ست به راو 

ده که ن به  دوو تا شــه ش مانگ زیندان مه حکوم ده کرێ  و که ره ســه ی ڕاوی 

ئه وانه  زه وت و ده ستی به سه ر دا ده گیرێ:

١ـ ڕاو له  به شی قه ده غه کراوی ساڵ دا بکرێ .

٢ـ بۆ ڕاو له  سه م و ته قه مه نی و دینامیت که ڵک وه رگیرابێ.

تیبینی:کاتی قەدەغە کراووەختی زەوزاو زیادبوونی جانەوەر وپەلەوەرە.
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١ـ تریاک، سووتووی تریاک، شیره ی تریاک، مورفین، هیروئین، کۆکائین، 

به  مه وادی موخه دیر ده نارسێن.

٢ـ بــه  کارهێنانی ئه و مه واده  له  الیه ن هه ر که ســێکه وه  قه ده غه یه  به  هه ر 

چه شــنێک که ڵکێان لێ وه رگیرێ بۆ  هه وه ڵ جار سزای به ند له  شه ش مانگ 

تا ساڵیک دیاری ده کرێ.

تیبینی:بەکار هینانی ئەو مەواددبەئیجازەی دوکتورتاوان نییە.

3ـ ســزای که سێک که  جێگا بۆ کێشــانی تریاک و هێروئین... و دروست 

بکا یه ک تا سێ ساڵ زیندان و ده نا سه د هه زار مته ن بژاردنه وه ی نه غدی یه .

4ـ هه ر که س تریاک هێروئین، کوکائین، مورفین دروست بکا یا له  ده روه ی 

کوردستانی بێنێ یا بیفرۆشێ ئه گه ر زیاتر له  دوو کیلۆ گره م هێرۆئین یا مورفین 

یا کوکائین بێ، بە سزای نه مان مه حکوم ده کرێ. ئه گه ر له و میزانه  که مرت بێ 

ســزای یه ک ساڵ تا 3 ساڵ زیندانه . شت و مەک  و که ل وپه لی قاچاقچی ئه و 

مه وادده  که  بۆ کڕین و فرۆشــن ،دروست کردنی که ڵکی لێوه رگیرابێ زه وت و 

مه سادره  ده کرێ.

 

هه ر که س به  بێ ئیجازه ی ڕەسمی نەخۆشخانه ی بزووتنه وه ی نیشتانی 

میللی دیموکراتیکی خه ڵکی کوردســتان  کارو باری پزیشکی به ڕێوه  به ری، 

به  ٦١ رۆژ تا ٦ مانگ زیندان و بژاردنه وه ی نه غدی له  یه ک تا ده  هه زار مته ن 

مه حکووم ده کرێ. دروســت کردنی ده رمان ، ددان پزیشــکی پێویســتی  بە 

ئیجازه ی پزیشکی جێی بروای حیزب هه یه .

تێبینی: پزیشــکی خۆ واڵتــی و ته جرووبــی ده توانن له  ژێــر چاوه دێری و 

مه شوه ره تی به رپرسانی به شی ده رمانی درێژه  به  کاره کانیان بده ن.
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١ـ هه رکــه س لــه  رێگا وبانــه کان چه کدارا نه  رێگری بکا به  ســزای نه مان 

مه حکووم ده کرێ.

ئه گه ر ڕێگر چه کی گه رمی پێ نه بووبێ به  یه ک ساڵ تا سێ سال زیندان 

مه حکوم ده کرێ.

٢ـ دزی کردن به  چه که وه  له  غه یری رێگاوبانه کان و له  شــه و دا به و مه رجه  

که  ئازارو ئه شکه نجه ی له گه ڵ بوونی سزای زیندان بۆ 3 تا 5 ساڵه  و ئه گه ر له  

رۆژ دا بووبێ سزای زیندان له  ١ تا 3 ساڵه .

پێویســتی و خوارده مه نــی گشــتی کــە لــه  دره وه ی کوردســتانه وه   دێت 

نرخیان له الیان رێکخراوه کانی جواڵنه وه ی نیشتانی دێموکڕاتیکی خه ڵکی 

کوردســتان بــاڵو ده کرێتــه وه و ئه گه ر که ســێک زیاتر له  نرخــی دیاری کراو 

شــتومه که که ی بفرۆشــێ به  بژاردنه وه ی نه غدی به  له  بــه ر چاوگرتنی نرخی 

شتوومه ک مه حکووم ده کرێن.

