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  جةمال فةتاحجةمال فةتاح… … سيستةمي ئيدارةي كوردي بة ض ئاراستةيةك سيستةمي ئيدارةي كوردي بة ض ئاراستةيةك 
  
،  براوه ڕوه و به زراوه می ئیداری دامه ها سیسته درژایی مژوی جیھان جۆره به  ک ڕوونه وه 

ی ویستو  وانه شی پچه ی که که شه الندا بوون به گای گه کۆمه تی خزمه شکی گرنگیان له به
کانی  وره  گه ته می ئیمپراتۆریه رده سه  ر له ئیتر هه،  اریان کردووهفت کانیان ڕه له ی گه ئیراده
شکی  به می سۆشیالیستی که تی وپاشان سیسته گایه به ره می ده رسیسته  سه تادته  وه جیھانه

النی  شکی گرنگی گه  به  که مه رده م سه می دمۆکراسی ئه ر سیسته سه تادته   هه وه جیھانی گرته
و  و ئه ره ی تریشی به که شه کانیاندا به وته  له یان کردووه ن و پیاده که لئه وی هی جیھان په

   .کانیاندا وته  کردنی له ت و پیاده دیموکراسیه به یشتن بۆگه نن نگاو ئه  هه  دیموکراسیه پۆله شه
بردن دروست  ڕوه بهمی  تو سیسته وه تای ده وه هڕاست ل تی ناوه درژایی مژوی خۆرهه  به دیاره 

 بۆ دوو  وه ڕته گه دیدی من ئه ش به مه ئه، ل بوون گه  مکارو دژه ب جیا سته مویان به  هه بووه
نی ئاینی و   زاڵ بوونی الیه- آ ک هۆکاره یه یان رچاوه خۆیدا سه له کی که ره ی سههۆکار

گا  ندی و هۆشیاری کۆمه یرمه الوازی ب-ب،  وه تیه  کانی خۆرهه گشت ئاینه کوخاکانی ئاین به
  کی داگیرکراو وه یه وه ته کونه لی کوردیش وه گه، کانی ژیاندا گشت بواره کان له تیه خۆرهه

می داگیرکاری   ڕای سته ره سهتی  کی خۆرهه یه وه ته ر نه ک هه  کراو وه پارچه نیشتمانکی پارچه
   .،  زاڵ بووهریدا  سه م به رده  هه وه ره ی سه م دووبواره ئه

ی  وه ر ئه به  له وه ته وه و ده می ئیداره  دروست بوونی سیستهیانی به ره  به وروپا له النی ئه گه 
م  رده ت هه وه ی ده وه ر ئه به  له ی وه که ت و ئیداره وه ر ده سه زاڵ بوو لهسیحی  نی ئاینی مه الیه
ندی وهۆشیاری  م بیرمه رده  هه و بۆیهسیحدا بو ژر چاودری توندی کوخاکانی ئاینی مه له

کانی  ته وه می ده  سیسته  وهکرد ده ی نه شه و گه هتاریکی دا بوو ک الپاش و له نی خه کۆمه
وروپا  النی ئه گه ر به رانبه  بهم و بدادی و زۆرداری سته پبوون لهڕابردوودا  لهوروپاش  ئه
روپا  النی ئه ڕین گه یان شۆڕش و ڕاپه تاپاش ده، کان ته سه ژارو بده  هه تی چین وتوژه تایبه به

تی  خزمه ت له وه می ده  سیسته ل بت وه  بۆگه وه له گه ت له سه ی ده وه بۆ ئهی  وڕایه رئه  سه هاتنه
ئستا ،  وه ت جیابکرته وه ت و ده سیاسه  دین له الندابت پویسته گای گه دی کۆمه دا سه سه

کانی  و سنورو پیرۆزیه خۆیه ربه واو ئازادو سه  و ته ی خۆی گرتووه که ی خۆی ڕچه ستهئارا ئاین به
  لقورتانی له ھه و ئاینیش مافی خۆت یهیتی کردنی ئاینی ن سیش مافی دژایه وکه پارزراوه

