
وةريى دى مةدةنى و داَيكبة ئاماجنى دةوَلةت وازضةند ِرَيطايةكى جيا بزوتنةوةى كؤمةآليةتى لةعَيراق:
 كؤمةآليةتى

 ثَيشةكى:

و داكشانةوة  وة بةردةوام بوو بة هةَلكشان ,2011ى شوباتى 25لة  لة عرياق, روويدا طةورة َيكىخؤثيشاندان
زؤربةى ثارَيزطا و قةزاو  . ئةم خؤثيشاندانةدا 2015 تةموزىى 31لة َيكى بةرفراوانى بة خؤيةوة بينى جةماوةرتاكو

ئةمانة منوونةيةكن بؤ طةجنان لة هةموو ضني و توَيذةكانى كؤمةَلطة،  وة بووة هؤى راكَيشانىناحيةكانى طرتةوة، 
 لة فةرةنسا "بزوتنةوةى تازةى كؤمةآليةتى" ، ئةم بزووتنةوةية لة بزوتنةوةى خوَيندكارانةوة دةستةواذةى
 كرَيكاران لة طةَليدا لة دابةزينة سةر شةقامةكان كاتَيك خوَيندكاران 1968، لة ناوةراستةكانى ساَلى سةرىهةلدا

بةشَيوةيةكى رَيكخراو جيهانيان تؤشى  يةكيانطرت. دواتر ذماريةكى بةرفراوانى طةىل فةرةنسى وةالميان دانةوة
 و بالوبؤوة كؤمةآليةتى كة ضاالكييةكانى ثةرةى سةند ىةتازسةرسورمان كرد، طرنطييةكى زؤر درا بة بزوتنةوةى 

وةستان لةسةر تايبةمتةندييةكان و شَيوةكانى، كة  كؤمةليك لةبريمةندانلةسةر ئاستى وآلتة جيا جياكان و جيهان، 
ة تيشك دةخاتة سةر رَيكخستنى ئاسؤيى، يةكةى ئامانج، بةرفراوانى ضاالكييةكان، وة زؤرينةى بةشدار بووان تَيدا و

 تر. زؤر دةستةى

ةك ئةوانةى كة دا نةبوو وةكةكؤمةآليةتي بزووتنةوة نَيو كؤششكارانىبةدةست هينانى دةسةالتى سياسى لة ئاماجنى 
راستةوخؤ  .ئيشى ثارتة سياسيةكانة، لةطةَل ئةوةشدا كة ئيشى دةكرد لةسةر دامةزراندنى ئامرازةكانى كارى سياسى

بةرز دةكاتةوة بؤ ئةوانةى كة بريار  واتةكانى كة ئةوةش داواكارييةكانضاالكييةكان، بة دى هَينانى ئا بؤ ئةجنامدانى
كردن لةبريارداندا، وة هيوايةكة بؤ ضةسثاندنى مؤركَيكى ديارى كراو، دةدةن وة هةوَل دةدةن بؤ كارتَي

 لةبةشداريكردنى سياسيدا.

 هؤكارةكانى دروستبوونى بزووتنةوةى خؤثيشاندان لة عرياق:

 لة ثشت ئةو بزووتنةوة كؤمةاليةتييةى ئيستا لة عرياق دروست بووة قةيرانى سياسىو ئابوورى و كؤمةاليةتيية.
ئةم بارودؤخة  ية،و سةرماية داهات ةتييةكان دابةشبوونىةتةكان قوَل دةبَيتةوة لة جياوازيية كؤمةآليطرنطرتين رواَل

، وة بة دياريكةرَيكى ئاشكرا  يةتازةترين وَينةى نارةزاى شَيواوةى كة عَيراقييةكان كةوتونةتة ذَير ثريشكةكانييةوة
خوازى(، طةندةَلى و بَيزارييان لة ثةيرةوكردنى دادةنرَيت بؤ رةتكردنةوةى سيستةمى تايةفةطةرى )رَيباز 

، لةكاتَيكدا 2003دابةشكردنى دةستكةوتةكان كة بنضينةى بنيات نانى سيستةمى سياسى و كارطَيريية لة داوى ساَلى 



ثةيرةوى طةندةَلى دةكرَيت لة دامةزراندنةكانى وآلت بةهةدةردانى سةرمايةى عَيراق و وة بوةتة هؤكارى خراث 
ارى ئةمنى )ئاسايش( وة كةوتنى سَى بةشى رووبةرى عَيراق لةذَير داطريكةرى رَيكخراوى دةوَلةتى ئيسالمى بوونى ب

لة دةرةوةى دامةزراوة  نى سوثاى طةل و بآلو بوونةوةى ضةكعش(، وة لةدروستكردلةعَيراق و شام )دا
 سةربازييةكانى وآلت.

