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[جازِنامةى جيًانى مافةكانى

ئاذةالَى]

ثيَشةكى
جازِنامةى جيًانى مافةكانى ئاذةآلى هة 11ى ئؤكتؤبةزى  1891بؤ بةجيًانى كسدنى يةنديَم هة مافةكانى ئاذةآلى ,بةيةوهَي
يونطلؤ هة ثازيظ جازِدزا ,ئةم جازِنامةية زِيشةيةكى يةكطانى هةطةأل شؤز بهةماى ئايهيدا يةية ,بةتايبةت هة ضوازضيَوةى
مانا و ضةضجاندنى مافةكانى ئاذةآلى ,ئةم جازِنامةية هة طؤشةنيطايةكى فةهطةيف ياضاييةوة دةيةويَت ثةيوةندى نيَواى مسؤظ
و باقي طيانوةبةزانى دي زيَم خبا .ئةم جازِنامةية هة ضاهَى  1898هةاليةى يةكيَتى نيَودةوهَةتى مافةكانى ئاذةآلى دازِيَرزاوة.
هة ضاهَى 1880هةاليةى يونطلؤوة بآلوكسايةوة .مايف ئاذةأل شتيَلى نويَ نيية و هة يةموو وآلتاى بةياضا زِيَلخساوة ,تانانةت هة
وآلتى عيَساق و يةزيَنى كوزدضتانيش ضةنديو ياضا يةية بؤ زِيَلخطتهى يةز ثيَشًاتيَم تايبةت بة ئاذةآلى.
دةقي جازِنامةكة:
بة هةبةزضاوطستهى ذيانى ياوبةشي طيانوةبةزاى و جؤزاوجؤزى و فسةضةشهى بوونةوةزاى و ثةزةضةندنياى ,يةزوةيا بة
هةبةزضاوطستهى دؤخى تةواوى بوونةوةزة شيهدووكاى ,كةخاوةنى مايف ضسوشتى و ضيطتةمى ذيانيَلى تايبةتني كةواتة
خاوةنى ضةزجةم ئةم مافانةى خوازةوةى .يةزوةيا بةضةزجنداى بة كازوكازيطةزيةكانى مسؤظ هةضةز ضسوشت ,كة شؤزجاز
شيانيَلى طةوزةى بةضسوشت طةياندوة و هةاليةكى تسةوة تاوانيَم بووة دذى طيانوةبةزاى ,هةبةز ئةوةى ئةم جيًانة يي
يةموو بونةوةزانى تسة هةطةأل مسؤظ ,بؤية ثيَويطتة مافةكانى باقي طيانةوةزانى تسيش بةفةزمى بهاضيَهسيَ .هةبةز ئةوةى
زِيَصطستهى ئاذةآلى هة اليةى مسؤظةوة جياواشة هةوةى مسؤظ بةزامبةز مسؤظ دةيلا ,بؤية ئةم جازِنامةيةماى زِاطةياند:
يةكةم :يةموو ئاذةآلى مايف يةكطانياى يةية كةهة ضوازضيَوةيةكى بايؤهؤذى يةكطاندا بريو ,بةمةزجيَم ئةو يةكطانية
بهةضةى جؤزةكانى تسى بوونةوةزاى و مسؤظ نةشيَو َيينَ.
دووةم :يةموو ئاذةآلى مايف زِيَصطستهياى يةية.
ضيَيةم:
أ -نابيَت ييض ئاذة َهيَم زِووبةزِووى زِةفتازى نةشياو و بيَ زِةمحانة بيَ تةوة.
ب -طةز كوشتهى ئاذةآلى ثيَويطتى كسد ,دةبيَ هة كاتيَلدا ئةجنام بدزيَت ب َي ييض دوودهَي و ئاشازيَم بيَت.
ت -ثيَويطتة زِةفتازيَلى شياو هةطةأل (تةزمى) ئاذةهَي مسدوودا بلسيَت.
ضوازةم:
أ -ئاذةآلنى كيَوى مايف ذيانى ئاشادياى يةية هة ناوضةى ضسوشتى تايبةت بةخؤياى.
ب -ضهووزدازكسدنى ئاشادى ئاذةآلنى كيَوى ياى زِاوكسدنياى ياى يةزجؤزة بةكازبسدنيَلى تسى ئاذةآلنى كيَوى بؤ كازى
ناثيَويطت ,ثيَشيَولسدنى مافةكانيانة.