هــه ر که س له  به رپرســان کــه  ئه رکی دیاری کــراوی ڕاگرتنی ســه نه دی 

نهێنــی جوواڵنــه وه ی بێ ، یا به  پێــی وه زیفه  پێ ئه ســپاردرابێ باڵو بکاته وه  

یــا نه هێنی یەکان ئاشــکرا بکا؛ یا به  هه ر شــێوه یه ک بــه  ئاگاداریی خه ڵکی 

ڕابگه یه نێ به  یه ک تا ٢ ساڵ زیندان مه حکووم ده کرێ.
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١ـ هــه ر که س به  قه ســدی پــووڵ وه رگرتن یــا تۆڵه  ئه ســتاندنه وه  یا هه ر 

قه ســدێکی خراپــی دیکــه  به  زۆر یا هه ره شــه  یــا فێڵ ،که ســێک بڕفێنێ یا 

بشــارێته وه  به  یه ک تا سێ ســاڵ زیندان  مه حکووم ده کرێ. ئه گه ر ته مه نی 

ڕفاندراو له  پازده  )١5( ســاڵ که مرت بێ و به  هۆی رفاندن یا شاردنه وه  تووشی 

نه خۆشــی دایم یا زیانی جسمی و ره وانی بێ یا مبرێ یا به شێک له  ئه ندامی 

لــه  کار بکه وێ تاوانبار به  ســزای ئیعدام مه حکووم ده کــرێ. هه روه ها ئه گه ر 

ته مه نی رفاندراو که مرت له  ١5 ســاڵ بێ و نزیکی له  گه ڵ کرابێ )عمل لواط( 

تاوانبار به  سزای نه مان مه حکووم ده کرێ.

 

ئه ســڵ ئه وه یه  که  هه مووکه س بێ تاوانه  مه گه ر به ڵگه و ده لیلێک له  ســه ر 

تاوانی هه بێ.

خزم و که ســی تاوانبار دوور له  سزان، مه گه ر له گه ل تاوانبار هاوبه شی یان 

بووبێ.  
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حیزبیدێموکڕاتو
سپاردنیدهسهاڵتی

بهڕێوهبهریبهشووڕاکان
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حیزبی دێموکڕاتی کوردستان هه ر له  سه ره تای دامه زرانیه وه  باوه ڕی قووڵی 

به  ده ســه اڵتداره تیی خه ڵک هه بــووه و هه موو کات خوازیاری ئــه وه  بووە که  

خه ڵک   واڵتی خۆیان ئیداره  بکه ن و ئه و باوه ڕه  له  ماوه ی 7٠ ساڵی ڕابردوودا 

لە وتار و کارو کرداره کانی حیزبی دێموکڕات دا ڕه نگی داوه ته وه .

حیزبی دێموکراتی کوردســتان دوای دامه زران و کارکردن بۆ پێشکەوتنی 

کۆمه ڵگه ی کوردســتان و زه مینه خۆش کردن بۆ ڕاگه یاندنــی کۆمار له  رۆژی 

٢ی  رێبه ندانی ١3٢4دا شه رعیه تی به  ده سته وه گرتنی ده سه اڵتی سیاسی و 

به ڕێوه به ری ناوچه ی ژێر ده سه اڵتی دوارۆژی کۆماری له  کۆبوونه وه یه کی ٢٠ 

هه زار که سی دا له  خه ڵک وه رده گرێ و خه ڵک له و کۆبوونه وه یەدا چاوه ڕوانیی 

خۆی له  حیزبی دیموکڕات له  ٦ خاڵ دا گه اڵڵه  دەکه ن و رووبه رووی کومیتەی 

ناوه ندیی حیزبی ده که نه وه  و داوا ده که ن که  حیزب جێ به جێ یان بکا. 