 :سيفةتةكانى دؤزينةوةى بزوتنةوةى نارازى

اى ضاككردنى سيستةمى سياسى ثاَل ئةو خؤثشاندةرانةى بة ئاشكرا داو ، هيض شتَيك نةخرايتةروونى ئامانجيةكةم: 
، رزطاركردن لة طةندةَلى، وة ثشت بةسنت بة ناسنامةى نيشتيمانى لة جياتى ناسنامة الوةكييةكان، لة كؤتايدا دةكةن

 بنةماى دادوةرى كؤمةآليةتى.داوا دةكرَيت بة دامةزراندنى دةوَلةتَيكى شارستانى لةسةر 

قةزاو ناحية و  : ئةطةر هةموو ثارَيزطاكانى عَيراق يةك بطرن بةبؤ خؤثيشاندانةكاندووةم: دوورى نيشتيمانى 
طة لةو ناوضانةى كةوتونةتة ذَير كؤنرتؤَلى رَيكخراوى دةوَلةتى ئيسالمى لةعَيراق و شام طوندةكانشةوة بَيج

بؤ هاونيشتيمانيبونان ئاآلى عَيراقيان بةرز كردةوة بة بَى راطةياندن، وة رَيطايان  )داعش(ةوة، هةر وةكو بةَلطةيةك
 نةدا بة بةرزكردنةوةى هيض وَينةيةكى هَيما ئاينى و سياسييةكان.

 
دةركةوتنى هةموو ضني ئةمة رةنطدانةوةى يةكطرتنى ضاالكوانةكان بوو بة : سَييةم: سروشتى كؤمةَلى طةل

، كرَيكارو جوتيار و سةرمايةداران، رؤشنبريان و ذنان لةنَيوان بةشدار بوان و ى عَيراقىوتوَيذةكانى كؤمةَلطة
 ضاالكوانةكاندا، هةروةها زؤرَينةى ئامادةبوان طةنج بوون.

 
ثةيوةستبوون بةاليةنى كؤمةآليةتيةوة زؤر بة و داواكارييةكانى كة : ئةو بابةت ناوةرؤكى كؤمةآليةتىضوارةم: 

لة درومشةكانى خؤثيشاندةران و بانطةوازةكانيان بؤ دادوةرى كؤمةآليةتى و دابني كردنى  روونى ثيشاندران
ؤشايى لةنَيوان ئاستةكانى داهات و ضارةسةركردنى هَيشتنى بَيكارى و كةم كردنةوةى بكؤمةآليةتى و نةثاراستنى 

 وةرطرتنى موضة.

 شَيوةيةكى تايبةت كة ِرةواية وران بدةستنيشانكراون بة داواكاريةكانى خؤثيشاندة ثَينجةم: رةوايى داواكارييةكانيان:
 ى كةو مافةكانى و رَيزطرتن لة مرؤظ بون و شكؤدارى، ئةو ثاراةية بة جةخت كردنةوة لةسةر ذيانى مرؤف طوجناوة



ئةطةر سياسية  ى عرياقىتلة بودجةى دانراو بؤ ثاشةكةوتكردندا هةية بةسة بؤ دابينكردنى ثيداويستى هاوال
 دةستى بةسةردا نةطرن. ةَلةكانطةند

 ىلةرَى داواى بةديهينانى ماقى ئازادى رادةربرينيان كرد : هاونيشتيمانيانشةشةم: هةَلسوكةوتنى ئاشتى خوازانة
 .شاندانى ئاشتى خوازانة ى بَى توندوتيذىرَيكخستنى خؤثي

كى ئاسؤييان كرد لة َيوةية: خؤثيشاندةرةكان ثةيرةويى شحةوتةم: شَيوةى رَيكخراوةيى بؤ خؤثيشاندانةكان
 رَيكخةرى خؤثيشاندانةكان كؤبونةوةيان دةكردو دواتر .لة ليذنةى رَيكخسنت ، لة رآ ذمارةيةكى زؤرخؤثيشانةكاندا

