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پێشەكی 
ئەدەبیاتی سیاسی لەمەڕ دەزگای پەرلەمان كەمە، لە كاتێكدا 
فیكریی  بوارێكی  و  قووڵ  مێژوویەكی  خاوەن  پەرلەمان  دەزگای 
كەلتوورێكی  لە  دیارە،  ناوەكەیدا  لە  وەك  پەرلەمان  دەوڵەمەندە. 
ترەوە بۆ ئێمە هاتووە. ئەم ناوە چەندین بواری جیاواز لە خۆی 
دەگرێت، وەك سیستەم، كە جیاوازە لە سیستەمەكانی تر، وەك 
پیادەكردنی سیاسی كە جیاوازە لە شێوازەكانی تری پیادەكردنی 
پەرلەمان  كە  سیاسییەی  ئامرازە  ئەو  كاتدا،  هەمان  لە  سیاسی. 
پەرلەمان  تر.  سیاسییەكانی  ئامرازە  لە  جیاوازە  دەبات،  بەكاری 
وەاڵمدەرەوەی  دەبێت  یاسا،  بەرهەمهێنانی  بۆ  جێگایەك  وەك 
بەڕێوەچوونی  زەمینەسازی  هەروەها  و  جەماوەر  خواستی 

پرۆسەی حوكمڕانی بێت. 
ئەدەبیاتی سیاسی دەربارەی پەرلەمان تەنها بۆ ئەوانە نییە كە 
ڕاستەوخۆ پەیوەستن بە پەرلەمانەوە، بەڵكو بۆ هەموو ئەندامانی 
دەزگای  كارە هەرە سەرەكییەكانی  لە  یەكێك  كۆمەڵگایە؛ چونكە 
پەرلەمان نوێنەرایەتیكردنە، بۆیە هەبوونی مەعریفە لەسەر ئەوەی 
كە ئایا ئەم دەزگایە كە نوێنەرایەتی دەكات، چییە، چ مێژوویەكی 

هەیە، چۆن لە جێگاكانی تر بە ڕێوە دەچێت، لەڕادەبەدەر گرنگە.
نوێنەرایەتیكردنە،  پەرلەمان  سەرەكیی  كاری  كاتێكدا  لە 
وێنایەكی  دەكات،  نوێنەرایەتییان  كە  ئەوانەی  الی  دەبێت  بەاڵم 
بەبێ  ئاراوە.  دێتە  مەعریفەوە  بوونی  لە  تەنها  كە  هەبێت،  ڕوون 
بوونی ئەم وێنا ڕوونە الی هاوواڵتی، پەیوەندیی نێوان نوێنەر و 

نوێنەرایەتیكراو ئەستەم دەبێت.
تەنها  لێرەدا  گەورەتر،  پرۆژەیەكی  لە  بەشێكە  كتێبە  ئەم 
پەرلەمانە  ناساندنی  یەكەمی  بەشی  دەگرێت.  لە خۆی  بوار  سێ 
لە هێزەوە  ئەوە دەڕەخسێنێت هەتا  ناوەندێك كە دەرفەتی  وەك 
بگوێزینەوە بۆ ئارگومێنێت یان عەقڵ. بەم پێیە، حوكمڕانی لەسەر 
هەموان  سوودی  و  سازان  و  لەیەكگەیشتن  و  عەقڵ  بنەمای 
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بوودجە  بوودجە.  بۆ  كراوە  تەرخان  دووەم  بەشی  زۆرینە.  یان 
سەرەكیترین كاری پەرلەمانە لە ساڵێكدا. بوودجە تەنها بریتی نییە 
لە تێپەڕاندنی پرۆژەیاسایەك، بەڵكو كاری سەرتاپا ساڵە. بوودجە 
ڕاستەوخۆ پەیوەستە بە دۆخی ئابووریی واڵت و هەروەها پرسی 
ئەوەی كێ چەند سوودمەند دەبێت و كێ چەند سوودمەند نابێت. 
خەرجییەكانەوە  و  باج  ڕێگای  لە  كە  پرۆسەیەیە  ئەو  بوودجە 
پرۆسەی  بنەمای  بوودجە  بۆیە  دەدات.  گرێ  پێكەوە  هاوواڵتیان 
حوكمڕانییە و هەروەها كاری هەرە سەرەكیی پەرلەمان بووە لە 

مێژوودا.
پەرلەمانی.  دیپلۆماسیی  بۆ  كراوە  تەرخان  سێیەم  بەشی 
دیپلۆماسیی كوردی بە گشتی الوازە، بە تایبەتی بە هۆی نەبوونی 
دەوڵەتەوە. دیپلۆماسیی پەرلەمانی دەرفەتێكە بۆ كورد تا لە ڕێگای 
دەزگاوە، بە چەندین شێوازی جیاواز، پەیوەندی لەگەڵ ناوەند و 
دەزگا پەرلەمانییەكانی دونیادا بونیاد بنێت. ئەمە لە سەردەمێكدایە 
كە پەیوەندی ئاسانە و هەتا دێت، خەم و كێشەكانی دونیا جیهانی 
دەبێتەوە. بوارەكانی وەك ژینگە، ئاسایش، تیرۆر، بازرگانی، جەنگ، 
وزە، هەموو هەتا دێت، دەبنە بواری جیهانی، لە هەمان كاتدا بوارە 
نۆرماتیڤەكانی وەك مافی مرۆڤ، مافی ئافرەت، مافی منداڵ، مافی 

ئاژەڵ، هەموویان ئاستێكی ستانداردی جیهانی وەردەگرن.
لە  هەرێمی  پەرلەمانی  تاكە  وەك  كوردستان  پەرلەمانی 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا، بنەما و ئەگەری ئەوەی هەیە كە بتوانێت 
لە بواری دیپلۆماسیدا ڕۆڵێكی كارا بگێڕێت: بە هۆی شەرعیبوون 

و نوێنەرایەتی و دیموكراسییەوە.
ئەم كتێبە تەنها بۆ خەڵكانی تایبەتمەند نەنووسراوە. هەرچەندە 
باس لە هەندێكی بواری تایبەت دەكات، بەاڵم لە هەمان كاتدا، لە 
وەك  گشتین،  خەمی  كە  دەكات  بوار  زۆر  لەسەر  قسە  ناواخندا 
دەزگا، سیستەم، حوكمڕانی، هێز، لەگەڵ چۆنێتیی بەڕێوەچوونی 

داهاتی واڵت.





تەوەرى یەکەم
پەرلەمان چییە؟
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پێشەكی

ئایا  پرسیارەیە:  ئەم  وەاڵمدانەوەی  نووسینە  ئەم  ئامانجی 
پەرلەمان چییە؟ وەاڵمدانەوەیەك كە بە شێوەیەكی ورد و چڕ و لە 
ئاستی جیاوازدا دەبێت. كاتێك لە چییەتیی دەسەاڵتێك، دەزگایەك، 
ناوەندێك دەپرسین، ئەوا لە مێژوودا، لە جوگرافیادا، لە كەلتوور و 
هەروەها لە چۆنێتیی كاركردن و كارنەكردنی ئەم دەزگایەدا بەدوای 
لە  بەشێك  ببێتە  دەزگایەك  ئەوەی  بۆ  بەاڵم  دەگەڕێین.  وەاڵمدا 
نەریتی كۆمەاڵیەتی و وەك گومانلێنەكراوێك و نۆرمێك وەربگیرێت، 
بێت.  پشتیەوە  لە  ئینتلێكچواڵی  یان  ئاگایی  پرۆسەیەكی  دەبێت 
هانا ئاڕێنت، وەك خانمە بیرمەندی ئەڵمانی-ئەمه ریكی، لە كتێبی 
وێنایە،  دروستكردنی  سیاسەت  نیوەی  دەڵێت:  كۆماردا  قەیرانی 
ئیمەیج، نیوەكەی تری هەوڵدانە بۆ بڕواهێنانی خەڵكی بەو وێنایە. 
پرسی چییەتی پرسە لە كرۆك و ناوەڕۆك. پرسیارە دەربارەی 
و  مۆدێل  و  دەسەاڵت  لە  پەرلەمان  كە  ئەوەی  چییە  كە  ئەوەی 
بە  پەرلەمان  نووسینەدا  لەم  دەكاتەوە.  جودا  تر  سیستەمەكانی 
مانایەكی فراوان وەرگیراوە. پەرلەمان وەك دەزگایەك لە دونیادا. 
وەك شێوازێكی  هەروەها  مۆدێلێكی سەرەكیی حوكمڕانی،  وەك 
حكومەت.  و  خەڵك  نێوان  پەیوەندیی  و  دەسەاڵت  پیادەكردنی 
ئامانجی ئێمە لە وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارە ئەوەیە كە دەزگایەكی 
كەلتووری  ناو  بۆ  هاتووە  ئێمەوە  كەلتووری  دەرەوەی  لە  وەها 
دەسەاڵت و سیاسیی ئێمە، وەك هەموو هاوردەیەك جۆرێك لە 
دەكات  وا  ئەمەش  هەیە.  تایبەتمەندیی  و  جیاوازی  و  نامۆبوون 
لەسەر  قسەكردن  و  مێژوویی  هەڵدانەوەی  ناسینی،  پرسی  كە 
مۆدێلەكانی بەسوود بێت بۆ چۆنێتیی پیادەكردن و بەڕێوەبردنی 

ئەم دەزگایە.
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نییە  ئەوە  نووسینە  ئەم  ئامانجی  ئەمانە،  هەموو  سەرباری 
كە قسە لەو پاشخانە فراوانە بكات كە چۆن دەزگا و سیستەم و 
ڕژێم یان نیزام لە ناوەندێكەوە دەگوێزرێتەوە بۆ ناوەندێكی تر و 
لە ئەنجامدا چیی بەسەر دێت، چونكە ئەوە بوارێكی له وە فراوانتر 
لەگەڵدا  مامەڵەی  وەهادا  نووسینێكی  لە  بتوانرێت  كە  ئاڵۆزترە  و 

بكرێت.
ئامانجی  بە  كاتدا  هەمان  لە  پرسیارە  ئەم  وەاڵمدانەوەی 
پەرلەمان.  بۆ  ڕۆشنبیرییەكە  و  ئاگایی  و  كەلتوور  دابینكردنی 
هەبوونی كەلتوور و ئاگایی و ڕۆشنبیری لە بنەما سەرەكییەكانی 
بەدەزگابوون و هەروەها دروستبوونی ڕایەكی گشتیی هەماهەنگن 
كارەكانیدا  بە  پەرلەمان  گەرچی  دەزگایە.  ئەم  دەربارەی 
هەبوونی  سەرەكی،  شێوەیەكی  بە  بەاڵم  هەڵدەسەنگێرێت، 
تێگەیشتن و ئاگایی دەربارەی بونیاد و مێژووی بنەمای، پێویستن 

بۆ بونیادنانی مامەڵەیەكی واقیعییانە لەگەڵ ئەم دەزگایەدا.
لە هەمان كاتدا، لە دووتوێی ئەم كتێبەدا هەوڵی ئەوە دەدەین 
لە  تێگەیشتن  بۆ  بدەینەوە كە  تر  كە وەاڵمی كۆمەڵە پرسیارێكی 
پەرلەمان گرنگن، پرسیارگەلی وەك: بۆچی پەرلەمان هاتە ئاراوە، 
دۆخی ناوخۆیی و هەرێمی و نێودەوڵەتی چ ڕۆڵێكیان بینی؟ ئەم 
دەڵێن  پێ  چیمان  نێودەوڵەتییانە  و  هەرێمی  و  ناوخۆیی  هۆكارە 

دەربارەی پەرلەمان؟ 
كتێبە  ئەم  نێودەوڵەتی،  دۆخی  پاشخانی  لە  تێگەیشتن  بە 
هەوڵ دەدات بەراوردێك بكات لە نێوان پەرلەمانەكانی ئەورووپای 
ڕۆژهەاڵت پاش ڕووخانی دیواری بەرلین و پەرلەمانی كوردستان، 
بە ئامانجی ئەوەی كە گرنگیی دۆخی نێودەوڵەتی وەدەربخات لە 
هاتنەئارای ئەم پەرلەمانانە و چاوەڕوانیی كۆمەڵگای نێودەوڵەتی، 
بە تایبەتی الیەنی براوەی جەنگی سارد، یان لە دۆخی كوردستاندا 

الیەنی براوەی جەنگی كەنداو، لە دەزگای پەرلەمان.
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مێژووی پەرلەمان
بە  و  گشتی  بە  پەرلەمانە  مێژووی  لە  مەبەستمان  لێرەدا 

تایبەتی مێژووی وێستمینیستەر.
جار  دوو  دەسەاڵتیدا،  ماوەی  لە  دی-مۆنتفۆرت،  سایمۆند 
لە   ١2٦٥ ساڵی  ئایاری  لە  جاریان  دووەم  بوو.  پەرلەمان  لە 
نوێنەری شارەكان  بوو كە  یەكەم جار  ئەوە  بوو،  وێستمینستەر 
و شارۆچكەكان لەگەڵ سوارچاكەكاندا ئامادە بن. ئەو سەردەمە 
بوون.  پلەوپایە  خاوەن  تایبەتی  كەسانی  نایت  یان  سوارچاك 
ئامادەبوان بۆ باسكردنی بابەتێكی بایەخدار بۆ هەموو واڵت، كە 
بابەتی باج بوو، لەوێ بوون. ئەم پەرلەمانە بە پەرلەمانی سایمۆن 
دی-مۆنتفۆرت دەناسرێت. دەكرێت ئەم مێژووە حەوت سەدەییە 
بە سەرەتا و مێژووی پەرلەمان دابنرێت. بۆ زانیاریی زیاتر لەمه ڕ 
 - »وێستمینسیتەر  فەرمیی  سایتی  بنواڕە  سایمۆن،  پەرلەمانی 

پەرلەمانی بەریتانیا«.
ئەم مێژووە چەند سەدەییە كەلتوورێكی تایبەتی بۆ پەرلەمان 
پێك هێناوە، نەك تەنها لە بەریتانیا، بەڵكو بەشێكی زۆری گۆی 
زەویی گرتووەتەوە، بە تایبەت كە بەریتانییەكان بۆ سەردەمانێكی 
زۆر داگیركەری بەشێكی ئێجگار زۆری سەر گۆی زەوی بوون 
دا دەزگای  بوون، هەوڵیان  تێیدا دەسەاڵتدار  كە  لەو واڵتانەدا  و 
پەرلەمان و سیستەمی پەرلەمانی بچەسپێنن. پەرلەمان لە عێراق لە 
بیستەكانی سەدەی ڕابوردوو، لە الیەن بەریتانییەكانەوە دامەزرا. 
بەراوردكارییەوە،  و  مێژوویی  ڕووی  لە  باشتر  تێگەیشتنێكی  بۆ 
زۆر  ناوچەكەدا  و  عێراق  لە  پەرلەمان  مێژووی  لە  بەئاگابوون 
پێویستە. ئەم كتێبە كار لەسەر ئەم بوارە ناكات، بەاڵم لەمیانەی ئەم 
زنجیرەیەدا، بە پێویستی دەزانین كە خوێندنەوەیەك بۆ پەرلەمان 
لە  چەمكێكە  پەرلەمان  چونكە  ناوەڕاست؛  ڕۆژهەاڵتی  لە  بكەین 
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شوێن و ساتی تایبەتدا مانای تایبەتی هەیە.
لە  دەزگایە،  كە  كاتێكدا  لە  نییە،  سادە  چەمكێكی  پەرلەمان 
سەرباری  بەاڵم  حوكمڕانی،  سیستەمی  لە  جۆرێكە  كاتدا  هەمان 
لە  جیاوازەكان  نێوان  پەیوەندیی  ڕێكخستنی  لە  جۆرێكە  ئەمانە، 
كۆمەڵگادا. ئەم نووسینە هەوڵ دەدات بە شێوەیەكی چڕ و پوخت و 
خوێنراوە، ئەم چەمك و سیستەم و جۆری پەیوەندییە بخوێنێتەوە، 
بە مەبەستی دابینكردنی پاشخانێكی پڕ لە زانیاری كە خزمەت بە 

تۆكمەكردنی ئەم دەزگایە بكات.

