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  ش ش شاخةوان شؤِرشاخةوان شؤِر... ...   سةرؤكايةيت يا ثةرلةمانتاري سةرؤكايةيت يا ثةرلةمانتاري : : باشوري كوردستانباشوري كوردستان
2005 .5 .10  

  يةكصيت و بارودؤخيلةم وتارةدا هةولَ دةدةم كةمص لةسةر كصشةي نصوان ثاريت و
هةروةها بةكوريت طوزارشيت سيستةمي ثةرلةمانتاري و . باشور بدوصم

ةين الواز و بةهصزي ئةو دوو سةرؤكايةيت وةكو دوو سيستةمي جياواز بكةم و الي
هةروةستةيةك بةرامبةر بة ثاشان بةكوريت . جؤرة سيستةمة بةكوريت خبةمةأوو

كراوةيي و هةروةها ثصويستبووين طؤران بةرةو ، باروودؤخي تايبةيت باشور
 . دميوكراتيزةكردن دةكةم

نوص هصشتا ثةرلةماين ، وةبةسةر هةلَبذاردين كوردستاندا تصثةأيزياتر سص مانط 
ئةوةش . هةلَبذاردراوي كوردستان نةيتوانيوة كؤبوونةوةي يةكةمي خؤي بكات

بةهؤي ئةوةي هةردوو ثاريت دةسةآلتداري باشور ناتةبان لةسةر ضؤنيةيت ثؤسيت سةرؤكي هةرصمي 
  ) . وةكو خؤيان دةيلَصن (كوردستان

صردراوي خةلَك لة ثةرلةماين ئةنداماين هةلَبذ، لةهةر شوصنصكدا دميوكراسيةت هةبصت دواي هةلَبذاردن
سةرثةرشيت ) ئةوجا ئةوةي ثصشوو يا لةنوص دياريكراو (سةرؤكي ثةرلةماننوصدا كؤدةبنةوة و 
توانيان يان لةثشتدا بصت يا ئةو ثارتةي يا ثارتانةي زؤرينةي ئةنداماين ثةرلةمان. كؤبوونةوةكة دةكات

، يانتواين بيكةن نةئةطةر. نوصيان ثصدةدرصت ينمافص ثصكهصناين دةسةآليت بةأصوةبرد، ثصك صننزؤرينة 
دةبص بري لة زؤرينةيةكي ديكة و هاوثةميانيةيت ديكةي نصوان ثارتةكاين ثةرلةماندا بكةنةوة بؤ 

بةشصوةيةك لة ئةو ثرؤسةية لة هةموو وآلتصكي دميوكراسيدا . دروستكردين دةسةآليت بةأصوةبردن
شبص بةأاشكاوي و كراوةيي هةر لةثةرلةمان ضارةسةر بةوشصوةية بةأصوةدةضصت و كصشة بشصوةكان 
  . دةكرصت

ئةوا ، ثةرلةمان نةتوانص كؤبصتةوةلةبةر ناتةبايي دوو ثاريت دةسةآلتدار لةسةر بابةتصك بةآلم ئةطةر 
واتاي ئةوةية ئةو ثةرلةمانة هةلَبذصردراوة قورساييةكةي لة قورسايي ئةو ثارتانة كةمترة و 

بةلَكو وةكو نوصنةري ، صنةري هةلَبذصردراوي خةلَك هةلَسوكةوت ناكةنئةندامةكانيشي وةكو نو
بةو واتاية ئةوان بةرذةوةندي ثارتةكةيان لةسةرووي هةر . ثارتةكةيان وابةستةي بأياري ثارتةكةيانن

، كةواتة ئةوان ضؤن ئصستا لةبةر ناتةبايي ثارتةكانيان ئامادةنني كؤببنةوة. شتصكي ديكةوة دادةنصن
ةو خةلَكة وهاش لة داهاتوودا وابةستةي بأياري ثارتةكانيان بن و هيض برييش لةوة نةكةنةوة ئدةكرص ئة

  . بؤ نوصنةري طةلنبؤ دةنطيان بؤيان دا يا 
بةداخةوة ئةوةي لةباشور دةبينرصت ثصضةوانةي ثرؤسةي ئاسايي و دميوكراسيانةي دروستكردين 

  . كانةوةية و ياساأامياري لةسةرووي هةموو دةزطادةسةآليت بةأصوةبردنة و بة أاشكاوي ديارة ثاريت 
صكةوتنصكيان بةئةجنام يةكصيت و ثاريت بةر لة هةلَبذاردن لةنصوان خؤياندا و لة ذوورةداخراوةكاندا أ

 ثةرلةمانيان لةنصوان خؤياندا دابةشكرد و أصكةوتنيان لةسةر ثؤستةكاين كوردستان شوصنةكاين. طةياند
 طأدا و بأيارياندا ثؤسيت سةرؤكي ئصراق بؤ جةالل  شوصين ثةرلةمانيان41 هةريةكةي. و ئصراقدا كرد

هةروةها ثؤسيت سةرؤك . تالَةباين بصت و ثؤسيت سةرؤكي كوردستانيش بؤ مةسعود بارزاين بصت
ئةوة بةرلةوةي هةلَبذاردن . وةزيراين كوردستان بؤ ثاريت بصت و سةرؤكي ثةرلةمان بؤ يةكصيت بصت
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ثصشوويان بوو و بنكؤري وة درصذةدان بة شصوة بريكردنةوةي داسةثصنةرانةي  ئةبةداخةوة، كرابصت
  .  لةأاستيداو ثرؤسةي دميوكراتيزةكردن بووهةلَبذاردن 

يةكصيت و ثاريت هةموو كؤبوونةوةكاين أصكةوتنةكةي بةر لةهةلَبذاردنيان لة ذوورة داخراوةكاندا كرد و 
خؤيان ، خؤيان ئاطادار نةكردةوة خالَي تةبا و ناتةباي خةلَكيان لةناوةأؤكي أصكةوتنةكةيان و لة

تةا كة أصكةوتنةكةش كرا كةس تصكسيت أصكةوتنةكةي نةبيين و . نددا بوو واأصكةوتنوةنيان لةبةرذةضؤ
وةكو ئاماذةمان بؤيكرد دابةشكردين ثؤستة كة ، طةياندراأاسةردصأةكاين أصكةوتنةكة بة طشت 

ايي لةسةر ضؤنيةيت ثؤسيت سةرؤكايةيت كةوتؤتة نصوان هةردوو ثاريت ئصستا ناتةب. سةرةكيةكان بوو
ئةوة واتاي ئةوةية ئةوان لةأصكةوتنةكةياندا بةكوريت . تدار و هةريةكةيان لةئاشصك لصدةكةندةسةآل

كؤنكريتيانة و وردانة لةسةر بابةيت بةتايبةيت ثؤسيت سةرؤكي ، باسيان لة وردةكاريةكان نةكردووة
وةكو ، ئةو أصكةوتنة جطةلةوةي كارصكي نادميوكراسيانة بوو. ةوتنصكيان نةكرووةهةرصم هيض أصك

لة ديتين ئصستاوة دةكرص بلصني ئةوان وةكو زؤر . ان لة أصكةوتنةكةيان سةركةوتوو نةبوونئةودةركةوت 
ةسيت ههةر لةبين اليةن خالَ و جاري ديكة أصكةوتنصكي خصلَةكيانةيان لةنصوان خؤياندا كردووة و هةندص 

  . ثصنةكراوة
دةبينرصت لةاليةن ثارتيةوة هةولَ دةدرصت ثؤسيت سةرؤكي هةرصمي ئصستا بؤمان ئاشكراية و ئةوةي 

هةرضي اليةين يةكصتيية هةولَ دةدات ، ثيشان بدرصتنط بكرصت هةروةها طةورة كوردستان بةدةسةآلت و طر
ةطةر ثؤستةكة بؤ يةكصيت تةرخان طومامن لةوةدا نيية ئ. وردستان بصدةسةآلت بصتسةرؤكي هةرصمي ك