ئه وه ی له م نووســینه دا مەبه ســتانە  ئیشــاره ی پێ بکه ین خاڵی ٢ی ئه و 

ڕاگه یاندراوه یه  که  باس له  دامه زرانی مه جلیســی شــووڕا ده کاو داوا ده کا بۆ 
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ئه و مه به سته  به ستێنی هه ڵبژاردن له  نێو کۆمه ڵگه دا له  الیه ن حیزبه وه  ئاماده  

بکــرێ. به اڵم به  داخــه وه  ته مه نی کۆمار ئه وه نده  که م بــوو که  نه ی توانی ئه و 

هه ل و به ستێنه  بۆ هه ڵبژاردنی مه جلیسی شووڕا له  نێو خه ڵک دا بڕه خسێنێ.

دوای ڕووخانی کۆمار حیزبی دێموکرات که وته  قۆناغێکی دیکه ی خه بات، 

به اڵم قه ت له و باوه ڕه ی خۆی پاشگه ز نه بۆوه و هه موو کات و پێ به پێی خه بات 

بۆ ئازادی کاری بۆ وه دی هاتنی ئەو مەبەستەش کردوه  و کاتێک ساڵی 57ی 

هه تاوی به  هۆی ڕووخانی نیزامی پاشــایه تی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان 

توانی خه باتی ئاشکرای خۆی ده ست پێ بکاته وه   و، خه ڵک به  لێشاو ڕوویان 

له  حیزب کــردو له  ڕوانگــه و بیری خه ڵــک دا حیزب هه رده ســه اڵتداره که ی 

ســه رده می کۆمار بــوو و چاوه ڕوانی یان له  حیزب هه بوو کــه  بۆ به رێوه به ریی 

واڵت جێــگاو وه زیفه ی دەســه اڵت و حاکمیــه ت بگرێته وه. هــەر  بۆیەش  بۆ 

چاره ســه ری گیرو گرفتی ڕۆژانه ی خۆیان )ئابووری یان کۆمه اڵیه تی( ڕوویان 

له  بنکه و ده فته رو شــوێنه کانی کاری حیزب ده کردو ئه مه  ببووە  هۆی ئه وه  که  

به شــێک له و وزەو توانای کادرو پێشــمه رگه و ئه ندامه  چاالکەکانی حیزب لە 

خزمەتی چاره سه رکردنی گیروگرفتی خه ڵک دا بێ . ئه وه  له  ڕاپۆرتی کو میته ی 

ناوه نــدی بۆ کۆنگره ی 4دا بەڕوونی ره نگی داوه تــه وه  که  لەگەڵ ئەوەی وەک 

گیروگرفتێک بۆکاری حیزب باســی دەکا، بەاڵم بۆ چارەسەر و گرینگی دان بە 

مەسەلەکە، باس له  پێویستیی دامه زراندنی شووڕاکان ده کا.

»... داوای سه رکه وتنی شۆڕشی گه النی ئێران، زۆربه ی خه ڵک به  تایبه تی 

خه ڵکی گوندنشین بۆ چاره سه ری گیروگرفتی رۆژانه یان ڕوو له  رێکخراوه کانی 

حیزب ده که ن و ئه وه  خۆی ده رخه ری باوه ڕمه ندبوونی خه ڵک به  حیزبه و ئێمه  

ده بێ رێز بۆ ئه و باوه ڕمه ندبوونه  دابنێن، به اڵم الیه نی خراپیشی بۆ ته شکیالتی 

حیزبی ئێمه  هه یه  ئه ویش چونکه  رێکخراوه کانی حیزبی بوون به  جۆرێک له  

ئیداره ی ده وڵه تی و له  ئاکام دا رێکخراوه کانی حیزبی ئێمه  ناتوانن چاره سه ری 

گیرو گرفتی خه ڵک بکه ن، چونکه  ئیمکاناتی پێویســتان له  به رده ســت دا 
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نیــه ؛ له الیه کی دیکه وه  لــه  به رێوه بردنی ئه رک و پێســپێرده راوی حیزبی وه 

