
  ر ماوه کانی جه ڕوانییه چاوه و  تی عیراق ڕه شنووسی یاسای بنه هڕ
ژن هه

١٠/٠٨/٢٠٠٥  
  

   که،سکی ئاسایی ر که ک هه کو وه  من پسپۆڕی بواری یاساناسی نیم، به  بم، که وه  ئه تا پویسته ره سه   
ری ماف و  ک ڕکبخات و پاریزه مایه ک بنه کاندا وه تییه یه  کۆمه ندییه یوه  په و کاروباری له یاسا ژیان  بیاره
 هوشیاریم  وه کانی خۆمه سییه  که ڕ ژیان و ئازادییه مه  له ی که یه و راده  به وه وا لره  بت، ئهیکان  گشتییه ئازادییه

 پ  ر ئازادیخوازکه ، هه یه گه ر تاککی کۆمه  مافی هه نم، چونکهنگ یسه  یاسا بناسم و هه  کهم ده وده ب، هه هه
ی خۆی   داگرێ و ڕوانگهدا کانی تری کۆمه ڵ تاکه گه  لهکانی شه  هاوبه  مرۆییه سی و ویسته  که ر ئازادییه سه له
کدا  یه  چوارچوه کانی له هندیی یوه  داهاتوو و په  بیاره ی، کهیکی یاسا ندییه شنووس و فۆرمۆبه ر ڕه ر هه سه له

  !ربێ ڕکبخات، ده
  

تی عیراق  ڕه شنووسی یاسای بنه ڕ ڕه مه ک له  بۆ ڕاپرسی خه،تی کاتی عیراق  حکومه ی که و بیاره پی ئه به   
نگدان یا  پای ده ر بچنه ماوه  ڕۆژی داهاتوودا، جه  پازده بت له ، ده*  دیاریکردووه٢٠٠٥ی ئۆگوستی ١٥  واته
 هیچیان  وه یه بارهم  لی ئاگادار نین، له م وته ی دانیشتوانی ئه  زۆرینه تاکهش ه شنووسک، که ی ڕه وه تکردنه ڕه
  وه یارانی سیاسی، بزووتنه کانی ماف و نه نده زایانی بواری یاسایی، ناوه  شاره دراوه ، بوار نه بیستووه نه

  .ن  بکه شنووسه م ڕه هر ئ سه ل له سه وباسی تروته دا قسه ی ئازاد و کراوه اته دب کان له ۆراوجۆره ج تییه یه کۆمه
  

  ، عیراقک که  بینیوه خۆوه می دیکتاتۆری به ترین سیسته ک، دڕندانه یه ده  سه که  چاره  زیاتر له عیراقک که   
کانی هارترین  ره رکوتگه  سه اریخوازی کورد و هزهی ڕزگ وه یی نوان بزووتنه هه ڕکی س ده یدانی شه مه

ر ئران و  ی عیراق بۆ سه ڕی داگیرکارانه رگیری دوو شه  ده ، عیراقک که  بووه که ڕژمی شۆڤنستی ناوچه
یدانی تیرۆرکی جیھانی و   مه ته ر و بووه  سه ته کانی کراوه  دوو هشی زلھزه ، عیراقک که کوت بووه

  ، که یه ی تدا هه وه ڕژرێ، ئایا بواری ئه ی داده شنووسه م ڕه دا ئه مریکی و بریتانی شکری ئه لهی  سایه له
  ن؟  بیار بده ڕی ئازادییه وپه  هوشیاری پویست و به ر به ماوه جه
  

تی  ئاس ر چ له ماوه باتی جه ی خه ، ئاراسته التی قۆرخکردووه سه عس ده ی ڕژمی بۆرژوازی به ته وه له   
ی هیچ بوارکی بۆ  که تییه ڕه  یاسا بنه ، که مک بووه  سیسته ، دژ بهرمیدا  ئاستی هه ری و گشتیدا، چ له رتاسه سه

   یاسا و به ، به  بووه که مه ر دژی سیسته ماوه جه.  وه هشتۆته ک نه کانی خه تاییه ره  سه ژیانی مرۆیی و مافه
عسی شۆڤنیست،  تی دیکتاتۆر یا پارتی به سایه  که نیا دژ به ک ته کان، نه عسییه تی به راپای کارکردی حکومه سه
  وه کو ئه به!  خۆی ڕاگرتبوو رده ب، دیکتاتۆری بپه ره ، ناسیونالیزمی عه بی سوننه زهه ی مه کوچکهسر  سه  له که
تی  سه البردنی ده ی تر، بهکدام هندین س دام و دانانی چه البردنی خودی سه  به یمانانی بوون، که مریکا و هاوپه ئه

گیان  ری به ماوه اوی جهچ  نه ویست خۆڵ بکه یانه جی، ده بی له زهه کی و مه تی خه سه تاکپارتی و دانانی ده
خش و  ربازانی ئامریکای دیموکراتبه کی سه ی چه ی لووله سایه  له دا، که شنووسی تازه  ڕه  له مه ئه! هاتووی عیراق

 جاران  کو له ، به داوه  باری یاسای عیراقدا ڕووی نه ک ئاوگۆڕ له کرت و نه دی ده  ئاشکرا به ردا، به ڕزگارکه
  ! ینت گه  ڕادهتر ، کۆمارکی ئیسالمی وه کانه یی و ئایینییه وه ته  نه تییه مایه ڕ مافی که مه رستر و ناڕۆشنتر له په کۆنه
، ١٩٦٤، ١٩٦٣، ١٩٥٨، ١٩٤٣، ١٩٢٥/ ٢٩/٠٧، چاککراوی١٩٢٥( کانی عیراق  هتیی ڕه رنجی گشت یاسا بنه ر سه گه ئه

موویان   هه وت، که که رده ین، بۆمان ده  بده*)٢٠٠٥ی  که شنووسه  و ڕه٢٠٠٤ستوری کاتی  ، ده١٩٧٠، ١٩٦٨
ک  ربازییه یه تا سه ی کوده وه نگدانه لکو ڕه  بهر نین، ماوه می ویست و بیاردانی جه رهه ، به وه شه ورۆکه ی ئه وه به
  چته ، ده وه کانیشه ره  داگیرکه ن هزه الیه عس له تی ڕژمی به سه  ڕووخانی ده ن، که م وته کانی ئه  که  دوای یه له

چاو  افی مرۆڤ ڕهکان و م  گشتییه دا، ئازادییه تییانه ڕه م یاسا بنه ک له  هیچ یه  له.کانی پشوو وه ی هه خانه
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 ژر  ته  خراونه ته تر کراونه کانی ب و ئایینه ره ی عه وه ته  نه شک له  به ته کان کراونه تییه مایه  و که وه ته کراون و نه نه
تی  ریعه رمی بوونی شه ی فه  سایه ت و مافی ژنان و منان له وه رمی ده ک ئایینی فه پۆکی ئایینی ئیسالم وه چه
  .رامۆشی سپردراون  فه دا، به ی ئیسالم کیانه خه

  
ی  ده تای سه ره  سه عیراق لهی  کیانه  خه رسته په م یاسا کۆنه  ئهکانی  گرنگه نده به   ندک له هه  وه پکه با   

  : وه ینه ر بکه سه زمی نوی جیھانی به شکرانی نه رله گاران و سه ک دیاری ئاهه کدا، وه ویهبیست
  

موو شت  ، پش هه یه واژه سته م ده ئه. کات ست پده ده) بسم الله الرحمن الرحيم ( تی به ڕه نهیاسای ب   
روی   سه دا، له کیانه و یاسا خه ر بیاردانک و مافی ئاوگۆر له ک و هه ر تواناییه  هه  له ره ماوه ککردنی جه چه

ی وتانی  زۆربه  له. وی ر زه سه کانی له ره ند و نونه رکی خوداوه  ئه یکاته نت و ده  داده وه ره ماوه ویستی جه
پی   به ، کهتی دونیایی ڕه کی بنه ، یاسایه گه  جیاجیاکانی کۆمه بات و تکۆشانی چین وتوژه  خه  به جیھان، که

  واژه سته م ده  به، پینراوه   سهدا-ر روه  چینی سه– دن رانی خوداوه ر نونه سه  بهیان، که ویست و توانای دانیشتوانه
ل توانای گۆڕین   و گه له ی ویست و توانای گهرب  ده تییه ڕه هم یاسا بن  ئه واته).  وه له ناوی گه به(کات  ست پده ده