چەمكی پەرلەمان
تێگەیشتن لە چەمك، مانای تێگەیشتنە لە ئەو وێنا عەقڵییەی كە 
بەرهەمهێنی الیەنی ماددییە. لە ڕووی وشەسازی، ئیتمۆلۆژییەوە، 
دەهێنرێت  بەكار  ئینگلیزیدا  زمانی  لە  ئێستا  كە  پەرلەمان  وشەی 
لە  لە سەدەی چواردەدا  نێو زمانی كوردی،  و گوازراوەتەوە بۆ 
بۆ  دەگەڕێتەوە  بنەڕەتدا  لە  كە  وەرگیراوە  نۆرمانەكانەوە  ئەنگلۆ 
پارلەمێنت  كۆندا  فەڕەنسیی  لە  یانزە.  سەدەی  كۆنی  فەڕەنسیی 
لە  پارلێر كە مانای قسەكردن دەدات.  یان  پاغێغ  دەگەڕێتەوە بۆ 
كە  التینی  پارابۆڵی  وشەی  سەر  دەگەڕێتەوە  وشەكە  بنەڕەتدا 
لە ڕێگای شتێكی  تایبەت، كە وتنی شتێكە  لە دەربڕینی  جۆرێكە 
وردترمان  زانیاریی  بارەوە  لەم  ئیتمۆلۆجی  فەرهەنگی  ترەوە. 
بەردەست دەخات. قسەكردن وەك شێوازی سەرەكیی حوكمكردن، 
كاتدا  هەمان  لە  حوكمكردن،  مۆدێلی  لە  وەرچەرخانە  و  دابڕان 

مۆدێلێكی تایبەت و ئاڵۆزە.

تەنها وشە، نەك فیشەك
پەرلەمان وەك شوێنی قسەكردن، دەربڕین، وتن: خەسڵەتێكی 
تایبەتی پەرلەمانمان پیشان دەدات، كە قسەكردن و ئارگومێنتە لە 
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پارتە سیاسییەكان و هێزە جیاوازكانی  نێوان نوێنەری خەڵك و 
زوو  هەر  تایبەت  خەسڵەتێكی  چەند  سەرەتا،  كۆمەڵگادا.  ناو 
ئارگومێنت،  نەرم،  پەیوەندیی  هاوتایی،  فرەیی،  دەردەكەون، 
نابێت  سیاسیدا  كایەی  ناو  لە  قسەكردن  بۆیە  سازش.  هەروەها 
بە  ئەمڕۆ  ئەگەرچی  بكرێت.  تەماشا  هاكەزایی  دیاردەیەكی  وەك 
ئاگاداری و بەشداریی زیاتری چین و توێژەكانی كۆمەڵگا، فشار 
بەردەوام زیاتر و زیاتر دەبێت بۆ كردار و ئەنجامدانی كار، نەك 
قسەكردن؛ بەاڵم قسەكردن یان لە ڕاستیدا قسەكردن لەگەڵ یەكتر، 
سەرباری جیاوازی و بەرژەوەندی و الیەنی سیاسی، بە شێوەیەكی 
بەردەوام بۆ بەڕێوەچوونی حوكم، دیاردەیەكی نوێیە لە ناو كایەی 

سیاسیی ئێمەدا، پێویستی بە هەڵوێستە و تێڕامانی زیاترە.
لە  بیر  كاوه خۆیی  بە  پێویستە  قسەكردن،  لە  تێگەیشتن  بۆ 
ئەم چەمك و دیاردەیە بكه ینه وه . یەكەم خەسڵەتی قسەكردن یان 
قسەكردن لەگەڵ یەكتردا، لە هەناوی دەزگایەكی وەك پەرلەمان 
و سیستەمێكی پەرلەمانیدا، بە مانای ئەوە دێت كە جێگایەك هەیە، 
خەڵك  نوێنەرایەتیەوە،  دیموكراسیی  سیستەمێكی  ڕێگای  لە  كە 
نوێنەریان تێیدا هەیە كە بەسەر پارت و هێزی سیاسی جیاوازدا 
جێگایەدا  ئەم  لە  نوێنەرانە  ئەم  سەرەكیی  كاری  بوون.  بەش 
لە  حوكمڕانی،  بەڕێوەچوونی  لەمیانەی  خەڵكە  نوێنەرایەتیكردنی 
ڕێگای قسەكردن لەگەڵ یەكتردا و گەیشتن بە سازان و ڕێككەوتن، 
دەردەكەوێت،  لێرەدا  كە  خەسڵەت  یەكەم  یاسا.  داڕشتنی  پاشان 
لە  دوور  یاسا،  داڕشتنی  و  حوكمڕانی  پرۆسەی  كە  ئەوەیە 
بەكارهێنانی  لە  دوور  و  هێز  بەكارهێنانی  لە  دوور  توندوتیژی، 
فشاری ناعادیالنە بە ڕێوە دەچێت. ئەمە بنەمای وەرچەرخانێكی 
ئێجگار گەورەیە كە بە وەرچەرخانی پارادیمی یان وەرچەرخانی 
شێوازی ناوی دەبەین. مەبەستمان لە ئەم وەرچەرخانە ئەوەیە كە 
حوكمڕانیی جاران بە شێوازی سەپاندنی هێز و زاڵبوونی بەهێز و 
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گوێنەدان بە ئەوانیتر بە ڕێوە چووە، بەاڵم لە هەناوی سیستەمی 
پەرلەمانیدا و لە ڕێگای كرانەوە بەرامبەر بە هەموان، ڕێگەدان بە 

هەموان، بە شێوازی ئارگومێنت بە ڕێوە دەچێت.
كەواتە حوكمی پەرلەمانی لە ڕێگای قسەكردنەوە، وەرچەرخانە 

لە حوكم لە ڕێگای هێزەوە بۆ حوكم لە ڕێگای ئارگومێنتەوە.
ڕا  و  بیر  گۆڕینەوەی  پرۆسەی  ئارگومێنت  حوكمڕانیی 
ئەم  ڕێگای  لە  هاوبەش  بنەمای  بە  گەیشتنە  و  ڕەخنەگرتن  و 
ئەمانە  پەرلەمانن.  خەسڵەتەكانی  لە  ئەمانە  هەموو  میتۆدانەوە. 
هەموو لە ڕێگای قسەكردنەوە دەبن، نەك هێز یان فشار. پەرلەمان 
خۆی  تایبەتی  خەسڵەتی  سیاسیدا  سیستەمی  هەناوی  لە  لێرەدا، 
وەردەگرێت. ئەم خەسڵەتە تایبەتە ئەوەیە كە پەرلەمان ڕاستەوخۆ 
بەاڵم  هەیە،  پەرلەمانی  حكومەتی  چەمكی  گەرچی  ناكات.  حوكم 
لێی  مەبەست  هەرگیز  دەكاتەوە،  ڕوونی  پێری  جۆنەسان  وەك 
حوكمڕانی  ڕاستەوخۆ  شێوەیەكی  بە  پەرلەمان  كە  نەبووە  ئەوە 
كە  حكومەتدا  كۆدەزگاكانی  هەناوی  لە  دەزگایەكە  بەڵكو  بكات، 
بە  جێبەجێكەره وە  دەسەاڵتی  الیەن  لە  حوكمڕانی  ئەوەیە  ڕۆڵی 

ڕێوە بچێت.
ئامانجی قسەكردن و گۆڕینەوەی بیروڕا و دیبەت و ئارگومێنت، 
تەنها ئەوە نییە كە ئاڵوگۆڕ ڕوو بدات، بەڵكو لە هەمان كاتدا ئامانجی 
ئەوەیە كە بڕیاردان بۆ جێبەجێكردنی كاری حكومەت، نەك تەنها 
پێویستی بە ڕەزامەندی و دەركردنی یاسایەكە، بەڵكو لە سەرووی 
هەموویەوە پێویستی بە عەقڵە. یان بە مانایەكی تر، هەموو كارێكی 
حكومەت، لە هەر بوارێكدا بێت، نابێت بە خێرایی و پەلە و به بێ 
بیركردنەوە و ئاڵۆگۆڕ بە ڕێوە بچێت. چونكە بە سادەیی، كاری 
نابێت بە خێرایی و پەلە بە  حكومەت هێندە گەورە و كاریگەرە، 
ڕێوە بچێت، چونكە بۆ ئەنجامدانی كاری حكومەت، دەبێت هەموو 
هەوڵێك بدرێت كە بە هەڵە نەچێت. لێرەدا هێندەی باش ئەنجامدان 
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جێبەجێكەر  دەسەاڵتی  ئەگەر  كەواتە  نییە.  گرنگ  خێرایی  گرنگە، 
دەبێت لەمیانەی یاسادا دەسەاڵتەكانی بە ڕێوە بچێت، ئەوا یاسا 
لە پەرلەمان دەردەچێت، یان حكومەت پێویستی بە پەرلەمانە بۆ 
دەركردنی یاسا، بەاڵم لە سەردەمی ئەمڕۆدا، سەردەمی خێرایی، 
سەردەمی چاوەڕوانیی زۆر لە الیەن خەڵكەوە، ئاگاداریی زۆری 
دەربارەی دەسەاڵت، ڕەنگە حكومەت پەلەی بێت، فشاری لەسەر 
بێت، بیەوێت كارەكان بە خێرایی بە ڕێ بكات، لەم پێناوەدا بڕیاری 
بەپەلە و هەنگاوی خێرا بنێت. بەاڵم ئەركی پەرلەمان ئەوەیە كە 
ئەم خێراییە خاو بكاتەوە، بیخاتە دیبەیتەوە، هەڵی بسەنگێنێت، ڕای 
ئەوانی تری لەسەر بزانێت، بیخاتە ژێر ڕەخنەوە. بۆ ئاگایی زیاتر 

لەمه ڕ دیدەكەی جۆناسان پێری، بنواڕە:
of Modern Brit� Parry, Jonathan (2019) Educating the Utopians, The Oxford Handbook

�the�educating/parry�jonathan/n08/v41/uk.co.lrb.www//:https  ,ish Political History, 1800�2000

utopians

ڕەنگە خێرایی و ئەنجامدانی كاروبارەكان خواستی زۆرینەی 
جەماوەر بێت. بەاڵم ڕێگری لە بەهەڵەڕۆشتنی كارەكانی حكومەت، 
هەڵسەنگاندن و سازان لەسەری، بنەمای ئەوەیە كە لە شكست و 

هەڵە و سەرنەكەوتن و سەرنەگرتن دووری بخاتەوە.
وەك جۆناسان لە زاری گالدستۆنەوە دەڵێت، بەم شێوەیە، 
هەمیشە گەشە لە ئارادا دەبێت و هیچ هەنگاوێك بۆ دواوە نابێت. 
گفتوگۆ  لێرەدا عەقاڵنیكردن و  پەرلەمان  ئەركی  كە  مانایەی  بەو 
و ئاڵوگۆڕ و زانینی ڕای ئەوانی تر و سازانە بۆ هەر هەنگاوێكی 
گرنگی حكومەت لەپێناو مسۆگەركردن سەركەوتن و پیادەكردنیدا. 
لە حكومەتەوە  یاساكان  كە ڕەشنووسی  كاتێك  تایبەتی  بە  ئەمە 

دێت؛ كە بە زۆری وەهایە.
ئەوە  بكرێت،  دیدە  ئەم  ئاڕاستەی  كە  ڕەخنە  یەكەم  ڕەنگە 
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ئەوا  بكات،  كارە  ئەم  بتوانێت  پەرلەمان  ئەوەی  بۆ  كە  بێت 
ڕۆشنبیر  و  بەئاگا  تەواو  خەڵكانێكی  ئەندامەكانی  هەموو  دەبێت 
تەنها  ئەوە  دەڵێین  وەهادا  و ڕەخنەیەكی  پرسیار  لە وەاڵمی  بن. 
دەكات،  مەیسەر  پرۆسەیە  ئەم  كە  نییە  ئەندامەكان  ڕۆشنبیریی 
جۆرەكانی  سەر  دێینە  پاشان  دیارە  پرۆسەكەیە.  بوونی  بەڵكو 
دەربڕین و گفتوگۆ لە نێو پەرلەماندا. بەاڵم لێرەدا تەنها ئامانجمان 
جەختكردنەوەیە لەسەر ئەم ڕەهەندە، ئەویش هەبوونی دەرفەتی 
گۆڕینەوە و دیبەیت كە وا دەكات بڕیار باشتر بێت و ڕەزامەندیی 
زۆرینە بە دەست بهێنێت، لە سەرووی هەموویەوە، شەرعییەت بە 

دەست بهێنێت.
ئەم ڕەهەندی بەشداری و دەرفەتی دەربڕینە زەمینە دەسازێنێت 
وەك  پەرلەمان  ڕووەوە،  لەم  و شۆڕش.  شەڕ  لە  ڕێگەگرتن  بۆ 
دەزگایەكی كۆنزێرڤەتیڤ یان پارێزەر دەردەكەوێت. مەبەست لە 
پارێزەربوونی پەرلەمان ئەوەیە كە بە ئاگایی و لەسەرخۆ بەرەوە 
پێشەوە دەڕوات، ڕێگری لە هەر گۆڕانكارییەكی خێرا و ڕادیكاڵ و 

یۆتۆپیایی دەكات.

نە شۆڕش، نە جەنگی ناوخۆ: پەرلەمان!
دەكرێت پەرلەمان، بە تایبەت لە فۆرمە بەریتانییەكەیدا، وەها 
ببینرێت كە بریتییە لە خۆپاراستن و خۆبەدوورگرتن لە دوو دیاردەی 
هەرە گرنگی سەدەی هەژدە و نۆزدە، ئەویش شۆڕش و جەنگی 
شەڕی  و  فەڕەنسی  شۆڕشی  سەدەی  هەژدە  سەدەی  ناوخۆن. 
ناوخۆی ئەمه ریكی بوو. ئەم ئاگاییە بۆ چۆنێتیی خۆبەدوورگرتن 
لە شۆڕش و شەڕی ناوخۆ، خەسڵەتی هەرە گرنگی پەرلەمانە، كە 
ده توانێت لە بەرامبەر ئەم دوو دیاردەیەدا ڕێگر بێت، دوو دیاردە 
تا ئاستێكی  تایبەت نین بە فەڕەنسا و ئەمه ریكا، بەڵكو  كە تەنها 
كوردستان  پەرلەمانی  ناوخۆ.  شەڕی  تایبەتی  بە  جیهانین،  زۆر 
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باسی  وردی  بە  دواتر  ناوخۆدا،  شەڕی  لەگەڵ  هەیە  ئەزموونی 
ده كه ین.