دوا ده که ون، بۆ چاره ســه ری ئــه و گرفته  ده بێ کاره کانی رۆژانــه  و ئابووریی 

خه ڵک بدرێته  ده ستی شــووراکان. هه ر بۆیه  له  ئێستادا پێک هێنانی شووڕا 

له  گونده کان و شاره کانی کوردستان یه کێک له  ئه رکه  گرینگه کانی سیاسی 

ئێمه یه ...«

به  داخه وه  داســه پاندنی شــه ڕ له  الیه ن کۆماری ئیســالمی یه وه  به  ســه ر 

کوردســتان ئه و هه ل وده رفه تــه ی نه دا کە هه ر ئه وکات خه ڵکی کوردســتان 

له  رێــگای هه ڵبژاردنێکی دێموکڕاتیکه وه  نوێنه رانی خۆیــان هه ڵ بژێرن و له  

رێگای شووراکانه وه  کوردستان ئیدارە بکرێ، به اڵم دیسان حیزبی دێموکڕات 

ده ســتی له سه ر ده ست دانه ناو له  کۆبوونه وه ی به رینی کومیته ی ناوه ندی لە 

ڕۆژی ١3٦٠/4/١3دا بڕیاری دا هه تا ئاخری پاییزی ١3٦٠ له  هه موو گوندو 

ناوچه و شــارو شارســتانە  رزگارکراوه کانی   کوردســتانی ئێران دا شووراکانی 

خه ڵک هه ڵ بژێردرێن و بۆ ئه و مه به سته ش  گه اڵڵه یه کی له  ژێر ناوی »گه اڵله ێ 

شووڕاکان« په سه ند کرد.

له  پێشــه کیی گه اڵڵه که  دا ئیشاره ی به  پێویستیی بوونی شووراکان کردوه  

و نووسیویەتی:

»... له  هه ل و مه رجی ئه مرۆی کوردســتان که  هه موو مافی ڕه وای خه ڵکی 

کوردســتان له  الیــه ن حکومه تی کۆنه په رســته وه  پێشــێل کــراوه و جگه  له  

داسه پاندنی شه ڕی  ماڵ وێرانکه ر، گه مارۆی ئابووری، داخستنی ئیداره کان و 

ته نانه ت ده رمانگا و نه خۆشــخانه و فێرگــه کان، ده ره تانی ژینی له گه ڵی ئێمه  

بریوه  پێویســته  بۆ به رێوه بردنی کارو بــاری نێوخۆیی و کۆمه اڵیه تی له  ڕێگای 

دامه زراندنــی شــوڕاکانی گه ل به  کردوه  خه ڵکی کوردســتان چاره نووســی 

خۆی به  دسته وه  بگرێ و جارێکی تر بۆ گه النی ئێران و جیهان ده ری خا، که  

ئازادیخوازو پێشکەوتووشۆرشگیرەو دەتوانێ لە ڕەشرتین رۆژگاریش دا هەموو 
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کەندو کۆسپی ژیان الداو بەسەر چارەنووسی خۆی دا زاڵ بێ...«

گه اڵله ی شــووراکان له  ســه ره تایه ک و 7 به ش و ٢٢ خاڵ پێک هاتوه  که  

باســی له  شــته  گشــتی یه کان، مه رجه کانی هه ڵبژاردن و هه ڵبژێران، ڕاده ی 

ســه اڵحیه ت و ئه رکــی شــووراکان، داهــات و ده رکه وتی شــووراکان وهێزی 

ئیجرایی شووراکان ده کا.

دوای په ســه ند کردنی ئه و گه اڵڵه یه  له الیه ن کومیته ی ناوەندیی حیزبه وه  

له  زۆربه ی گوندو ناوچه کانی  ژێر ده سه اڵتی هێزی پێشمه رگه  که  به ناوچه ی 

ئازادکــراو ناودێر کرابــوون، هه ڵبژادنی شــووراکان به ڕێوه  چــوو. به  کرده وه  

شووڕاکان کارو باری رۆژانه ی کۆمه اڵیه تی و ئابووریی خه ڵکیان گرته  ده ست و 

بۆ کاری ئیجرایی هێزی پێشمه رگه ی حیزبی دێموکڕاتیان له  ئیختیاردا بوو، 

هەتا پێکهێنانی هێزێک کە بە تایبەت لە ئیختیاری شووڕاکان دا بێ.