رمانی  ک فه کان وه نده ی به  و فۆرمۆه وه کرته ژوو ده  ئاوه واژه سته م ده م کاتک ئه ، به یه و ڕیفۆرمکردنی هه
ورۆ  کو ئه  تاوه شه ر بۆیه کردن نامنت، هه لیوه  و قسه وه تکردنه  ڕهڕوو، ئیتر هیچ بوارک بۆ خرنه هندی د خواوه

 ئاستی   له یاندن و نه کانی راگه ناه  که  نه وه و باره  و لدوان و سیمینار و مزگردک له  هیچ دیباته١/٨/٢٠٠٥
ر  ماوه ، جه وه کیانی ئایینی ئیسالمه ی خه  ڕوانگه  له ، چونکه خراوه نهڕ کاندا به  و بنکه  هۆڵ و یانه ریدا له ماوه جه

، -نجام بدرێ ر ئه گه  ئه–وێ و سیناریۆی ڕاپرسی کتوپی  رناکه چی چیتری به قاندن و ملکه رله  سه  له بجگه
 ١٢٠   زیاتر له نی عیراق له داگیرکرد  دژ به ، که چاوی ڕای گشتی جیھانی و ناڕازییانکه نیا بۆ خۆکردنه وا ته ئه

  !کان قامه رشه  سه ی دونیادا ملیۆنان مرۆڤی ویژدان زیندوو و ئازادیخواز ڕژانه وره خت و شاری گه پایته
  

زمان ب ره  و دانیشتوانی ناعه یه ی ههب ره   زمانی عه نیا به  ته شنووسه م ڕه  ئه  که، یه وه اکشتر ئهجرن گشتی سه له   
  ! ی عیراقی ئازاد نییه یه م دوجامه یشتنیان له و تگهگاداربوون تانی ئا ره ده
  
  :لتحقيق األهداف اآلتية نحن ممثلي شعب العراق بارادة الله ورغبة الشعب الحرة نعلن أننا وضعنا الدستور   

 .لقانون لمبدأ سيادة اًز طبقاّدون رهبة أو تحي إقامة العدل على أسس راسخة لضمان حق آل انسان ومواطن *
 . في ظل دولة المؤسسات والشرعيةًالتمتع بھا فعال ضمان الحريات األساسية، وضمان *
 

ن،  بوونی ناکهشنووس  ڕه  خۆیان باس له ، که وسهشنو م ڕه  دانانی ئه  له یه سته م ده نجی ئها ئام دا که لره
زووی   بت، ئیتر ئاره مکاره ستان به ری هه ه ویستی خوا پان کاتک که  )الشعب ورغبة الله بارادة(وێ،  که رده ده
 و  یه وه له زووی گه روی ئاره سه ندا ویستی خوا له کانی خوداوه رمانه  فه  و له تر نییه والوه جاری به  گاته ل له گه
ک  ژانی یاسایهتکی ئیسالمی و داڕ وه ماکانی ده  بنه دات، که خۆی ده  به وه  مافی ئه یه م لژنه ش ئه م پیه ر به هه
؛  دا هاتووه وه ره ی سه یه واژه سته م ده ک له  وه ل ئازاده ئایا گه. تی ئیسالمیدا دارژت ریعه ر ڕۆشنایی شه به له
ردا  ی هزی داگیرکه کمه ژر چه  ژیان و داهات و داهاتووی له لک که لی ئازاد، گه  گه کامه) الحرة الشعب رغبة(

کانی  کورسییهبژاردن  کانی هه نجامه رچوونی ئه کیدا پش ده جارییه  گاته  له لک که  گه، وه پیشته  ده ڕۆژانه
کاندا   بیانییه کرگیراوی هزه رۆکخ و پارتکی به ند ئاخوند و سه ر چه سه  به،ریدا سه تکردن به دسه
بژاردنک  نگدان و هه ب هیچ ده  به ی که ب سونییه ره  عه رۆکخه و سه لی ئازاد، ئایا ئه  گه کامه! شکرابت دابه

  کان؟   نشینه ب سوننییه ره  عه ری ناوچه  نونه ته کراونه
  



 ًطبقا زّتحي أو رهبة دون ومواطن انسان آل حق لضمان راسخة أسس على العدل إقامة "ین  ان دهپاش   
 والشرعية المؤسسات دولة ظل في ًفعال بھا التمتع وضمان األساسية، الحريات ضمان * القانون سيادة لمبدأ

مان بۆ  مه کرت ئه ها ده روه ری یاسایی؟ هه روه تای سه ره  سه  و کامه وته مای جکه  بنه کرت بپرسین کامه ده"  *
  وا؟  ی ڕه زراوه  دامه ت و کامه وه  ده ی کامه  سایه ، له وه نه ڕوون بکه

  
يع السلطات بين مؤسسات الحكم التشريعية والتنفيذية والقضائية على ضمان توز"  گرافی دواتردا ده ره په له   

المتبادلة ومنع طغيان  االستقالل الوظيفي لھذه السلطات، وبما يحقق التعاون االيجابي فيما بينھا والرقابة أساس
  .أو ظھور نظام استبدادي *سلطة على سلطة

 طات في الدولة ومصدر شرعيتھا، وال يجوز لفرد أوالتي تقوم على أساس أنه مصدر السل تأآيد سيادة الشعب
  " تمثيل الشعب تحت أي مسمى *لجماعة ادعاء

  
ر   هه ، که یه وه ی ئه وانه واو پچه  ته م خاه ئه )  تمثيل الشعب تحت أي مسمى *لجماعة ادعاء وال يجوز لفرد أو(

   له مه ی یاسا داڕژان، ئه که  ناو لیژنه اندۆتهیان خز بی سوننه ره رۆکخی عه ک ڕیش سپی و سه  کۆمه ئشتاکه
ی تابلۆکانی  وه  خوندنه ندکیان توانای ت هه نانه  و ته زایی یاساییا ن نییه شداربووان شاره ی به کاتکدا زۆربه
  کخراوهرانی ڕ خۆ و نونه ربه  یاسا ناسانی سه دراوه  نه  ڕگه وه والشه  و له قکی یاساییان نییه هاتوچۆ و ده

کو  ی راسپارد تاوه کرێ بپرسین ک ئوه ده! ن شداری بکه کان به  ئۆپۆزسیۆنه کان و گروپه رییه ماوه جه
انی دانیشتوانی عیراق و ستوری ژی  ده ن به  بکهکدا، ی بیستویه ده  سه  لهر وبه وه  ساڵ له١٤٠٠تی  ریعه شه

تی  رایه ی نونه نده ی پنادرێ پاگه  ڕگه  که ست کیه به ؟ مه وا نییه  بانک و دوو هه مه ؟ ئایا ئهکوردستان
ری  ماوه  جه رانی ڕکخراوه پاندوونی یا نونه ر عیراقدا سه سه کان به ره  داگیرکه  هزه ی که وانه ر بکات، ئه ماوه جه

ری و  روه رکوت و نادادپه ر سه رامبه به دانیان له رهه ری سه گه ر کات ئه  هه کان، که رییه ماوه  جه وه و بزووتنه
  !؟ یه  هه نابانی ئستادا لی جه عا خۆری مشه

  
  

می  رده کانی سه ربازییه  سه یاندنه  ڕاگه که) الرحيم الرحمن الله بسم(تر  ، جارکی وه ندک رازانه پاش هه   
تی  وایه انی نو قورئان ڕهک  وته ناوی خوا و به   به، ڕژمی پشوو ، که وه بیر دنته م وه  ئران-ڕی عیراق شه
  تی پشوو؟ سه کانی ده جماوه  به  وانه  له رگرتن نییه زموون وه  ئه مه ئایا ئه. دا تی ده سه ده به
  

الباب األول
المبادئ األساسية

  
 ريفيھا جمھو نظام الحكم دولة مستقلة ذات سيادة، )االتحادية االسالمية( الجمھورية العراقية :لمادة األولىا

