
  بؤضي؟،يةك ليستو دوو ئيدارة
 

 كمال سيد قادر.د
 

 يةكصيت و ثاريت كؤئاليسيؤنيان ةمان بيست كةوا ديسان هةردو حيزيبهةمومان هةوايل ئةم
لة طةل ئةوةي تةا . كرد بؤ هةلبذاردنةكاين ثةرلةماين عصراقي و ثةرلةماين كوردوستان

 اليةن ثرسيارصكةوة هةلوصستةيةك  بةالم دةبص لصرة لةدةتوانني ثريؤزباييان لص بكةين،
ئايا ليسيت كةكطرتوي كوردوستاين حكومةتصكي يةكطرتوي كوردوستانيشي لص : بكةين

دةكةوصتةوة؟ لصرة دةتوانني بة دلنيايي يةوة بلصني نةخصر ئةطةر ضي هيوادارين كةوا ئصمة 
 . هةلة بني

 
 طةر وابص دةبص هؤكارةكان ضي بن؟ةباشة ئ

 .  طشتني وة هةندصكيان ثةيوةندي يان بة باري ئةم دوو حيزبة هةيةهؤكارةكان هةنديكيان
طرنطترين هؤكاري طشيت باوةأنةبوين هيض يةكصك لةم حيزبانةية بة ثرنسيثة هةرة 

سيستةمي دميكراسي لة سةر ئةوة وةستاوة كةوا . بنةأةيت يةكاين سيستةمي دميكراسي
حكوم بة ثص ي دةرئةجنامي حاكمو مةحكومي هةميشةيي تيا نةبصت واتة حاكمو مة

هةلبذاردنةكان دةبص جص ي خؤيان ئالوطؤأ بكةن و حاكمي ئةمأؤ لةوانةية ببصتة هاوواليت 
ئةم ثرنسيثة فةيلةسويف يؤناين ئةرستؤ بة جوانترين شصوة باسي . يةكي ئاسايي بةياين
وةي هيض كةسصك حةزناكات يةكصكي تر حوكمي بكات بةالم لة بةر ئة: دةكات كةوا دةلصت

ئةمة مةحالة كؤمةلطا لة سةر ئةمة أصككةوت كةوا حوكم كردن بة نؤبةت بصت جارصك من 
 . جارصك تؤ

جا ئةطةر اليةنصك خؤي لة اليةنةكاين تر زياتر بزانصت وة وا بزانصت كةوا وةكو حاكم لة 
دايك بوة ئةوة مةحالة ثرنسيثي دميكراسيةت قةبول بكات ضونكة ئةم خؤي ئةوةندة ثريؤزة 

. ئةمة طريوطرفيت سةرةكي  هةردو اليةين كوردي ية. وا نابص هيض كةسصك حوكمي بكاتكة
كةي دةبص هةر لة سةر حوكم بصت ضونكة بة وا أةطةزثةرستة وا دةزانص خصزانةاليةنصكيان كة

أاي وان خةلقي تر هةموي كةمة مرؤظن وة اليةنةكةي تر ئةمة قةبول ناكات ئةطةرضي بة 
ي بيت بةالم أازي ين ية مل بؤ حوكمي اليةنصك لة سةر بناغةي طؤأينةوةي حوكميش أاز
 . أةطةزثةرسيت كةض بكات

امادة ين جا لصرة مةحالة يةك ئيدارةيي لة كوردوستان دروست بصت ضونكة هيص اليةنصك ئ
 بةلكو هةردواليةن دةيانةوص حاكم بن و ئةمةش تةا كاتصك ية   أؤيل مةحكوم ببينصت

 .دارة هةبصتدةطوجنص كةوا دوو ئي
 

  ئةي كةواتة ليسيت يةكطرتو بؤضي؟
 



يسةملصنني هيض ثةثوةندي لدةدةين بوليسيت كةكطرتوي كوردوستان هةروةكو لة خوارةوة هة
ةكخستنةوةي ئيدارةي كوردي ين ية بةلكو تاكتيكصكة كةوا بةرذةوةندي هةردو يةكي بة ي

ةية  ليستصك بؤ هةلبذاردين ئصستا دوو ليسيت يةكطرتوي كوردوستاين ه. حيزب دةثارصزصت
ثةرلةماين عصراقي ليستصكيش بؤ ثةرلةماين كوردوستان، بةالم لة هةلبذاردنةكاين 

 .ثارصزطاكان هةر حيزبةو بؤ بةرذةوةندي خؤي بة يةك ليسيت تايبةت ديصتة خوارةوة
 

 :بة أاي من هؤكارة سةرةكي يةكاين ليسيت يةكطرتوي كوردوستاين ئةمانةن
 

 بة ليسيت كوردوستاين بؤ هةلبذاردنةكاين ثةرلةماين عصراق هةية ئةوا ئةم ئةوةي ثةيوندي
ليستة هيض ثةيوةندي يةكي يةكخستنةوةي ئيدارةي كوردي ين ية بةلكو يةكخستين 

 . هةلوصستة بةرامبةر بة زؤرينةي جطة لةكورد لة ثةرلةماين داهاتوي عصراق
 

ين كوردوستانةوة هةية ئةوا هؤكارةكاين بةالم ئةوةي ثةيوةندي بة هةلبذاردنةكاين ثةرلةما
 :جيان لةمانة

 
ليستة بة هةلة بة ليسيت يةكخستنةوةي ئيدارة ناودةبرص ضونكة ئة  .1

كؤئاليسيؤين ثةرلةماين ين ية تاكو حكومةتصكي يةكطرتوي لص ببصتةوة بةلكو 
كؤئالسيؤين هةلبذاردنة واتة تةا ثصشتيارة بؤ دةنطةر كةوا دةنطي ثص بدةن 