تێیدا نوێنەرانی خەڵك  پەرلەمان ئەو جێگایەیە كە  پێیە،  بەم 
بەڕێوەچوونی  چۆنێتیی  لەسەر  جیاوازیان  دیدی  و  بیروڕا 
ئەنجامدانی  لە  دەبن  ڕێگر  ڕێگایەوە  لە  و  دەگۆڕنەوە  حكومەت 
هۆكاری  ببێتە  ڕەنگە  كە  بەپەلە،  و  خێرا  گۆڕانكارییەكی  هەر 
كاتدا خاوكردنەوەی خێرایی،  لە هەمان  بەاڵم  پچڕان و شڵەژان. 
شۆڕش.  لە  ڕێگرییە  مانای  بە  پەرلەمانی،  خەسڵەتێكی  وەك 
كە  لە شۆڕش  ڕێگریكردن  بۆ  هەیە  تری  ڕێگای  پەرلەمان  بەاڵم 
پاشان دێینەوە سەری. بەاڵم هەر تەنها ڕێگری نییە لە شۆڕش، 
بەڵكو لە هەمان كاتدا ڕێگرییە لە پێكدادان و جەنگی ناوخۆ. بەم 
پێكهاتەی  بەشداریی  هەناسەدانە، شوێنی  پەرلەمان شوێنی  پێیە، 
پێكەوەگرێدانی  و  چڕبوونەوە  جێگای  كۆمەڵگایە،  ناو  جیاوازی 
پێكهاتە جیاوازەكانی ناو كۆمەڵگایە. واڵتەر بێگۆت كە نووسەری 
خاوەنی   ،١٨٦٧ لە ساڵی  ئینگلیزییە  دەستووری  ناسراوی  كتێبی 
سیاسەتمەداری  و  بیرمەندی  ڕوانگەوە،  هەمان  لە  دیدە.  هەمان 
بەریتانی، ئیدمۆند بێرك، خاوەنی هەمان دیدە كە بڕوای وەهابوو 
ئەگەر فەڕەنسا پەرلەمانی هەبوایە، ئەوا شۆڕشی فەڕەنسی ڕووی 
نەدەدا. دیارە جێگەی باسە كە شۆڕشی فەڕەنسی بۆ ئەو، وەك 
لە كتێبی ڕامان لە شۆڕشی فەڕەنسیدا دەردەكەوێت، دیاردەیەكی 

بەربەری بووە.

سیاسەتی شۆڕش و شەڕی ناوخۆ
ڕۆژهەاڵتی  لە  تایبەتی  بە  ناڕوونە،  چەمكێكی  شۆڕش 
چەندین  خاوەن  فەرمی  بە  ناوەراست  ڕۆژهەاڵتی  ناوەڕاست. 
شۆڕشە، بەاڵم لە واقیعدا خاوەن هیچ شۆڕشێك نییە. شۆڕش بە 
گشتی وەك چەمكێكی پۆزەتیڤ و باش دەبینرێت. شۆڕش بە مانای 
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بەكارهێنانی هێز و توندوتیژی بۆ زاڵبوون بەسەر سیستەمێكدا و 
جێگرتنەوەی بە سیستەمێكی تری تەواو جیاواز. بەم پێیە، شۆڕش 
پرۆسەیە بۆ گۆڕانكاریی خێرا لە ڕێگای هێزەوە، بۆ چەسپاندنی 
كۆمەڵگا. شۆڕش  بۆ  جیاواز  و  تایبەت  وێنایەكی  یان  خواستێك 
لەم  دێت.  ڕابوردوودا  بەسەر  زاڵبوون  مانای  بە  كاتدا  لە هەمان 
ڕوانگەیەوە، وەها دەبینرێت كە هاومانای مۆدێرنە بێت. شۆڕش بە 
گشتی چەمكێكی چەپە، كە دەگەڕێتەوە بۆ بیرمەندی چەپ، كارل 
بۆ  بگەڕێینەوە  دەكرێت  بوارەوە،  ئەم  بە  پەیوەست  لە  ماركس. 
دەقی هەژدەی برومێری لویی بۆناپارت كە تێیدا ماركس پەرلەمان 
چونكە  دەدات؛  قەڵەم  لە  و خۆشباوەڕی  لە سادەیی  بە جۆرێك 
بە ڕای ئەو، ڕیفرۆم یان چاكسازی بە هیچ شێوەیەك هەنگاو بە 
بە هەڵگێڕانەوەی سەرتاپا  پێویستی  بەڵكو  ئاراوە،  نایەتە  هەنگاو 

سیستەمەكەیە.
چەند  ماوەی  لە  كوردیدا،  دونیای  لە  شۆڕشگێڕی  خیتابی 
كوردی.  خەباتی  لە  بووە  سەرەكی  بەشێكی  ڕابوردوودا  دەیەی 
بەاڵم شۆڕش مانایەكی تایبەتی هەیە لە دونیا و دۆخی كوردیدا. 
لە  بووە  كورد  یاخیبوونی  زیاتر  باشوور  لە  كوردی  شۆڕشی 
سەرەتای  لە  باشوور،  لە  كورد  پرسی  ناوەندی.  دەسەاڵتی 
دوو  زۆری  بە  پێكەوەلكاندنی  پرسێكی  عێراقەوە،  دروستبوونی 
نەگەشتووەتە  ئەمڕۆش  هەتا  پرسە  ئەم  بووە.  جیاواز  یەكەی 
دۆخێكی سەقامگیر و مرۆڤانە. لێرەدا شۆڕش مانای شۆڕش بووە 
لە بەرامبەر ناوەند، بەاڵم سەرباری ئەمە، لە هەناوی سیاسەتی 
خۆی  كە  هەیە  بەرچاوی  ئامادەییەكی  شۆڕش  خیتابی  كوردیدا 
پێكەوەهەڵنەكردن،  شەڕ،  توندوتیژی،  هێز،  بە  پشتبەستن  لە 
دروستنەكردنی هاوپەیمانیدا ده بینێته وه . دەتوانین بڵێین كە خیتاب 
و عەقڵییەتی شۆڕشگێڕی یەكێكە لە هۆكارە سەرەكییەكانی شەڕی 

ناوخۆی كوردی.
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حیزبە  هەموو  كوردییەكان،  هیزە  هەموو  دەزانین،  وەك 
كوردییەكان لە ئاستی خیتاب و پەیوەندی بە دونیاوە، پەیوەندییەكی 
شۆڕشییانەیە. پەیوەندیی شۆڕشی بە مانای ئەوە دێت كە بڕوا بە 
هیچ پارت و الیەنێكی تر ناكات، گومانێكی هەمیشەیی لە الیەنەكی 
تر هەیە؛ دۆخی خوازراو، ئەوەی هەر حیزبێكی كوردی خەونی 
پێوە دەبینێت، ئەوەیە كە بەسەر پارتەكەی تردا زاڵ ببێت. ئەمە 
لە  دێت،  ڕێگرییەوە  نەمانی  و  بااڵبوون  ئارەزووی  لە  چەندێك 
هەمان كاتدا لە ترس و بێبڕواییه وە بەرامبەر الیەنەكانی تر دێت. 
ئەم هەموو خەسڵەتانە لە كەلتووری شۆڕشەوە دێن. شۆڕش بە 
مانای ڕادیكاڵ، زاڵبوون، مافی لەناوبردنی ئەوانیتر و بەڕێگربینینی 
سیاسی  پارتێكی  هیچ  بۆ  كوردستان  لە  ئەمە  بەاڵم  تر.  ئەوانی 
یان  پێكەوەبوون  بۆیە دوو ڕێگا هەبووە، ڕێگای  نەبووە،  ئاسان 
ڕێگای شەڕ. لە شاخ و پاشان لە شاریش، شەڕ مۆدێڵی زاڵ بووە.
دیدی  لە  تایبەتی  بە  شەڕ،  پەیوەندیی  یان  شەڕ  كە  دیارە 
یادەوەری  و  مێژوو  و  پەیوەندی  لە  جۆرێك  شۆڕشگێڕییەوە، 
بیت.  زاڵ  بەسەریدا  ئاسانی  بە  ناتوانرێت  كە  دەكات  دروست 
پێكەوەگرێدانی باوەڕ و یادەوه ری و مێژو و ترس جۆرێك لە باوەڕ 
دروست دەكەن كە بە ئاسانی ناگۆڕێت. ئەمە لە ڕاستیدا دەزگایە. 
دەتوانین ناوی بنێین دەزگای شۆڕش. ئەم دەزگای شۆڕشە ڕەفتار 
و دونیابینی و مامەڵە و سیاسەت بەرهەم دەهێنێت، كە لە ئەنجامدا 

ئابووری و دۆخی كۆمەاڵیەتی و ژیاریی خەڵكی لە قاڵب دەدات.
كاتێك شۆڕش دەگۆڕێت بۆ شەڕی ناوخۆ، ئەوا چیدی سیاسەت 
شۆڕشگێڕیدا  دونیابینیی  لە  ناوخۆ  شەڕی  ڕەگی  گەر  نامێنێت. 
بێت، ئەوا شەڕی ناوخۆ، بە تایبەتی كاتێك هیچ الیەك تێیدا براوە 
نابێت، خێرا دەگوێزرێتەوە بۆ سەرجەم بوارەكانی ژیان؛ شەڕی 
ناوخۆی كوردی هەرگیز براوەی تێدا نابێت، چونكە هەمیشە هێزە 

دەرەكییەكان بە ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ ئیدارەی دەدەن.
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ئەم ملمالنێ فرەئاستە ناكۆتاییە دەبێتە هۆیه ك بۆ بەفیڕۆچوونی 
مرۆییدا.  ئاستی  لە  چ  و  ماددی  ئاستی  لە  چ  نیشتمانی،  سامانی 
ڕێگە نادات هەرگیز پەیوەندییەكی مرۆیی و هاوواڵتییانە لە نێوان 
خەڵكدا دروست بێت، بەڵكو هەموو بوارێك پەرت دەكات و ترس 
و گومان و كینە دەكاتە بنەمای هەموو جۆرە پەیوەندییەك. لێرەدا 
یەكەم قوربانی باوەڕە )ثقة(. هەر كۆمەڵگایەك باوەڕ تێیدا الواز 
سیاسییەوە  و  كۆمەاڵیەتی  و  ئابووری  ڕووی  لە  ئەستەمە  بێت، 
گەشە بكات. ژاپۆن نموونەی ئەو واڵتەیە كە باوەڕكردن بە یەكتر 
لە ئاستێكی بااڵدایە و واڵتانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست ئەو واڵتانەن 
كە باوەڕكردن بە یەكتر لە نێوان تاكەكاندا نییە، بۆیە ئەو هەموو 

وزەیە بە فیڕۆ دەچیت.

پەرلەمان وەك دەرمانی زاڵبوون بەسەر شەڕی ناوخۆدا
هۆكارەكانی شەڕی ناوخۆ لە ساتی سەرهەڵدانیدا جیاوازە لە 
هۆكارەكانی درێژەپێدانی و ئەگەری سەرهەڵدانەوەی. بە گشتی، 
شەڕی ناوخۆی كوردی دوو سەرەتای هەیە، سەرەتایەك لە شاخ و 
سەرەتایەك لە شار. بە دڵنیاییەوە هەردوو سەرەتاكە تێكهەڵكێشن. 
خێرا  شار  ناوخۆی  شەڕی  شاخدا،  ناوخۆی  شەڕی  بوونی  لە 
زیندوو  ئەكتەرەكانی  و  تایبەت  زمانی  و  یادەوەری  و  ئەدەبیات 
دەكاتەوە. لە بوونی شەڕی ناوخۆی شاخدا، شەڕی ناوخۆی شار، 
گەرچی وەك میتۆد و ئامانج و گۆڕەپان و جۆر جیاوازە، بەاڵم 
ئاسایینەبوونی،  یان  ئاساییبوونی  و  مامەڵەكردن  و  ئاگایی  وەك 
نییە؛  هەنگاوی شەڕ  یەكەم  هەرگیز  پێكدادان  پەیوەستن.  پێكەوە 
لە سەرەتادا، شەڕ لە زمان و بەرژەوەندی و ئاسایش و ترس و 
هەروەها جیۆپۆلەتیكەوە دێت، پاشان تەرجەمە دەبێت بۆ پێكدادان.
كاتێك شەڕ به رپا دەبێت، یان لە دونیایەكدا كە شەڕی ناوخۆ 
تێیدا ڕووی داوە، ئەوا پەرتبوون و جودایی و نەیاری و ترس و 
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باوەڕنەكردن بە یەكتر دەبنە بنەمای سیاسەتكردن. ئەم خەسڵەتانە 
خۆیان خۆیان نۆژەن دەكەنەوە و درێژە بە خۆیان دەدەن، بەوەی 
جەنگ،  ئابووریی  دەهێنن.  بەرهەم  خۆیان  بە  تایبەت  ئابووریی 
الیەنەكانی  هەر  نەك  تێیدا  كە  ناوخۆیە  جەنگی  بااڵی  ئابووریی 
دەرەكی  و  ناوەكی  تری  الیەنی  چەندین  بەڵكو  یەكتر،  بەرامبەر 
ئەمە  ڕوونی  بە  لوبنانیدا  ناوخۆی  شەڕی  لە  دەبینن.  تێدا  ڕۆڵی 
كێشانی  جیۆپۆلەتیكی،  زمانێكی  بە  ناوخۆ،  شەڕی  دەبینین. 
سنووری جۆراوجۆرە لە نێوان خەڵكانێكدا كە هاوبەشی زۆریان 
لە نێواندایە. پاشان شەڕ دەزگا و نەریتی تایبەتی خۆی بەرهەم 
و  نەكەون  بەریەك  پارتی  و  یەكێتی  ئەوەی  بۆ  دەڵێن  دەهێنێت. 