  ).فيدرالي(ديمقراطي اتحادي 
  

ک  کو خه ، به میک نییه  یا سیسته سته ت یا ده وه تی ده ک خوازیارییه  خه ی که وه زانین دیموکراتی، ئه ک ده وه   
کاری  بری ئازادی به نیا له  و ته یه  هه یه م واژه واو جیاوازی بۆ ئه یشتنکی ته ری دونیا تگه وسه ر تا ئه مسه له
  ران له روه  سه ی که وه ئه.  وه ڕته گه ک ده ر خه سه یاندنی ماسمدیا له ژموونی ڕاگه ش بۆ هه مه ن و ئه به هد

جارێ .  مکی کراوه ل و سیسته وایی گه رمانه  فه ینن؛ واته گه  وایده  باشترین باردا، که  له ستیانه به ی مهدیموکراس
ک  مان وه ته ران به روه  سه ی که ته ییهو دیموکراس ی ئه پوانه ر به وت و هه  دهر چی ماوه  جه  که، دنین وه واز له

ی  موو شت، بینی شوناسنامه جارێ پش هه: پوین کانیان ده ن و نیازه ن، به ی پ فریو بده  ئیمه دوجامه
 تورکیادا   له ترین مۆدلیشی که نده گه  ره ت هه نانه  ته ییهی دیموکراس وه تکردنه ا، مانای ڕهیراقدعر  سه ئیسالمی به



کات و  دهتر پیشل کانی عس و مافی ئایینه ی به که هم  سیسته تر چوون له ک واوه  نه یه وه رانه  گه مه ها ئه روه هه!  یه هه
 برای  سته یی کۆماری ئیسالمی ده یاندنکی خشکه ها راگه روه  و هه وه ستنته ی عیراقی بوونیان لده شوناسنامه

کانی  بوونی هزه ، به خۆیه ربه تکی سه وه ر عیراق ده  پیوه کامه کرێ بپرسین به ده.  کۆماری ئیسالمی ئرانه
ن کۆمپانیا  الیه کانی، له  نیشتمانییه کان و سامانه هوتیی  نه رچاوه  کۆنترۆکردنی سه ر، به داگیرکه

  ؟ وه کانه جیھانخۆره
  

تکی  وه ده) فیدرای دیموکراتی(کۆماری عیراقی :   بوایه مجۆره م، به که ی یه نده هم ب بوو ئه ڕای من ده به   
  ! یدا کۆماری فیدرای دیموکراتییهوایی ت رمانه می فه ، سیسته رییه روه ن سه خۆی خاوه ربه سه
یمانانی  مریکا و هاوپه نی ئهکا ی هزه  ئه؟  رییه روه نی سه خۆ و خاوه ربه ، ئایا عیراق سه یه وه دا پرسیار ئه لره
مریکا بیار بدات، بۆچ ب  ندی ئه زامه ب ڕه  به،وایی ناتوانت رمانه ندکی فه ی بۆچ ناوه ن، ئه که  چی دهێو له
  نیا به شدار بت و ته دا به ی عیراقی ورانه وه  چیکردنه تر ناتوانت له وتکی وه مریکا هیچ ده ندی ئه زامه ڕه
   قۆنترات بدات؟  به م وته ی ئه وه توانت چیکردنه و ده مریکا و ئه ی ئهند زامه ڕه
  
  

يتعارض مع   قانونّالمصدر األساسي للتشريع، وال يجوز سن االسالم دين الدولة الرسمي، وهو :المادة الثانية
بأآثريته (العراقي  شعبالھوية االسالمية لغالبية ال ويصون هذا الدستور ) ثوابته المجمع عليھا( ثوابته وأحكامه
  .ويحترم جميع حقوق الديانات األخرى) الشيعية وسنته

  
  ئایینی  که ،میشدا هاتووه ندی دووه  به  و له ییه عیراق والتکی دیموکراس ، که ووهمدا هات که ندی یه  به له   
ر کش و  سه ش له مه ، ئه توانجب به،  ییه دیموکراس ند، کامه چه ندی به  چه مه ئه!  ت ئیسالمه وه کی ده ره سه
ئایینی   یی و له وه ته  واقیعی نه  له ،سۆشیالیزمی ئمه: یووت  ده ، که عسه ی به که لیزمهروای سۆشیا سه
 کوێ و   له ییهم دیموکراس  ئه کرێ بپرسین که  دهئایا!  به ره گرت و سۆشیالیزمی عه  ده اوهرچ  سه وه ییمانه وه ته نه
ین نا،  ویکه الم که ر، به سه ینه ، بیخه یه  هه وه ییهناوی دیموکراس ی به وه توانین ئه  ده ؟ ئمه دایک بووه  له وه یه  که له

 مانای  ی بهر دیموکراس گه ها ئه روه هه!  بتش ناهوشیار یه و راده م دانیشتوانی عیراق تا ئه  بوا ناکه چونکه
،  وه ڵ هیچ ئایینکدا نایته گه ک له وا نه ری دونیایی بت، ئه به ڕیوه هتایی و شوازی ب ره ستی و مافی سه ربه سه
نگدان و  ی ده ر مافی ئازادانه ماوه  جه  وتکدا کهر  هه روا له  هه.ست وه ری ده رامبه  به  پله١٨٠کو  به

 و ئایین  کی نییه ره وا بگومان هیچ ئایینک ئایینی سه ب، ئه تد هه....ربین و ڕکخراوبوون و  بیروڕاده
ناقورتن و  ت خۆی تھه وه  و ده کانه سی تاکه  پرسی که،داری یا ب ئایینین و ئایی ت جیایه وه  ده ک له یه راده به
گرتنی   هه  ناچار به،کان ئایینهترو ب کانی گرانی ئایینه پن و هه سهکاندا نا ر تاکه سه رواش ئایین خۆی به هه

  !ایینک نابنشوناسی هیچ ئ
  

 ئازادی و مافی  کردن له ت بت، ئیتر قسه وه کی دارژان و کاروباری ده ره ی سه رچاوه  سه ئایین    کاتیک که
ر  رای هه ره کاندا سه ی گشت ئایینه وه ی بیرکردنه  چوارچوه  و له تر نییه والوه ندی پوچ و بمانا به  پاگه مرۆڤ له

  !  یار نییه ڕی نه ، بوار بۆ پرسیار و بۆچوونی جیاواز و بیروباوه تدا کرابت ڕیفۆرمکیش که
  

  قانونّوال يجوز سنن،  ده رانی بانگی ده که دا فۆرمۆه م ڕستانه  له تر نابت، که رده  بپه مه رکوت له سه   
بت، ئیتر چۆن مافی کی  ره  ئایینی ئیسالم ئایینی سه کاتک که! )ثوابته المجمع عليه(يتعارض مع ثوابته وأحكامه

 ماف  واته ، که  هیچ ئایینکیان نییه  که کراوه  نه وانه ک له یه دا هیچ قسه ها لیره روه پارزریت؟ هه کانی تر ده ئایینه
ن  الیه کی له ره جی بۆ ئایینی سه رجی ملکه مه ویش به س، ئه و به یه  ئایینیان هه  که یه نهوا ر بۆ ئه هه

  !یی زیدی و کاکه  کریست و یه ؛ بۆنمونه وه تره ئاییندارانی



  
 قومية( هما العربية والكردية ومن قوميات أساسية يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيستين :المادة الثالثة

 ومن ايزيدية وصابئة )الفرس(هي الترآمانية والكلدانية واآلشورية والسريانية واألرمنية والشبك و) أساسية
 آلھم في حقوق وواجبات المواطنةيتساوون مندائيين،

  
، ئامانجی  م بگه ی ئه وه خوندنه ، به وه پ و راستی خۆی لیکجیابکاته ی دانیشتووی عیراق بت و چه وه ئه   

تر   فره و چوارچوه ی له وه ئه. وت که رده ی بۆ ده ندییه م فۆرمۆبه ی پشت ئه سیاسی و شۆڤنیستی شاراوه
  مه نوی که  به ی که وه م ئه ، به ژین، وایه ب و کورد ده ره ی عه وه ته ی عیراقدا دوو نه  جۆگرافییه سیاسی له

 فارس نیویان   به کان، که ؛ فلییه وانه یی له وه ته کو نه تی ئایینین تاوه مایه یان که دا ناسنراون، فره تی لیرده وایه ته نه
ک و  به نوان شه وانی له تی زمانه ی من یاگادار بم، نزیکایه نده وه تا ئه. کان که به کان، شه زیدییه ، یه هاتووه

