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٢٠٠٨ ئایاری ژمارە(٢٤)

كوا نیی شـــاراوە ل ھیچ كســـك
ئكتیڤ رۆكی دادییكان لكۆلرەوە
بتایبت و دەگن دادگاكانی گشت ل
بڕاســـتی و لكۆینوە ل دادگاكانی
دادگاكان پشـــتی ببەی ب دەتوانین
بنمای و ئاشكرای یاسای بیانژمرین،
 ١٩٧١ سای ژمارە(٣) سزایی دادبینی
تواوی دەســـتكی لكۆینـــوەی
ل بم دادی، لكۆلـــرەوەی داوەت
ھۆیك ھر لبر و ئمـــۆ رۆژگاری
پیادەكردنی ش بووە لبب ئوا بت
ھســـوڕاوی ب و تم دەســـئـــ
لكۆینـــوە دانانرت، راســـتقینی
ھندك ئوا ئمشـــدا لگڵ بم
ك تنھا ماوەتوە ركاری لكۆینوە
ئو سرپرشـــتی و چاودری ل ژر
ئوانی بتایبـــت دەدرن، ئنجـــام
تاوان نھشتنی نووســـینگكانی   ل
كرداری ركارانش لم و كار دەكـــن
تۆمتباری دانپنر ب رنمایی پشكنین
تۆمتبار دەستنیشانكردنی كرداری و
كرداری و گۆڕ ھكندنی و كـــرداری
شـــك الینكانی رووبرووكردنوەی
وردبینی ئنجامدانی و یكتـــر لگڵ
لكۆینوە پڕاوەكانـــی لـــ گشـــت
و كموكوڕییكانـــی دیاریكردنـــی و 
پیـــان راپۆرتـــك پشكشـــكردنی
پاشـــان و لكۆینوە بـــۆ دادوەری
الینكانی گشـــت ئیفادەی وەرگرتنی
دادوەری نـــاوی ب ھر كشـــیك،
ئیفادەك ئامادەكردنـــی و برـــزەوە
لالیـــن بڕزیانوە بـــۆ واژۆكردنی

بۆ ئاســـانكارییك وەك و ئمـــش
لكۆرەوەی دیارە دادوەرە. كارەكانی
یاســـای ماددە(٥١) ل بپـــی دادی
دادەوە وەزیری برز لالین بنماكان
پاش ســـوندخواردنی و دادەمزرت
دادگای ســـرۆكی برز ل بـــردەم
ھدەســـتت ئینجا  تچھچوونوە 
ل وەیشـــ و بم خۆی ب كارەكانی
ســـر مرجعیتوە و ئیداری رووی
ھربۆیش دەبت و وەزارەتی داد ب
ھگرتووە، لكۆلرەوەی(دادی) ناوی
دەستی یاسای دوایی ماوانی لم و
 ٢٠٠٧ ژمارە(٢٣) ی ســـای دادوەری
و تیایدا دەرچوو لالین پرلمانوە
ســـربخۆیی لســـر زۆر تئكیـــد
وەی لجیاكردن و تدەســـ ئـــم
یاسادانان و جبجكردن دەســـتی
و ماددەكانی و گب زۆربی ل كراوە
ل كسك ھر بۆ شـــانازیی ئمش
لو بم یكك بكات، كار قزا بواری
یھ یاسای ئم لسر ك تبینیانی
تدا دیاری كراوی كوا بندكی وەیئ
و دیاری قزاییكان وەزیف كوا نیی
نو ل و بكات ی و(وصف) ناسپ
لكۆلرەوەی پیشی وەزیفانش ئم
ئم ی دادیی ك تنھا ل بندی(٣٥)
ل ئویش ھاتووە ناوی یكجار یاسای
دادوەر دامزراندنی مرجكانی ریزی
كوا دەكم لرەدا پشـــنیار من بۆی
ئو و بكرـــت ھموار م یاســـایئـــ
برچاو لـــ لســـریتی تبینیانی
ئو روون ماددەیكـــی و ل بگرـــت

ئنجوومنی ب سر قزاییانی پیش
و باســـیان بكرت بت دیاری دادوەر
دەســـتی ھروەھا و لـــ بكرـــت
تیایدا دادی لكۆلرەوەی دامزراندنی
ئنجوومنی سرۆكی برز ب بدرت
برز ل تدەســـ ئـــم و دادوەری
ل ھمان و بگرتوە وەزیـــری دادوەر
دادی(المحقق لكۆلرەوەی ناوی كاتدا
لكۆلرەوەی بـــۆ بگۆردرت العدلی)
القضائــی) دادوەری(المحقــق
پیشكانی(المشــرف ھاوشـــوەی
القضائــی) و(المعــاون القضائــی)
لكۆلرەوە دەبـــت و لـــم كاتـــدا
تنھا رییكان) دادییـــكان(دادوەری
بروبرایتیانی ئو و دادگاكان ل
دادوەریین ئنجوومنـــی ب ك ســـر
رمانگف ل نیی بۆیـــان و كار بكن
وەزارەتـــی بـــ ســـر دادییكانـــی
فرمانگـــی وەك بكـــن كار داد 
بروبراتییكانـــی و دادنـــووس
چاودری و خانووبرە كردنـــی تۆمار
تـــا و وجبجكردنـــی ناكامكانـــی
برپرسیارەتی شـــوەیك ب و دوایی
تبدر دادبینیانـــ رمانگـــم فئـــ
تری مافپروەرەكانـــی فرمانبـــرە
زانیاری بۆ و لكۆـــرەوەكان غیری
گۆڕانكاریانی ئـــم ھمـــوو الیـــك
دادوەری ئنجوومنی لالیـــن بغدا
بپی ئویـــش و كراوە با پیـــادە
كاتی ھاوپیمانی دەستی  فرمانی
ل(٨) ئایاری ســـای ك ژمارە(١٢)

دەرچووە. ٢٠٠٤

دادوەری دەستی و داد وەزارەتی نوان ل دادی لكۆلرەوەی
كریم سید بدرەدین دادی/ لكۆلرەوەی