، كة دةستدةكرَيت بة ديارى كردنى شوَينى خؤثيشاندانةكةو بالويان دةكردةوة لة ثةرةى  تؤرة كؤمةآليةتييةكاندا
 .و ووتارةكان دةوَيت، هةروةها داواكاريية سةرةكييةكان و ئاماذةكانكاتةكةى وة ضةند كاتى 

 :داواكارييةكانى بزوتنةوةى ناِرازى

اَلنةرَيكى زؤرةوة هاتونةتة دةرةوةو وة هةَلطرى داواكاريية ِرةواكانيان كة كورت ثخؤثيشاندةران، بةهَيزَيكى زؤر و 
 كراوةتةوة لة سَى خاَلى سةرةكيدا:

)رَيبازطةرى(، كة بوةتة  (تائفىلة توندوتيذيى تايةفةطةرى ) سياسى و رزطاربوون ردنى سيستةمىضاكك .1

(  وة بنضينةى خوار كردنى سيستةم و سةرنةكةوتنى، وة كاركردن لة دةستكةوتى االزمة) هؤى قةيران
لة ماف كة لة بنضينةدا هاونيشتيمانيان يةكسانن بةديل )جَيطرةوة( كة دةوَلةتَيكى شارستانى دميوكراتيية، 

 و ئةركةكانياندا.

و خَيراكردن لة رادةستكردنيان بؤ دادطا و بؤ  دةَلى، لَيثيضينةوةى ستةمكارانهةَلوَيستى روون دذى طةن  .2
وة دادثةروةرانةو ئازايانة و وة هةرضى ثَيويست بكات بؤ  يان، ووتنى ووشةيةكى راستوتنى وتةكان

كان و وة ثشتطريى لةسةربةخؤيى سياسى و رَيبازطةرية دنةضاككردنى كَيشةكان رزطار كردنيان لة كارتَيكر
 كردنى وة دةربرينى دَيرَيك لةياسادانةكان و كارة خَيراكاندا.

 طوزةران و ذيانى هاونيشتيمانيان. خزمةتطوزارييةكان، كة ثَيكهاتووة لة  .3

لةرآ هةزاران بانطةوازةو ر روون ئةو داواكارييانة كة بةرزكراونةتةوة بة شَيوةيةكى زؤ بةديهينانى لةثَيناو 
وة بؤ نةكرد انشهيض كةمتةرخةميةكيبةالم ، هاتنة ناو طؤرةثانةكان و شةقامةكان بةتوندى خؤثيشاندان و

بةشَيوةيةكى  ييان بؤ وآلتةكةيان كة دةيانةويت والتةكةيانبة ئاشتى خوازانة لة خؤشةويست دةربرينىيان
لة  وة بؤ ئةو مةبةستة،كةن لة ثيناو ثشتطريىكردنيان هاواردة، ببينن َيطريو ثةرةسةندووثارَيزراو ج



كانةوة بة ضاالكى و ئارامييةكى يشاندانةخؤث توندوتيذى لة دروستبوونى كردن بةردةوام بن بةبَىملمالنَى
و ثةستان و رق و لةطةل ئةوةى مةترسى وة خؤثيشاندةران ثاثةندبوون بة داواكاريةكانيانةوةبةرضاوةوة، 

  .لةسةريان بوو و كوشنت لة زياتر لة شوَينَيكداهةِرةشةو فراندن 

وة ثابةنبوونيكى بة هيز  قوول هةية بؤ ماناى راستةقينةى قةيرانى ب تيطةيشتنيك كارى ضاكسازى ثيويستى
ئيمة دةبيت ببينة هيزيكى كاريطةر لة ضارةسةركردنى ناكؤكيةكاندا بة بنياتنانى  ،بؤ كؤتا ثيهينانى

سيستةميكى سياسى لةسةر بنةماى هاونيشتيمانى بوون و سيستميك كة دووربيت لة هةموو جؤريكى طةندةىل. 
اتنانةوةو تةنها ئةو كاتة دةتوانني سيستميكى حوكمرانيمان هةبيت كة بةرطرى بكات لة تريؤر و دووبارة بني

 طةشةسةندن
 دةستكةوتةكان:

لةرَيطاى بةدواداضونى ميديايى خوثيشاندانةكانةوة بةشداريكردنى راستةوخؤ تَيدا توَيذةرةوةكان ضةند 
 دةستكةوتَيكيان بةدةست هَيناوة دةيانةوَيت بةم شَيوةية بيخةنة روو:

ن داوا سياسيةكان بة يةكجار بةدةست كاريطةريية نارازييةكانى خؤثيشاندانةكان، ناتوانن هةموو ئاماجنةكا .1
لة ريطةى ضةند شيوةيةكى جياوازى  لة رَيطاى كاريطةرىةكى زؤرةوة دَيتبهَينن، ضونكة طؤرانكارى 
. ئيستا زؤر كراوةيةثرؤسةيةكى  بةردةوامنبزوتنةوةكانى ئَيستا كة تا ئَيستا   نارةزاييو كردارةوة دةبيت.