وت  یه  ده ی که وه الم ئه به. زانن و کوردیشن کورد ده یان خۆیان به کانیش زۆربه زیدییه  و یه یه ورامیدا هه هه
   به ، که یه  شۆڤنیستییه نجهو ئاما ر ئه تر، هه تی توایه نه مه  که کیش به به زیدی و شه  فارس و یه یلی بکات به فه

تردا و  دوکی  به ورۆکه  و ئه کان کاریان بۆکردووه عسییه عسی و نابه  به ی ڕابوردوو شۆڤنیسته ده دڕژایی سه
 کورد  تی له وایه ته می نه ری سته سه  چاره وت، خۆیان له یانه تیدا، ده وایه ته  نه مه ژر نیوی پاراستنی مافی که له

زیدی و  یلی و یه  فه ک پشتکردنه رانی بۆرژوازی کورد، نه وستی سه ر هه  سه وه ڕته گه ی ده نده وه تا ئه.  وه بدزنه
تری کوردستان قوربانیان  کانی شه سانی به کداری شانبه ستکاری چه رهه  ڕۆژانکی دڕژی به کان، که که به شه
زار   هه١٨٠  روشونکردنی زیاتر له نفالکردن و بیسه ئه پرسی  کو پشتکردنه ، به ، کاراکی ئاساییه داوه

تریش بۆیان گرنگی پای کورسی  کانی  و شونه بجه له ی کوردستان و کیمیابارانکردنی هه رگه گوندنشینی ناوجه
  .بینرت  ئاشکرا ده کانیدا به ی تاوانه وه دام و ساخکردنه  پرسی دادگایی سه ش له مه  و ئه تیان نییه سه ده
  
  
  

الكردية إلى جانب اللغة العربية لغة  اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدولة العراقية وتكون اللغة: المادة الرابعة
االتحادية، ولألقاليم أو المحافظات اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغة  رسمية في اقليم آردستان ولدى الحكومة

أو قانون إدارة الدولة(باستفتاء عامأقرت غالبية سكانھا ذلك  رسمية اضافية إذا
  

ت فیدرای  نانه  ته-  تدا نییه کانی فیدرایه ڵ بنچینه گه کی له تییه ، هیچ نزیکایه سته یوه  په م خاه ی به نده وه تا ئه   
باتی  همی خ رهه  و به بووه  یاساکانی پشووتردا هه  له  که یه دراوه ست لنه  ده و بگه ر ئه  و هه-بۆرژوازیش

ردوو  ت، زمانی هه وه رمی ده تا زمانی فه وه بوای من یا ئه به! کان  دیموکراته رۆکخه ک دیاری سه ، نه که خه
کرێ و  ردوو زمان کاریان پده بستان، هه ره  کوردستان و عه دا واته که شه ردوو به  هه ب و له  ده وه ته  نه زۆرینه

پایدا  بت و له رمی ده و زمانی دایکی زمانی فه شه ر به تا هه وه کاندا، یا ئه خوگه و  که  خوندنه خوندرت له ده
وا زمانی  ، ئه شانه و به ک له ریه  هه ونه که  ده  که ییانه وه ته  نه مه و که م؛ بۆ ئه  زمانی دووه بته زمانی ئینگلیزی ده
تی  وه  و ده وه نیا جیابوونه ، ته مه  له بجگه. م زمانی دووهش  که  فیدرایه رمه کی و زمانی هه ره دایکیان زمانی سه

  !کات ر ده کان مسۆگه تییه وایه ته  نه مه  و که وه ته  نه ک له ر یه خۆیی هه ربه توانت، ئازادی و سه خۆ ده ربه سه
  

ية عضو مؤسس في جامعة الدولة العراق( العربي واالسالمي، أو الدولة العراقية جزء من العالمين :المادة الخامسة
  ).ومنظمة المؤتمر االسالمي الدول العربية

  
 یاساکانی پشتردا   له ی که که  شۆڤنیستییه ڕۆکه  ناوه  و هیچ له نیا ڕوخساری سواق دراوه ش ته م خاه ئه   
 جیھانی  شک له ی یا بهب ره  نیشتمانی عه شک له ب یا به ره ی عه وه ته  نه شک له عیراق به.  گۆڕیوه ، نه یبووه هه



کانی  کی ئازاد بت و مافه یه که  یه  بیاره  که-کدانی عیراق ته ها شه روه ؟ هه  کودایه ی که که بی، جیاوازییه ره عه
  وه  دیسانه  جیھانی ئیسالمی، که  به-کرد ی بۆ ده نده رمان پاگه ک ئامریکای ڕزگارکه مرۆڤ تییدا پارزراوبن وه

 ئایدیۆلۆژی شۆڤنیزمی  درژایی مژووی ڕۆی به  ئیسالم  چت و که رده  ده وه به ره ی عه وه ته  نه لهرمان  ر سه هه
کانی خۆیان  رییه رکوتگه م پاساوی سه رده تی ئیسالم، هه ریعه  شه ب به ره کانی عه  و دیکتاتۆره بی بینیووه ره عه
ڵ  گه وێ له شکراو بیه کی دابه هی وه ته ک نه ر کورد وه گه  ئهین  سبه ، که یه ک هه رییه رکه چ مسۆگه.  وه ته داوه
م  رانی ئه ، پارزه وه کی خواستراوه یه واره  پای قه  بچته تردا ئازادانه کی یه وه ته ڵ نه گه تریی خۆیدا یا له کی یه ارچهپ

بی و  ره کیتی جیھانی عه ی پاراستنی یهبیانوو رمان به  سه نه که شکرکشی نه  له وه نه مه غریب و یه  مه ، له یاسایه
  هبج له دونی هنابوو بۆ ههربازی ئور  سه١٩٨٧ سای  ستاو له عس پیھه ک ڕژمی بۆرژوازی به روه ئیسالمی، هه

  ! م شاره ری ئه ماوه ڕینی جه رکوتی ڕاپه بۆ سه
  

وا   ئه، وه  بمنته نی و ئازادانه ندی گه مهزوو ر ئاره سه کگرتوو له کی یه یه واره ک قه  عیراق وه ر بیاره گه ئه   
ب و  ڵ گشت وتانی دونیادا هه گه تی له یی و دۆستایه وه ته ی نونه گه  کۆمه شک بت له نیا به بت عیراق ته ده

التانی  و و یه تر ئایینی کریستیان هه  فره  دژی وتانی خۆرئاوایی که  و ئران له ی سعودیه ره  به خاته خۆی نه
 جیھانی ئیسالمی یا کریستی یا جوویی یا بودی، بماناترین .تر بۆدیستن  فره تی ئاسیا، که ڕۆژهه

و  رای پشلکردنی مافی ئه ره کدا، سه ی بیست و یه ده  سه رخ له وچه تیكی هه وه  بۆ شوناسی ده ندییه فۆرمۆبه
  !ن ی سیاسی عیراقدا هه  چوارچوه  له ی که نه نا ئسالمیا و ئایینه ی یا ئه بانه ره  ناعه وه ته نه

   
  

القائم على المبادئ والقيم  األسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على طابعھا العراقي األصيل: المادة التاسعة
والطفولة، وترعى الناشئين والشباب وتوفر لھم الظروف  الدينية واألخالقية والوطنية، وتكفل حماية األمومة

  .وقدراتھم ة لتنمية ملكاتھمالمناسب
  

رنجی  ر سه گه ئه.  وه نووسرته ک خۆی ده گرت و وه ر داده سه  پی له٢٠٠٥ -١٩٢٥ یاسای  ر له  هه م خاه ئه   
ی خزان یا ژن و ژن و  وه ره ده ندی نوان ژن و پیاو له یوه ناسینی په ڕمی نه  فه  ڕوونی به ین، به  بده م خاه ئه

وا   ژیان، مافی هاووالتی بوونیان په دا دنه که رعییه  شه ی خزانه وه ره ده  له ی که و منانه  و ئهپیاو و پیاو
 و  کان، پارزراو نییه کییه کی و ڕسا خه ره قورتاندنی ئایینی سه  خۆتھه نابینیت و خودی خزانیش له

یی  ک کاکه تری وه کانی ت ئایینه نانه نووسرت و ته دهب  زهه ی هاووتی عیراقی مه ر شوناسنامه سه تر له جاریکی
  و چوارچوه  ڕۆی ژنیش له گیت، چونکه رده تر وه  فره م خاه ئه.  وه نووسرنه  موسولمان ده ر به هه