شەڕ نەكەن، مادلین ئۆلبرایت بۆ هەردوو الی پێشنیاز  
ئەم  بكات.  حوكم  خۆی  قەڵەمڕەوی  ناوچەی  لە  كەس  هەر  كە   
زاڵبوون  ئەمه ریكییەكاندا وەك جۆرێك  لە خەیاڵی  كە  لێكدابڕانە، 
بەسەر بەریەككەوتن و كۆتایی شەڕ پێشنیاز كراوە، پاشان دەبێتە 

دەزگا و نەریت و بونیاد.
ئابووری  و  ئاگایی  و  یادەوەری  سنوورە  ئەم  پەرلەمان 
كۆ  پانتاییدا  یەك  لە  جیاواز  خەڵكی  دەبەزێنێت.  خوێنە  لە  پڕ  و 
دەكاتەوە. كاتێك لە جێگایەكی تردا ئاماژەمان بۆ كرد كە ئامانجی 
ئەمه ریكییەكان لە ئەنجامدانی هەڵبژاردن و پەرلەمان لە سەرەتادا 
بۆ ئەوە بووە هەتا لە ڕێگایەوە نوخبەی حاكم بێتە ئاراوە، ئەوا 
دروستبوونی نوخبە لە پەرلەماندا كاری پێكەوەیی و هەماهەنگی 
و گۆڕینەوە دەكەن. بەردەوامیی ئەمە لە ئەنجامدا كۆتایی بە ئەو 
دابڕانە دەهێنێت كە جەنگی ناوخۆ دروستی كردووە. بوارێك كە 
هیچ  نەبوونی  هەیە،  كەمیی  كوردستان  پەرلەمانی  ڕووەوە  لەم 
پانتاییەكی نافەرمییە لە پەرلەماندا بۆ تێكەڵبوون و نزیكبوونەوەی 
ئەندامەكان لە كاتی پشوو و دوور لە ملمالنێ. هەبوونی كافێیەكی 
نەك  مامەڵە  و  دەزگایی  ڕووی  لە  دەبێت  زۆری  سوودی  باش 
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تەنها بۆ ئەندامان لە نێو خۆیاندا، بەڵكو بۆ دیداری ئەندام و خەڵك، 
هەروەها ئەندام پەرلەمان و خەڵكی دیپلۆمات و شارەزا. بوونی 
پەرلەمانەكانی  لە  زۆر  سەرەكیی  بەشێكی  نافەرمی  پانتاییه كی 
دونیایە كە تێیدا خەڵكی دەبینن بەبێ ئەوەی كێشەی فەرمێتییان 

بۆ دروست بێت.
 

قەیرانی هاوردەیی
پەرلەمان، ئەو مۆدێلەی كە ئەمڕۆ لە دونیادا باڵوە، لە ڕۆژئاوا 
گەشەی كردووە. گەرچی ڕەنگە لە كۆمەڵگاكانی تردا جۆرێك لە 
جۆرەكانی مۆدێلی پەرلەمان هەبووبێت، وەك شوورا، بەاڵم بەو 
جۆرەی مۆدێلی ڕۆژئاوا گەشەی نەكردووە. بۆیە پەرلەمان وەك 
ڕۆژئاواییە  دەزگایەكی  پیادەكردن،  شێوازی  و  مۆدێل  و  ناوەند 
و بە هۆكاری جیاواز و لە ساتەوەختی جیاوازدا بە دونیادا باڵو 
بووەتەوە. بۆ كورد دوو ساتەوەخت هەیە: یەكەمیان ساتەوەختی 
دروستبوونی دەوڵەتی عێراقی لە بیستەكانی سەدەی ڕابوردوودا، 
كە نوێنەر یان مەندووبی كورد تێیدا بەشدار بوون؛ مۆدێلی دووەم، 
سەرەتای نەوەدەكانە پاش تەواوبوونی شەڕی سارد. ئەزموونی 
یەكەم هێندە كاریگەریی نەبوو لەسەر ئەزموونی دووەم، چونكە 
لە ڕووی  تەنها  یەكەم، ئەزموونی یەكەم نەچەسپا؛ دووەم، نەك 
كاتەوە، بەڵكو لە ڕووی جوگرافی و كەلتوورییشەوە لە كوردەوە 
دوور بوو؛ سێیەم، پەرلەمانی ئەو سەردەمە دەزگایەكی هەتا بڵێی 
خەڵك  چوارەم،  خەڵكی؛  زۆرینەی  لە  بووە  دابڕاو  و  دەستەبژێر 
لەو سەردەمەدا لە ڕووی ئاگایی سیاسی و شاریبوونەوە زۆر لە 
پاش خەڵكی ئەمڕۆوە بوون. بەم پێیە، هاوردەیی پەرلەمان تەنها 
وەك مۆدێل و كاركردن نییە، بەڵكو ساتەوەختی لەدایكبوونیشی 
ڕۆژئاواییە.  مۆدێلەكەدا  هەردوو  لە  و  دەرەكییە  ساتەوەختێكی 
وەك  بكەین  هاوردەیی  لەسەر  ئێستێك  خۆیەتی  جێگای  لێرەدا 
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زۆربەی  بێگومان  دیارە  و  دەزگایە  ئەم  سەرەكیی  خەسڵەتێكی 
زۆری دەزگا و ناوەندەكانی تری سیستەمی حوكمڕانی لە دونیای 

ئێمەدا.
مەبەستم لە هاوردە ئەوەیە كە لە دەرەوە هێنراوە بۆ هەناوی 
بنەماكانی  زۆربەی  و  پەرلەمان  هەرچەندە  ئێمە.  كۆمەڵگای 
حوكمڕانی دەرەكین یان لە دونیای مۆدێرنەوە هێنراون بۆ دونیای 
ئێمە، بەاڵم، ئەوەی ئێمە زیاتر وەك دەرەكی بیری لێ دەكەینەوە، 
دەزگاكان نین هێندەی ئەوەی كە ئامرازەكانن. ئامرازەكان دونیای 
بەكاربەری  خەسڵەتێكی  و  ئاسانە  بەكاربردنیان  تەنیوە،  ئێمەیان 
كە  ناكات  بەوە  پێویست  مانایەی  بەو  هەیە.  بەرخۆرییان  یان 
ئێمە ڕەفتار و بەها و هەڵسوكەتمان بۆ ئامرازەكان بگۆڕین یان 
هێندە بیر لە بەكارهێنانیان بكەینەوە. لە هەمان كاتدا، ئامرازەكان 
دەبنە موڵكی ئێمە. بەاڵم دەزگا بە گشتی جیاوازە. دەزگا ڕەفتار 
و  ڕەفتار  دەبێت  سەركەوتنی،  بۆ  یان  دەگۆڕێت؛  خەسڵەتمان  و 
ئامراز. دەزگا  لە  بگۆڕین. كاركردنی دەزگا جیاوازە  خەسڵەتمان 
تێگەیشتن و  ڕەفتار و چۆنێتیی  كەلتوور و  بە  دەبێت  پەیوەست 
ئاستی تێگەیشتن و ئەخالق و زۆری بواری ترمانەوە. بەاڵم ئامراز 
دەزگا  بۆیە  نییە.  دەزگا  جۆری  بە  یان  نییە،  خەسڵەتانەی  ئەم 
نییە بە مانا زەقەكەی تەكنەلۆجیا. زۆر جار تووشی  تەكنەلۆجیا 
گرفتی گەورە دەبین كاتێك وەها بیر دەكەینەوە كە دەزگا جۆرێك 
لە تەكنەلۆجیا بێت، وەك ئامێرێك وەها بێت كە خەڵكی بۆ دابین 
دەكەیت و دەیخەیتە گەڕ و ئیتر دەبێت وەك موەلیدە بكەوێتە كار. 
بەاڵم هەر زوو بۆمان دەردەكەوێت كە وەها نییە. یان لە ڕاستیدا 
بەاڵم  نییە،  وەها  كە  دەكەین  هەست  بەاڵم  دەرناكەوێت،  بۆمان 
هەموو  هەناوی  لە  دیارە  نییە.  وەها  بۆ  یان  بكەین،  نازانین چی 
فراوانەكەی.  مانا  بە  تەكنەلۆجیا  هەیە،  تەكنەلۆجیا  دەزگایەكدا 
بێگومان پەرلەمان تەكنەلۆجیایە. بەاڵم كاتێك ئێمە وەك ئامێر یان 
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تەنها وەك دەزگایەك بیر لە دەزگایەكی وەك پەرلەمان دەكەینەوە، 
ئایا ڕەگ  لەوە بكەینەوە  بیر  ناكەین كە  ئەوا هیچ كاتێك هەست 
و ڕێڕەوی گەشە و مۆدێل و چۆنێتیی ئیشكردن و ئیشنەكردنی 
ئەم دەزگایە چۆنە؟ ئەوەی ڕێگرە لە بیركردنەوەمان بەم جۆرە، 
بزانین  دەكات  پێویست  چ  ئامێر.  دەزگا وەك  لە  بیركردنەوەمانە 
دیزاین  چۆن  و  كردووە  دروستی  كێ  چی،  یانی  دەبلیو  ئێم  بی 
كراوە. ئەوەی گرنگە بیزانین، ئه وه یە كە چۆن ئیش دەكات و چۆن 

دەڕوات و چه ند كەشخەیە و لێخوڕینی چەند خۆشه .
دەكرێت جیاوازیی ئۆتۆمبیلێك لەگەڵ دەزگایەكدا ئەوە بێت كە 
چ جۆرە پەیوەندییەك لە نێوان ئامێرێك و ئێمەدا لەگەڵ دەزگایەك 
هەر كەسێكی  ئێمە وەك  بۆچی  تر،  مانایەكی  بە  هەیە.  ئێمەدا  و 
ئەوانی  وەك  ناتوانین  بەاڵم  بخوڕین،  لێ  ئۆتۆمبیل  دەتوانین  تر 
بیرۆكراتیمان  تر  دەزگایەكی  هەر  یان  زانكۆ،  یان  پەرلەمان  تر 
هەبێت. ڕەنگە وەاڵمەكە لەوەدا بێت كە بۆ بەڕێوەبردنی ئامێرێك، 
لێخوڕینی  لە  بەڕێوەبردنی؛  بۆ  نییە  ڕۆڵی خۆمان  بە  پێویستمان 
ماشێنێكدا، هەموو مرۆڤەكان كەم و زیاد هەمان ڕۆڵ و شێواز 
دەبینین، بەاڵم ئەمە بۆ دەزگایەك وەها نییە. بۆ ئەوەی دەزگایەك 
و  ئاگایی  و  سۆز  و  هەست  بە  خۆمان  دەبێت  ببەین،  ڕێوە  بە 
جا  بین.  تێكەڵ  تێیدا  پەیوەندییەكانمانەوە  و  بەرژەوەندی  و  دید 
بەڵكو  نامێنێتەوە،  بۆیە هەرگیز ئەو دەزگا هاوردەیە وەك خۆی 
كەلتووری  ئاڵۆزییەكانی  و  دەروونی  باری  و  ئاگایی  سایەی  لە 
ئێمەدا بەرهەم دێتەوە. كە دەڵێین پەرلەمان دەزگایە، كەواتە تەنها 
بیرۆكراسی نییە، ڕێكخراوێك نییە، ناوەندێك نییە، بەڵكو دەزگایە و 
دەزگا لە هەموو ئەمانە فراوانتر و ئاڵۆزترە. بۆ ئەوەی دەزگایەك 
بوونی  بە  پێویستی  بیرۆكراسییە،  بە  پێویستی  بچێت،  رێوە  بە 
ڕێكخراوە، هەروەها پێویستی بە هەیبەت و كەسایەتی و زمان و 

نەریتی خۆیەتی.
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چییەتی دەزگا
لێرەدا پێویستە ئەم خاڵە بە باشی ڕوون بكەینەوە كە دەزگا، 
دەكرێت،  باسی  كوردیدا  دونیای  لە  ئەمڕۆ  هەتا  ئەوەی  وەك 
لە  تێكەڵییەك  چەمكە.  ئەم  بەرامبەر  هەڵەتێگەیشتن  لە  جۆرێكە 
نێوان دەزگا و بیرۆكراسیدا هەیە. بیرۆكراسی چۆنێتیی مەبەست 
یان  دەزگایەك  چۆن  كە  ئەوەیە  بەڕێوەچوون  چۆنێتیی  لە 
ڕێكخراوێك بە ڕێوە دەچێت، ئیدارە دەدەرێت و هەڵدەسووڕێت. 
دەزگا چۆنێتی نییە، بەڵكو ڕێسای پرۆسەكەیە. بیروكرات زیاتر لە 
ئامێرەوە نزیكە. بیروكرات وەك ماكس ڤیبەر باسی دەكات، یەكەم، 
پۆستێكدایە،  لە  كەسێك  هەر  دووەم،  هەیە؛  دیاریكراوی  ڕۆڵێكی 
خەسڵەتی  سێیەم،  دەكات؛  دابین  بۆ  پێگەكەی  پۆستەكەی  ئەوا 

بیرۆكراسی، پلەبەندی و هایراركییەتیە.
دەبینرێت،  پەرلەمان  چۆن  پەیوەندی،  لە  بریتییە  دەزگا 
پەرلەمان  پیادە دەكرێت. ئەگەر ئەركی  پێوە دەكرێت،  پەیوەندیی 
پیادە  چۆن  و  ده هێنرێت  بەرهەم  چۆن  یاسا  ئەوا  یاساداڕشتنە، 
دەكرێت و خەڵكی چ جۆرە پەیوەندییەكیان لەگەڵ ئەم پرۆسەیەدا 

هەیە.
ماكس ڤیبەر، كۆمەڵناسی ئەڵمانیی بەناوبانگ، بەهیوا بوو كە 
بەڕێوەبردنی  لەمیانەی  خۆیان  تایبەتی  دونیای  بتوانن  كەسەكان 
ئامێرێك كار بكەن،  كاری بیرۆكراتییاندا بە دوور بگرن و وەك 
و  یاسا  بەپێی  ڕێپێنەدراویی  و  ڕێپێدراوی  و  هەڵسوكەوت  كە 
لە  تایبەت  بە  دەرنەچوو،  وەها  ئەمە  بەاڵم  كراوە.  دیاری  ڕێسا 
ناتوانێت  دەزگا  كە  لێرەوەیە  دەرەوەی ڕۆژئاوادا.  كەلتوورەكانی 

وەك بیرۆكراسی عەقاڵنی بێت، بێالیەن بێت و ئامێرئاسا بێت.
دەزگا  لە  جۆر  دوو  لە  باس  دونیادا  لە  دەزگاناسان  بۆیە 
دەكەن، دەزگای فەرمی، فۆرماڵ، لەگەڵ دەزگای نافەرمی. كەواتە 
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یەكەم شت كە دەبێت لەبارەی دەزگاوە بیزانین، یان یەكەم هەڵە 
وەك  كە  ئەوەیە  كردوومانە،  دەزگاوە  لەبارەی  ئەمڕۆ  هەتا  كە 
بەو  ئەمە  نەكردووەتەوە.  لێ  بیرمان  مرۆیی  ئینیستیتۆیەكی 
مانایەیە، كە دەزگا بریتی نییە لە شوێن یان ناوەند، یان ڕێكخراو 
بیر و  ئەو ڕەفتار و  لە كۆی  بریتییە  بەڵكو دەزگا  باڵەخانە،  یان 
هەناوی  لە  دەزگا  كەواتە  هەمانە.  بوارێك  دەربارەی  چاالكییانە 