 ئةوسا يةكصيت دةيويست طةورةي بكات و ثارتيش لصي واتة، ة بةثصضةوانةي ئصستا دةبووكراباية وصنةك
سةير دةكةين تصأوانيين ئةوان بؤ ثؤستةكة أةنط لة تصأوانني و بةرذةوةندي . كةمدةكردةوة

ئةوان لةأوانطةيةكي نيشتيمانيانةي واتة . ثارتةكاين خؤيان دةداتةوةسةركردة و خؤثةرستانةي 
ئةوان لةأوانطةيةكي مؤدصرن و دميوكراسيانةوة سةيري . ناسيوناليستانةوة سةيري ثؤستةكة ناكةن

ئةوان ئةوها سةيري ثؤستةكة ناكةن كة بؤضي بؤ باشووري كوردستان ئةو ثؤستة هةبص . ثؤستةكة ناكةن
ئةو ثؤستةدا خؤي  بةأصوةبردين سةرؤكايةيت يا سيستةميباشة؟ بةرذةوةندي طةيل كوردستان لة كوصي 

 و ئازادي بووين ئةو ثؤستة و بةهصزي و بصهصزي ئةو ثؤستة ضةند سوودي بؤ دميوكراسي دةدؤزصتةوة؟
   ضيية؟هةية؟ يا زياين بؤ دميوكراسي و ئازادي

. بكرصت سةيري "مةرجةع"اليةين ثاريت هةولَ دةدات ثؤستةكة بةهصز بصت و سةرؤكي كوردستان وةكو 
طات كة دةبص خؤي لة نةتةوةي داطريكةر و ثصويستة لةوة بكورد ثصمواية ، سةبارةت بة ضةمكي مةرجةع
. ئةوة ئةطةر ضاوي لة دروستكردين كةسايةتيةكي سةربةخؤي ئازادة، كةلتورةكةي جودا بكاتةوة

جطةلةوةي ضةمكةكة ، بةندةمةرجةعيةت ضةمكصكة بة كةلتوري ئيسالمي و بةتايبةيت شيعةكانةوة 
ئصستا . بةلَكو دياردةيةكة كةلتوري دواكةوتووي خصلَةكيزم لةطةلَ خؤيدا هصناويةيت، ئيسالمي و ئايينية

لةكاتصكدا ، لةسةدةي بيستويةكدا و لةكاتصكدا بانطاشةي دميوكراتيزةكردن لةكوردستاندا دةكرصت
. ةرجةع لةكوردستان بدرصتضؤن طوجناوة هةولَي دروستكردين م، بانطاشةي أزطاري كوردستان دةكرصت

، بةدوور بطرصتو كؤنةثةرستانة ثصوستة كورد بةهةموو شصوةيةك خؤي لة دياردةي ئيسالمي و خصلَةكيانة 
تةا ، دالة ستاتة ئازاد و دميوكراسيةكاين جيهان. ئةوة ئةطةر ضاوي لة دميوكراتيزةكردن و ثصشكةوتنة

خاوةن دةسةآلت لَي طةيشنت بة ثةرلةمانصكي ديش هةوثصويستة كور. ثةرلةمان و طةل خاوةين دوابأيارن
نةك بري لةمةرجةع و سيستةمي خصلَةكيانة و ،  و بأيارة ضارةنوسسازةكانيش بداتة دةست طةلبدات

  . ئيسالميانة بكاتةوة و بؤ ثاشةوة بطةأصتةوة
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، ةتيةوة هةيةكي ديكة كة شاياين تصبيين كردنة و ثةيوةندي بة كةسي دياريكراوي ثؤسيت سةرؤكايصخالَ
واتة دةبص ، "يض ثؤستصك بة تةعينكردن وةرناطرم همن: " طويت1لة ضاوثصكةوتنصكدا مةسعود بارزاين

ئةوة يةكصكة لةو خاآلنةي كة لة أصكةوتنةكةي نصوانياندا . هةلَبذاردن بكرصت و ئةو بة هةلَبذاردن دةربضصت
ةر ئةو ثؤستة أصكةوتنيان كردووة و ئةوان يةكصيت و ثاريت لةسديارة . ئاماذةي وردي بؤ نةكراوة

ئةوة ئةطةر هةردووال وابةستةي ، هةلَبذاردن بكرص يا نةكرص هةر بارزانيية سةرؤكي داهاتووي هةرصم
ئةوجا ثصويست بةوة ناكات ئةو هةموو سةرئصشةية بؤ خةلَك دروست بكةن و بؤ . أصكةوتنةكةيان بن

 دميوكراسي و بةشداري خةلَك لة ص ثرؤسةكة نابصتة هةلَبذاردن بشكرئةطةر. دةنطدان ماندوويان بكةن
  . دةنطدان تةا شانؤطةرية و هيض لة ئةجنام ناطؤأصت

ديارة سيستةمي سةرؤكايةيت لة سيستةمي ثةرلةمانتاري جياية و دوو ثرؤسةي لةيةكتر جياوازي 
ايةتيان ثص باش ؤكئةطةر ئةوان لةاليةن خؤيانةوة سيستةمي سةر. دامةزراندين دةسةآليت بةأصوةبردنن

 هةلَبذاردين بةجيا و لةكايتدةبواية برييش لةوة بكةنةوة كة دةبواية هةلَبذاردين سةرؤك ، بوو
  . كرصتدةبواية بثةرلةماندا بصت و أصكةوتنيش لةسةر ثؤست بةأصطاي نادميوكراسيانة نة

باشترين و وردستان بؤ ثؤسيت سةرؤكايةيت كشاياين باسكردنة هةردووال ثصيانواية كةوا سةرؤكةكانيان 
ئاشكراية ، ئةطةر يةكصيت ثةسندي سةرؤكايةيت بارزاين بؤ هةرصمي كوردستان كردووة. شياوترين كةسصكن

. ةوتنةكةي نصوان خؤيانةئةوة ئةجنامي أصكبةلَكو ، لة تالَةباين شياوترةثص  انيئةوة نيية كة ئةولةبةر
بؤنةدا ئةوةيان كردووة و ن و هةروةكو لة ضةندين ئةوان لة ثصداهةلَطوتين سةرؤكةكانيان ماندونابديارة 

كةوا هيض يةكصك لةوان ، بةآلم ثصويستة هةردواليان لةو أاستية بطةن.  دةكةنةوةدووبارة و سةدبارةي
ضونكة ئةوان بةشي ثصويست ناحةز و دذيان ، طةلأةهاي ناتوانن ببنة سةرؤكي خاوةن متمانةي زؤرينةي 

أصكةوتين دووقؤلَيان .  يارمةتيدةر نييةردوويان لةمبارةيةوة هصندة دروست كردووة و أاببؤ خؤيان
.  و بةدةستهصناين متمانةي طةللةسةر ثؤسيت سةرؤكايةيت نابصتةهؤي أةشكردنةوةي أابردوويان

ئةوة لة ، لةاليةكيتر ئةو سةردةمةش نةما كةسص بتوانص ببصتة سةرؤكي هةميشةيي و ثريؤزي طةل
دةبص لةكايت ، و ثريؤز بصت صطاي نابصتةوة و سةرؤك هةرضةندي بةتواناسيستةمي دميوكراسيانةدا ج

سةرةكي ئةطةر يةكصيت يان ثاريت تاكة ثاريت . بطؤأدرصت و البضصت دائةركةكةيبةسةرضووين ماوةي 
ئةوا سةرؤكي ثارتةكةيان ئةو بوارةي بؤ دةأةخسا ، طؤأةثان باناية و زؤرينةي خةلَكيان لةطةلَ باية