ی خزان و سپاردنی کاری  وه ره ده تی له یه   کاری کۆمه کات له شی ده کات و ببه دا دیاری ده هک ئیسالمییه
وکردن واته وماڵ و مناڵ بهنوماڵ و نۆکه خی گسکی نت، تاوه ر ده  ژن ڕۆی هاوسه بینکی  کو ڕۆر و مرۆڤ

  !ر ئازاد و بیارده
  

 أي قانون ينتقص ّيجوز سن الحريات والحقوق األساسية الواردة في الدستور مكفولة للجميع وال: المادة العاشرة
تلحق بالمادة الثانية.(منھا

  
رمی   فه  گشت وتانی دونیادا به کان دانیان پدانانن و له رۆکخ و ئاخونده  سه ی که و مافانه ی ئه ئه   

سیک  ر که گه ی ئه ن، چی؟ ئه رانی ئیمزای بکه بت، عیراق و سه  ده ی مافی مرۆڤدا که  جارنامه ناسراون و له
رۆکخ و  ڕۆژوبوونی سه  کاتی به له ویستی،  ی پۆشی که وه ربی، ئه خۆی ڕکخست، ڕای خۆی ده

الکان گرت، چی؟  توای مه  فه ت یا له سه  ده ی له خنه ر ڕه گه ی ئه ، ئه وه کاندا قومک ئاوی خوارده ئاخونده
  ! یناسیوه رمی نه  فه  یاسا به ی که وه ر ئه به کرت، له رکوت ده سه



   
أحكام هذا الدستور اهدات الدولية بما ال يتعارض معتلتزم الدولة العراقية بالمع: المادة الثالثة عشرة

  
ی  تی تازه وه ده  ، کهن  کامانه تییانه وه  نو ده ننامه و به کرێ بپرسین ئه ، ده یه که ی پرسه  ئیتر بچینه یه مه ئه   

کرێ  ناکۆک نین، یا دهدا  کییه م یاسا خه ڵ ئه گه  له بت، که ندیان ده ی فیدرای عیراق، پابهدیموکراس-ئیسالم
  !تی عیراقی دیموکراتی فیدرای ناکۆکن؟ ڕه  یاسای بنه  به ن، که  کامانه تییانه وه  نوده ننامه و به بپرسین، ئه

  
، بۆی  وه  بخونته شنووسه م ڕه ی ئه وه م ئه ، به کشاوه نک نه  بۆ هیچ به نجه ڕوونی په دا به ند لره رچه هه   
 و  وه ته  و نه کسانی ژنان و پاراستنی منان و ژینگه ؛ مافی یه ننامانه و به ن، ئه کوت کامانه رده ده
ڵ  گه  له ن، که ننامانه و به  ئه مه ی مافی مرۆف، ئه کان، جارنامه  کولتوری و ڕۆشنبیرییه کان، مافه تییه مایه که
 سال  نده وه د و ئه زارو چوارسه ی هه نه کیانه تی خه ریعه ی شه که اوهرچ  سه ، که وه ک ناکۆک دنه سایهیا
تی و بانکی جیھانی و  وه کانی  سندوقی دروای نوده ننامه  به تی عیراق هیج الری له وه گینا ده ، ئه وپشه وه له

بت،  اری وان دهیر ب سه ن و له به  تان ده  سامانی عیراق به  ملیارد له  به  ڕۆژانه ، که کان نییه ره  داگیرکه هزه
  ! چی یاساکانی بازار ئازاد بن  و ملکه وه تی بکرته تی تایبه وه تی ده گشت مولکایه

  
هناك ) .ً رفيعاً ودينياً وطنياًرمزا للمرجعية الدينية استقالليتھا ومقامھا اإلرشادي آونھا :عشرة المادة الخامسة
  .تحفظ من البعض

  
یان  ر بک دۆالردا، کاروپشه رامبه به وڕۆژ له  شه هم، که جده ی دیموکراسی به کوتانههۆ و ده یان بۆ ئه مه ئه   

ی   سایه ھاتنی خۆری دیموکراسی له مریکا و هه ی ئه رانه کردن بۆ ڕۆی رزگارکه نده  پاگه ، به ره ماوه فریدانی جه
  !تیدا ی چینایه وه وسانه زمی نوی چه نه
  

آيان ديني وحضاري  للعتبات المقدسة في الدولة العراقية شخصية قانونية لما لھا من :المادة السادسة عشرة
  .الشعائر بحرية فيھا وعلى الدولة تأآيد حرمتھا وصيانة هذه الحرمة وآفالة أداء ممارسة

  
ی  یه  ڕسته ورتهم ک ئه  و  وه نووسمهک خۆی بی  وه سه  به م و هنده بکه ، پویست ناکات قسه وه م خاه ی ئه باره له

  !ب توانج به :م بۆ زیاد بکه
  

   الباب الثاني
الحقوق األساسية والحريات العامة

  
الجنس او العرق او  العراقيون آافة متساوون امام القانون بصرف النظر عن : ١/ الحقوق األساسيةم : أوال

 .منع التمييز بينھم بناء على ذلكالرأي وي القومية او االصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او
 
 ، )١٢/ م ( ، )٦/ م (، )ب(شی  به ن، له م یاسا بده رده به کان له ی عیراقییه کسانییه م یه رنجی ئه سه
  
الب او الم عراقيين ويحق لغير العراقية المتزوجة من العراقي طلب الحصول على   العراقي هو آل من ولد-ب

  .زواجھا ة في العراق لمدة التقل عن خمس سنوات مستمرة من تاريخالعراقية بعد االقام الجنسية
  



   که،تر سانیکی یراقی ناو عیراق و کهعک نا ه چه  دانیشتوانی ڕه ، که م خاه  مرۆبوونی ئه رای دژه ره دا سه لره   
یکی ت ش ته  و بووه سراوهواوی دونیادا نا  ته  له  که، مافک کات له ش ده ی عیراقین، ببه زنامه گه خوازیاری ڕه

. ی نا عیراقین زنامه گه گری ڕه ، هه  کردووه یان ئاماده شنووسه م ڕه ی که نابانه و عالی جه ی ئه ئاسایی و زۆرینه
ڵ  گه ی لهر  هاوسه دات، که  ده پیاوان نیا ماف به  ته ، که یه هو تر ئه رستانه په  مرۆتر و کۆنه ش دژه مه ها له روه هه
کدا بکات، چی،  ڵ ناعیراقییه گه ری له ر ژنکی عیراقی هاوسه گه ی ئه کرت بپرسین، ئه ده. ن  ناعیراقیدا بکهسکی که
  درت؟  ی ده که  ناعیراقییه  پیاوه ره  هاوسه زنامه به گه ڕه
  

 و  یه یراقیدا ههی ع گه  کۆمه ڕیوشونی ژنان له  بهندی یوه  پهوخۆ ڕاسته و  کی نییه م و الوه  شتکی که مه ئه   
 پیاوی موسولمان بۆی  تی ئیسالمی، که ریعه ، بۆ شه مرۆییه رستی و دژه په واردن و کۆنه م هه ی ئه اوهچر سه
رزی  ربه  سه کیدا پیاو به  ڕسای خه ها له روه ، هه ی تابووه که وانه الم پچه  ژنی ناموسولمان بنت، به یه هه
وا  ی خ شوو بکات، ئه وه ره ده وت له ر بیه گه م ژن ئه کانی دی بفن یا بن، به  خه  ژن له زانیت، که هد
  !کرت ری ده بهبیناو خ  کوژرت، بگومان له ر نه گه ئه
  
من العودة الى وطنه  اليجوز نفي العراقي او ابعاده او حرمانه من التنقل داخل العراق او خارجه، او منعه :٥/ م 

  .لقانوناال بموجب ا
  

چ  ک و به مایه ر چ بنه سه ی له ، ئه یه واوی هه  و مافی ته ر هاووتی عیراقی ئازاده گه کرت بپرسین ئه دا ده لره   
م  زانین ئه ک ده  وهگیرت؟ ی ده وه ڕانه گه  له  ڕگه یا وه خرته  یا دوورده وه سنرته ی لده زنامه گه ک ڕه بیانوویه
  و مافانه ر عیراقی دیموکرات و فیدراڵ ئه گه  و ئه یه  هه وه ته  ماف و سیاسه  بهانندی یوه  په میشه  هه س باره