ئێمەدایە. دەزگا باوەڕە، ڕەفتارە، هەڵسوكەوتە، چاالكییە، ڕێزە.
بەاڵم ئەم ڕەفتار و هەڵسوكەوت و چاالكی و ڕێزە لە كوێوە 
سەرچاوە دەگرێت و چۆن بەرهەم دێت؟ كەواتە، ناكرێ بڵێین كە 
دەزگا تەنها بریتییە لە ڕەفتار و چاالكی و هەڵسوكەوت و ڕێز، 
چونكە لە بنەمادا، ئەم چاالكی و ڕێز و ڕەفتار و هەڵسوكەوتانە 
چاالكییەكی  تایبەت،  ڕەفتارێكی  مرۆڤ  ئەوەی  بۆ  دەرئەنجامن. 
تایبەت و هەڵسوكەوتێكی تایبەت بنوێنێت، ئەوا دەبێت پرۆسەیەك 
دەست  ڕەفتارەوە  ئەو  پێداویستیبوونی  لە  سەرەتا  كە  هەبێت 
ئینجا  پێداویستییەوە،  ئەو  بەیاساییكردنی  لە  پاشان  دەكات،  پێ 
پاڵپشتكردنی بە هێز و سزا، لەپێناو پیادەكردن و النەدان لێی، هەتا 
لەمیانەی كات و پەیڕەو و پیادەكردن و دووبارەكردنەوەدا دەبێتە 
پرۆسەیە،  ئەم  ڕوونكردنەوەی  بۆ  مرۆڤەكان.  خۆی  لە  بەشێك 
وەها باشترە لە زمانە ئینگلیزییەكەوە هەردوو وشەی نۆرم یان 
نۆرم  وەربگرین.  نائاسایی  و  ئاسایی  یان  ئەبنۆرماڵ،  و  نۆرماڵ 
لەگەڵ  ئەوا  نۆرم،  بە  دەبێت  یاسایەك  كاتێك  یاسایە.  دواقۆناغی 
یان  ئەبنۆرماڵ  چی  كە  ئەوەی  بۆ  دەكات  سنوورڕێژی  خۆیدا 
نائاساییە. بە گشتی، مرۆڤەكانیش دەیانەوێت نۆرم جێبەجێ بكەن 
هەتا نۆرماڵ بن. پرۆسەی بەرهەمهێنانی نۆرم بریتییە لە پرۆسەی 
پەیوەندیی نێوان تاك و كۆمەڵگا. لەمیانەی ئەم پرۆسەیەدا دەزگا 
ئەو نۆرم و یاسا و ڕێنماییانە بەرهەم دەهێنێت كە هاوكاریی تاك 
كاتدا،  هەمان  لە  بژی؛  كۆمەڵگادا  كەلتووری  ناو  لە  هەتا  دەكات 
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كۆمەڵگا ڕێك دەخات هەتا بوار بە تاك بدات ژیان و ژیاری خۆی 
جوراوجۆرەكانی  پێداویستییە  پرۆسەیەدا،  ئەم  لەمیانەی  بژی. 
تاك و كۆمەڵگا دابین دەكرێت. بۆ نموونە، تاكێك بۆ ئەوەی بژی، 
ناتوانێت بە تەنها هەموو پێداویستییەكانی خۆی دابین بكات، بۆیە 
لە ئەنجامدا پێداویستی و گۆڕینەوە و هەماهەنگی و كێبڕكێ دێنە 
لە  ئەوا  نەكرێن،  ئاڕاستە  و  نەخرێن  ڕێك  ئەمانە  ئەگەر  ئاراوە، 
ئەنجامدا پشێوی دێتە ئاراوە. بەم پێیە، دەزگا ئەو پێكهاتەیەیە كە 
هاوكاریی تاك دەكات هەتا بتوانێت وەك تاكێك لە نێو كۆمەڵگادا 

بژی.

فەرمی و نافەرمی
پەرلەمان جێگای پیادەكردنی جۆرێك لە سیستەمی حوكمڕانییە 
كە پێی دەوترێت سیستەمی پەرلەمانی. كرۆكی سیستەمی پەرلەمانی 
نوێنەرایەتییە. نوێنەرایەتی خۆی دەرئەنجامی پرۆسەیەكی ئاڵۆزە، 
كێبركێی  بانگەشە،  سیاسی،  پارتی  هەڵبژاردن،  سیستەمی  كە 
تاكەكان كە نوێنەریی خۆیان و نۆرمە كۆمەاڵیەتییەكان دەكەن، لە 
ئەنجامدا بەنوێنەربوون و ئەنجامدانی كاری نوێنەرایەتی. هەموو 
پەرلەمانی.  كاری  لە  بەشێك  بەڕێوەچوونی  لە  بەشێكن  ئەمانە 
كاتێك پەرلەمان وەك دەزگایەك ناوزەد دەكەین، ئەوا دەبێتە ئەو 
ناوەندەی كە خواستی خەڵك لە ڕێگای نوێنەرایەتییەوە تەرجەمە 
بەشێكە  پەرلەمان  پێیە،  بەم  حوكمڕانی.  سیستەمی  بۆ  دەكات 
چۆنێتیی  بەڕێوەچوونی  لە  كۆمەڵگا،  لە  تاكەكەسەكان،  ژیانی  لە 
و  ئاسایشی  و  سیاسی  و  كۆمەاڵیەتی  پێداویستییە  دابینكردنی 
لە فەراهەمكردنی سیستەمی  لەگەڵ بەشداریكردن  ئابوورییەكان، 

حوكمڕانی.
هیچ  لە  دونیادا  لە  پەرلەمانێك  هیچ  دەكات،  وەها  ئەمەشە 
ڕەنگدانەوەی  پەرلەمانێك  هەموو  ناچێت، چونكە  تر  پەرلەمانێكی 
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كۆمەڵگاكەیەتی.  كۆمەاڵیەتیی  پێكهاتەی  و  كەلتوور  ڕاستەوخۆی 
بەشێك  وەك  كە  ئەوەیە  پەرلەمان  گرنگی  تری  الیەنێكی  بەاڵم 
و  پیادەكردن  و  بەڕێوەچوون  لەمیانەی  تەنها  حوكمڕانی  لە 
پەرلەمان  بۆیە  دەبێت.  بەرجەستە  كاتدا  و  دووبارەكردنەوە 
كۆمەڵگا  چونكە  كامڵبوون،  ناگاتە  هەرگیز  كراوەیە،  دەزگایەكی 
لەمیانەی  بەاڵم  گۆڕانكاریدایە.  و  گەشە  و  گۆڕین  لە  بەردەوام 
زیاتر،  بڕیاری  و  یاسا  زیاتر،  ئەزموونی  كەڵەكەكردنی  بە  كاتدا، 
دەزگایە  ئەم  كە  دەكات  وەها  ئاگایی،  بەرهەمهێنانی  پیادەكردن، 

دەوڵەمەند و بەئەزموونتر و باشتر بێت.
لە  تایبەت  بە  دەزگا،  كرد،  بۆ  ئاماژەمان  سەرەوە  لە  وەك 
دونیای دەرەوەی ڕۆژئاوا، فەرمی و نافەرمیی هەیە، بە هەمان شێوە 
پەرلەمانیش. دەزگای ئەو ڕێسایانە دادەڕێژێت كە چۆن سیاسەت 
هەموویەوە  سەرووی  لە  و  كۆمەاڵیەتی  بواری  و  ئابووری  و 
حوكمڕانی بە ڕێوە بچێت. هەروەها چۆن یاریكەرەكانی ئەم بوارە 
بتوانن یارییەكانیان بكەن. بەاڵم بەدەر لەم ڕێسایانە، ڕێسای تر 
دەكرێت  لێرەدا  دەناسرێن.  نافەرمی  ڕێسای  بە  كە  ئاراوە  دێنە 
بە نموونەیەك ڕوونی بكەینەوە. بۆ نموونە، ئەندام پەرلەمان، كە 
ناوەندانەدا  لەم  دەكرێت  لیژنەیە،  و  فراكسیۆن  و  ئەندامی حیزب 
بجووڵێت، ئەم ناوەندانە لە كاتێكدا دەرفەتی پێ دەدەن، لە هەمان 
ئەندام  دوو  هاتوو  ئەگەر  بەاڵم  دادەڕێژن.  بۆ  كاتیشدا سنووری 
پەرلەمانی دوو پارتی سیاسیی جیاواز هاوڕێ بن یان لەمیانەی 
لە  هاوبەش  خاڵێكی  چەند  یان  هاوڕێ،  ببنە  پەرلەمانیاندا  كاری 
نێوانیاندا دروست بێت، لە ئەنجامدا وەها بكات كە لە كارەكانیدا 
هاریكاری و پشتیوانیی یەكتر بكەن، لە پێشنیازكردن و دەرچواندنی 
یاسا لە بواری تایبەتدا، ئەوا ئەم پەیوەندییە تێكەڵەیەكە لە فەرمی 

و نافەرمی.
دەزگا فەرمییەكان بە شێوەیەكی كراوە كۆتوبەند كراون، بە 
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بەاڵم دەزگای  پەیوەندی دەكەن.  فەرمیدا  كەناڵی  بە  كە  جۆرێك، 
نافەرمی ئەو ڕێسا هاوبەشانەن، كە بە گشتی نەنووسراون، كە لە 
دەرەوەی كەناڵە فەرمییەكانەوە بەرهەم ده هێنرێت و دەگوێزرێتەوە 
و پیادە دەكرێت، وەك دەزگاناسی گەورە دۆگالس نۆرس باسی 

دەكات.
North D. 1997, The Contribution of the New Insti�
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 tion Problem

ئایا دەزگا چۆن دێتە بوون؟
جیاوازیی  نییە.  مۆدێرنیان  دەزگای  ڕۆژهەاڵت  كۆمەڵگاكانی 
دەزگای مۆدێرن لەگەڵ دەزگای تەقلیدیدا ئەوەیە كە بەرفراوانترە، 
جیاوازە.  بنەمای  لەسەر  بەڕێوەچوونی  هەروەها  ئاڵۆزترە، 
بەاڵم هاوبەشیی نێوان دەزگای كۆن و دەزگای نوێ ئەوەیە كە 
هەردووكیان  دەروونین.  یان  عەقڵی  پرۆسەیەكی  هەردووكیان 
لە ناخی كەسەكاندا دێنە بوون. بۆیە پێویستیان بە دامەزراوە و 

دۆخی لەبار و ئابووری و گەیاندن و باڵوه پێكردن هەیە.
لێرەدا دەزگا جۆرێكە لە ڕێككەوتن، دروستبوونی هاوبەشی 
هەناوی  لە  دەبێت  دەزگا  پێیە،  بەم  هاوشێوەیی.  ئەنجامدا  لە  و 
كۆمەڵگا و ئاگایی گشتیدا بێتە ئاراوە. ئەم پرسە مایەی مشتومڕێكی 
ئایدیا  دەزگا  ئەگەر  فەلسەفەدا.  و  كۆمەڵناسی  بواری  لە  زۆرە 
بێت، كە دەبێت لە نێو خەڵكدا بەبێ هیچ گومان و پرسیاركردنێك 
و  هەبێت  كۆمەاڵیەتی  زەمینەسازیی  دەبێت  ئەوا  بكرێت،  پیادە 
بە پرۆسەیەكی كۆمەاڵیەتیدا تێ بپەڕێت. بەم پێیە، چەسپاندن و 
بەنۆرمكردنی دەزگایەك چەندێك ئابووری و سیاسییە، هێندەش 
سیاسی  و  ئابووری  ئەگەر  چونكە  ئینتلێكچواڵییە.  پرۆسەیەكی 
لەسەر بەرژەوەندی بونیاد دەنرێن و بەرژەوەندییەكانیش زۆر جار 
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جیاوازن و زۆر جاریش دژ بە یەكن، ئەوا ناتوانرێت دەزگایەكی 
گشتگیری كۆمەاڵیەتی بە تەنها لەسەر بنەمای ئابووری و سیاسی 

بهێنرێتە ئاراوە.
تێگەیشتنی  سیاسەت،  و  ئابووری  لە  مەبەستمان  لێرەدا 
هاوڕا  لویسدا  دەیڤید  لەگەڵ  ئەگەر  سیاسییانەیە.  و  ئابوورییانە 
دێتە  كاتێك  نەریتێك  لە  بریتییە  كە  بناسێنین  دەزگا وەها  بین و 
ئاراوە كە هەموو الیەنەكان بەرژەوەندییەكی هاوبەشیان هەبێت، 
دوور بن لە پێكدادانی بەرژەوەندی. بەم پێیە، دەزگا ڕێككەوتنێكە 
بۆ ڕێكخستنی خود لەپێناو بەرهەمهێنانی هەماهەنگی و گونجان 
ئەم  زەمینەی  كە  دەزگایەیە  ئەو  پەرلەمان  ئەویتردا.  لەگەڵ 
نەریتە دەڕەخسێنێت. چونكە بۆ ئەوەی الیەنە جیاوازەكان بگەنە 
هەتا  بن  یەكتر  بەرژەوەندیی  ئاگاداری  دەبێت  ئەوا  كۆنڤێنشنێك، 

بتوانن لە ڕووی عەقڵییەوە زەمینەی هاوبەش بدۆزنەوە.
دەكرێت بڵێین كە دەزگا بریتییە لە ڕێكخراو، ئۆرگەنایسەیشن، 
باوەڕ  لە  هەروەها  و  سەقامگیری  لە  بەردەوامی،  و  پرۆسە  لە 
و  ئاگایی  هەناوی  لە  دەزگا  پێیە،  بەم  بۆی.  پشتیوانیی خەڵك  و 
تێگەیشتنی خەڵكدایە، هەتا ئەمە بەهێز بێت، كاری دەزگاش بەهێز 
دەبێت. ساموێل هەنتنگتۆن لە كتێبی نیزامی سیاسی لە كۆمەڵگای 
گۆڕاودا باسی ئه وە دەكات ئاستی دەزگاییبوونی هەر سیستەمێكی 
سیاسی پابەندە بە توانای خۆگونجاندن، ئاڵۆزی، ئۆتۆنۆمی، ڕێكی 
سروشتی  دەزگاییبوون  كەواتە،  پرۆسەكانیدا.  بەڕێوەچوونی  لە 
كاریدا  لەمیانەی  بەاڵم  پەرلەمان ڕێكخراوە،  پێیە،  بەم  ڕێكخراوە. 
دەزگایی دەبێت. ئەم دەزگاییبوونە پابەندە بە چۆنێتیی كاركردن، 
جۆری  و  ئاست  كۆمەڵگا،  و  خەڵك  لەگەڵ  پەیوەندی  چۆنێتیی 

ڕاپەڕاندنی كارەكانی.
 Huntington, Samuel P 1968 Political order in
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.changing societies. Harvard University