وةكو ئةوةي ، خؤي بةسةر طةلدا بسةثصنص و ضةندين دةية لةسةركار مبصنصتةوةميوكراسيانة بةميتؤدي ناد
جؤرة ئةو .  كرديان و دةيكةن يا كاسترؤي كوبا يا هيديكةئةسةدي سوريا، أؤبةرت مؤطابةي زميبابؤ

امةكةشي خؤبةزلزان و ديكتاتؤر ثيادةي دةكةن و ئةجن، خؤداسةثاندنة كارصكة تةا خةلَكي نادميوكراسي
بةآلم وةكو دةزانني لة باشوري كوردستاندا هيض ثارتصك . زيان طةياندنة بة طةل و بةرذةوةنديةكاين

ثصويستة ، هةرضؤين بصت و أادةي ثشتطريي ئةوان هةرضيةك بصت. زؤرينةي أةهاي خةلَكي لةطةلَدا نيية
سندي بص يةكودووي دميوكراسي ئةوان واز لة مةنتايل مؤنؤثؤلكردن بصنن و لةثصناوي بةرذةوةندي طةل ثة

  . بكةنو ثرؤسةي دميوكراتيزةكردن 
 سةيري ثؤسيت سةرؤكايةيت بكةين و ئةطةر ئةو ثؤستة بؤ كوردستان بة "ئايداالنة"ئةطةر بةشصوةيةكي 
: ثصويستة يةكةم، ئةوا ئةو سةرؤكة يا ئةو كةسةي بؤ ئةو ثؤستة خؤي دياردةكات، ثصويست ثةسند بكةين

ئةو كةسة : دووةم. وخؤ يا ناأاستةوخؤ بةشداري لة كورد كوشنت و براكوذي نةكردبصئةو كةسة أاستة
ئةو : سصيةم. هاوكاري داطريكةراين كوردستاين بة هيض شصوةيةك نةكردبص و ثصشي داطريكةر نةكةوتبص
ئةو : ضوارةم. كةسة دذي بةرذةوةندي ناسيوناليستانةي كوردستان بةجؤرص لة جؤرةكان نةجوآلبصتةوة
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: ثصنجةم. سة ساماين نةتةوةي بةخراث بؤ بةرذةوةندي خؤي يا ثارتةكةي بةكارنةهصنابصتكة
ئةو : شةشةم. سةلَمصندرابصت ئةو كةسة بةرذةوةندي نةتةوة و طشيت الطرنطة نةك ثارت و دةوروبةرةكةي

دا أاستة لة أؤذي ئةمأؤمان. هتد. كةسة بةهيض شصوةيةك بةشداري ساختةكاري و طةندةلَي نةبووبصت
، كة بتوانص ئةو مةرجانة ثأكاتةوة زؤر سةختة، لةناو سةركردايةيت ثاريت و يةكصيتدؤزينةوةي كةسصك 

بةآلم ئةوةية ئةو كةسةي كة شاياين ثؤسيت سةرؤكي كوردستان يا سةرؤكي دةسةآليت بةأصوةبردين 
ثصشكةوتووي  ر و هوشيائةوةي لصرةدا طوتراوة و خوازراوة زياتر نيية لةوةي طةالين. كوردستان بصت

هةولَدان بؤ ثركردنةوةي ئةو . ثيادةي دةكةنبةرامبةر بة بةرذةوةندي ناسيوناليستانةيان جيهان 
 . رزأاطرتين بةرذةوةندي طةلةمةرجانة واتاي بة

ئةوا ئةو ، ؤكة بةدةسةآلت بص يا نائةطةر ئةو سةرئةوجا ، توو هةر كةسصكيش كراية سةرؤكئةطةر ها
ئةوجا يةكجارة يا ،  سنوردار بصتاآلوتين سةرؤك سنوردارة و دةبصة و خؤثثؤستة هةتاهةتايي نيي

طرنط ئةوةية ئةو سةرؤكة دةبص .  هةيةسص جارة ئةوة ثةيوةندي بة شوصنة و بارودؤخي ئةو شوصنةوةدوو
واتة خةلَك هةمووي . خؤي بثالَصوصضيديكة ئةوة بزانصت كة أؤذصك دصت ئةو سةرؤك نيية و ناشتوانص 

دا لة دميوكراسي.  ئةوال أوون دةبصت كةي ئةو سةرؤكة نامينص و يةكصكي ديكة دصتة شوصينئةوةيان 
بووين ئةو سيستةمة وادةكات ئةو . ئةوهاية و كةس بؤي نيية بةسةر طةلةوة ببصتة سةرؤكي هةميشةيي

ياوتر  كةس لةو أةواتر و شنةكا ثصيوابصت، ةسةرووي ياسا و طةلةوةيةكةسةي دةبصتة سةرؤك وانةزانص ل
  . كاتب سنوردارة و أؤذصك دص دةبص ضؤلَي كة ماوةي سةرؤكايةيتتصدةطات سةرؤكة ئةو ها هةروة، نيية

 سةرؤكايةيت بكرصتةوة و  درصذخايةنانة بري لةياسا و سيستةميسةبارةت بة باشوري كوردستان ثصويستة
دواي ئةوان كةسي ديكة دصن و ضونكة . لة طرنطي سةرؤكبووين بارزاين يا تالَةباين نةكرصتةوةتةا بري 

سةرؤكايةتيش لة ضوارضصوةي بةرذةوةندي سيستةمي بةأصوةبردين ثصويستة ياساي ، دةبنة سةرؤك
بة ايةيت ماوةي سةرؤكسنوري ، دةسةآليت سةرؤك بة أووين ديار بكرصتسنوري . نةتةوة و طشتدا بصت

 كؤمةلَطةيةكي بارةي ئةمأؤيدابةهؤي ئةوةي باشوري كوردستان لةو  ثصمواية. ديار بكرصتأووين 
مانةوةي درصذخايةين هيض سةرؤكصك بؤ . باشترةذمارةي مايف خؤثاآلوتن ضةندي كةم بص ، ةثارضةبوو

ثأؤسةي دميوكراتيزةكردن و نوصكاري ، أاطرتين ئاسايشي باشور يارمةتيدةر نيية و أصطاش لة طؤأانكاري
  . دةطرصت

  سيستةمي سةرؤكايةيت يا ثةرلةمانتاري
ئةوةندةي من ئاطادارمب و تصبينيم ، ةت بة نةبووين سةرؤك يا أةخنة لة سيستةمي سةرؤكايةيتارسةب

 دةمةتةقص نةهاتن خةلَكصكي شارةزا بصنن و، تائصستا هةردووال ئةوةيان بؤ خةلَك أوون نةكردةوة، كردبصت
، بكةناسي و ئازاديةوة دميوكربةأصوةبردنةوة يا  بووين ئةو ثؤستة لةاليةين لةسةر اليةنة نةطةتيظةكاين

 و بكةنأةخنةطرانة سةيري  باشوري كوردستانةوة كوردستانيانة و لةو بارةي ئةمأؤي أوانطةيةكييا لة
اليةنطرانة هةولَيداوة طرنطي ئةو ثؤستةي سةرؤكي اليةنة و يةكثاريت أاطةياندين ديارة . تصي بأوانن

ئاخر . ئةو ثؤستة بكةنةخنة دةمةتةقص لةسةر بةضاوي أبةآلم ئةوان هةرطيز نةهاتن ، هةرصم خباتةأوو
بةآلم تا . هةندص ستات سيستةمي ثةرلةمانتاريان ثص لةسيستةمي سةرؤكايةيت ضاكترة،  نييةخؤ لةخؤأا