له  تێبینیی خاڵ ٢٢ له  به شی حه وته می گه اڵڵه که دا هاتووه : »تا پێکهاتنی 

ئه و هێزه  پێشمه رگه کا نی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان ئێران له  سه ر داوای 

شــوڕاکان ئه و ئه رکه  به  جێ دێنن.« به اڵم هێرشــە یــەک له  دوای یه که کانی 

کۆماری ئیســالمی دەرفەتی ئارامی به  کوردستان نه داو حیزبی دێموکڕات و 

هێزی پێشــمه رگه  تاکتیکی شه ڕیان گۆری و به ره و قۆناغی پارتیزانی شه ڕیان 

گواســته وه؛  به اڵم به و حاڵه ش شــوراکان کارایی خۆیان هه ر بوو. له  ڕاپۆرتی 

کومیته ی ناوه ندی بۆ کۆنگره ی  ٦ به و شــێوه یه  باس له  گرینگیی شــوراکان و 

پێویستی پێشتگیریان له  الیه ن هێزی پێشمه رگه وه  کراوە:

کاره  بــه   درێــژه   هــه روا  کــراوه کان، شــووڕاکان  ئــازاد  ناوچــه   »...لــه  

کۆمه اڵیه تیه کانی خۆیان ده ده ن. له  زۆربه ی گوندەکانی نیوه  ئازادو ته نانه ت 

له  هێندێک له  گونده داگیرکراوه کانیش، شــووڕا هه ڵبژێرده راوه کانی خه ڵک 

هه ر له  جێ خۆیانن و پشــتگیری و به هێزکردنی شووڕا هه ڵبژێرده راوه کان بێ 

شــک له  پێویســته  گرینگه کانه  له  الیه ن حیزب و به  تایبه تی له  الیه ن هێزی 

پێشمه رگه وه، چونکه  شوراکان کۆسپێکی گه وره ن له  سه ر رێگای حاکمیه تی 
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کۆماری ئیسالمی و هه م وه ک پێگه یه ک دێنه  ئه ژمار که  حیزبی ئێمه  ده توانی 

پشتیان پێ ببه ستی.«

گومانی تێدا نیه  که  ئه گه ر شه ڕی داسه پاو و دیکتاتۆری و ملهوڕیی کۆماری 

ئیسالمی ئه و مه جال و ده رفه ته ی بۆ حیزبی دێموکرات هێشتبایه وه ، حیزبی 

دیموکرات  هه روه کی  به  کرده وه  ســه ملاندبووی پشــتی ئــه و باوه ره ی خۆی 

ده گرت و سیستمی بەڕێوه بردنی واڵت له  الیه ن شووراکانیه وه   ده کرد به  ئه مری 

واقع. به  هه رحاڵ باوه ڕ به  ده سه اڵتی خه ڵک و رێکخستنی گه اڵڵه و قانوون بۆ 

هەڵبژاردنی شووڕاکان ده سکه وتێکی به  نرخه  له  مێژووی 7٠ ساڵه ی حیزبی 

دێموکراتی کوردستان دا   . 
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گەاڵلەیشوڕاکان

سەرەتا:

 له  هــه ل و مه رجی ئه مرۆی کوردســتان که  هه موو مافــی ڕه وای خه ڵکی 

کوردســتان له  الیــه ن حکومه تی کۆنه په رســته وه  پێشــێل کــراوه و جگه  له  

داسه پاندنی شه ڕی  ماڵ وێرانکه ر، گه مارۆی ئابووری، داخستنی ئیداره کان و 

ته نانه ت ده رمانگا و نه خۆشــخانه و فێرگــه کان، ده ره تانی ژینی له گه ڵی ئێمه  

بریوه  پێویســته  بۆ به رێوه بردنی کارو بــاری نێوخۆیی و کۆمه اڵیه تی له  ڕێگای 

دامه زراندنــی شــوڕاکانی گه ل به  کردوه  خه ڵکی کوردســتان چاره نووســی 

خۆی به  دسته وه  بگرێ و جارێکی تر بۆ گه النی ئێران و جیهان ده ری خا، که  

ئازادیخوازو پێشکەوتووشۆرشگیرەو دەتوانێ لە ڕەشرتین رۆژگاریش دا هەموو 

کەندو کۆسپی ژیان الداو بەسەر چارەنووسی خۆی دا زاڵ بێ.

