
  
.عصراق سياسي أةوشي بؤخوصندنةوةيةک  ، وسةربةسيت کؤمةآليةيت داملمالنةي ئةحزاب لةنصوان سيستمي دميوکراسي   

 
 بةثصي ضةمکي دميوکراسي ، جةماوةري بةرفراواين خةپک لةهةروآلتصکدامةرجـعيةت وسةرضاوةي ياساوهصزودةسةآلتة ، 

 بةدةنطي زؤرينةوچــادةقةي ثارلةمان وئيستفتاي طشيت  لةدواي مةةوةي دةستوري هةميشةيي ننوسيضؤن  هةروةک
 لةسيستمصکي يش كصشةهةرةطرنطةکاين وآلتبارةت بةدةبصتةسةرضاوةوبةپطةنامةيةکي ياسايي بؤبةأصوةبردين دةوپةت ، سة

                                    .يةکالي بکرصتةوة   يةوة طداين طشيت ن أيفأاندؤم ودةلةأصطايدميوکراسي وثارلةمانيدادةکرص 
لةسيستمي دميوکراسي دا ، ثارلةمان دةزطايةکي تةشريعي يةوبةزؤرينةي دةنط ئةتوانصت ياساي نوص دةربکات وهةروةها 

  . بکاتيشکاري دةستوروياساطشيت يةکان ستبؤي دياري کراوة ئةتوانصت دة بةثصي ئةودةسةآلتةي کةلةدةستوري هةميشةيي دا
کصشةي کارةسات و، بةآلم  ن ماوةي دو هةپبذاردندالةهةروآلتصک تاکةسةرضاوةي ياساودةسةآلتةکةواتةثارلةمان لةنصوا

مي دميوکراسي سةرمايةداري داوةلةکايت هةپبذاردنةکانداليسيت حيزبةکان هةپ دةبذصردرصت تئةساسي ئةوةية کةلةسيس
زؤرجارکةساين  ت نيشان دةکرصن بؤثارلةمان ،دةسودورلةدةنط ودةسةآليت خةپک وخودي ثارلةمانتاران لةاليةن حيزبةکانةوة 

نداماين ثارلةماين سةرجنصک لةئةلةنزيکةوة تةنانةت تاوانباريش دةبنةئةندامي ثارلةمان ، ئةطةردورنةأؤين و و بص توانا
 ئةنداماين ثارلةمان هةمويان كةساين حيزبني ولةشةأي ئةوأاسيت يةمان بؤأؤشن ئةبصتةوة کةجطةلةوةي کوردستان بدةين

تةنانةت باآلخانةي ثارلةمان يان ديل وئةسريي يةکتريان کوشتوةودابةشداريان کردوة وي حيزبةکانضةکدارانة
خةپکاين  ئةنداماين ثارلةماين کوردستان سص لةسةرضواريزياترلةکردةسةنطةرومةتةرصزي شةأي ناوخؤ  ، هةروةها 

بص  دةبص ثصکهاتةي ثارلةماين ئايندةي عصراق ضؤن بصت ؟ئةئةي ، ةپکاين نةخوصندةواريشي تصدابصت دورنيةخونني ياساناس 
وأةنطدانةوةي واقعي کؤمةپطاومةين نيشتيماين داهاتوي عصراقيش هةربةثصي ثصکهاتةي تةبةقايت جنطومان ئةنداماين ئة

 کورسي ثارلةماين عصراق 275وزؤرينةي ئةم وآلتةئةبصت هةپبذاردنةکاين ملمالنةي ئةحزايب سياسي سةرکةوتوي 
ةماين ئةم وآلتة بةم ثصةش باآلخانةي ثارل، رةيب ةکةوصتةدة ست نوصنةراين ئةحزايب ئيسالمي سياسي وناسيؤناليسيت عدة

حيلةشةرعي دةبصتةمةيدانصکي تري ملمالنةي ئةحزايب سياسي بؤيةکالکردنةوةي کصشةي دةسةآلت بةکةپک وةرطرتن لة 
وضارةسةري کصشةي نةتةوايةيت خةپکي کوردستانيش دةکةوصتة عصراق خةپکي دميوکراسي يانةدذبةخواستةکاين زؤرينةي 
                                                                                            .   ةوةبةردةم قةزاوقةدةرصکي ناديارو ناأؤشــن