ئةطةر سيستةمي ثةرلةمانتاري يان ، ئةو سيستةمة كة ئةوان لصي دةدوصن ضيةنةطوت  يانئصستا بةكةس
  . هؤكةي ضيية جؤرة سيستةمصكي ديكةيان ثص باش نيية
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ئةوا ،  وآلتاين دميوكراسي جيهان بكةينطشيت سةيري سيستةمي بةأصوةبردينئةطةر بةشصوةيةكي 
سيستةمي ،  بةسةر دوو جؤري سيستةمدا دابةش دةبن ئةوانيشسةيردةكةين بةشصوةيةكي سةرةكي

 . سةرؤكايةتيش هةيةديارة سيستةمي نيمضة. ثةرلةمانتاري و سيستةمي سةرؤكايةتني
جؤرة سيستةمصكي أامياري دميوكراسية بنضينةدةطرص لةسةر ،  يا ثةرلةمانتاريزمةمي ثةرلةمانتاريسيست

 ناوكي ثةرلةمانتاريزم ئةوةية مريي. دادةمةزرصنصتريي كةنترؤيل ثةرلةمان لةسةر ئةوةي كص م
طةر مريي ئة. ناتوانص لةسةر كار مبصنصتةوة ئةطةر زؤرينةي ثةرلةمان دذي بن) دةسةآليت بةأصوةبردن(

.  خؤي دةخاتةأوو"ثةرلةمانتاريزمي ثؤزةتيظ"ثشتطريي زؤرينةي لةثةرلةماندا لةثشتدا بوو ئةوا بووين 
ثةرلةمانتاريزمي "ئةوة بووين ، بةآلم زؤرينة دذي مانةوةي نةبوون، ئةطةر مريي زؤرينةي لةثشتدا نةبوو

ي سةروةري طةل و نوصنةرايةيت ثةرلةمانتالريزم دةرهاويشتةي بريؤكة.  خؤي دةخاتة أوو"نةطةتيظ
دةسةآليت زؤري بةرامبةر بة دةسةآليت ، بةشصوةيةك ثةرلةمان جطةلةوةي دةسةآليت ياسادانانة. طةلة

ثةرلةمان دةتوانص . بةأصوةبردن بةدةستة و وةكو ضاودصر و كةنتأؤل بةرامبةر بة مريي بووين هةية
  . 2 بكات و دذي مانةوةيان بوةستصتلصثرسينةوة لةطةلَ مينيستةرةكان يا سةرؤكي مينيستةر

. دةسةآليت بةأصوةبردن لة ئةجنامي هةلَبذاردين ثةرلةمانةوة دصتةدي و بةجودا هةلَنابذصردرصت
سادانان و بةأصوةبردن بةيةكةوة ثةيوةستدارن و زؤر أك لةيةكتر  يالةثةرلةمانتاريزمدا دامةزراوةكاين

مينيستةرةكان ئاسايي ئةنداماين هةلَبذصردراوي كةسةكاين بةأصوةبردن يا . جودا نةكراونةتةوة
بةآلم دةكرص خةلَكي دةرةوةي ثةرلةمان بةشداري مريي  (ثةرلةمانن و سةر بة ثاريت خاوةن زؤرينةن

دةسةآليت بةأصوةبردن بةرامبةر ثةرلةمان بةرثرسيارة و طةر متمانةي ثةرلةمان لةدةست بدات ) . بكةن
،  هةية ثةرلةمان هةلَوةشصنصتةوة و هةلَبذاردين نوص أابطةيةنصسةرؤكي مريي تواناي. دةبص البضصت

ئةوةش ئةطةر ثاريت دةسةآلتدار ثصشبيين دووبارة هةلَبذاردنةوةي بكات يا بيةوص ثشتطريي خؤي لة 
  . 3 ئةوة أوو بداتلةبةر هؤكاري تايبةيت ديكةدةكرص ثةرلةمان بةهصزبكات يا 

دةسةآليت زؤري بةدةستة و ، ) سةرؤكي وةزيران (سةرؤكي مرييلةسيستةمي بةأصوةبردين ثةرلةمانتاريدا 
لةزؤربةي بارةكاندا دةتوانص ، مرييي بةرثرسيار و خاوةن متمانة. ةرثةرشيت ستات كاريطةرانة دةكاتس

  . ثشتطريي بؤ بأيار و ثصشنيارةكاين خؤي بةدةست بصنصت
ردن بةسةر ثةرلةماندا زالَن و ضيان أةخنة لةو سيستةمة طةلصجار لةوةوة دصت كةوا دةسةآليت بةأصوةب

بةو شصوةية مريي خؤي ، دياري ثةرلةماين لةثشت بصتئةوة لةكاتصكدا كة مريي ثشتطريي ، بوص وادةكةن
ديارة لةكؤمةلَطة ثصشكةوتووةكاندا كةجمار . وةكو دةسةآلتصكي هةلَبذصردراوي ديكتاتؤريانة دةخاتة أوو

يكةي ثةرلةمةنتاريزم ئةوةية كة دةكرص ئةو سيستةمة ببصتةهؤي كصشةيةكي د. واية باري وا بصتة ئاراوة
الوازي و كةم توانايي دةسةآليت بةأصوةبردن لةكاتصكدا مريي نةتواين ثشتطريي زؤرينةي سةقامطري 

منونةي ئةو . بةدةست بصنصت و وابةستةي ضةند دةنطصكي سةر بة ثاريت ديكةي بةرذةوةند جودا بصت
  . دانيمارك هتد، سويد، وةكو بريتانيااريطةرانةي ثؤزةتيظ و بةأصوةبردين كسيستةمة 

لةو سيستةمةدا ، ي ئةلتةرناتيظي ثةرلةمانتاريزمة سيستةمصكسيستةمي سةرؤكايةيت
بةو جؤرة دةسةآليت ياسادانان و . لةيةكترجياكردنةوةي دةسةآلتةكان بةأكي و أاشكاوي لةطؤأصداية

  . دةبذصردرصنبةأصوةبردن لةيةكتر سةربةخؤن و بةجيا هةلَ
: هةندص خالَي هاوبةش لة هةمووياندا بةدي دةكرصت لةوانة، لةو ستاتانةي ثيادةي ئةو سيستةمة دةكةن

ثشتطريي زؤرينة و كةمينةي بووين سةرؤك جصطاي جصطرية و بة ، دووةم. بووين سةرؤكي وآلت، يةكةم
تا تةواوكردين ماوةي ا نةبص واتة سةرؤك ثشتطريي زؤرينةي ثةرلةماين هةبص ي، ثةرلةمان النادرصت
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سةرؤك و ، دةسةآليت جصبةجصكردن و ياسادانان لةيةكتر جودان، سصيةم. دةمصنصتةوةكار لةسةر خؤي 
  . ئةنداماين دةسةآليت بةأصوةبردن ئةندامي ثةرلةمان نني و لةثةرلةمان دانانيشن
: وةكان بؤمنونة ئةوانةناليةين بةهصزي ئةو سيستةمة بة بؤضووين طةلص لة شارةزايان و تاقيكردنة

بةثصي بؤضووين هةندص شارةزا بةجمؤرة ، أاستةوخؤ لةاليةن خةلَكةوة هةلَدةبذصردرصتسةرؤك ، يةكةم
: دووةم.  دياربكرصتة لةوةي لةاليةن ئةنداماين ثةرلةمانةوةبووين أةوايةتيةكي بةهصزتري هةي

ةندص بؤضوون ئةوة وادةكات أصطا لة بةثصي ه. لةيةكترجياكردنةوةي دةسةآلتةكان بةشصوةيةكي أاشكاو
بةثصي هةندص بؤضوون ثةسندكردين ثصشنيار و بأيار ، سصيةم. خراث بةكارهصناين دةسةآلت بطريصت

هةندصكيش دةلَصن بةثصضةوانةوة . لةئةطةري بووين سةرؤكصكي بةدةسةآلتدا كاريطةر و خصراترة
بةهؤي : ضوارةم. باشةدياردةيةكي ةش ئةو، بأياردان لةسةرخؤ دةكات، ةكانجوداكردنةوةي دةسةآلت