بەوبۆنــەوە کومیتــەی ناوەندی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی  ئێران بە 

گویرەی تی بینی دوارۆژ وهەست بە بەرپرسی مێژوویی خۆی لە کۆبوونەوەی 

گشــتی رۆژی ١3٦٠/4/١3دا بریاری داپێشنیار بکری هەتا ئاخری پاییزی 

١3٦٠لە هەموو گوندوناوچە وشاروشارستانی رزگارکراوی کوردستانی ئێران 

شوراکانی خەلکی هەلبژیردرین.
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بهشییهکهم4

)تێکراییهکان:کلیات(

١. شووڕاکان بریتین له:

الف- شــووڕاکانی به ڕێوه بردنی کاری کۆمه اڵیه تی ) گوند، ناوچه، شــار، 

شارستان(.

ب- شووڕای دانه ری قانوون) شورای نیشتانی یا سه رانسه ری(.

٢. گوند ئاوه دانیه که که النی که م ٢٠٠ که ســی دانیشــتوو هه بێ، ناوچه 

بریتیه له کۆمه ڵه گوندێک که النی که می دانیشــتوانی بگاته 5٠٠٠ که س، 

شــار به ئاوه دانیه ک ده گوتری که النی که م ٨٠٠٠ که سی دانیشتوو هه بێ، 

شارستان بریتیه له شارو هه موو ناوچه کانی ده وروبه ری.

3. النی که می ژماره ی شووڕای ئه و گوندانه ی که تا هه زار که سیان دانیشتوو 

هه یه 7 که ســه به رامبه ر به زیادبوونی هه زار که س ٢نه فەر له ئه ندامان زیاد 

ده کرێ به اڵم نابێ النی زۆری ئه ندامانی شورا له ١١ که س زیاتر بێ.

4. النی که می ژماره ی ئه ندامانی شورای ناوچه 9 که سه و به رامبه ر به زیاد 

بوونی هه ر ١5٠٠ که س دوو که س له ژماره ی ئه ندامان زیاد ده بێ، به اڵم ئه و 

په ڕی ئه ندامان نابی له ١7 که س تێپه ڕێ.

5. النی که می ئه ندامانی شووڕای شار ١١ که سه و به رامبه ر به زیادبوونی 

هه ر ١٠ هه زار که س دوو که س به ئه ندامانی شورا زیاد ده بێ به اڵم ژماره که ی 
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نابێ له ٢١ که س تێپه ڕێ.

٦. النی که می ژماره ی ئه ندامانی شووڕای شارستان ١5 که سەو به رامبه ر 

بــه زیاد بوونی هه ر ٢٠ هه زار که س دوو که س زیاد ده بێ به اڵم نابێ ژماره ی 

ئه ندامان له ٢5 که س تێپه ڕێ.

تێبینێ: ١- ئه و گوندانه ی ژماره ی دانیشــتوانی له ٢٠٠ که ســی که مرته 

له گه ڵ گونده کانی ده وروبه ری که ژماره ی دانیشــتوانیان بگاته ٢٠٠ که س 

شووڕا پێک دێنن.

تێبینی: ٢- ئه ندامانی شــووڕای ناوچه له کۆبوونه وه ی گشتی ئه ندامانی 

شوورای گونده کان دا هه ڵده بژێردرێن.

تێبینی: 3- ئه ندامانی شوورای شارستان له کۆبوونه وه ی گشتی ئه ندامانی 

شوورای ناوچه که  کان دا هه ڵده بژێردرێن.

7. کۆڕی هه ڵسووڕێنه ر) به ڕێوه به رایه تی، هه یئه تی ئیجرائی( له شووڕاکاندا 

به چه شنی ژێرەوە دیاری ده کرێ:

 گونــد 3 که س، ناوچه 5 که س، شــار 7 که س، شارســتان 9 که س. ئه و 

کۆڕانه بڕیاره کانی شووڕا به ڕێوه  ده بن.

٨. شــوورای نیشــتانی ) شــورای سه رانســه ریی کوردســتان( له الیه ن 

دانیشتوانی کوردستان به چه شنێکی گشتی و ڕاسته و خۆو یه کسان و نه هێنی 

هه ڵده بژێردرێ.

9. ئه ندامانی شووڕای نیشتانی به پێی ڕاده ی دانیشتوانی هه ر مه ڵبه ند 

به رامبه ر به هه ر ٦٠ هه زار که س یه ک نه فه ر هه ڵده بژێردرێ. 

تێبینی: ١- له هه ڵبژاردنی شووراکان دا کەمە نەتەوەکان و کەمایەتییەکانی 

نەتەوایەتــی دانیشــتووی کوردســتانی ئێــران ده گــه ڵ گه لی کــورد مافی 

یه کسانیان هه یه.

