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ئيسالمي كوردي

(الزامية القانون(تؤبزى ياسا✓

اساي ثيَويسات باوونى ياساا ئيَماة ئةةاةر لاة شاويَنى ديباساي  ضاييةتى ياساامان كارد ئاةوا ليَارة ب. ثيَويست بوون  وتؤبزى ياسا جياوازة لة بابةتى ضييةتى ياساا

؟ دةكةين، هةوَل دةدةين وةالَمى ئةو ثرسيارة بدةينةوة كة بؤضى بة ةويَي ياسا بكةين

دادوةرانااة واتااة كاتيَااس ياسااا) رةنةااة لااة سااةرةتاوة وا ديَتااة زةينااى ماارؤا كااة ئةةااةر ياسااا ناااوةرؤكيَكى ئااةخال ي ببيَاات✓

ة دةبيَتاة ئاةوةى ئةوا وةالَمةكاة ئاساان دةبيَات، ضاونكة وةالَمةكا( ضونكة دواجار عةدالةت يةكيَس لة ريَسا ئةخال ييةكانة)بوو

ماة ليَارة  باة شاويَن ئيَ . هةر لةبةر ئةو ناوةرؤكة عاديالنةى  بة  ةويَي دةكةين ، بةالَم لة راستيدا بابةتةكة بةو رؤشنيية نيياة

ايي خاةلَكي كاة ئةوةوةين كة لةو ثةيوةنديية بكؤلَينةوة كة لة نيَاوان دةساةالَتداران و ئاةو ياساايانةى دةريدةكاةن و ئاةركى ياسا

ثةيرةوي لةو ياسايانة دةكةن  بكةن

، واتااة لاة كاااتى نااةبوونى (prima facie) زؤرتار دةووتريَاات كاة ثااةيرةويكردنى ياساا خااؤي بؤخااؤي ئاةركيَكى ةشااتى بةلَةاة نةويسااتة✓

تاااوانين لاااة واتاااة ئاااةو شاااتانةى وادةكااةن كاااة ب، (اساااباال االبا ااة) هؤكاااريَكى تايبةتااادا كاااة مؤلَاااةتى بااواردنى جيَباااةجيَكردنى ياساااامان دةدات

ة  الَةتاةكانى ديكاةدا ئاةوا ئيتار بةلَةاةى نااوَي لا( الاداا  عان الان  )جيَبةجيَكردنى خؤمان ببويَرين، باؤ نموناة لاة  الَاةتى باةرةري لاة خاود

.ة بووندةبيَت بة ةويَي ياسا بكةين،  ئيتر داننثيَدانانى ياسا لة اليةن تاكةكانةوة خؤبةخؤ بة ةويَكردنى ياساش ديَنيَت

كاريةنجامنةدانىئوةريبةستةكاننةشكاندنىبؤهةيةثيَويستمانبةلَةةىئيَمةكةةريمانةيةىئةو ةبولَيلةةةلَ ✓

لةسةربةلَةةيةاييياسناكارينةدانىئةنجامبؤئةخال يبةلَةةىبوونىئايائةوةيةثرسيارةكةبةالَمتوندوتيذى،وتاوان

ياسا؟ةويَكردنىبةبوونىثيَويست

يةكةم



1-

بةتىثيَويس(الزام)تؤبزىضةمكىكةكةئةوةيةباورادةيةستابؤضوونى:يةكةم
self)نةويستةبةلَةةخؤيضونكةنييةبةلَةة evident)،شتيَكةياساضونكة

تيؤريبةلَةةىبة ،وئةمةهةروياسايةياسابين،ةويَرايةلَيدةبيَتهةرلةخؤوة
ديىةوتةيةكبةدةةريَت،سةرضاوةياساوةمانايلةتؤبزىمانايكةئةوةيةئةمةش
(p)دةليَينةكئةوةى.دةةريَتسةرضاوةياساييةوةشةرعييةتىلةهةربوونىثيَويست

ونةكردنبةةويَ بكريَت،(p)ةويَيبةدةبيَتكةئةوةيةمانايبةراستئةوةياساية
ئةوةستةثيَويليَرةدا ةدةغةية،خؤيداخوديلةياساجيَبةجيَنةكردنى ةدةغةبوونى