ئةوة سوودي بؤ ، ئةوةي سةرؤك شوصين جصطرية و بةهؤي ثشتطريي كةمينةي ثةرلةمان الناضصت
  . هةيةوآلت سةقامطريي 

بةثصي بؤضووين هةندص ثؤليتؤلؤط ، يةكةم، أةخنةكاين كة ئاراستةي ئةو سيستةمة دةكرصن لةوانة
سةقامطري نيية و دةكرص ) دةستوريةوة (بنضينةياساييةوةسيستةمي سةرؤكايةيت لةأوانطةي 

، سيستةمي سةرؤكايةيت: دووةم. سةرؤكايةيت بةرةو ئاوتؤريتاري و دةسةآليت داسةثصنةرانة بضصت
ئةوةش . دامةزراوي سةرؤكايةيت و ياسادانان وةكو دوو سترةكتوري تةرييب لةيةكترجودا دادةمةزرصنصت

لةكاتصكدا سةرؤكايةيت ثصشنيار بكات و ياسادان ، ةقيين ناخوازيارانةدةكرص ببصتةهؤي طريخواردن و ض
سةخيت البردين : سصيةم. ئةوة لةئةطةري نةبووين ثشتطريي زؤرينةي ثةرلةمان بؤ سةرؤك. كاتةوةيأةت

  . 4سةرؤكي خراث لةسةركار ثصش ئةوةي ماوةي سةرؤكايةيت تةواوبصت
، سيستةمي ئةمةريكاية و لةو سيستةمةدا دادطاي باآل ،ناسراوترين سيستةمي كالسيكيانةي سةرؤكايةيت

ئةو سص دامةزراوة دةسةآليت يةكتر . سةرؤكايةيت دامةزراوي لةيةكتر جياكراوة و سةربةخؤنكؤنطرصس و 
، سةرؤك دةتوانص ظيتؤي بكات، كؤنطرصس ياسا دادةنص. سنوردار دةكةن و كاريطةريان بةسةر يةكةوة هةية

ظيتؤكة تصثةأصنص ئةطةر توانص دوولةسةر سصي زؤرينةي دةنطةكاين ثةرلةماين بةآلم كؤنطرصس دةتوانص 
سةرؤك دةتوانص دةستنيشاين داوةر بؤ دادطاي باآل بكات و ئةنداماين دةستةي بةأصوةبردن . لةثشت بصت

سينات و كؤنطرس بةيةكةوة . ثةسندبكرصن) ثةرلةماين سةروو (بةآلم دةبصت لةاليةن سيناتةوة، دياركات
  . وانن سةرؤك لةسةركار البدةندةت

سيستةمي ثةرلةمانتاري بؤ ، ) ئارصند ليثهارد (بةثصي بؤضووين ثؤليتؤلؤط و شارةزاي ئةمةريكايي
سيستةمي لة .  باشترةئامصز لة سيستةمي سةرؤكايةيتةلَطةي فرةنةتةوة و كةلتوري كصشةكؤم

 و ئةوش بؤ دياردةي دابةشكردين  هاوبةشييةيارةكان و جصبةجصكردين بأيارةكان بأداثةرلةمانتاري
دةسةآلت لةنصوان طروثة جوداكاندا بةكةلكترة لةوةي بأيار لةاليةن يةك سةرؤكةوة و دامةزراوةكةي 

رؤك نيية كة لةسروشتدا دياردةي ثرةنسيثي ثةرلةمانتاريزم ثصويسيت بة هةلَبذاردين سة. سةرؤك بدرصت
باش نيية و دةسةآليت زؤرينة ، سةربةخؤ ثصك هاتووةئةوةش بؤ ستاتصك كة لة ضةند ناوضةي . زؤرينةية

ثرةنسيثي زؤرينة لةقازاجني كةمينةكاندا نيية و ئةجنامةكاين بةقازاجني أاشكاوي . سنورداركراوة
هةروةها ئةو ثصيواية كةسايةيت سةرؤك تارمايي دةخاتةسةر ثارتةكان و ئةو . زؤرينة تةواو دةبصت

يثهارد هةردوو كصشةي ناسراوي هةروةها ل. ت و دةنطدةراندا هةيةارثةيوةندية ثصويستةي كة لة نصوان ث
، سةرؤكايةيت و ياساداندامةزراوي سيستةمي سةرؤكايةيت دووثاتدةكاتةوة كة ئةوانيش ملمالنصي نصوان 

بةثصي ليثهارد زؤربةي شارةزايان ) . وةكو ثصشتر ئاماذةمان بؤ كردن (هةروةها جصطريي شوصين سةرؤك
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هةروةها ئةو ثصيواية . ريي سيستةمي ثةرلةمانتاري بؤ كؤمةلَطةي فرةنةتةوة و شةقبووكؤكن لة ثشتط
يل بصت يا هصندة دةسةآليت نةبصت و باشترة لةاليةن ثصويستة سةرؤكايةيت سيمبؤ، ئةطةر سةرؤك هةشبص

 و هةروةها ئةو ئاماذة بةوة دةكات كةوا طؤأان لة سيستةمي ئاوتؤريتاري. ثةرلةمانةوة ديار بكرصت
بؤيةش لة زؤر شوصين بة ، نادميوكراسي بؤ سيستةمي ثةرلةمانتاري وةكو شةقاوصكي طةورة دصتةبةرضاو

  . 5سيستةمي نيمضةسةرؤكايةيت يا سةرؤكايةيت ثيادة دةكرصت، تراديسيؤن سةرؤكايةيت
ي تصدا  يا فيدرايل جياوازيديارة ئةوةي ليثهارد دةيلَصت بؤ كؤمةلَطةيةكة كة تيايدا ناوضةي ئؤتؤنؤم

 أاستة كؤمةلَطةكة بة هؤي ملمالنصي دوو ثارت  بكةين؟كوردستانسةيري باشوري دةكرص ئةوها ئايا . هةية
 ئارةزووي بةآلم لةبريمان نةضصت، ثارضة بووة و دوو ناوضةي ئؤتؤنؤم و بةأصوةبردين جياواز هةن

بةأصوةبةرايةتيةكةش ئةو هةردوو .  يةكخستنةوة و يةكصيت خاكي باشورةبةهصزي خةلَكي باشور لةطةلَ
دةبص بةوريايةوة سةيري ئةو بؤية ، ويستةيان دةربأيووة و بةأصطاي تايبةيت خؤيان كاريان بؤي كردووة

، هةروةها باشوري كوردستان وآلتصكي سةربةخؤي فيدرال نيية. بري و بؤضوونانةي شارةزايان بكةين
،  هةبني ناوضةي ئؤتؤنؤمدا لةناوضةي فيدراليدةكرص. بةلَكو ناوضةيةكي فيدرالة لة ضوارضصوةي ئصراقدا

بةآلم ئةوان لةسةر بنضينةي ئصتين و أةطةزين ، وةكو ئةوةي لةهةندص ناوضةي فيدرايل أوسيا ئةوة هةية
، شارةزاي نوصأياليست ئاماذةي بؤ دةكات) كاوفمانصيم ض (هةروةكو. و جياوازن لةو بارودؤخةي باشور
وابةستةيي خؤي لةثارتصكةوة يا بة ئاساين كةس ا بطؤأة و دةكرص وابةستةيي بؤ ثارت يا ئايدؤلؤذي

ستةيي أةطةزي و ئصتين زؤر بةهصزة و طؤأاين زؤر بةآلم وابة، ئايدؤلؤذيايةكةوة بؤ يةكي ديكة بطؤأصت
، ئةوةي باشوريش ئةطةري طؤأاين زؤرة و طةر سةركردةكان واز لة بةرذةوةندي تايبةتيان بصنن. 6سةختة