) و بدون موجب القانون اال بموجب القانون ( ناست، ئیتر چ پویست بهیان رمی ده فه کات و به ر ده به سته هد
 .کات ده
  

ع الرجل في الميادين آافة طبقا الحكام الشريعة للمرأة ومساواتھا م تكفل الدولة الحقوق االساسية: ٦/ م 
  .وتساعدها على التوفيق بين واجباتھا نحو االسرة وعملھا في المجتمع االسالمية

  
 بوونکی ئازاد بکات، هیچکات  ست به  ناخی خۆیدا هه  له،سک ر که ر هه گه  و ئه جارییه یان ئیتر گاته مه ئه   
گ تی ئه  دژایه ودوو له سی ئه ر به  ناکات، ئاخر هه هم بگه پت ڕۆژانه  ده یه م بر شه بهری   دیه ب  ق و پ
کانمان،  ره  هاوسه تی به کانمان، سوکایه واردنی خوشکه  بین، هه وه ن باوکی موسولمانمانه الیه وتنی دایکمان له که

پی  ر به ونی ژنان بین، هه زوو و خه ی ماف و ئاره ر ساته گۆڕنانی هه کانمان، له ی کیژۆه وساوانه نیگای چه
  )!الحكام الشريعة االسالمية(
  
وصغار السن في المھن الوضيعة وتشغيلھم في االعمال التي التتناسب واعمارهم  يمنع استخدام االطفال. ب

  .الدولة اتخاذ االجراءات الكفيلة بحمايتھم وعلى
  

کردنی کاری منانی  خه ده بری قه ، له وه هلته ی منان ده وه هوسان  بواریک بۆ چه ش زۆر وریایانه یه م برگه ئه   
کردنی کاری  خه ده  قه نیاندا ناگونجت، واته مه ڵ ته گه  له کات که لیک ده کردنی کارگه خه ده  قه ، باس له ژده خوار هه

ستی  رده  و به ماته ی ته وه ن و چنینهفرۆشت)  الگه عه ( م کیسه میندا، به کانی ژر زه  کانه  کارکردن له  و وانه شه
  !  پدراوه ری ڕگه کان و فیته چشتخانه

  



يكفلھا القانون على ان اليخل ذلك بالنظام العام  لكل فرد الحق في التعبير عن الرأي بكل الوسائل التي: ١١/ م 
  :واالداب، وتضمن الدولة

  
يكفلھا  بكل الوسائل التي(ر من ئازادم، ئیتر  گه هاووتی، ئاخر ئهزی   ئاوه کردن به  گاته  له تره ککی ش یه مه ئه   

   چین، که تانه  گشتی و سونه مه و سیسته ئهین و  گه چی ده) القانون على ان اليخل ذلك بالنظام العام واالداب
  ؟  تابووه وه یانه  باره کردن له قسه

   
العام  نية مكفولة على وفق القانون بما اليخل بالنظامالدين والمعتقد وممارسة الشعائر الدي حرية: ١٢/ م 

  .واآلداب
  

  رچوون له ت بت و ده وه رمی ده  ئایینک ئایینی فه ، کاتک که یه  کوێ ئازادی ئایینی هه ، له وه کرێ بپرسینه ده   
یی و لک  ، کاکهی، جوو ری ژن و پیاوکی کریست، یازیده  هاوسه بۆ نموونه. کانی تاوان بژمردرت سنووره

بت؟ ئایا  کات، چۆن ده تی ئایینی ئیسالم ده ریعه وی شه یه  په م یاسایه پیی ئه  به دا، که  دادگه بینیان له ماره
  ین به تر ناده  ئایینی  و مل به یه ین و ئایینی خۆمان هه  ناکه م ڕسایه وی له یه  په  ئمه،توانن بن ده ئازادن و

 و  بین نییه  خودی ماره ری به  باوه سکی ئاتاهیست، که ین؟ یا که که وی ئایینی خۆمان ده یه ملی و په زۆره
،   ئیسالمییه سمه م ڕوڕه وکردنی ئه ه ر ب په ک هاوسه  وهتوانت زانت، ئایا ده دی مرۆڤی دهدژی ئازا به

  ی چی؟ر یان ی ئازادی ئاییین و بیروباوه  ئه،ر نا گه ن؟ ئه ری بکه هاوسه
  
مع مبادئ الدين  على النھوض بالعشائر واالفادة من قيمھا واعرافھا االيجابية التي التتنافى تحرص الدولة .ج

  .توثيق اواصر المجتمع واحالل الوئام والسالم بين افراده الحنيف والقانون والقيم االنسانية النبيلة التي تھدف الى
  

بان و ناکۆک  کاندا ته ها مرۆییه ڵ به گه ، له کیانه ت و ڕسا خه و سونه  ئهن، کرت، بپرسین کامانه تر ده جارکی   
  کییانه و یاسا و ڕسا خه ناوبردنی ئه کان، بۆ له  عیراقییه  له وه ندین نه باتی چه نین، ئایا خودی قوربانی و خه

 ؟ وه کانی زیندووکردنه ک بۆ عیراقییوه ک دیارییه مریکا وه ، ئه وه ییهناوی دیموکراس بهتر   جارکی ، که بووه نه
  

فضال عن الحقوق المذآورة في هذا الدستور بجميع الحقوق المنصوص عليھا في  يتمتع العراقي: ١٧/ م 
  .الدولية التي يكون العراق طرفا فيھا بما اليتعارض مع احكام االسالم المعاهدات

  
  گه نکه تیایاندا و ناکۆک نین له کاندا عیراق الیه تییه وه  نوده ننامه ه ب  له ی که  دانپیانراوانه و مافه ن، ئه کامانه   

  ن و بۆچی؟  کامانه،ناکۆکنڵ ئیسالمدا  گه له  یان که وانه ی ئه کانی ئیسالم؟ ئه بیاره
   

سک  ه ک  تاکه شنووسکی یاسایی، به کانی ڕه وه ند و ڕووکردنه کان و به  تاوتوکردنی گشت خاله    دیاره
،  سانی پسپۆڕی بواری یاساییه ڕ و که  و ماپه ند و گۆڤار و ڕؤژنامه ندین ناوه هک و چ ناکت و کاری کۆمه

رکی   کار و ئه،م که یهکو  ی ناورت، بهس پ موو که  و هه ر یاسا گرانه هس کردن له ی قسه وه ر ئه به ک له نه
  که ره ی گه ی کاتکی فره وه ر ئه به  له،م دووهخات،  ی خۆیدا ڕکده ه چوارچو مووان له  داهاتووی هه  و ووانهم هه

ر   مسۆگه وه ییه)ری و هزری هونهیی،  سته جه( فرۆشتنی هزی کار   بژوی له  که،سکی ئاسایی ش بۆ که مه و ئه
و ئاخوند و   له،حای خۆم شبه گینا به ئه. نجام ناگات ئه خساودا به ره  کاتکی کورتی نه کات، نالوێ و لهب

  گه بردنی کۆمه ڕوه کان بۆ به لبژردرواوه  هه نده رکی هاووتی و ڕۆی ناوه  ماف و ئه  باشتر له رۆکخنه سه
ی  وه کگرتن و جیابوونه تی و یه رایه به ڕوه واو جیاوازم بۆ ئازادی و ماف و به م و تواننکی ته گه تده
  م؛ کورتی ده دا به  و لره یه م ههکان و خودی فیدرالیز وه ته نه



 و  ری ئازادی من، ئازادی تۆیهو سنو پورێ؛ واته ی ده که ره رابه  ئازادی هاوتای به ئازادبوونی تاک به : ئازادی
  . کرت ر ده  ئازادبوونی گشتدا، مسۆگه ئازادی من و تۆش له

  
  ربوونی له  مسۆگه واته ، که یه اکیکی گشتی هه ماف م ی که وه ر ئه به سنرت و له کو ده ؛ نادرێ، بهماف
،  وه ، بیداته  نییه د ئاماده کات، قه وت ده  ماف زه سک که  و که کان دایه تاییه ره  سه  مافه مووان له ندی هه مه هره به
  !بات  مانای خه ؛ زۆر به وه سنته زۆر لی نه ر هزی گشتی مافخوراوان به گه ئه
  