لةبةرنةوةسستةثيَويبوونىياساهةرلةبةرياساةويَكردنىبةبةلَةةيةدالةمبووتريَت
.ناوةرؤكةكةى

تيؤرياكانى تؤبزى ياسا سيَيةم

بكةينيرةويثةياسابوونىلةبةرهةرياساناضارينئيَمةكةئايائةوةيةثرسيارةكةدووبارة
بابةتةية؟ئةمسةرةكىثرسياريئةمة

The last word

دةرةنجامةسةيريبةلَةةيةدالةمشارستانى،كؤمةلَةةيةكىبؤثيَويستةياساكةئةوةيةياساثيويستبوونىديكةىبةلَةةيةكى

ئامانجةةرايانةداهيَنانةوةبةلَةةجؤرةلةمدةكريَتةوة،ياساداجيَبةجيَنةكردنىلةئاسانكاريترسناكةكانىكؤمةالَيةتيية

(consequentialist argument)ناتؤبزىوتؤبزىنةريَنييةكانىوئةريَنىبةدةرةنجامةبةستةنةوةخؤلةودا،كة

ئةنجامةةراييبيَت،ضؤنياساييسيستةمياخودريَساكانكةدةداتبِريارِ عة لَةئةوة،عة لَةوةبِريارةكانىبةبةستراوة

ثيَضةوانةىبة

ليَبكةويَتةوةةويَِرايةلَيلةباشتريئةنجامىياساةويَنةكردنىبةلةوانةيةكةدةةريَتخؤلةئةةةرةئةوثيَشووةوةبةلَةةى



وةونجاويياسادازىتؤبوياساضييةتى وتابخانةكانىنيَوانلةكةئةوةيةبابةتةدالةمدةكريَتتيَبينىئةوةى

بةياسائةوانةىنسروشتةةراكاسواةاةيلةكةبزانريَتوائةوةيةبابةتةدالةمباوهةلَةىنييةبوونىهاوتةريبي

بكةينياسالةسةرثيَضىكةدةدةنهانئيَمةدانانيَنياسابةعاديالنةىناوةرؤكىبيَ 

بة ثيَي تيؤرياي راولَز بابةتى تؤبزى ياسا خؤي لة دؤخي ةريمانةكراوو اليةنةكندا دةبيةيَتةوة، بؤنمونة 

وة، كة بة ريَكةوتنيان لةسةر باريَكى ناعاديالنة دةبيَتة هؤي ئةوةى كة  سةلماندنيَكى تؤبزي سروشتى نةيةتة كاية
.بةهؤى سوودى ةشتييةوة دروست دةبيَت

تيؤرياي ةريبةست ضوارةم

ياخوداوراشك)ةريَبةستبنةمايلةسةرهيَنانةوةبةلَةةلةبريتييةرووةةسيَيةمين

ةسةرلكةثةيماندانبةستراوة،خةلَكيداودةسةالَتداراننيَوانلةثيَشتركة(نةدركاو

بةلَكودةكريَتلةسةرشارستانىملنةدانىكةشتةوةئةونةبةهؤيياساجيَبةجيَكردنى
بةوةىبةستراوةبةلَةةهيَنانةوةشئةمريَككةوتوون،لةسةريثيَشتركةشتيَكةثيشاندانى

نا؟ياخوددةبنثةيمانةكانيانثابةندىدةسةالَتاران



ثشت سةبارةت بة ملنةدانى شارستانى  دوو اليةن هةن كة ئةوانيش رةدكةرةوةو ثشتةيري كةري رةهان، كة ثشتةيركةرة

جا ثةيرةوىبةستووةكان بة ويذدانى ئةخال ي دةليَن ئةو ويذدانة هةميشة لة ثيَش ياساوةية، ئيَمة لة ثيَشدا مرؤاين ئةو

.ةس زؤربةى جاربةالَم رووةةى بةرامبةر بؤئةوة دةرؤن دةبيَت ئيَمة لة هةموو  الَةتيَكدا بة ةويَي ياسا بكةين نةو.ياساين

كة لة ةخال ييةوةنكةسانى وةس راولَز و  دووركين بة شويَن بةرةريكردنيَكى ئةخال ي جؤريَس لة ياساشكيَنى ئوصولَي ئ