ديارة ئةوة واتاي ئةوة نيية كةوا سيستةمي ثةرلةمانتاري . شةيان لة بةيةكةوة ذياندا نييةخةلَك هيض كص
لةزؤر لة وآلتة دميوكراسية ، اليةيا بووين سةرؤك ثصويستيةكي بص ئةمالو ئةو، بؤ باشور دةست نادات
.  نييةتةمي ثةرلةمانتاري ثةيأةو دةكرصت و هيض ثصويستيشيان بة بووين سةرؤكسةقامطريةكان سيس

  . ئةوةي ليثهارد دةيلَصت دةكرص لةو بارودؤخة هةنوكةييةي باشور سوودي لصوةربطريصتبةكوريت 
  بةأصوةبردنباشوري كوردستان و سيستةمي 
هةر ثارتة بةو واتاية ، و شوصين سةرؤكة يت لةسةر ضؤنيةيت دةسةآلتكصشة و مشتومأي ثاريت و يةكص

بنضينةي . " الواز بصتدةبص، سةرؤك لة ئصمة نييةةر  دةبصتة سةرؤك و ئةطكص"، وابريدةكاتةوة
بةهصزترين ثؤست و  باشترين و هةريةكةيان دةتوانصأصككةوتنةكةي ئةوان لةسةر ئةوةبووة تاضةند 

، ناشيةوص ئةو ثؤستة بةهصز بصت، ئةطةر اليةنصك ثؤستصكي طرنطي بةرنةكةوت. ةوةات ببدةسةآلت بؤخؤي
كصشةكةي ئةوان لةسةر ئةوة نيية كة ئايا دةبواية سيستةمي . ئةوة ئةطةر دةسيت بةسةردا بشكصت

ضونكة ئةطةر كصشةكة ناتةبايي لةسةر .  يا ناثةرلةمانتاري يا سةرؤكايةيت بؤ كورستان ثةسند بكرصت
 سةبارةت بة دوو جؤري رةتاوة دوو ديدي جودائةوا دةبوو هةر لةسة، ئةو دووجؤري سيستةمة بواية
ةون يا جؤرة أصكةوتنصكي كلةئةجنامدا دةبوو لةسةر يةكيان أصك، أووجوداي بةأصوةبردن خبةنة

  . مامناوةندي بكةن
هةردوو ثاريت دةسةآلتدار و كةساين سةركردايةيت ئةو دوو ثارتة لة ناوةأاسيت سةدةي أابردووةوة 

هةروةها . ووةسةرؤكايةيت باشوري كوردستاندا هةبثصشبأكصي تووندوتيذيان لةسةر نوصنةرايةيت و 
واتة بووين .  ـةوة بةثصويست زانيوة92بووين سةرؤكيان بؤ كوردستان هةر لة ئةوان هةردوواليان 

 دياردة و ةأصوةبردين سةرؤكايةيت كة كؤمةلَصسةرؤك الي ئةوان طرنط بووة نةك سيستةمي ب
 و خؤيان هةر لةسةرةتاوة هةردوو ثارت لة أوانطةي ثاريت ثصشةنطةوة سةيري. تايبةمتةندي خؤي هةية
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 سةرؤكةكةي ئةوان تةا كةسي شياوي ئةو ضةمكةيان كردووة و الي هةر يةكصكيان بؤضوون ئةوةبووة كة
يةكص بة سةرؤكي ، يةكص بة أابةري بزووتنةوةي كوردايةيت ناوي براوةهةر لةسةرةتاوة . سةرؤكايةتية

يةكتريان دي ثصيانكراوة ئةوةنلةهةمان كاتدا هةردووال . بزوتنةوةي أزطارخيوازي كوردستان ناوي براوة
بةكوريت شةيدابووين ئةوان بؤ ثؤسيت سةرؤكايةيت لة . أةتكردؤتةوة و دانيان بة مصذووي يةكتر نةناوة

ئةوةش . سةري هةلَداوةلةوةوة لة بنضينةدا و  ةةزووةكاين ئةوان و سةركردةكانيانأوانطةي حةز و ئار
ثصداويسيت و بةرذةوةندي باشوري كوردستانةوة  ،بريكردنةوةيةك نيية كة بنضينةي لةسةر تايبةمتةندي

هةر ناتوانن بطةنة يةك و هةر قةوانة دواي ضةندين سالَ بؤية سةير نيية كة دةبينني ئةوان . طرتبصت
ئةوان هةر اليةكيان لةناوضةكةي ذصردةسيت خؤياندا مؤنؤثؤيل دةسةآلت و . كؤنةكة لصدةدةنةوة

أاميارية كة دةيان سالَة داسةثصنةرانةي مي مةنتالصكي ئةوةش ئةجنا، سةرضاوةي ذيانيان كردووة
دةبص بةشصوةيةك ئةوان ئصستا ، دابةشكردين باشور ئةجنامي ئةو مةنتالةية. ثةرةوةردة دةكرصت

 و وردة وردة ئةو لةشصوةكان واز لةو دابةشكردنة بصنن و أادةي مؤنؤثؤلكردنةكةيان بةرتةسك بكرصتةوة
ئةوةش نامؤية لةطةلَ كةلتور ، بةسةر دامودةزطاكاين كؤمةلَطةدا نةمصنصتدؤمينانس و مؤنؤثؤليةي ثارت 

بؤيةش يةكطرتنةوةي باشور ئةو هةموو كؤسث و كصشةيةي ، و تصطةيشتين أامياري لةمصذينةي ئةوان
  . لةبةردةمداية

ةك بةشصوةيئةوةش ، وةكو طوترا ئةوةي ئةوان داواي دةكةن بووين سةرؤكصكي بةدةسةآلت يا بصدةسةآلتة
  بوويننيابةبووين سةرؤكصكي بصدةسةآلت سيستةمي ثةرلةمانتاريي يان ئاماذةية بؤ لة شصوةكان 

واتة ثصشتر لةسةر . "كوردي"سةرؤكايةيت بةشصوةيةكي تايبةيت سةرؤكصك لةشصوةي سيستةمي نيمضة
  . ةدرصتثؤسيت سةرؤك أصكةوتن كراوة و ثاشانيش هةلَبذاردنصكي شانؤطةريانةي سةرؤكايةيت ئةجنام د

 سيستةمي سةرؤكايةيت السايي دياري و *ثةرلةمانتاريية سيستةمصكي زياترة ئةوةي لة ئصراق ثيادة كراو
. سةرؤكي وآلت سيمبؤلية و كاريطةري بةسةر دةسةآليت بةأصوةبردنةوة نيية، ئةمةريكاي تصداية

 بؤمنونة ثادشاكاين سيمبؤليةي ئصراق بةشصوةيةك لة شصوةكان لة ئةركةكاينئةو سةرؤكة ئةركةكاين 
 دةبواية يةكصيت و ثاريت) .  و دةسةآليت زياترديارة بةكةمصك جياوازي (سويد يا دانيمارك دةضصت

كاريةكاين ضؤن  ئايا ض سيستةمصك ثةسند بكةن و وردة كةلةسةرةتاي أصكةوتنةكةيان ئةوة يةكالكةنةوة
وا بووين سةرؤك هيض ثصويست نيية و ئة،  دةيانةوص سيستةمصكي ثةرلةمانتاري دامبةزرصننئةطةر. بصت

ئةطةر سةرؤك بشبص ثصويستة سيمبؤيل بصت و بةكاري . سةرؤك مينستةر سةرؤكي باشوري كوردستانة
  . سةرةمؤين و بؤنةكاري هةلَسصت

ئةوا بصطومان سةرؤك ، نأصككةو ةرؤكايةيتئةطةر ئةوان بةشصوةيةك لةشصوةكان لةسةر سيستةمي س
أةنطة لةسةر . بةآلم واثصناضص ئةوة بكةن، ةزطاي بةأصوةبردنةوة دةبصتدةسةآليت تةواوي بةسةر د