دەكاتەوە،  لەسەر  جەختی  نۆرس  دۆگالس  وەك  كەواتە 
دەزگا لەمیانەی پەیوەندیی نێوان خەڵك و ڕێكخراودا كار دەكات. 
لەمیانەی  كە  پێشبینكراون،  و  زانراون  كارەكانیان  ڕووەوە،  لەم 
دووبارەبوونەوە و بەردەوامیدا هەڵسوكەوت و ڕەفتاری خەڵك لە 
قاڵب دەدەن. ئەم پەیوەندییە نزیكەی نێوان خەڵك و ڕێكخراو لەمیانەی 
پرۆسەی بەرهەمهاتنی دەزگادا وەها دەكات كە خەڵك كاریگەریی 
هەبێت  دەزگا  بەرەوپێشچوونی  و  گۆڕان  لەسەر  ڕاستەوخۆیان 
وەك ئوه ی ئەنتۆنی گیدینس باسی دەكات. هەرچەندە سەرباری 
بوونی ئەم پەیوەندییە گۆڕاوە، پەیوەندیی دەزگایی بە ئاسانی و 
خێرایی ناگۆڕێت. لە زمانی ئینگلیزیدا دەربڕینی دەزگاییبوون یان 
ئینستیتووشنالسەیشن بۆ ڕەفتارێك بەكار ده هێنرێت كە كەسێك 
لەمیانه ی بوونی یان كاركردنی لە دەزگایەك چیدی ناتوانێت لێی 
نموونە،  بۆ  دراوە.  قاڵب  لە  هەڵسوكه وتی  هەموو  و  بێت  دەرباز 
كەسێك پاش خزمەتێكی زۆری سەربازی، ئەگەر واز لە خزمەتی 
سەربازییەكه شی بهێنێت، ناتوانێت بە ئاسانی واز لە جۆری ژیان 

و ڕێتم و هەڵسوكەوتەكان بهێنێت، چونكە دەزگایی بووە.
لێرەوە بۆمان دەردەكەوێت كە دەزگا لە هەر بوارێكدا بێت، بە 
تەنها هیچی پێ ناكرێت، تەنها كاتێك دەتوانێت بە كارێك هەڵبسێ 
كە ڕاستەوخۆ لە پەیوەندیدا بێت بە خەڵكەوە. كار و دەرئەنجامی 
دەزگا، وەك ئەدریان لێفتوچ و كونال سێن باسی دەكەن، پەیوەستە 
بە جۆری پەیوەندی لەگەڵ خەڵدا. دەزگا نە خۆی خۆی بەرهەم 
دەزگا  كەواتە  بكات.  خۆی  لە  پاریزگاری  دەتوانێت  نە  دەهێنێت، 
خۆی بە خۆی سەربەخۆیی یان ئۆتۆنۆمی نییە، بۆیە لە الیەن كەس 
و ڕێكخراوەكانەوە هەڵدەسووڕێت. ئەمەش ڕاستەوخۆ بە مانای 
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جۆری پەیوەندی دێت لە نێوان دەزگا و كۆمەڵگادا بە شێوەیەكی 
بەرفراوان. كۆمەڵگا پێویستی بە دەزگایە بۆ ئەوەی گەشە بكات، 
بەهێز ببێت و بتوانێت بەرگری لە خۆی بكات. ئەم پەیوەندییەی 

نێوان دەزگا و كۆمەڵگا سەرتاپا پرۆسەی سیاسی دادەڕێژێت.
Adrian Leftwich and Kunal Sen 2010 Beyond In�
 stitutions. Institutions and organizations in the politics
and economics of poverty reduction� a thematic synthe�
sis of research evidenc
http://www.ippg.org.uk/8933_Beyond%20Institu�
tions.final%20(1).pdf

كورداندنی پەرلەمان
دەركەوت،  بۆمان  دەزگادا  پێناسەی  لە  سەرەوە  لە  وەك 
دەزگا  خەڵك  بەڵكو  خەڵك،  لە  نییە  سەربەخۆ  و  دابڕاو  دەزگا 
ئەم  دەدات.  قاڵب  لە  خەڵك  دەزگاش  هەروەها  دەهێنن،  بەرهەم 
كەلەپووری  و  كەلتوور  دەكات  وەها  دووسەره یە  پەیوەندییە 
دەزگای  كاتێك  دەزگاوە.  بە  بێت  پەیوەست  ڕاستەوخۆ  خەڵكی 
زیاتر  تر  دەزگایەكی  هەموو  لە  ئەوا  پەرلەمانە،  لێرەدا  مەبەست 
پەیوەستە بە خەڵكەوە بەراورد بە دەزگای ئابووری و حوكمڕانیی 
تر. بۆیە لێرەدا گرنگە باس لە بەرهەمهێنانەوەی دەزگای پەرلەمان 

لە هەناوی كەلتوور و كەلەپووری كوردیدا بكەین.
چی دەبێت كاتێك ئێمە دەبینە بەشێك لە دەزگا؟ یەكەم شت 
ئەوەیە كە دەزگا بە جۆرێك بەرهەم دێتەوە كە لەژێر كاریگەریی 
تایبەتمەندییەكانی ئێمەدا دەبێت. دووەم، دەزگا لە نێوان ئیپۆسی 
ڕۆژئاوایی و ئیپۆسی لۆكاڵیدا تووشی جۆرێك لە موتووربەبوون 
هایبرید، دەبێت. بۆیە بۆ بەڕێوەچوونی هەموو دەزگایەك، بواری 
فەرمی و نافەرمی گرنگە. فەرمی بریتییە لە دەستوور، تەكنیكەكان، 
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سۆز،  ئاگایی،  باوەڕ،  لە  بریتییە  نافەرمی  بەاڵم  ڕێسا.  و  یاسا 
بەرژەوەندی، تایبەتمەندیی كەسی و كۆمەاڵیەتی. بە زمانێكی تر، 

دەزگا الیەنی كەلتووریی هەیە.
ئەم ڕەهەندە بەشێكە لە قوتابخانەی نیوئینیستیوشناڵیزم یان 
دەزگاناسیی نوێ. بەم پێیە، كە دەپرسین پەرلەمان چییە، دەبێت 
لە  جگە  پرسیارە،  ئەم  كردنی  بەبێ  كوێ؟  لە  بپرسین  لەگەڵیدا 
ئەمە  بڵێین.  تر  هیچ شتێكی  ناتوانین  كۆمەڵێك خەسڵەتی گشتی، 
هەمانە  ئەوەی  بزانین  ئەوەی  بۆ  دەكات  هاوكاریمان  هەر  نەك 
چییە و وەك چیی لێ هاتووە، بەڵكو لە هەمان كاتدا هاوكارمانە كە 
بزانین بۆ كۆنگریس لە وێستمینستەر ناچێت، بۆ وێستمینیستەر لە 

بۆندیستاگ ناچێت، بۆ هیچ كامیان لە دومای ڕووسی ناچن.
دەكات  دروست  ئالنگاری  ئاستدا  چەندین  لە  پەرلەمان 
یەكەم  ئێمەدا.  دونیای  لە  حوكمڕانی  و  پەیوەندی  سیستەمی  بۆ 
ئالنگاری لە ئاستی فیكریدایە. لە مێژووی كورددا یاسا و حوكم 
خواست  لەمیانەی  بوون،  دەرەكی  گشتی  بە  بەڕێوەبردن  و 
ئەم  ئاراوە.  نەهاتوونەتە  مشتومڕەوە  و  گفتوگۆ  و  دانوستان  و 
پاشخانی دەرەكی و پشتبەستنە بە هێز بە شێوەیەكی سەرەكی، 
ئالنگارییه كی گەورە دروست دەكات بۆ حكومی جۆری پەرلەمانی، 
یان  هێز  كە  دێت  ئەوە  مانای  بە  پەرلەمانی  حوكمی  چونكە 
زەبروزەنگ ئامادەییان نییە لە بەڕێوەچوونی سیستەمی حوكمدا، 
قەناعەتپێكردن كرۆكی  تێگەیشتن و گفتوگۆ و مشتومڕ و  بەڵكو 

سیستەمی حوكمن.
ئەم وەرچەرخانە كات و ڕەفتارگۆڕین و شێوازی پەیوەندیی 
نوێ و ئاگایی تایبەتی دەوێت. وازهێنان لە هێز لە كایەی سیاسیدا 
گەشەی  لە  دەبێت  گەورە  هەنگاوێكی  كوردستاندا،  ناوخۆی  لە 
سیاسیی كوردیدا. لێرەوە دەچینە سه ر خەسڵەتێكی تری پەرلەمان 
پەرلەمانی.  سەروەریی  لە  بریتییە  كە  پەرلەمانی  سیستەمی  و 
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پەرلەمان وەك سەروەر لە كەلتووری ئینگلیزیدا بە مانای ئەوە دێت 
كە هیچ دەزگا و ناوەندێكی تر نییە بااڵیی بەسەر پەرلەماندا هەبێت 
و هەر یاسایەك لە پەرلەمانەوە دەربچێت، كەس ناتوانێت ڕێگریی 
سەروەری  ئەستەمە  هەرێمی،  پەرلەمانێكی  بۆ  دیارە  بكات.  لێ 
سەروەریی  خاوەن  خۆی  كوردستان  كاتێك  تایبەت  بە  هەبێت، 
خۆی نییە. ئەم دۆخە سەروەریی پەرلەمان لە هەرێمدا سنووردار 
دەكات. سەروەربوونی پەرلەمان بە مانای سەروەربوونی خەڵكی 

كوردستان دێت. ئەمەش مانای سەردەمییانەی سەروەرییە.
پەرلەمانەوە،  بوونی  هۆی  بە  وەرچەرخان  تری  خاڵێكی 
كرانەوەی سیستەمی سیاسییە لە بەردەم خەڵكدا بۆ بەشداریكردنی 
سیاسی. ئەم كرانەوەیە بنەمای سەقامگیریی ناوخۆیی دادەڕێژێت، 
كاتێك هاتنەناوەوەی كایەی سیاسی هێندە سەخت و داخراو نییە. 
هەرچەندە لە ساتەوەختی ئێستادا ڕەنگە ئەم كرانەوەیە گرژی لە 
هەناوی كۆمەڵگادا دروست بكات، چونكە هێشتا كەلتووری شەڕی 
بەردەوامیدا  لەمیانەی  بەاڵم  نەهاتووە،  كۆتایی  كوردی  ناوخۆی 

خۆی عەقاڵنی دەكات.

ڕەخنە لە تێگەیشتنی كوردی بۆ دەزگا
وشەی دەزگا لە زمانی كوردیدا چەند مانایەكی هەیە، وەك 
هەموو  ئینیستیتیوت.  ئەجینسی،  فاوندەیشن،  ناوەند،  ڕێكخراو، 
ناوەندە  بۆ  تەنها  دەزگا:  یەكەم  كە  دێن  ئەوە  مانای  بە  ئەمانە 
دەزگای  ناڵێت  كەس  نموونە،  بۆ  دەبرێت،  بەكار  مۆدێرنەكان 
پێوەرێك دەزگان و  بە هەموو  تەكێ، كە  یان دەزگای  مزگەوت، 
دەزگا  دووەم،  دەزگاییترن!  زۆر  مۆدێرنەكان  دەزگا  بە  بەراورد 
بوونێكی ڕێكخراوەیی و ماددیی هەیە، نەك ئاگایی و مەعنەوی. 
كاتێك  نموونە،  بۆ  دەكێشێت،  تر  بواری  بۆ  پەل  تێگەیشتنە  ئەم 
دەوترێت حكومەتی دەزگایی، مەبەست لێی ئەوەیە كە حكومەتێك 
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بێتە ئاراوە كە كەس و شەخس ڕۆڵیان تێیدا نەبێت، بەڵكو دەزگا 
یان ئەوەی بە عەرەبی پێی دەڵێن »مؤسسة«، ڕۆڵی تێدا ببینێت. 
لەم ڕوانگەیەوه ، دەزگا ئەو شێوازەیە كە جیاوازە لە شەخس، یان 
كەس. ئەوەندە جیاوازە كە پێچەوانەكەیەتی. ئەم تێگەیشتنە ئاڵۆزە، 
هەروەها قەیراناوییە. چۆن دەزگا هەیە لە دەرەوەی شەخس؟ یان 
هەبێت  ئەگەر شەخس  دەزگا؟  دەرەوەی  لە  هەیە  چۆن شەخس 
لە  كەسەكان  هەموو  كە  ئه ویە  مانای  ئەوا  دەزگا،  دەرەوەی  لە 
كۆمەڵگادا لە ڕووی پێگە و دەسەاڵت و توانا و كاریگەری و كاری 
ئەوە  كەواتە  نییە.  وەها  واقیعدا  لە  بەاڵم  یەكسانن.  سیاسییەوە 
چییە كە كەسێك بەهێز دەكات و كەسێكی تر الواز؟ ئەوە چییە 
كە كەسێك دەكاتە كەسێكی كاریزمی و كەسێكی تر بێكاریزما؟ لە 
وەاڵمدا دەڵێین دەزگا. بەم پێیە هەبوونی هەر جۆرە دەسەاڵتێك، 
ڕێگای  لە  تەنها  هەموو  كەلتووری،  ماددی، سیمبولی،  دەسەاڵتی 
دەزگاوە دەبن. بەبێ گۆڕانكاری لەم دیدەدا، ئەستەمە لە كوردستان 

دەزگا دابمەزرێت و بێتە ئاراوە.
دیارە گواستنەوەكە لە كوردستان لە كەس یان شەخسەوە نییە 
بۆ دەزگا، بەڵكو لە دەزگای شەخسەوەیە بۆ دەزگای ناشەخسی. 
بە  ئاشكراكان  نووسراوە  كە  ناوەندەیە  ئەو  ناشەخسی  دەزگای 
ڕێوەی دەبەن، وەك پەیڕەوی ناوخۆ، یاسا و ڕێسا، نەك خواست 
نموونەی  سیاسیماندا  كەلتووری  لە  ئێمە  ئارەزووی شەخس.  و 
ئەوەمان زۆرە كە چۆن كەسێك دەبێت بە دەزگا و ئەوانی ترەوە 
و  بوارە  ئەوە  بۆ  گونجاوە  كەسی  تاقە  كە  دەكه ن  هەست  وەها 
ئەمە  دەبێت.  دروست  گەورە  بۆشایی  ئەوا  نەمێنێت،  ئەو  ئەگەر 
یان  )موجەڕەد  ڕەها  دەزگای  ئێمە  كاتێك  قەیرانەكەیە،  كرۆكی 
ئەوا كراوە دەبێت بۆ هەموو كەسێك كە  ئەبستراكتمان هەبێت(، 
و  كەسایەتیی  و  توانا  لەبەرچاوگرتنی  بە  دیارە  كارا،  ببێتە  تێیدا 