کان بت،   گشتییه  پداویستی ژیان و ئاسانکاری کاروباره گه بردنی کۆمه ڕوه  به ر بیاره گه ئه: تی رایه به ڕوه به
موو  ، هه ره م پوه ر به شداربن، هه مووان تیدا به بت هه  و ده مووانه رک و پرسی هه وا هاوکات ئه ئه
کات و  کان دژوارده  و کاروباره وه کان ناداته پیداویستییه م به وه) ری ماوه جه(کی  روخه کی سه تییه رایه به ڕوه به

کار  ک به یه سته تی ده ری و تایبه ماوه کانی بۆ ئامانجی ناجه  سروشییه رچاوه کانی و سه  و تواناییه گه کۆمه
  وا پویسته ، ئه دایکبووه  لهپناویاندا  له ، که وه  بداته و پرسانه م به تی وه رایه به ڕوه ی به وه  بۆ ئه واته که. بات ده
  قوت، پویسته  هه وه ره ماوه نو جه ی له وه قو، بۆ ئه  هه وه ره ماوه نو جه بت و له  نه وه ره ماوه روی جه سه له
  کی، که روخه تی سه سه ی ده وانه واو پچه  ته بژردرت و رکبخرت، واته  هه وه ره ڕا بۆ سه وه  خواره له
  .پنرت سه  ده وه ر خواره سه ڕا به وه ره سه له
  

 و  وه  مافی جیابوونه کسان بن، پویسته کدا یه یه واره  قه کان له وه ته ی نه وه بۆ ئه : یی وه ته کسانی نه مافی یه
اسی و جوگرافیدا کی سی یه واره  قه تی له مایه  یا که وه ته ی دوو نه وه بۆ ئه. ب والیان هه مالوئه کگرتنی ب ئه یه

) بۆرژوازی نا(می فیدرای   سیسته وا پویسته کامیان بچت، ئه هچ م له ی سته وه  بژین، ب ئه وه بتوانن پکه
م بۆ   هه ،یه جاره خۆی خۆیان باشترین ڕیگه ربه ی سه واره  و پکھنانی قه وه ر نا، جیابوونه گه ڕکیان بخات، ئه

 ڕاپرسی   له وه ته ر هاتوو دوو نه گه ئه. ڕ و جینۆساید  شه رگرتن به م بۆ به کیان، هه الیه م له  سته رگرتن به به
کی گشتیدا،   ڕاپرسییه  له وه ته ردوو نه  هه واته – ژیانیاندا  وه خۆ، بیاری پکه ربه  جیا و سه که ریه گشتیدا و هه

 یا  وه ر جیابوونه سه ک بیار له یه وه ته ی نه وه ک ئه ، نهن ، بده وه  بژین یا جیابنه وه  پکه ی که وه ر ئه سه بیار له
  ک له ر یه ردووال، هه کسان بۆ هه  پاراستنی مافی یه وا به ، ئه-تر بدات کی یه وه ته ک نه  خۆی نهی وه مانه
! تریان بتی وه ندی ئه ککیان پاپه ی یه وه ک ئه کات، نه بردنی خۆی دیاری ده ڕیوه می به کان، سیسته رمه هه

  که یه  کبخات، پویسته تی یهڕا بت و ژیان و کاروباری گش وه  خواره تی له رایه به ڕوه ی به وه تر بۆ ئه جارکی
ت،   فیدرایه  له یه شوه م  ئه. پنرن  بسه وه ره سه ک له  پکبھنرن، نه وه ره ڕا بۆ سه وه خواره کان، له فیدراییه
 وا ان، ئه خواستی  فیدرایه رمه و هه رکات هاووتیانی ئه  هه کگرتنه  و یه وه جیابوونهری ئازادی  رکه مسۆگه

 دیاریکردنی  م کۆنفیدراسیۆنه رکی ئه ت و ئه  کۆنفیدراسیۆنکدا پیکده کان له  فیدراییه رمه کیتی هه یه
کو  را نییه، به وه ره سه  له وه خشینه  بهالت سه رک و ده کان و ماف و ئه یهرمه فیدرای تی هه رایه به ڕوه به

. ن گه کانی کۆمه نجامدانی کاروباره ی بیار و ئه رچاوه  سه ، که کانه بایی نیوان فیدراسۆنه دیاریکردنی ئامانج و ته
  مه ویش مافی که خشت، ئه به تی بۆرژوازدا ده ر فیدرایه رامبه به  له ته م فیدرایه  شکۆ به تر که شتکی

ک  تییه وایه ته  نه مه  که ی له  زۆرینه ر گوند، شارۆچکه، شارک، که  هه ی که وه دا به رمانه م هه ، له کانه تییه وایه ته نه
وانیش ژایانی  ر بیت و ئه بت مافی خودموختاری بۆ دابین بکرت و مسۆگه وا ب س و دوو، ده پکھاتب، ئه
   !ن به ده هڕیو کشن و کاروباری به ده خشه خۆیان نه

  
کو  ، به الن دابینکراو و پارزراوه نیا مافی گه ک ته کاندا، نه  ڕکخستن و پکھاتنی فیدراسیۆنه  له م شوازه له   
 دانیشتوان یا  ی که مایه و بنه ر ئه سه ر له ، هه وه شنته وه ده ژادی و تد، هه زی و نه گه واردنی ئایینی، ڕه هه

تیان مافی بگه یاردانیان لههاوووه ی خۆبه ڕیاردان به یه  هه وه تی خۆیانه رایه به ڕیی   ئاماده  و کارکردن و ب
  موو هاووتیان له  هه واردنی ژنان، کاتیک که  هه بۆ نموونه. ران روه  بیار و لوتفی سه ک به ، نه یه  هه وه زۆرینه



  ر به توانن به وه ده یی خۆیانه هۆی ئاماده ، ژنانیش بهسوڕاندا ئازادبن بژاردن و هه بژاردن و خۆهه هه
  ! تی پاندوویه ریاندا سه سه  بهتیدا، تی چینایه سه  سای ده  له باوکساالری ک بگرن، که پشلکارییه

  
ی گشت  وه هتی، بۆ ئ رایه به ڕوه  به  له ڕوو، جیایی ئایینه مه دا بیخه وت، یره مه  ده ، که  شتک ماوه ته به هه   

   چوارچوه  له گه ب و هاوکات ژیانی کۆمه جھنانیان هه  بواری به سی ئازادانه ک کارکی که کان وه ئایینه
الم  ، به م بووه وده کانی ئه گه  ڕکخستنی کۆمه ک له یه زارساڵ شوه ند هه  چه کان ڕزگار بکرت، که کراوه ئاماده

ر  سه ی بیار له که ی دانیشتوانه خۆدا، زۆرینه ربه رمکی سه رمی فیدرای یا هه ی هه گوندک یا شارک ر له گه ئه
رجی پارزراوبوونی مافی  مه وا به یان بت، ئه که ی ئایینه که اوهرچ  سه ن بۆ خۆیان، که کخستن بده ڕ ک له یه شوه
زۆر نابت، هیچ   به  ستن، واته  هه م کاره توانن به تر یا ب ئایینن، ده گری ئایینکی  هه  که و شونه تری ئه ندامانی ئه

وپیشبردنی  ره کو کارکردن بۆ به به. پنرت ر تاک یا کۆدا بسه سه ڕکخستنک به م و شوه وه و سیسته بیرکردنه
  !س  و به نگی و ڕۆشنبیرییه رهه نیا هاندانی فه ، ته گایانه و کۆمه ئه
  

  گه ڕکخستنی کۆمه(تی  رایه به ڕوه می خۆبه ڵ سیسته گه  له یا ڕکخستنک، کهن  ته  بم، که دا ماوه لیره   
مکی  موو سیسته  و هه ، فیدراییه ستووه  خۆموختاری دانیشتوان پشتئه  به دا که) وه ره را بۆ سه وه خواره له

  !رکوت و دیکتاتۆری و بیروکراتی کۆتایی دیت سه را،  به ندگه ناوه
  

  :پاشکۆ
 ئاگاداربن،  شنووسه م ڕه کانی ئه شه  ڕووکه کییه  الوه  گۆڕانکارییه رانی هژا ئاسانتر له ی خونه وه ئه   بۆ 
  ربازییه تا سه ی کوده سایه  له کانی عیراق، که تییه ڕه  گشت یاسا بنه ک له یه ند بگه ی چه وه رنجیان بۆ هنانه سه
  .کاندا، داڕژراون که  دوای یه ک له یه
  