زِيَلخساوى ضسوشتى كوزدضتاى – ناوةندى ياضاى ذيهطةيى /وةزطيَسِانى :ئةندامى ناوةند ثازيَصةز زِيَلاى ضاهَةيى

1Page

April 5, 2019

[جازِنامةى جيًانى مافةكانى

ئاذةالَى]

ثيَهحةم:
أ -ئاذةآلنى وابةضتة بة مسؤظ (ئاذةهَة ماهَيةكاى) مايف ضاوديَسى تايبةتياى يةية.
ب -ئةو جؤزة ئاذةآلنة نابيَ بةييض شيَوةيةن بةزةآل بلسيَو ياى بة نايةق بلوذزيَو.
ث -يةزجؤزة ثةزوةزدة كسدنيَلى ئاذةأل ياى بةيسةدازي ثيَويطتة بةجؤزيَم بيَت ,طوجناو بيَ هةطةأل فيطيؤهؤذى و
ثيَطةى ئاذةهَةكة.
د -ئةو شانؤطةزي و ثيَشةنطا و طستة فيونانةى تيايدا ضود هة ئاذةأل دةبيهسيَ ,ثيَويطتة زِيَص هة كةزامةت و ثيَطةى
ئاذةهَةكة بطسى و ييض جؤزة توندوتيريةن بةزامبةزياى بةكازنةييَهسيَت.
شةشةم:
أ -ئةجنامدانى يةموو جؤزة تاقيلسدنةوةيةن هةضةز ئاذةآلى كة ببيَتة يؤى ئةوةى ئاذةهَةكة زِةنخ و ئاشازى فيصيلى
ياى زِؤذى ببيينَ ,ثيَشيَولسدنى مافى ئاذةآلنة.
ب -ثيَويطتة زِيَطة جيَطسةوةكاى بةزةوثيَشبةزى و ئةو زِيَطانة بطسنةبةز كةبؤ ئاذةآلى شياني نيية.
ذةوتةم :يةز جؤزة كازيَم ياى بسِيازيَم كة ببيَتة يؤى مسدنى ئاذة َهيَم ,ئةو زِةفتازة بة تاوانى دذ بة ئاذةآلى دادةنسيَت.
يةشتةم:
أ -يةز جؤزة زِةفتازيَم طيانى ئاذةهَة كيَويةكاى خباتة مةتسضيةوة ,ياى يةز زِةفتازيَم ببيَتة يؤى كؤمةهَلوذى و
هةناوبسدنى زِةضةهَةكى جؤزيَم هة ئاذةأل ,بة تاوانى دذ بةجؤزةكانى ئاذةأل دادةنسيَ.
ب( -تاوانةكانى دذ بة ئاذةآلى):
 كوشتهى ئاذةهَة وةذشيةكاى.
 ئاهودةكسدى و تيَلدانى ضسوشت و ضوازضيَوةى ذيانياى.
 كؤمةلَ كوذى(نةييَشتهى نةذادى ئاذة َهيَم وةن نةيةنطى ضجي كة ئيَطتا شؤز كةمبؤتةوة).
نؤيةم:
أ -كةضايةتى ياضايي ئاذةآلى و مافةكانياى ثيَويطتة بة ياضايي بهاضيَهسيَ.
ب -ثيَويطتة نويَهةزاى و زِيلخساوةكاى بؤ بةزطسى و ثازاضتهى ئاذةآلى هة يةمو وآلتاى بونياى يةبيَ.
دةيةم :يةز هة ضةزدةمى مهداهَييةوة ثيَويطتة مهاهَةكامناى هةضةز زِيَصطستهى ئاذةآلى ثةزوةزدة بلةيو تا ئةو يةضتةياى
الطةآلهَة بيَ.
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