ثيَويستى بة ةويَكردنى بةلَةة نةويستانةى ياسا لة ثيَشترة

ملنةدانى شارستانى ثيَنجةم

لكردنى بة مةبةسانةى و ثيَشيَ )بة ثيَناسةيةكى خيراو سادةى ملنةدانى شارستانى دةتوانين بلَيَين كة بريتيية لة

ةلَيَس ريَو رةسمى بةرنامةداريَذراوانةى  ياسا، ئة ليَرةوة دتوانريَت بووتريَت  ملنةدانى شارستانيانة بة هؤي كؤم

يَكى بويَرانةوة كة شكيَنةري ئةو ياسايةنةى بة ناعادالنة دادةنرَي   خستنة بةر كيَذاوي ئةو ياسايانةية بةهؤي كاران

ةناياسايين، يةكيَس لة ناروونييةكانى ئةم بابةتة لة بةستنةوةى ئةم بابةتةداية بة ةرَي بةستةو

:بؤ ئةمةش سَي مةرج دادةنيَت

كان ى و ئابووريةكاتيَس  بابةتةكةى ئازاديية بنةرةتى و يةكسانى  وولَي هةلةكان شيَلكةيرانة ثيَشيَل كرابيَت لةبةرئةوةى بابةتة كؤمةالَيةت-1

ةرةتى بؤ نمونة بابةتى باج تا ئةو كاتة ئازادى بن.راي جياواز دةربارةيان هةية باشترة بدريَنة دةست ريَورةسمة سياسييية ئاساييةكانى ديكة

وةس يةس نةخاتة ذيَر ثرسيارةوة  واباشترة ملنةدانى بؤ ئةنجام نةدريَت

.وةس دوا كار ثةناي بؤ ببريَت-2

ةةئةو بابةتة ثةيوةندى بة هةموو كؤمةلَةةوة نةبيَت بةلَكو تا ميَس  و ةروثيَس ضونكة ئةةةر وا بوو دةبيَتة هؤي هةلَوةشانةوةى كؤمةلَ -3

بدريَتةوةليَستيؤرياسيَ بةئيَمةدةكريَتبؤضوونىبة

دوذمنىئةخال ياتى-1

(للعقدالجوهرياالخالل)سةرشانئةركىبنةرةتيانةىتيَكدانى-2

جيَبةجيَكردن ورسي-3



ئيسالمي كوردي

:رةخنةكان

هةرئةوانةنةريمانةكراودادؤخيلةئينصااانةبةبةمامةلَةىباوةريانئةوانةى-1
.دةكةنهةربيانوويةكةوةبةياساشكاندنىلةرةخنة

سييةوةديموكرابةبوونثابةندكةراولَزلةدةةرنرةخنةيةئةوديكةهةنديَكىهةروةها-2

ئةخال يبيانوويئةةةرتةنانةتياساشكاندنىبؤيةبكريَتلةتنابيَتةشتةيرةو
تيَدايةهاودذيببيَتةونجاويشى

وئةتةنهاكةبةوةىئةويشدةكةنمة كومخؤيةوتةكانىبةراولَزهةنديَسهةروةها-3

ستةمىديكةكانىجؤرةئةةةرئةيكرابيَتثيَشيَلكةمينةيةسماايثيَدراوةريَةةئةوةكاتة

.نةبيَتراوثيَدريَةةشارستانىملنةدانىبؤضيهةبيَتبوونىكؤمةالَيةتىوئابووي

ئةوناةةنةكةناعةدالةتىلةجؤرهةنديَ سةيركردنىلةكةمراولَزدةليَنهةروةها-4

ديكةوةاليةكىلةتيَداية،رةويزيَدةوسةيركردنيانبةكةمدةكاتباسيانئةوئاستةى

ودةكةينولَ  ةبئةميانئيَمةكةضييةسادةةعةدالةتىناوتوندعةدالةتىنانيَوانجياوازى
نادةينملئةويانبؤ

،نييةوونبيةسووتةريالثةيوةندييةكةيانهيَشتاياساضييةتىو(الزام)كؤتاييدالة

باريئيعتيوتؤبزىرةهايراةرتنيباسيتةنهاكردوويانةديكةئةوانىراولَزئةوةى

.!نييةمةرجبيَ هةميشةوبؤهةيةخؤيسنووريئيلزاميشوياساية

شةشةم