 ليستانة وة مةرج ين ية دواي ئةوة حكومةيت لص بكةوصتةوة ضونكة ئةم جؤرة
 .لة سةر ئاسيت عصراقيش هةن لة اليةن هةندص حيزيب زؤر بضوكيشةوة

ئةم ليستة كةوا بة شصوةيةكي سةرةكي هةردو حيزيب ثاريت و يةكصيت تيايا  .2
بةشدارن ثأؤثاطةندةي ئةوةي بؤ دةكرصت كةوا ئيدارة يةكدةخاتةوة بؤ ئةوةي 

هةردو حيزب توشي بةرزترين أادةي دةنط بة دةستبصنصت ئةطةرنا لةوانةية 
 .أقي خةلق دةبونةوة وة دنطي كةمتريان دةهصنا

هةردو اليةين ثاريت و يةكصيت دلنيابون لةوةي كةوا هيض كاميان أصذةي  .3
وة زياتر كةوا بةشي ثصكهصناين حكومةت بة تةنيا % 50دةنطةكانيان ناطاتة 

 لة طةل بكات بةالم بة ليستصكي يةكطرتو لةوانةية زؤر لةم أصذةية زياتر بصنن
 بة دةستهصناوة  دةنطةكاينئةوةشدا ديار ين ية هةر كامةيان أصذةي ضةندي

بؤية هةردو اليةن دةتوانن ثأؤثاطةندةي ئةوة بكةن كةوا ئةطةر بة تةنياش بان 
 .زؤرينةيان بة دةستدةهصنا

 بة صكي سةربةخؤ اتبا خوارةوة ئةطةر هةر يةك لةم دوو اليةنة بة ليست .4
 بة هؤي هةلطرتين كؤسثي زياتر بصنن% 50أصذةي  لة تواينانزةمحةت دةي

 لة طةل يةك ياخود زياتر بؤية دةبواية كؤئاليسيؤين حكومي% 7ذاردين بهةل
  دوو بضوك بكات جا ئةم حيزبة بضوكانة لة طةل هةر كامصك لةملة حيزبصكي

ر فشارو هةأةشةي  كؤئاليسيؤنيان بكرداية ئةوا دةكةوتنة ذصةحيزبان



دةبواية ناوضةكاين ذصردةسيت ئةم اليةنة جي صلن و  وة اليةنةكةي تر
خوازانة حكومةيت نوصش زؤر بة زةمحةت دةيتواين بة شصوةيةكي ئاشيت 

 .ةكاين ذصردةسةاليت اليةين ديكة بضةسثصنصتدةسةاليت خؤي لة سةر ناوض
تر صناية ئةوا هةم ديسان هةر دةنطةكاين زيا% 50كيش لة ئةطةر اليةنص .5

 هةروةكو ة ناوضةكاين ذصر دةسةاليت خؤي حكومةت ثصك صنصتيتواين لدة
ئصستا ضونكة هةروةكو لة سةرةتا  وومتان هيض اليةنصك ئامادة ين ية 

 .اليةنةكةي تر حوكمي بكات
ئةم ليستة يةكطرتوة دةبصتة هؤي هاتنة كايةي ثةرلةمانصك كةوا هةردو اليةن  .6

مانيش مةترس لة سةر هيض بة ثةرلةماين خؤياين بزانن بة بص ئةوةي ثةرلة
اليةنصك هةبصت وةكو لص ستاندنةوةي متمانة لة حكومةت ضونكة لة اليةين 

بةالم ثةرلةمانصكي كارتؤين لة . تيؤري يةوة هةردو اليةن زؤرينةيان هصناوة
 .جؤري ئصستا دةبصت

ثرنسيثي ئصستاي يةك ثةرلةماين و دوو ئيدارةيي دةضةسثص كةوا يةك  .7
 وةكو سيمبؤيل بةرةيةكي يةكطرتو بةرامبةر بةغداو ثةرلةماين ثص ويستة

دةرةوة وة دوو ئيدارةيةكةش بؤ أاطرتين ئةم هاوسةنطي يةي كةوا ئصستا لة 
 .نصوان ئةم دوو حيزبة هةية

 
 

كةواتة  لة دةرئةجنام دةتوانني بلصني كةوا هةلبذاردنةكاين ثةرلةماين كوردوستان لة 
رلةماين هيض شتصك ناطوأصت بة يةك جياوازي باري ئصستاي دوو  ئيدارةيي و يةك ثة

نةبصت كةوا ئةم جارةيان هيض اليةنصك ناتوانصت بلصت كةوا تةنازويل كردوة بؤ 
 ضونكة لةم هةلبذاردنةدا دةنط بؤ يةل ليسيت تةمي فيفيت فيفيتساليةنةكةي تر لة سي

نن بؤية  يةكصك لةم دوو حيزبة كةواتة هةردوكيان يةكساريةكطرتو دراوة نةك بؤ هة
 .خاوةن ئيدارةي خؤيان دةبنهةردوكيان 

 
جطةلةوةش دةبص قسةيةكي حةق بكةين كةوا يةكطرتنةوةي ئةم دوو ئيدارة يةكطرتنةوةي 
لةشكرو ئاسايشو دةزطا ستراتيجيةكاين تريش دةطرصتةوة بؤية بأيارةكة خؤي زؤر 

ئةم جؤرة ؤيانةوة لة خستراتيجي ية لةوانةية ئةم دوو اليةنة ئةطةر بشيانةوص نةتوانن 
 . بأيارانة بدةن بةلكو دةبص ثرسصك بة اليةنصك بكةن