و نوانی ئاین  شتنکی باشیش له ها لتگه روه هه،  ت دا نییه وه تی ده و سیاسه کاروباری ئیداره
  وه شهابوریڕوی ئ له، نرگ کدی ئه کانی یه  یادو پیرۆزیهو ردووال ڕزی بۆنه و هه یه تدا هه وه ده
ک ڤاتیکان  هنرت وه ست ئه ده  به وه رچاوه ندک سه هه  له نی کهیتی ئا ڕای ئابوری تایبه ره سه
ی  ر زۆربه سه له) ڤات( وترت پی ئه ت که کان و باجکی تایبه  کنسه ربه تی سه رتی تایبه وکه

ت  وه نرت ده دائه.. کان هتد  بازرگانیه رته فون که له باو ته ی ئاووکاره کای فرۆشتن و پسوه
ستو   پیاوانی ئاینی و ده ربۆیه کان دابین بکات هه ئاینیه  رته ت بۆکه ی تایبه تی بودجه ریه سه له

کی دیموکراسی  یه شیوه تیش به وه ده،  وه  ژیانهڕوی رانن له  خۆشگوزه کانیان چینکی فره نده پوه
وکاروباری ئیداری و سیاسی ن دربژر ئه  هه نگی زوربه ده  به وه که نی خه ن کۆمه الیه له
ت  وه ی ده ت و ئیداره  بۆکشراو سیاسه خشه پش نه پی پالنکی له و به ستۆیه ئه تی له وه ده
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،  سابه و گۆشت بۆقه وایه ن بۆنانهکورتی نا  وبه گادایه دی کۆمه داسه تی سه خزمه بات له  ئه ڕوه به
.   
، کو ڕگاشی پنادرت  به شیاوه ر نه ک هه ڵ نه و پکه شیاو وتکه وروپا کاری نه وتانی ئه له 

 رپچی ر سه سه باج له کان  ندیه  سوک و مام ناوه رپچیه بۆسه م و زۆرداری باتی زیندان و سته له
واوی  ته دی یاسا به وه دا نه سه نرت له ر دائه رپچی که ر سه سه له  که وباجه ر به نرت هه ر دائه که
ری  رپچی که گرت سه ر ئه ر سزای خۆی وه رپچی که ک سه ب هیچ توندوتیژیه سپت و به چه ئه

یاسای باج ، نگر ر ئه پی یاسا سزای خۆیان وه به  که یه ی هه قورسیش زیندان و سزای که
کانی  گشت ڕووه گا له  بۆکۆمه کی دروست کردوه که رگرتن دۆخکی ئارام و به ر وه رپچی که سه له

کی  یه  یاساش بوشوه رو مای خۆیان دنیان وه سه گا له م کۆمه ههت و  وه م ده هه  که وه ژیانه
  ته تیش بووه وه یاسی ده کرت وه وئه یه  په گاوه کانی کۆمه ن گشت تاکه الیه ئۆتۆماتیکی له

روماو ژیانیان  ی سه وه له  جگه جونکه گشتی وروپی به گای ئه ویستی بۆکۆمه ڕو خۆشه جگای باوه
ش  واوی پشکه ته ش ئاسایش و ئارامی ویاسایه رئه  هه  پارزراوه وه ته وه یاسای دهی  سایه له

کان  ک گشت مافه ک دیاریه ت وه وه  وده وهڵ پاراستو کۆمه تاکو به کانیان به کردوون و گشت مافه
   .کات ئهڵ  کانی کۆمه و تاکهن ماف  شی خاوه پشکه

 قۆناخکی  باشوری کوردستاندا پی نایه  کوردستان لهی ی ئازادی عراق ئیداره پاش پرۆسه له 
کانی عراق  ک شیعه الیه له،  واوی گۆڕاوه ته  به وه ڕوی سیاسی و ئیداریه  له  و ملمالنکه وه که
نگ  ستوری عراقدا ڕه ناوده وت ئاین له یانه گشتی ئه کان به  سونیه  ئیسالمیه تی و باه تایبه به

کانی یاساو  شو خاڵ و بگه ر گشت به سه رچی زیاتر باڵ به ههبت و  وی ههوا کی ته یه وه دانه
و تاریکی و ماورانی و   بۆگشت ئه یه وه ڕانه خۆیدا گه ش له مه ئه، ستوری عراقدا بکشت ده
ردوودا  بڕا تی له تایبه لی کورد به گشتی و گه النی عراق به گه ی که شانه ڕه  و ڕۆژه وه وسانه چه