شارەزایی.
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بۆ دەزگا؟
ئەوەی  بۆ  كورتی،  بە  دەزگایە؟  بە  پێویستمان  بۆچی 
گۆڕانی  جۆرن:  دوو  گشتی  بە  گۆڕانكارییش  بكەین.  گۆڕانكاری 
ناچارییە.  گۆڕانی  داروینی  گۆڕانی  مرۆیی.  گۆڕانی  و  داروینی 
ئەو گۆڕانەیە كە بە هۆی هاتنەئارای دۆخێكی ژینگەیی تایبەتەوە، 
كەشوهەوایەك دێتە ئاراوە كە یان گۆڕان یان مردن، تەنها دوو 
بژاردە دەبن. بەم شێوەیە، گۆڕانی داروینی بژاردە نییە، كردارێكی 
عەقڵی و نیازئامێز نییە، بەڵكو لە ئەنجامی گۆڕانی دۆخ و ژینگە 
و كەشوهەوا و بایۆلۆجیاوە دێتە ئاراوە. بۆ نموونە، لە ئەنجامی 
زۆر  گۆڕانكاریی  زەوی،  گۆی  گەرمای  پلەی  بەرزبوونەوەی 
لە  كە  دەده ن  زەویدا ڕوو  ژیان و كەشوهەوای سەر  لە جۆری 
دوورمەودادا كاریگەرییان لەسەر سروشتی بوونەوەرەكان دەبێت.
بەاڵم گۆڕانی مرۆیی ئەو جۆرە گۆڕانكارییەیە كە لە ئەنجامی 
ئەم  مانایە،  بەم  ئاراوە.  دێتە  ئاگاییه وە  یان  عەقڵی  دەركپێكردنی 
ژیاری  و  كەلتوور  و  ئاگایی  بە  وابەستەیە  گۆڕانكارییە  جۆرە 
ببینین.  ئاڵۆز  بە سیستەمێكی  ئاگاییە  ئەم  دەكرێت  مرۆڤەكانەوە. 
ئەم سیستەمە ئاڵۆزە الی هەر مرۆڤێك ڕەگوڕیشە و دەركەوتەی 

جیاوازی هه یه .
لە سەرەتای مۆدێرنەدا بڕوا وابوو كە كاتێك گۆڕانكاری دێت، 
ئەوا مرۆڤەكان لە پرۆسەیەكی عەقڵیدا بژاردەی باشتر هەڵدەبژێرن. 
نییە،  دیارە ئەم دیدە بە مانای ئەوەش دێت كە مرۆڤ وابەستە 
بەڵكو ئەگەر دەزگامان هێنایە ئاراوە، ئەوا دەستوبرد وابەستەی 

دەبێت.
پاشان ئەم دیدە گەشەی كرد بۆ ئەوە كە مرۆڤ تاكە و بەدوای 
لە  بریتییە  عەقاڵنییەت  بۆیە  دەگەڕێت،  خۆیدا  تاكانەی  سوودی 
پرۆسەی كەڵەكەكردنی سوودی تایبەتی خۆیی. ئەم دیدە تەنانەت 
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خێر یان چاكەش وەك كرداری خۆپەرستانە دەبینێت. بە گشتی، 
ئەم بیرە لە تۆماس هۆبزی ئینگلیزییەوە سەرچاوە دەگرێت.

كە  ئاراوە  هاتە  دیدە  ئه و  دەزگاكاندا،  گەشەی  لەگەڵ  بەاڵم 
مرۆڤەكان وابەستەی ناوەندەكانن، وەك خێزان، گرووپ، كۆمەڵگا، 
نەتەوە، كۆمپانیا، حیزب و زۆری تر. ئەم دۆخە ڕۆڵی تاك و دەزگا 

و گۆڕانكاری پێكەوە گرێ دەدات.
دیدی بااڵیی دەزگا و لەقاڵبدان و ڕاهێنانی كەسەكان و پاشان 
گۆڕینیان، یان بە مانایەكی تر، بااڵیی دەزگا بەسەر مرۆڤەكاندا، 
زیاتر بەسەر دونیای دەرەوەی ڕۆژئاوادا سەپێنراوە. بۆ نموونە، 
لە زۆر جێگەی دونیا دەوڵەتیان دروست كرد، پاشان بیریان لەوە 
كردەوە كە دەبێت مرۆڤیش بۆ ئەم دەوڵەت دروست بكەین: دوور 
كە  دیارە  ڕوونی  بە  دۆخەكە  بەاڵم  نموونە.  بۆ  عێراق  نەڕۆین، 
دروستكردنی دەزگا و پاشان هەوڵدان بۆ دروستكردنی مرۆڤ، 
دەرئەنجامەكەی تراژیدیایە. لە ناوەڕاستی حەفتاكان و هەشتاكاندا 
وەك  خەڵكانی  الی  تایبەت  بە  هەڵدا،  سەری  تر  قوتابخانەیەكی 
دۆگالس نۆرس و ئەوانی تر، ئەویش دداننانە بە بوونی دەزگای 
فەرمی و دەزگای نافەرمیدا. چیدی ئەو دیدە ساویلكەیە جێگەی 
بڕوا نەبوو كە ئەگەر لە جێگایەك ناوەندێك دروست بكەین، ئەوا 
دەتوانن مرۆڤەكانیشی بۆ بەرهەم بهێنین. دەبینین هێشتا ئەم دیدە 
ناو كورددا بره وی هەیە كە گوایە دەتوانیت تاك  لە  ئیكسپایەرە 
لە دووسەد  زیاتر  دیدە  ئەم  بكەیت.  پەروەردە  كۆمەڵگا  تاكی  بە 
ساڵی بەسەردا تێ پەڕیوە. ئەمڕۆ لە دۆخی ئەوەی كە ئایا دەزگای 
دەتوانرێت  چۆن  هەیە،  پەیوەندییەكیان  چ  فەرمی  و  نافەرمی 
ئەم دوو دەزگایەدا،  نێوان  لەمیانەی ملمالنێی  گۆڕانكاری بكرێت 

پرسی گەورە لە ئارادایە.
بە گشتی، مرۆڤەكان دەزگا نافەرمییەكانیان ناوەكی كردووە، 
پیادەی دەكەن، بەاڵم هەستی پێ ناكەن. ئەمە دۆخێكی سەختە بۆ 
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گۆڕانكاری. تەنها مرۆڤێك دەتوانێت گۆڕانكاری بكات كە بتوانێت 
سیستەمی  كەلتوور،  بەها،  وەك  نافەرمییەكانی  دەزگا  سەرجەم 
نزیكایەتی، ئاسایشی دەروونی، باوەڕ و زۆر بواری تری لە خۆیدا 
ئیپستمۆلۆژیدا بردبێت. ئەمە بە دەگمەن  بە پرۆسەیەكی دابڕانی 
هەموو  كە  پۆستمۆدێرندا  سەردەمی  لە  تایبەت  بە  دەدات،  ڕوو 

شتێك گونجاو و باشە.
دیارە  دەكات؟  پێ  دەست  گۆڕانكاری  ئەوەی  كێیە  كەواتە 
هەموو كەسێك گۆڕانكاریی دەوێت، تەنانەی ئەوانەی كە نایانەوێت 
ئەگەر  نموونە،  بۆ  هەیە.  گۆڕانکاری  بە  پێویستیان  بگۆڕێن 
مەكینەیەكت هەبێت، بۆ ئەوەی وەك مەكینە بیهێڵیتەوە و کاربکات، 
بە  بكەیت.  تێیدا  نۆژەنکردنەوەی  و  نوێكاری  بەردەوام  دەبێت 
هەمان شێوە بۆ بەها و دەزگاش. كەواتە ئەو گۆڕانكارییانە چین 
كە بەردەوام ده كرێن بۆ ئەوەی گۆڕانكاری نەكرێت؟ هەروەها ئەو 
گۆڕانكارییانە چین كە دەبنە هۆی گۆڕانكاری. لە دونیای ئێمەدا 
مۆدێرنە نەیتوانیوە بەسەر تەقلیددا زاڵ بێت. كەواتە، هەردوو لە 
مۆدێرنە  كەلوپەلەكانی  و  ئامراز  بە  تەقلید خۆی  گۆڕەپانەكەدان، 
نوێ كردووەتەوە، لە ئەنجامدا تەقلیدێكی مۆدێرن هاتووەتە ئاراوە: 
چۆن  كە  دەبینین  هەروەها  ئیسالمییەكان.  حیزبە  نموونە،  بۆ 
بەرهەم  بەردەوام  ئه مانە  هەموو  كاریزما،  بنەماڵەیی،  خێڵەكێتی، 
دێن. لە كەشوهەوایەكی وەهادا، دەبێت دەزگا ببێتە ئەو ناوەندەی 
و  كەلەپوور  نێوان  لە  دیالیكتیكی  پەیوەندییەكی  یان  گفتوگۆ  كە 
بە  دیالیكتیكییە  دۆخە  ئەم  دەكرێت  ئاراوە.  دەهێنێتە  مۆدێرنەدا 
ئامانجی بەرهەمهێنانی بژاردەی سێیەم بێت كە تێكەڵەیە لە هەردوو 
كەلەپوور و مۆدێرنە. پەرلەمان لە چەندین ئاستدا دەتوانێت ئەم 
یاسادا  دەرچاندنی  ساتی  لە  دروستكردن  گفتوگۆ  ببینێت.  ڕۆڵە 
دەربارەی هەر بوارێك، جۆرێكە لە زەمینه ڕەخساندن. دەرچاندنی 
دەبێتە  سازشكردن،  یان  الیەك  هەموو  ڕەزامەندیی  بە  یاسا 
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مایەی  نابێتە  هەرگیز  یاسا  سێیەم.  بژاردەی  هاتنەئارای  بنەمای 
دەری  ئاماژەكان  وەك  بەاڵم  یەكسانی،  بە  هەموان  ڕەزامەندیی 
دەخه ن، كاریگەریی دەبێت لەسەر گۆڕانكاری لە ئەو بوارەدا كە 
یاساكەی بۆ دەرچێنراوە. لێرەوەیە دەرچاندنی یاسا دواوێستگەی 
گۆڕانكاری نییە، بەڵكو گەیاندنی مانا و كاریگەری و سوودەكانی 
لە  و  خۆیان  تایبەتی  زمانی  بە  توێژێك  و  چین  هەموو  بە  یاسا  
باشتر  یاسا  كە  دەكات  وا  بوارەكان،  تایبەتی  كەسایەتیی  الیەن 
وەربگیرێت و قبوڵ بكرێت. بۆیە كۆمەڵگای مەدەنی، میدیا، پارتی 
سیاسی، كەسایەتی، ڕۆشنبیر، هەموو ئه مانە دەبنە كەسی كاریگەر 
گشتی.  نۆرمێكی  بۆ  گۆڕینی  و  یاسادا  كاراكردنی  پرۆسەی  لە 
پێویستە،  لێرەدا  هێز  كە  بگرین  لەبەرچاو  ئەوەش  دەبێت  دیارە 

بەاڵم دەبێت زۆر بە ئاگایی و زیرەكانە بەكار بهێنرێت.
لە نێوان یاسا و هێزدا پەیوەندییەكی ئاڵۆز هەیە. یاسا خۆی 
هێزە. بەاڵم لە هەمان كاتدا پێویستی بە هێزی ڕەقە هەتا هەیبەت 
و كاریگەری پەیدا بكات. یاسا ڕەوایی دەدات بە هێز، بەاڵم نابێت 
یاسا تەنها ڕەواییبەخشی هێز بێت، بەڵكو دەبێت هێز وەك دوایین 
سەرچاوە سوودی لێ وەربگرێت. دەكرێت جەخت لەسەر ئەوەش 
چونكە  كاتییە،  هێز  یاسایەكدا  هەموو  تەمەنی  لە  كە  بكەینەوە 
دەبێت هێز تەنها لە سەرەتاوە ئامادە بێت، پاشان كە یاساكە لە 
الیەن زۆرینەوە قبوڵ كرا، ئەوا چیدی هێز پێویست نییە. بۆیە بۆ 
سەپاندنی یاسا، دەبێت هێز هەبێت، بەاڵم دەبێت زۆر كارامانە بەكار 
بهێنرێت و زیاتر سوود لە كاریگەری و هەیبەته كه ی وەربگیرێت.

سەقامگیری و كەڵەكەكردن و پەرلەمان
ئەگەر پەرلەمان ئەو دەزگا و سیستەم و جۆری دەسەاڵتەیە 
كە لە شۆڕش و جەنگ دەمانپارێزێت، ئەوا ئەم دوورەپەرێزییە لە 
شۆڕش و جەنگی ناوخۆ، دەبێتە مایەی دابینكردنی سەقامگیری. 
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دەخەمە  تێڕامانێك  چەند  ناوچەكە،  مێژووی  لە  ڕامان  بە  لێرەدا 
بەرچاو. بیرمەندی ئێرانی، هومایۆنی كاتوزیان كە مامۆستایە لە 
زانكۆی ئۆكسفۆرد، دەربارەی مێژووی ئێران بەراورد بە مێژووی 
ئەورووپا تێزێكی هەیە. بە دیدی ئەو، ئێران كۆمەڵگای كورتخایەنە 
كۆمەڵگای  پێچەوانەوە،  بە  كاتدا،  هەمان  لە   .)short term(
ئەورووپی كۆمەڵگایەكی درێژخایەنە )long term(. بەو مانایەی 
گۆڕانكارییەكان لە ئێران، بە هۆی نەبوون یان الوازیی دەزگا و 
سیستەم و یاساوه ، هەمیشە كورتخایەن بوون. سەقامگیرییەكان 
كورتخایەن بوون. دیارە ئەمە دیاردەیەكی دووسەرەیە: لە الیەك 
نەبوونی دەزگا و سیستەم و یاسا بووەتە هۆكاری كورتخایەنی، 
و  دەزگا  نەبوونی  هۆكاری  بووەتە  كورتخایەنی  كاتدا  هەمان  لە 
سیستەم و یاسا. لە واڵتكی وەك ئێراندا، بە هۆی نەبوونی هیچ 
بوونەتە هۆكاری  بنەمایەكی سەقامگیر، گۆڕانكارییەكان هەمیشە 
لەدەستدانی هەموو ئەوەی كە هەیە و گەڕانەوە بۆ دۆخی سفر. 
دوور  سفر  لە  هێندە  كە  هەبووە  دۆخێك  هەمیشە  ئەنجامدا  لە 
نەكەوتووەتەوە و گەڕاوەتەوە بۆ سەر سفر. گەشەی كۆمەاڵیەتی 
بونیاد  یەك  لەسەر  ئەوەی  بۆ  هەیە  كەڵەكەكردنی  بە  پێویستی 
بنرێت. هەرگیز هیچ وەرچەرخانێك لە سفرەوە بۆ مەزنێتی نییە. 
بنەمای  سەقامگیری  بەاڵم  گەشەیە.  بنەمای  كەڵەلەبوون  بۆیە 
كەڵەكەبوونە. لێرەدا كە باس لە سەقامگیری دەكەین، باس لە چەندین 
دەیە و سەدە دەكەین، چونكە گەشەی زانستی و كۆمەاڵیەتی و 

ئابووری پێویستی بە سەقامگیریی درێژخایەن هەیە.
بۆ زانیاری زیاتر دەربارەی تێزی هومایون دەتوانیت بنواڕیتە
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لەم ڕوانگەیەوە، بە پێكەوەگرێدانی هەردوو تێزی بیرمەندانی 
پەرلەمانی ئینگلیزیی وەك ئیدمۆند بێرك و ئەوانی تر لەگەڵ تێزەكەی 
هومایۆندا، ئەوا پەرلەمان بایەخی تایبەتی خۆی دەردەخات. وەك 
بۆ  سێیەمە  ڕێگای  پەرلەمان  بینیمان،  ئینگلیزی  بیرمەندانی  الی 
دوورەپەرێزی لە شۆڕش و جەنگی ناوخۆ. بەم پێیە، دوورگرتن لە 
بەكاربردنی هێز لە سیاسەتدا. ئەمەش وەها دەكات كە سەقامگیری 
دابین ببێت. بەبوونی سەقامگیریی سیاسی، ئاسایش دابین دەبێت كە 
بنەمای هەرە سەرەكیی پرۆسەی كەڵەكەكردنە. بە فەراهەمبوونی 
كەڵەكەكردن لەمیانەی كاتدا زەمینەی ئەوە دەسازێت هەتا كۆمەڵگا 
بۆ  بگوێزنەوە  بازرگانییەوە  و  كشتوكاڵی  دۆخی  لە  ئابووری  و 

دۆخی پیشەسازی.