تێبینــی: ٢- ژن و پیــاو له هه ڵبــژاردن  و هه ڵبژێرانی شــووڕاکاندا مافیان 

یه کسانه.
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بەشیدووهەم:

مەرجەکانیخۆپااڵوتنبۆشووڕا

١٠. ئه و که ســه ی بۆ شووڕاکانی گوندو ناوچه  و شارستان هه ڵده بژێردرێ 

ده بێ ئه و مه رجانه ی ژێره ویان تێدابێ:

الف- خۆشناوو تێکۆشه رو باوه ڕ پێکراوی خه ڵک بێ.

ب- خه ڵکــی ئه و شــوێنه بێ یا النی کــه م ٦ مانگ پێش هه ڵبــژاردن له و 

جێگایه نیشتەجێ بووبێ.

ج- ته مه نی له ٢١ ساڵ که مرت نه بێ.

١١- ته واوی ئه و که سانه ی ده نگ ده ده ن و هه ڵده بژێردرێن ژن و پیاو النی 

که می ته مه نیان ده بێ ١٨ ساڵ بێ.

١٢- مه حجوریــن، خائنین به گه ل و نیشــتان ناتوانن لــه هه ڵبژاردن دا 

به شدار بن.

بەشیسیهەم:
)مهرجیپێویستبۆئهوکهسانهیکهئهندامانیشوورای

نیشتامنیههڵدبژێرێنومهرجهکانیپێویستبۆئهندامهتیشوورا(
١3. ئه و که سانه ی که هه ڵده بژێردرین ده بێ:

الف- النی که م ته مه نی ٢١ ساڵ بێ.

ب- خۆشناوو خوێنده وار، تێکۆشه ر و باوه ڕ پێکراو بێ.

ج- خه ڵکــی ئــه و مه ڵبه نده بێ یــا النی که م ســاڵێک پێــش هه ڵبژاردن 

نیشتەجێی ئه و مه ڵبه نده بووبێ.
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بەشیچوارەم:

)ڕادهیدهسهاڵتوئهرکیشووراکان(
١5. ئه رک و ده سه التی شورای گونده گان:

الف- پێشــنیاری کاری ســاختانی و ڕاگرتنی پاک و خاوێنــی ئاوه دانی و 

دامه زراندنــی قوتابخانــه، پاراســتنی جێگــه  گشــتییەکان وه ک مزگه وت و 

مه وقوفات، مه دره ســه و ئاوو له وه ڕگه و پردو ڕێگاو بان و لێره وار، لووله که شی و 

بــه رق به تێکڕایی جێگــه و که ل و په ل که به گشــتی ئاوه دانــی که ڵکی لێ 

وه رده گرێ.

ب- کۆکردنــه وی داهاتــی تایبه تی دیاری کــراوی به ڕێوه بردنی کارو باری 

کۆمه اڵیه تی.

ج- شــوورای گوند له کا و بــاری دادپه روه ری دا تا دیــاری کردنی قانوون 

له الیه ن شــوورای سه رانسه ری کوردســتانه وه به گوێره ی گه اڵله ی قانوونی 

سزادانی گشتی به ڕێوه ده چێ.

١٦. ئه رک و ده سه اڵتی شووڕای ناوچه:

الف- پێشنیار بۆ به ره و پێش بردنی کارو باری ناوچه به گشتی،پێ ڕاگه یشن 

به کاره کانی شوورای گونده کان.

ب- لێکوڵینه وه و بڕیاردان له سه ر کاره کانی قه زائی شوورای گونده کان.

١7. ئه رک و ده سه اڵتی شوورای شار:

الف- ڕاگه یشــن به ســه ر هه مووکاره کانی شــاره داری و دانــی گه اڵله ی 

ئاوه دانی بۆشار.

ب- چاودێری به سه ر کارو باری فه رهه نگی، ئابووری، قه زائی و ئیداره کانی 

دیکه  بۆ باشرت به ڕێوه بردنی کارو باری کۆمه اڵیه تی.
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ج- دیاری کردنــی ڕاده ی عەوارێــز دانانــی نــرخ و چاوه دێــری به رگری له 

گرانفرۆشی.