، دا عراقی عروبه م و زۆرداری و داگیرکاری له سته  به یه وه دانکی ببانه  دریژه وه، ان هاتتوشی
عریب و  ته عراقدا و مافدان به ب له ره یی عه وره ستی و براگه  باده  به دانه  درژه کهکی  الیه له
  ردووباه هه بی عراقی به ره ها عه روه هه، کوردستاندا ب له ره یاسایی ژماردنی داگیرکاری عه  به
پاندن و  ی خۆسه وه ن بۆئه عراقدا الواز بکه م و بای دیموکراسی له ن سیسته ده وه  هه وه یه که
کی  ر خه سه لهگشتی و  کی عراق به ر خه سه  له میشه ک هه بی وه ره تی دیکتاتۆری عه سه ده

بی  ره و عه بی شیعه ره  بزانت عه وڕاستیه ت ئهب کورد ئه، وام بت رده تی به تایبه کوردستان به
کانی کوردو  ر مافه سه ته یه م که  جیاوازن به وه به ههز ڕوی مه ند له رچه عراقدا هه سونی له

  ه  کۆمه له وه، ک دراون ردووالیان دوو ڕووی یه و هه که ب بۆچون یان یه ره النی تری نا عه گه
  داوه هکی تریان ن یه وه ته لونه ب تاکوئستا مافی هیچ گه ره عه که  وتارکی ڕابوردومدا وتومه

ڕو  شه  به وه توابته بدا نه ره ناو عه  داگیرکرابت و له وه به ره ن عه الیه له کیش که یه وه ته رنه هه
ئاشتی و  ب به ره ڕ بوونی عه ڕوی باوه نا له ب ده ره عه له  ر گرتووه زۆرداری مافی خۆی وه

   .رگیزیش نابت و هه بووه  نه وه ریه روه ژیان وماف په وه پکه
کانی مرۆڤ و   دیموکراسی و پاراستنی مافه  به ره م په رده  هه پیویسته ی کوردستان  ئیداره بۆیه 

  وه ت جیابکرته و سیاسه ت وه  ده بدات ئاین له وه وی ئه م هه رده کان بدات و هه سیه که تاکه مافه
ب  وبکرت به یه  په مانه رده  سه واو وه هاو ته کی دیموکراسی ڕه یه شوه ت به  سیاسهو و ئیداره
  وه دیموکراسیه ن دوژمنانی الیه میان له رده به دته ی که ڕانه مپه و کۆسپ و له مووئه  هه گودانه
   .، رم ی هه وه ره  ده و چی له  ناوه چی له
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ر بگت   ڕۆی کاریگه مانی کوردستان پویسته کو پارله ن بهی کوردستا نھا ئیداره ر ته ک هه نه 
کانی   مافه ندی به یوه په ی که ویاسانه کان و ئه نی و دیموکراسیه ده رکردنی یاسا مه ڕوی ده له

داڕشتنی   له وه ڕنه گه  نه رگیز بۆدواوه ن هه بده  و هه یه وه هه  کانه سیه که  تاکه مرۆڤ و مافه
ی  ندین ساه زموونی چه ن ئه وتن خوازو خاوه النی پشکه  گه م چاوله رده کو هه  بهیاسا کاندا

ی  نمونه ناڤیا که نده سکه وروپا و ئه النی خۆرئاوای ئه تی گه بهین بوتا دموکراسی بکه
  رکردنی یاساکان پویسته ده  له ها جگه ر وه هه، جیھاندا کانی مرۆڤن له ت و مافه دیموکراسیه

کان  ر کراوه یاسا دهواو  ته کی  یه شوه بهی  وه  بۆئهج کردنی یاساکانیش بکرت ری جبهچاود
  تیه وایه ته واو نه  ڕه ست هنانی مافه ده وتن و به رکه  ڕگای سه  تاکه یه مه ئه، چی بکرن جبه

   ..گشتی ی کورد به وه ته تی و نه تایبه لی کوردستانی باشور به کانی گه
   
   فتاح جمال 
 31/5/2005   
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