لة سيستةمي بةأصوةبردين ديارة . سيستةمي نيمضةسةرؤكايةيت أصككةون" تايبةيت"جؤرصكي 
وةكو بؤمنونة لة فةرةنسا هةردووال واتة ، نيمضةسةرؤكايةتيدا دةكرص سةرؤك دةسةآليت زؤري هةبصت

، ةستةي بةأصوةبردن كة لة ثةرلةمانةوةية و بةرثرسيارة بةرامبةر بة ثةرلةمانسةرؤكي هةلَبذصردراو و د
يان دياركردين .  أةهايةبةيةكةوة و بةهاوكاري يةكتر وآلت بةأصوة دةبةن و سةرؤكيش خاوةن دةسةآليت

 سةرؤكي فينالندكة ، سيستةمي نيمضةسةرؤكايةيت لة فينالندبؤمنونة هةندص دةسةآلت بؤ سةرؤك وةكو 
 

 بؤمنونة تيايدا دةسةآلتةكان بةأكي لةيةكتر جياكراونةتةوة و ,سيستةمي سةرؤكايةيت تصدايةدياري سيستةمةكةي ئصراق دياردةي  *
بةآلم ثةرلةمان بةهصزترين دةسةآلتة و دةتوانص سةرؤكي كؤمار . ئةنداماين دةستةي بةأصوةبردن دةبص واز لةئةندامةيت ثةرلةمان بصنن

  . يا سةرؤكي مينيستةر البدات
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شصوةيةكي سةرةكي ئةركي كاروباري دةرةوة دةطرصتة ئةستؤ و كارةكاين ديكةي بةأصوةبردن بؤ بة
  . 7ئةجنومةين بةأصوةبردن جصهصشتراوة

ئةطةر اتاية باشوري كوردستان تةبايي تصدا هةبواية و هةموو ثارتة أامياريةكان بةكردةوة ثيادةي 
بةآلم ، بؤ كوردستان دةكرا شياو بن،  كةباسكرانئةوا هةر دوو جؤرة سيستةمي، دميوكراسيان كردباية

دةكرص ئارطومصنيت ثشتطريي بؤ هةردوو . هةر سيستةمة و كصشةي خؤي هةية، وةكو ئاماذةمان بؤيان كرد
ضونكة هةردوو سيستةم لةاليةن وآلتاين ثصشكةوتووةوة بة سةركةوتوويي ثيادة ، سيستةمةكة صنرصتةوة

  . بةكوريت دةكرص سةرؤك ببص و دةشكرص نةبص. دةوة سةلَماندووةدةكرصن و طوجناوي خؤشيان بةكر
لةنصوان دووثاريت بةآلم ئةو كؤمةلَطةية ، باشوري كوردستان كوردنزؤرينةي أةهاي دانيشتواين ديارة 

ثارضةكردنةكة مصذوويةكي درصذي هةية و خؤي . شةقكراوة و ثارضةكراوةدةسةآلتداري كوردستان 
كان ئاماذة  بصطانةشارةزاهةندص لة بؤمنونة ، لةكةس شاراوة نييةكة ؤرصك بةج، كوشةندة سةثاندووة

ئةو ، هةروةكو ثصشتر طوترا. بةدوو بةشي باشوري كوردستان دةكةن و كؤمةلَطةي كورد بة شةقبوو دادةنصن
 دوو بةلَكو لةئةجنامي ملمالنصي، لةسةر بنضينةيةكي ئصتين نييةباشور يا كةرتبوونةي دابةش بوونةي 

ة واي كردووة كوشندةيي ثارضةبوونةك.  دروستكراوةكؤمةلَطةيةكي زؤربة كوردداريت أامياريةوة لة ناو ثا
ئةوةش . ت و ثارضةييةكة هةية و ناتوانرص نكؤلَي لصبكرصدابةشبوون. خؤي مةترسيدارانة ثيشان بدات

. ثارضةكردين كؤمةلَطةاريت أامياري يا ئايدؤلؤذيا ببنةهؤي دووثاتكردنةوةي ئةو أاستيةية كة دةكرص ث
ئةوة بؤ ماوةي نيو ، يا لةنصوان دوو ئايدؤلؤذياي جياوازداوةكو بؤمنونة ثارضةبووين نيمضة دورطةي كؤر

كةلتور لةيةكتر جودا و  دروستكردين دوو كؤمةلَطةي ئةجنامي ئةو دابةش بوونة بووةتةهؤي. سةدة دةضص
ياين بةو كؤمةلَطةية و بةرذةوةندي ئةوةجطةلةوةي طةورةترين ز. نامؤلةيةكتر تاأادةيةك 

ديارة هؤكاري ثارضةييةكةي باشوري كوردستان ئايدؤلؤذيا نيية و . ناسيوناليستانةي كؤريا طةياندووة
و بةزووترين كات وادارم ئةو ثارضةيية هصندة نةكصشص هي، ئةو تايبةمتةنديةي ناكؤكي كؤرياي نيية

  . كؤتايي ثص صنرصت
ئةو ) يا دؤزينةوةي أصطايةك بؤ ثاراستين دةسةآلتيان (ر بؤ ضارةسةريهةردوو ثاريت دةسةآلتدا

لةجيايت ثةسندكردين ئةوة ، كةوتنك أص نادميوكراسيانةيثارضةيية ثةنايان بردؤتة بةر أصطاي
لةاليةك نايانةوص ، ئةوةش بةهؤي ئةوةي ئةوان. دميوكراتيزةكردن و ثيادةكردين دميوكراسي

لةاليةكي تر ناتوانن ، ري و ئابوري لةناوضةكاين ذصردةسةآلتياندا بندةستبةرداري مؤنؤثؤيل أاميا
ئةطةر ثصويستة بطوترصت . ئةطةر بةأصطايةكي دميوكراسيانةش بصت، ثةسندي سةرداري يةكتر بكةن

 و مل بؤ ثرةنسيثي اريت لةو شصوةيةي ئةوان ثةيدا بنث  دووداشكةوتووترين ستايت جيهانصلةث
 كةرتبوون و  كؤمةلَطةية يائةوا بصطومان ضارةنوسي ئةو ستاتة، يةكتر بكةنةوةدميوكراسي نةدةن و أةيت 

  . شةأي ناوخؤية
ئةوان لةسةر دةسةآلت أصكةوتنيان كردووة و ثؤستةكانيان لةنصوان خؤياندا ، هةرضؤين بصت
كةنةوة لةاليةك ئامادةنني مينستةرية طرنطةكان ب، بةآلم وةكو ديارة هصشتا كصشةيان هةية. دابةشكردووة

طرميان ئةوان كصشةكاين نصوان خؤيان . ثؤسيت سةرؤك تةبا ننيضؤنيةيت لةاليةكي ديكة لةسةر ، يةك
توانايي و لةو بارةدا سةقامطريي يا بة. أصكةوتنكؤتايي ثصهصنا و لةسةر دابةشكردين ثؤستةكان 

بةستةيي ئةوان بة  ثةيوةندي بةجؤري أصكةوتنةكةي ئةوان و وابصتوانايي ئةو دةسةآليت بةأصوةبردنة
 بةرةو طةةلَأصككةوتنةكةيان هةلَبوةشصتةوة و كؤمأةنطة زؤر نةخايةنص . كةوة هةيةةةوتنكأصك

  وكرص ئةوان بةشصوةيةك لة شصوةكان وابةستةي بةلَصنةكانيان بنيا دة. ضارةنوسصكي ناديار ببةن
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 دةبصت أؤذصك لة أؤذان شئةوةبةآلم ،  بدةن تةباييدرصذة بة دياردةي أصككةوتن و بةيةكةوة تاماوةيةك
يانيش ، ئةو كؤتاييةش يا ثةسندكردين دميوكراتيزةكردن و سيستةمي دميوكراسية. كؤتايي ثص بصت