١٨. ئه رک و ده سه اڵتی شورای شارستان:

الف- چاودێری به ســه ر کاروباری شووراکانی گوندو ناوچه، شار، البردنی 

که ندو کۆسپ و ڕێنوێنی پێدان بە ئه وان.

ب- داڕشتنی گه اڵله بۆ به ره و پێش بردنی کاروباری کۆمه ل.

ج- به رپرس بوون سه باره ت هه موو که م و کوڕییه ک و به ڕێوه بردنی گه اڵله و 

بڕیاره کان له الیه ن شووراکانی گوند و ناوچه و شاره وه.

١9. شووراکانی گه ل به رامبه ر به خه ڵک که هه ڵی بژاردوون و به رامبه ر به 

شووڕای سه ره وه به رپرسن.

بەشیپێنجەم:

چۆنیهتیبهڕێوهبردنیههڵبژاردن

٢٠. دوای په ســه ندکردنی دوایــی ئه م گه اڵله یه، مانگێک پێش ده ســت 

پێکردنــی هه ڵبژاردن چۆنیه تــی هه ڵبژاردن شــووراکان و ئه ندامان له گوند و 

ناوچه  و شار و شارستاندا له ڕادیو ده نگی کوردستان باڵو ده کرێته وه.

 یازده ڕۆژ پێش هه ڵبژاردن هه یئه تی چاوه دێری به و چه شــنه له شارو دێ 

پێک دێ و کاری هه ڵبژاردن به ڕیوه ده با.

الف- گوند: سێ که س له باوه ڕ پێکراوانی خه ڵکی دێ به و مه رجه که خۆیان 

کاندیــد نه بن بۆ چاوه دێــری دیاری ده کرێ له گه ڵ نوینــەری کاندیداکان و 

هه ڵگری سندووق یا به رگه ی پێویست کاری هه ڵبژاردن به ڕێوه  ده بن.

ب-شــار: هه یئه تی چاودێری :له شــاردا له نوێنه رانی چیــن و توێژه کانی  

دانیشتووی شارو هه روه ها له نوێنه رانی تاقمه  سیاسیه کان پێک دێ.
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بەشیشەشەم:

»داهاتودهرکهوتیشووراکان«

٢١. داهاتی شــوورا: بریتیه  له ماڵیات، ســه رانه، زه کات، عه وارێز، حه قی 

له وڕگــه، هه وارانــه و هه موو داهاتێک کــه وه رگرتنی له ئه ســتۆی ده وڵه ت و 

حکومه ته.

ده رکه وتی شــوورا: بریتییــه  له خه رج و یارمه تی هه مــوو موچه خۆرانی ئه م 

شوورایه.

تێبینی: ١- هه ر شووڕایه ک ده فته ری ماڵیی خۆی هه یه که  هه موو داهات و 

ده رکه وتێکی بڕیار له ســه ردراوی تێدا ده نورسێ و هه ر شه ش مانگ جارێک 

پالنی بیالنی خۆی ده دا به خه ڵک و شوورای سه ره وتر.

تێبینــی: ٢- هه ر شــووڕایه ک دراوی زیــادی له ده رکه وتــی خۆی هه بێ 

ته حویلی شــوورای ســه ره وه تر ده دا که له ئاکام دا ده چێتــه خه زێنە به پێی 

بڕیاری شوورای سه رانسه ری کوردستان خه رج ده کرێ.

بەشی حەوتەم:

هێزی ئیجرایی به ڕێوه به ری شوراکان

٢٢- هێــزی ئیجرایی شــوورا لــه و پێشــمه رگانه پێک دی کــه له هه ل و 

مه رجی تایبه تی له ئاییــن نامه ی خویــدا هه ڵده بژێردرێ وداده مه زرێن، ئه و 

پێشــمه رگانه ی پاراســتنی ئاســایش و هێمنایه تی ناوخۆ به جــێ گه یاندن و 

به ڕێوه بردنی بڕیاری شووراکان به  ئه ستۆ ده گرێ.

تێبینی: تــا پێک هاتنی ئه و هێزه، پێشــمه رگه کانی حیزبــی دێموکراتی 

کوردستانی ئێران له سه ر داخوازی شووراکان ئه و ئه رکه به جێ دێنن.
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