  : ئایین ئایین ڕۆی
  

١٩٢٥  
بشعائره المألوفة في العراق على اختالف مذاهبه  اإلسالم دين الدولة الرسمي، وحرية القيام: المادة الثالثة عشرة

 لعاداتھم ًالبالد حرية االعتقاد التامة، وحرية القيام بشعائر العبادة، وفقا محترمة ال تمس، وتضمن لجميع ساآني
.النظام، وما لم تناف اآلداب العامةتكن مخلة باألمن و ما لم

  
١٩٥٨  

  ـ اإلسالم دين الدولة) ٤(المادة 
متنافية  األديان مصونة وينظم القانون أداء وظيفتھا على أن ال تكون مخلة بالنظام العام وال ـ حرية) ١٢(المادة 

  مع اآلداب العامة
  

١٩٦٤  
  .الرسمية  واللغة العربية لغتھا ـ اإلسالم دين الدولة والقاعدة األساسية لدستورها٣مادة 
ذلك في النظام العام أو   ـ حرية األديان مصونة وتحمي الدولة حرية القيام بشعائرها على أن ال يخل٢٨مادة 

.ينافي اآلداب
  

١٩٦٨  
  .واللغة العربية لغتھا الرسمية اإلسالم دين الدولة والقاعدة األساسية لدستورها: المادة الرابعة



١٩٧٠  
  . ته ه سمی ده ئیسالم ئایینی ره: 4 مادده 

  
٢٠٠٤  
:م وته ی حه مادده

قۆناغى  نرت و نابت له آی قانون دانان دائه یه رچاوه سه به  و وته) سمیی ره(رمیى  ئیسالم ئایینى فه-)ا(
، یان  ره سه نگییان له آۆده ئیسالم بت آه) ثوابت(ی  سپاویانه و چه دا هیچ قانونك دابنرت، دژی ئه وه گواستنه

  م قانونه دا هاتوون ناآۆك بت، و ئه م قانونه مى ئه شى دووه  به ى له و مافانه آان و ئه ما دیموآراسییه ڵ بنه گه له
ئازادى  آان له م تاآه رجه آانى سه  ئاینییه واوى مافه گرت و ته لى عراق ئه ى گه ی ئیسالمی زۆرینه رزی ناسنامه

  .آات رئه یینیدا مسۆگهڕ و سروتی ئا بیروباوه
  

  : یی وه ته ی نه پکھاته
  

١٩٢٥  
  .والدين، واللغة ال فرق بين العراقيين في الحقوق أمام القانون، وان اختلفوا في القومية،: السادسة المادة

لتعليم أفرادها بلغاتھا الخاصة، واالحتفاظ بھا  للطوائف المختلفة حق تأسيس المدارس: المادة السادسة عشرة
.ًالعامة التي تعين قانونا  للمناهجًى أن يكون ذلك موافقاعل
  

١٩٤٣   
  :تعدل المادة الثامنة عشرة بالوجه التالي: المادة الثامنة

ال تمييز . الواجبات والتكاليف العامة العراقيون متساوون في التمتع بالحقوق المدنية، والسياسية، فيما عليھم من
. وإليھم وحدهم يعھد بالوظائف العامة مدنية آانت أم عسكرية لغة، أو الدين،بينھم في ذلك بسبب األصل، أو ال

  .الوظائف إال في أحوال استثنائية يعينھا القانون وال يولى األجانب هذه
  

١٩٥٨  
حرياتھم  الكيان العراقي على أساس من التعاون بين المواطنين آافة باحترام حقوقھم وصيانة ـ يقوم) ٣(المادة 

ضمن الوحدة العراقية عرب واألآراد شرآاه في هذا الوطن ويقر هذا الدستور حقوقھم القوميةويعتبر ال
  

١٩٦٤  
تمييز بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين   ـ العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات العامة بال١٩مادة 

])١([ب العراقي في وحدة وطنية متأخيةالحقوق القومية لألآراد ضمن الشع أو أي سبب آخر، ويقر هذا الدستور
  

١٩٦٨  
ديمقراطية شعبية تستمد أصول ديمقراطيتھا وشعبيتھا من التراث العربي  الجمھورية العراقية دولة: المادة األولى
  .وروح اإلسالم

  .االحكومة بالعمل على تحقيقھ الشعب العراقي جزء من األمة العربية هدفه الوحدة العربية الشاملة وتلتزم
  

١٩٧٠  
.ب ره ی عه وه ته  نه  له شکه  عراق به–أ : 5 مادده 



ش  ستووره م ده ی کوردن، ئه وه ته ب و نه ره ی عه وه ته  نه کی پکدت، که ره ی سه وه ته  دوو نه لی عراق له  گه–ب 
  .نت  داده کهکانی دی وه ته واکانی گشت نه  ره لی کورد و مافه کانی گه ییه وه ته  نه  مافه دان به
  .  سمیه بی زمانی ره ره  زمانی عه–أ  : 7 مادده 

.بت سمی ده کاندا زمانی ره  کوردیه  ناوچه بیدا له ره پاڵ زمانی عه  زمانی کوردی له–ب 
  

٢٠٠٤  
:م ی چواره مادده 

نوان  آان له ته سه ، و ده ییه ، دیموآراسی فره)فیدراى(آگرتوو  عراقدا آۆماریى، یه ت له سه مى ده سیسته
ش  آاندا دابه  خۆماییه رتییه به ڕوه وانى و به آان و شاره آان و پارزگه رمیه  هه ته تى فیدراى و حكومه حكومه

ى  وه آان و لكجیاآردنه  جوگرافى و مژووییه ى ڕاستییه ر بناغه سه می فیدراییش له آرت، و سیسته ئه
  ).ب زهه مه( ویان ئایینزا وه ته تنیكیی، نه ز، ئه گه ك، ڕه ه چه ی ره ر بناغه سه لهك  بت نه آان ئه ته سه ده
  
  

  :کان  گشتییه ئازادییه
  

١٩٢٥  
إبداء الرأي، والنشر، واالجتماع، وتأليف الجمعيات واالنضمام إليھا، ضمن  للعراقيين حرية: المادة الثانية عشرة

  القانون حدود
  

١٩٦٤  
مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو   والبحث العلمي ـ حرية الرأي٢٩مادة 

.ذلك في حدود القانون التصوير أو غير
  

إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو  المادة الحادية والثالثون ـ حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل
.القانون ودالكتابة أو التصوير أو غير ذلك في حد

  
   به ه ندیکا و کۆمه زراندنی پارتی سیاسی، سه ، دامه وه ، کۆبوونه وه ستوور ئازادیی را، بوکردنه ده: 26 مادده 

  تیش کار بۆ دابینکردنی هۆکاره وه ده. کات  سنووری یاسادا دابین ده  و له ستووره م ده کانی ئه پی ئامانجه
  .بان وتووخواز ته یی و پشکه وه ته ڵ هلی شۆڕشی نه گه  له کات، که  ده م ئازادییانه کردنی ئه کانی پیاده پویستیه

  
  

  :شوناسی عیراق
  

١٩٥٨  
  ـ العراق جزء من األمة العربية) ٢(المادة 

  
١٩٦٤  
أصول ديمقراطيتھا واشتراآيتھا من التراث العربي   ـ الجمھورية العراقية دولة ديمقراطية اشتراآية تستمد١مادة 

   .وروح اإلسالم



تحقيقھا في  جزء من األمة العربية هدفه الوحدة العربية الشاملة وتلتزم الحكومة بالعمل على والشعب العراقي
.أقرب وقت ممكن مبتدئة بالوحدة مع الجمھورية العربية المتحدة

  
١٩٧٠  

  .ب ره ی عه وه ته  نه  له شکه  عراق به–أ : 5 مادده 
  

٢٠٠٤  
  . به ره ى عه وه ته ی نه آراوه شكى جیانه ب تیایدا به ره لى عه  و گه یه وه ته  نه كی فره عراق وت-)ب(

 
 
  
 ره سته م به ر ئه  سه کلیک کردنه توانن، به رانی هژا، بۆ زانیاری زیاتر، ده خونه *
)http://www.niqash.org/content.php?contentTypeID=91&id=477( کانی  تییه ڕه قی یاسا بنه ، ده
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