بؤية ئةوةي ئةوأؤ ئةوان دةيكةن تةا دواخستين ضارةسةري دميوكراسيانة يا . ديسان تصكضوونةوةية
ل تا ضةند لةطةلَ ئةو ياريةي ئةوان دةتوانص ثشوودرصذي طةبصدةنطي و ثرسيار لصرةدا ئةوةية . ناكؤكيية
  . هةلَبكات

وةكو دةزانني ئةو سةرؤكايةتية لة ئةجنامي ، بص دةسةآلت بووين سةرؤك ئةوجا بةدةسةآلت يا
بةلَكو لة ئةجنامي أصكةوتين دوواليةين أكابةر دروست ، ثرؤسةيةكي دميوكراسيانةوة دروست نةبووة

ئةو .  قورستر دةكاتثؤستة زياتر هةستيار دةكات و ئةركيئةو بؤية ئةوة شوصين يا بووين . بووة
ئةطةر بتوانص خؤي لة بةرذةوةندي تايبةيت ، سةرؤكة كاتصك دةتوانص متمانةي اليةين بةرامبةر بثارصزصت

 جطة لة ئةوة. أؤشنايي بةرذةوةندي هةردووال هةلَسوكةوت بكات خؤي و ثارتةكةي بثارصزص و لةبةر
  . ة دةبص بة بةرثرسياريةوة ئاطاداريان بصتئةركي ئاسايي خؤي ك

كة ، لةو بارودؤخةي ئةمأؤي باشوردا ثصويستة هةست بة بةرثرسياريةيت طرنطي قؤناغةكة بكرصت
لةاليةكي ديكة هةنطاو بؤ طؤأان ، لةاليةك بةرذةوةندي ناسيوناليستانةي كوردستان لةبةرضاو بطريصن

وةكو يةك  ئةو دوو اليةنة زؤر طرنطن و ثصويستة. رصتبةرةو كراوةيي و دميوكراتيزةكردن هةلَبهصن
، بةرذةوةندي ناسيوناليستانةي كوردستان لةوةداية كورد يةكطرتوو و يةك دةنط بن. لةبةرضاو بطريصن

باشتربوو ، أةنطة بطوترصت. بؤ ئةوةي بتوانن مسؤطةري داواكاريةكانيان و بةرذةوةنديةكانيان بكةن
ضونكة كورد هصشتا مسؤطةري مافةكاين نةكردووة و ، ةن دةسةآلت هةبوايةئةطةر سةرؤكصكي بةهصز و خاو

ئةطةر كورد يةكطرتوو و تةبا ، ئةوة دةكرا طوجناو بصت. ئةوةش سةرؤكي بةهصز دةخوازصت، لة خةباتداية
بؤية بووين سةرؤكي بةهصز و ، ’ئةوة وانية. بان و بأواو متمانة لةنصوان ثارتة سةرةكيةكاندا هةبوواية

 يةكخستنةوةي باشور بؤ. أةنطة زؤر بةئاساين ببصتةوةهؤي ناكؤكي و ئاذاوة لةباشور، ةن دةسةآلتخاو
بؤية مةترسي ، بةداخةوة أصطاكة دميوكراسيانة نيية، وةكو طوترا أصطاي أصكةوتن طراوةتةبةر

كةوتنيان لةاليةكي تر ئةو دوو اليةنة لة أابردوودا ضةندين جار أص. سةرنةكةوتين يةكخستنةوةكة هةية
  . هيوادارم ئةجمارةيان وانةبصت. بةآلم تصكضوونةتةوة و ئاذاوة و ناكؤكي دروست بووة، كردووة

ئةو ثرؤسةية طةلص طرنطة و ثصويستة ، ثرؤسةي كرانةوة و دميوكراتيزةكردنة، اليةين دووةمي طرنط
دي ئيتر نةكصشةي ةضونكة ئةطةر ئةوة هات. بؤ بدرصتبةهةموو شصوةيةك و لةهةموو بوارصكدا هةولَي 

بؤئةوةي خةلَكي . دابةشبووين باشور دةمصنص و نةكصشةي ئةوة دةمصنص ئاخؤ كص دةبصتة سةرؤك
ثصويستة اليةنة ، كوردستان لة ثارضة ثارضةيي دةربازبن و بةرذةوةندي طشت بةرز أابطريصت

يةكي دميوكراسي و لَطةكؤمةدروستكردين   دميوكراتيزةكردن بنصن و هةولًَيسةرةكيةكاين كوردستان دان بة
دؤأان و سةركةوتين خؤيان لة ئاسايي دةتوانن ،  بتوانن ئةو هةنطاوة بنصنئةطةر ئةوان. سظيل بدةن

خةلَك لة كؤمةلَطة . ثةسند بص و ملكةضي بأياري طةل بن ثرؤسةي دميوكراسيانةي هةلَبذاردندا ال
و بةرذةوةندي قازاجنة بؤ كؤمةلَطةا ثصشكةوتووةكاندا ئةوها دةكات و الساييكردنةوةي ئةوان تة 

  . ناسيوناليستانةي باشوري كوردستان
بؤمنونة طرنطة .  مةبةسيت طؤأان بةرةو كراوةيي و دميوكراسي بصتنطاوي ئصستا بةهةزؤر طرنطة 

وةبردن دةستةي بةأص.  بصتبدرصتص و ئةو لةسةرووي ثارت و سةركردةكانةوةثةرلةمان دةسةآليت سةرةكي 
ماوةي هةلَبذاردن لةكايت خؤيدا و . صر كةنترؤيل ثةرلةماندا بصتمان بصت و لةذملكةضي ثةرلة

ثصويستة ماوةي مانةوةي بةياسا ديار بكرصت و ، لةئةطةري بووين سةرؤك. دميوكراسيانة ئةجنام بدرصت
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ضونكة كؤمةلَطةي باشور . لةقؤناغي ئةمأؤدا كةم بصت باشترةمايف خؤثاآلوتنةوةشي سنوردار بكرصت و 
ئةو سةركردة ثصويستة ،  هةية و دةربازبوونبةطؤأانزؤري ثصويسيت ةمصكة تووشي ضةقني بووة و د

طؤأان دةتوانص ببصتةهؤي . كؤنانةش بةأصطاي دميوكراسيانة بطؤأردرصن و خةلَكي نوص شوصنيان بطرنةوة
بةأووي يي كردنةوةي دةرطاي نوصي ثصشكةوتن و تةبابةجصهصشتين ناكؤكي و ثارضةثارضةيي أابردوو و 

دةيان و سةدان سالَة لة ، بةآلم ئةوةي لصرةدا طوتراوة،  ئةوة خةونةأةنطة بطوترصت. داباشوري كوردستان
  . ئةو خةونة بةأياليزة دةكرصتئةطةر ويست هةبص . كؤمةلَطة هوشيارةكاندا بةكردةوة ثيادة دةكرصن

  
 

 ضاوثصكةوتنصكي مةسعود بارزاين لةطةلَ كاروان ئاكرةيي لة كوردستان تيظي لة مانطي ئةثريلدا 1
2 Leksikon i Statskundskab, 1997: 166. 

3 Andrew Heywood, 1997, Politics: 295. 
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Presidential_system : بؤ زانياري زياتر سةيري ئةو سايتة بكة   

5 Arend Lijphard, 2004, Constitution for Devided Society, in Jornal of Democracy, vol. 15, no. 2.  102-105  
6 Kaufmann, Chaim. (Spring 1996) Possible and Impossible Solutions to Ethnic Civil Wars”, International Security, 

Vol. 20. No. 4, pp. 136-175.  
7 Andrew Heywood, 1997, Politics: . 297.  

11 

http://en.wikipedia.org/wiki/Presidential_system?????????