 تةوخؤ و ناراستةوخؤكانى.دةستكةوتة راس بةدةستهينانى بؤ زووة

نة َيكى راست وةربطرَيت، طوِر ووة وة طرانة بوةستينريت. زؤر طرنطةكردثًيضاكسازى دةستى  ثرؤسةى .2
، لةطةل كردن لةسةر ثةلةى تَيدا بكريت نة خاوةخاوى تيدابكريت و بزووتنةوةكة هَيواش بكريتةوة

 ةدةست دَينَيت.اجنة ويسرتاوةكان بدابينكردن و مانةوة طورى راستى كة ئام

رَيكخراوى بزوتنةوةى كؤمةآليةتى هةوَلياندوة بؤ زياد كردنى رَيكخسنت لةسةر هةموو يةكطرتنةكانى   .3
بزوتنةوةى خؤثيشاندان و نارةزايى، وة رَيكخستنى ضاالكييةكان و ثارَيزطارى لة روويدا بةرةو ضاكسازى 

 طةندةَلى.رَيطاى رزطاركردن لة  سيستةم لة

راستةوخؤ و هَيمنانة لةطةَل  بزوتنةوةى كؤمةآليةتى سةركةوتوبوون لةكردنةوةى دايالؤطيكىنى رَيكخةرا  .4
كانى هةَلسوراوانى طةجنان روون بوو لة وةفدة دةسةالتدارانى ئايينى لة نةجةف وة دةركةوتنى

كى ديار بة شَيوةيةخؤى بينيةوة لة ثيكةوة كاركردن و باسكردنى بابةتةكان  بزوتنةوةكةدا. ئةو دايالؤطة
 تر.



يكةوتوة لة ثَيشكةشكردنى ثةك طةرى وةستاوةولةسةر رَيزباز  ئةم سيستةمى سياسيةى ئَيستا .5
لةم بارودؤخة تراذيديا كة  ة توانايدا نية هيض طةشةيةك بة دةسكةوتيك بداتةر، لكوتَيكى قايلكدةستهةر

ستكردنةوةى سيستةمى سياسى بكرَيت لة دووبارة درو كار جةماوةر تَيدا دةذى، لةبةر ئةوة ثَيويستة خَيرا
 لةسةر رةزامةندى هاونيشتيمانى.

بةستيت بة رَيساى هاونيشتيمانى لةدروست ردنى دةوَلةتى شارستانى كة ثشت بدروست ك هؤشيارى لة .6
 بنةماى رَيبازطةرى. يةك بؤوةك جَيطرةوة بةخؤوة دةبينيت بةرفراوانى بونيدا

وة هةركةسَيكيش  ئةوان بَياليةنن لة بةرطريكردن لة مافةكانيانكة  ندييانبزووتنةوة كؤمةاليةتيةكة سةملا .7
 بَياليةن نةبَي ئةوا خؤى دةدؤرَيت.

 راى طشتى كؤمةَلةى هاونيشيمانيان ايان لة كؤكردنةوةىةرييةكانى تواندةركةوتنى رؤَلى طةجنان و كاريط .8
 درومشى ريبازطةريةوة بةريوةبضيت.ئةوان ريطة نادةن كة شةقامةكان لة اليةن ، شتَيكى طرنطة

بةرزكردنةوةى ئاستى هؤشيارى لة الى طةجنان بة طرنطي ثَيدانى بةشداريكردنى سياسةتةكانيان بة فراوان  .9
و  ضاالكي خؤثيشاندانةكانبةردةوامى  بة ةتى كةمةآليدادوةرى كؤ يةكانيان بؤ بةديهينانىداواكارو كردنى 

ة ئةزمون كة ئةمانةش وايكرد وا ب ؤرتى تايبةت لة اليةن كةسانى شارةزاوان و دروستكردنى راثنارةزاييةك
نارةزايى خؤثيشاندةرةكان كرد كة ببَيتة شتَيكى ئاسايى ترسةكانى شكاندن كة الى هاوآلتيانى ئاسايى 

 هةبوو.