ثصويستةزوربةي ئةنداماين ثارلةمان کةواتة،  بصت کؤمةپطاةرضاوةي ياساودةسةآليتسمةرجعيةت وثارلةمان ئةطةربأيارواية
خاوةن تةجروبةي سياسي ئينسان دؤست ودميوکراسي خوزازوماف ثةروةربن وبةشةکةي تريشي الين کةم کةساين ياساناس و

صنةري أاستةقينةي  زؤرينةي نوولةقاپيب تةسکي بةرذةويندي حزبايةيت بصنةدةروببنةوودپسؤزونيشتيمان ثةروةرودپثاک بن 
 بةثصي سيستمي دميوکراسي مبانةوصت يانةمانةوصت ئاخربأيارةکاين ثارلةمان ،  و بريلةبةرذةوةندي طشيت بکةنةوة خةپک

ببنةئةندامي ثارلةمان دةبنةياسابةسةرخةپکةوة ، ضؤن دةکرص کةساين سةربازي وناياسايي وبطرةنةخوصندةوار بةزةبري زؤر
کؤمةپ ، کؤمةپةبأيارصکي تاکةکاين ثاراستين مايف و ياسابةبص لةبةرضاوطرتين بةرذةوةندي طشيت وبنةماکاينو

 ئةمةخةلةلصکي طةوريةلةسيستمي نن ؟؟ــضةک داي سةثص  بنصن ياساو بةسةرکؤمةپطادابةزةبريصکوصرانةدةربكةن وناوي ل
اوثارلةمان وبةثصي بةرذةوةندي ئةحزايب نهةروايةش ثارلةمانيدا ، نةک هةرلةکوردستان بةپکولةتةواوي دنيادميوکراسي و 
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لةاليةن خةپکةوة ناســنامةيان ئةطةر أاستةوخؤلةسيستمي دميوکراسي دائةنداماين ثارلةمان  . دةوپةت وياسابةأصوةدةضصت
                                                                                                                               أؤشن نةکرصتةوةو

نوصنةري أاستةقينةي خةپک وثارصزطاري ناتوانن ببنةئةنداماين حيزيب لةحمةک نةدرصن وهةپ نةبذصردرصن ، ئيتر
 ، لةبةرذةوةندي طشيت بکةن ، من منونةيةکي زؤرسادةباس دةکةم ، کاتصک کةشةأي ناوخؤ لةکوردستان دةسيت ثص کرد

بةآلم ، ة جةماوةري خةپکبةرذةوةنديةکاين ئةم شةأة أاسـتةوخؤلةدذي زاين کةانثارلةمانــتاراين کورد زؤرضؤرضاک دةي
بةبص بةپکولةبةرامبةرئةوشةأةدا  نةک هةرهيض هةپوصستصکي بص اليةن وأؤشــن يان نةبو  کوردستانئةنداماين ثارلةماين

                                   .ثارلةمانةکةيان هةپوةشاندودواي سياسةيت حيزبةکانيان کةوتنطةأانةوةبؤأاي طشيت جةماوةر 
عصراق وآلتصکي فرةأةطةزي يةوثصکهاتةي دةوپةتةکةشي لةسةرخواست وئارةزوي خةپکةکةي نةبوةوکصشةي قةومي تصداية ، 
لةدواي أووخاين أذصمي ناسيؤناليسيت بةعس وة بةثصي ياساي کايت بؤبةرصوةبردين دةوپةيت عصراق کةلةسةردةسيت 

ةذصرضاوةدصري أاستةوخؤي ئةمريکادانوسراوةتةوة ، سيستمي بةأصوةبردين وآلت بؤتةدميوکراسي ، ئؤثؤزسيؤين عصراقي ول
          .ةرکراوة س حسايب لةي ئة وآلتةوةک بةشصکي جيانةکراوةديسان لکصندراوةتةوة بةعصراق و  نهةرلةوياسايةداکوردستا

ومةسةلةي کورد وةک کصشةيةکي نوسراوةتةوة رضةويةکطرتوياساي کايت بؤبةأصوةبردين دةوپةيت عصراق ، بؤ وآلتصکي يةکثا
خةپکي لةبةردةم داخوازي ن نةتةوايةيت خةپکي کوردستان تةرح نةکراوةو زؤرلةبةندةکاين ئةوياسايةبةربةست وأصطر

 ت بؤمنونةئةطةرلةأصطاي تةوافــقا، لةدواأؤذدا أزطاري يةکجاري لةضةوساندنةوةي نةتةوايةيت سةربةخؤي وکوردستان بؤ
وة ، بصن ثصک موسالةحةي نيشتيماين يةوة ئةمأؤحکومةتصک ثصک هبصنن ولةناوثارلةمانيشدالةسةرمةسةلةطرنطةکاين دواأؤذ 

کرايةوة ،  بةثصي ياساي کايت عصراق ، ئةطةر أةشنوسي دةستورةکةلةاليةن خةپکةوة قبوپ نةکراولةأاثرسي طشيت داأةت  
                  بارة هةپبذاردن ئةکرصتةوة ، ئةطةرئةوةأوبدات هةموئةوأصککةوتن هةپ ئةوةشصتةوةودوو  کؤمةپةي نيشتيماين 

هيض وتةوافــقاتانةي کةلةنصوان ليسيت هاوثةمياين کوردواليةنةعصراقي يةکاين تردائيمزاکراوةودةکرص هةپ ئةوةشصتةوةو
کوردستان دةکةوصتةبةردةم سياسي دةي دووبارة ضارةنوسي خةپکي کورد وئاينئيعتبارصکي سياسي وقانوين لةثشت نابصت و

                                                                                                            .ةوةقةزاقةدةرصکي ناأؤشن وناديار
تيةکي کةمةلةعصراقداو خةپکي کوردکةمايةکوردةکان لةبةرئةوةئةمأؤثص لةسةرمةبدةئي تةوافــق دادةطرن ، ئةزانن کة

وهةردةنطدان وأاثرسي يةکي سةرتاسةري لةعصراق دةکةونةثةراوصزةوةدميوکراسي يانةثالةماين وبةأصطاي حيلةشةرعي 
                                                        .دانية  بةتايبةيت سةبارةت بةکصشةي قةومي لةبةرذةوةندي خةپکي کوردستان

دالةطةپ ئةوةشداکةجؤرصکةلةخةبات وتصکؤشان لةئاستصکي باآلي هاوضةرخ و سيستمي دميوکراسي سي لةثرؤسةي سيا
بةأصطايةکي هصمنانة شارسـتانيةت وتعددي وثارلةماين داوةئاپتةرناتيظي کودةتاي سةربازي يةبؤئاپوطؤأي دةسةآلت 

وة سيلةيةکي ياسايي يةبةدةست ضينةکاين ئةم ثرؤسةية لةملمالنةي ئةحزايب تةبةقايت کؤمةپطادا ، لةهةمان کاتدا
سياسي دا ،خةبايت کؤمةپطاوة لةکص بةرکص وملمالنةي سياسيدابؤطؤشةطريکردن ولةثةراوصزخستين يةک ئةوي ترلةمةيداين   

داخوازيةطرنطةکاين تري خةپکي ليسيت ئيئـتاليف عصراقي لةبةرامبةر داخوازي کوردةکان سةبارةت بةکصشةي کةرکوک و
شان حةواپةي ثارلةمان بکات وضارةسةري ئةم کصشانةکةدميوکراسي يانةلةهةوپي ئةوةدايةو، بةأصطاي حيلةشةرعي کوردستان 

هةربةپطةنامةيةکي مصذوويي لةوبارةيةوة خاپي بکاتةوة ، لةبين باري مةســئوليةيت ئيمزاکردين 
مةين باآلي شؤأشي ئيسالمي لةعصراق داواي  ، ئةجنوکةداخوازيةکي کوردةکانةهةروةهالةبةرامبةربةمانةوةي هصزي ثصشمةرطة

ولةمنونةي هصزي ثصشمةرطةي کوردستان رئةوةدةکات کة بةشي سةربازي سةربةأصکخراوي بةدر وةک هصزصکي ضةکدا
                                                         .خواروي عصراقي ثص بسثصردصت  ئةمنيةيت مبصنصتةوةوئةرکو أؤپي ثاراستين 
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