دووركەوتنەوەی توندوتیژی لە سیاسەت
هەرە  لە  یەكێكە  سیاسەت  و  توندوتیژی  پەیوەندیی  پرسی 
گرنگترین بوارەكانی حوكمڕانی و بیری سیاسی. لێرەدا بە كورتی 
تیۆریدا ڕاڤە  لە ئاستی  نێوان توندوتیژی و سیاسەت  پەیوەندیی 
جوداكردنەوەی  لە  پەرلەمان  ڕۆڵی  سەر  دێینە  پاشان  دەكەین، 
توندوتیژی و  توندوتیژی و سیاسەت. پاش ئەوەش، ڕێكخستنی 
ئیدارەدانی بە شێوازێكی مەدەنی و دیموكراسی. بە بڕوای ئێمە، 
توندوتیژی جۆری زۆرە و لەناو ناچێت. بۆیە ڕێبازی ڕاستەقینە 
ئەوەیە كە چۆن ئیدارە بدرێت. لە ڕاستیدا پێش ئەوەی هەر قسەیەك 
واقیعییە بخەینە  فەلسەفییە  ئەو دیدە  لە سەرەتادا  بكەین، دەبێت 

ڕوو كە تەنها ئامرازی دژایەتیكردنی توندوتیژی، توندوتیژییە.
توندوتیژی ئامرازێكە بۆ گەیشتن بە ئامانج. ئەم ئامرازە بۆ 
تەنها  بهێنرێت.  بە دەست  بهێنرێت، دەبێت سەرەتا  بەكار  ئەوەی 
دەست  بە  زەبروزەنگ  یان  توندوتیژی  قۆرغكردنەوە  ڕێگای  لە 
خاوەنی  ببێتە  بتوانێت  كەسێك  ئەوەی  بۆ  كەواتە،  ده هێنرێت. 
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توندوتیژی یان زەبروزەنگ، ئەوا دەبێت ئامرازەكانی قۆرغكردنی 
دیاردەیەكی  هەرگیز  توندوتیژی  یان  زەبروزەنگ  بۆیە  هەبێت. 
بایەخە.  جێگای  ڕووەوە  لەم  ئاڕێنت  هانا  دیدی  نییە.  تاكەكەسی 
ئاڕێنت كتێبێكی هەیە دەربارەی توندوتیژی كە ئێمە بۆ پیشاندانی 
سروشتی توندوتیژی سوودی لێ دەبینین. ئاڕێنت دەڵێت ‘دەسەاڵت 
بەڵكو  كردار،  ئەنجامدانی  بۆ  تەنها  نەك  مرۆڤە،  توانای  دەربڕی 
بۆ ئەنجامدانی كردار لەگەڵ ئەوانیتردا، لە كۆنسێرتدا’، بەم پێیە، 
تەنها  بە  كەسێك  نییە.  تاكەكەسی  ئاكتێكی  و  كردار  دەسەاڵت 
تەنها  نەك  دەسەاڵت  ڕووەوە،  لەم  نییە.  دەسەاڵتدار  كەسێكی 
یان  بوونی خەڵك  بەبێ  بەڵكو  كەسێك،  بۆ  دێت  لە خەڵكانێكەوە 
تەنها  هەرگیز  دەسەاڵت  بۆیە  بكرێت.  پیادە  ناتوانرێت  گرووپێك 
ئەو  گرووپە،  خەسڵەتی  هەمیشە  نییە:  تاكەكەسی  خەسڵەتێكی 
دەسەاڵتە تا ئه و كاتە دەمێنێتەوە كە ئەو گرووپە پێكەوەیە. كاتێك 
دەڵێین كەسێك لە دەسەاڵتدایە، بە دڵنیاییەوە مەبەستمان ئەوەیە 
كە كەسێك لە الیەن گرووپێكەوە دەسەاڵتی پێ بەخشراوە، هەتا بە 
ناویانەوە دەسەاڵت پیادە بكات. هەر كاتێك گرووپی دەسەاڵتبەخش 

نه ما، ئەوا دەسەاڵتی كەسەكەش نامێنێت.
خاوەن  دەبێتە  كاتدا  هەمان  لە  دەسەاڵتدار  یان  دەسەاڵت 
ئامرازەكانی توندتیژی، چ لە ڕووی ماددی و مەتریاڵییەوە، چ لە 
ڕووی مرۆیی و ڕەواییەوە. بۆیە توندوتیژی پیادەكردنی دەسەاڵتە 
لە ئەوپەڕیدا. بەاڵم ئەم پەیوەندییه ی نێوان دەسەاڵت و توندوتیژی 
هێندە ئاسان و سادە نییە. ماكس ڤێبەر بڕوای وایە حوكمی مرۆڤ 
توندوتیژیی شەرعی  بەكارهێنانی  بنەمای  لەسەر  مرۆڤدا  بەسەر 
بونیاد نراوە. ئاڕێنت دژ بە ئەم تێگەیشتنەی تێكەڵكردنی دەسەاڵت 
و توندوتیژییه . لە الی ئاڕێنت، لە ڕاستیدا دەسەاڵت و توندوتیژی 
دژ بە یەكن. لە هەر كوێ دەسەاڵت هەبوو، توندوتیژی بوونی نییە، 

لە هەر كوێ توندوتیژی هەبوو، دەسەاڵت بوونی نییە.
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لەم ڕوانگەیەوە، دەكرێت بگەینە ئەو دەرئەنجامەی كە دەسەاڵت 
و توندوتیژی لە پەیوەندییەكی ئاڵۆزدان. بەبێ توندوتیژی دەسەاڵت 
بە  پەیوەستە  ڕاستەوخۆ  دەسەاڵتەكە  جۆری  بەاڵم  نییە.  بوونی 

جۆری پەیوەندیی دەسەاڵت لەگەڵ توندوتیژیدا.
كە  بخات  ڕێك  جۆرێك  بە  توندوتیژی  دەبێت  دەسەاڵت 
توندوتیژی  دەبێت  بەكارنەهێنراو.  بوونێكی  بەاڵم  هەبێت،  بوونی 
بگۆڕرێت بۆ ترس یان سام لە توندوتیژی. ئەمەش تەنها لە ڕێگای 
كۆدەزگای حكومەتەوە دەبێت كە پەرلەمان ڕۆڵی هەرە سەرەكیی 

تێدا دەبینێت.

 چۆنێتیی داڕشتنی پەیوەندیی نێوان دەسەاڵت و توندوتیژی؟

 كاتێك دەڵێین توندوتیژی، مەبەستمان لە توندوتیژیی گرووپە، 
مەترسی  نابێتە  تاك  توندوتیژیی  چونكە  تاك.  توندوتیژیی  نەك 
هەبوونی  گرووپ،  توندوتیژیی  لە  مەبەست  كۆمەڵگاوە.  بەسەر 
گرووپێكە كە بە مەبەستی سوود و قازانجی خۆی پەنا دەباتە بەر 
توندوتیژی. كەواتە ئەركی سەرەكی ئەوەیە كە چۆن هێزێك هەبێت 
ڕێگری بكات لەوەی هەر گرووپێك لە كۆمەڵگادا دەست ببات بۆ 
توندوتیژی. بە دیدی ئێمە، كە لە قوتابخانەی پەیوەندیی مەدەنیی 
ڕێگریكردن  بۆ  ڕێگایەك  تەنها  دەگرێت،  سەربازییەوە سەرچاوە 
كۆمەڵگادا،  هەناوی  لە  گرووپ  توندوتیژیی  سەرهەڵدانی  لە 
حكومەت  الیەن  لە  توندوتیژی  بۆ  پەنابردنە  توانای  قۆرغكردنی 
یان دەوڵەتەوە. دیارە گەر بگەڕێینەوە بۆ یەكێك لە هەرە باوترین 
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ئەوا قۆرغكردنی  ڤێبەرەوە،  لە الیەن ماكس  پێناسەكانی دەوڵەت 
قەڵەم  لە  دەوڵەت  كرۆكی  بە  توندوتیژی  ئامرازەكانی  شەرعیی 
پرۆسەی  ئەم  ناتوانێت  ئاسانی  بە  واڵتێك  هەموو  بەاڵم  دەدات. 
قۆرغكارییە فەراهەم بكات. هەندێك بە هۆكاری پێگەی جوگرافی، 
وەك جێفری هێربست لە كەیسی واڵتانی ئەفریقادا باسی دەكات.

 Jeffrey I. Herbst 2000 States and Power in Africa:
 By.  .Comparative Lessons in Authority and Control
.Princeton: Princeton University Press

جوگرافیی  سروشتی  هۆكاری  بە  ڕەنگە  تر  واڵتی  هەندێك 
واڵتەكەیان، ڕه نگە نه توانن توندوتیژی لە هەناوی خاكی واڵتەكەیاندا 
قۆرغ بكه ن. بە شێوەیەكی گشتی، ئەم كەیسە پەیوەستە بە مۆدێرنە 
وایە  باوەڕ  كە  كاتێكدا  لە  كۆمەڵگاوه ،  مۆدێرنبوونی  پرۆسەی  و 
توانایان  دێت  هەتا  تەقلیدییەكان  هێزە  كۆمەڵگا،  مۆدێرنبوونی  بە 
لە  و  دەبێت  الواز  توندوتیژیدا  ئامرازەكانی  خاوەندێتیی  بەسەر 
بەرامبەردا دەوڵەت بەهێز دەبێت، هەتا لە ئەنجامدا دەوڵەت هەموو 
و  ئاچەمئۆغلۆ  بەاڵم  دەكات.  مۆنۆپۆل  توندوتیژی  ئامرازەكانی 
دەوڵەت  بونیادنانی  پرۆسەی  دەكرێت  وایە  بڕوایان  هاوەڵەكانی 
مۆنۆپۆلی  ئاستی  گەشتبێتە  دەوڵەت  ئەوەی  بەبێ  بێت  فەراهەم 

ئامرازەكانی.
Acemoglu, Robinson and rafael 2013 the Mo�
 nopoly of Violence: evidence from Colombia, Journal
 of the European Economic Association January 2013
.11(S1):5–44

هۆكاری  بوونی  سەرباری  قۆرغنەكردن،  كرۆكی  بەاڵم 
سروشتی یان ئابووری یان دەزگایی، هەموو لەوەدا چڕ دەبێتەوە 



45

بەسەر  خۆی  بااڵیی  نەیتوانیوە  هێشتا  و  الوازە  دەوڵەت  كە 
خاوەن  دەبێتە  حكومەت  كە  بچەسپێنێت.  خاكەكەیدا  سەرتاپای 
بەهێزترین هێز لە واڵتدا، ئەوا دەبێت ئەم هێزە بەكار بهێنێت بۆ 
پشتیوانیكردنی الیەنی مەدەنیی حكومەت هەتا بتوانێت لە ڕێگای 

یاساوە كاروبارەكانی بە ڕێوە ببات.
كۆ  یەكەدا  یەك  لە  هێز  كە  دەبێت  بەرجەستە  كاتێك  ئەمە 
بووبێتەوە، لە الیەن بەشی مەدەنیی حكومەتەوە بە ڕێوە بچێت و لە 
هەناوی یاسادا هەڵسووڕێت. لێرەدا زانستێكی نوێ دێتە ئاراوە كە 
پێی دەڵێن پەیوەندیی دیموكراسیی مەدەنی و سەربازی. سەرباز 
لەم دۆخەدا ئامادەیە بۆ ئەوەی ڕێگر بێت لە هەر گرووپێك كە بیر 
ئامانجی  بە  بۆ گەیشتن  بهێنێت  بەكار  بكاتەوە زەبروزەنگ  لەوە 
خۆی. كاتێك هێزێكی وەها هەیە، ئەوا گرووپە جیاوازەكان، خەڵكانی 
خاوەن بەرژەوەندیی جیاواز، گرووپی خاوەن ئایدیا و ئایدەلۆژیی 
ڕێك  خۆیان  مەدەنیدا  بواری  لە  كە  دەكەنەوە  لەوە  بیر  جیاواز 
بخەن و بە ئامانجەكانیان بگەن. بۆ پوختەیەك لەسەر تیۆرەكانی 
پەیوەندیی نێوان مەدەنی و سەربازی، بنواڕە ئەم ڕانانەی زانكۆی 

ئۆكسفۆرد.
Mackubin Thomas Owens 2010 Civil–Military Re�
 International lations, Oxford Research Encyclopedia of

,Studies
https://oxfordre.com/internationalstudies/ab�
/9780190846626.001.0001  /stract/10.1093/acrefore
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بەم پێیە، لەپێناو هاتنەئارای پانتاییەك كە سیاسەت تێیدا وەك 
كردەیەكی مەدەنی بە ڕێوە بچێت، دەبێت سێینەیەك بێتە ئاراوە 
لەمیانەی  سەربازی.  هێزی  لەگەڵ  حكومەت  هاوواڵتی،  نێوان  لە 
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پرۆسەی  لە  بێت  بەشێك  سەربازی  و  سەرباز  سێینەیەدا  ئەم 
هاوواڵتیبوون، هەروەها حكومەت لەمیانەی پرۆسەی دیموكراسیدا 
لە الیەن هاوواڵتییەوە شەرعییەتی پێ ببەخشرێت، پەرلەمان ئەو 
جێگایە بێت كە چاودێریی ئەم پرۆسەیە بكات بۆ ڕێگرتن لە هەر 
الرییەك و فشاركردن بۆ جێبەجێكردن. كە بوار نەبوو بۆ ئەوەی 
پێكهاتە و  ببات، ئەوا گرووپ و  پەنا بۆ توندوتیژی  هیچ هێزێك 
بەر  دەگرنە  ئارگومێنت  ڕێگای  ناو كۆمەڵگا،  پارتە سیاسییەكانی 
لەسەر  ئێستێك  پێویستە  لێرەدا  ئامانجەكانیان.  بە  گەیشتن  بۆ 

ئارگومێنت و دیبەیت بكەین. 

ئارگومێنت چییە؟
ئارگومێنت.  لە  لێكۆڵینەوەیە  لۆجیك  لۆجیكە.  ئارگومێنت 
مێتۆدی  و  بنەما  ڕێگای  لە  عەقاڵنییە  پرۆسەیەكی  ئارگومێنت 
جیاوازەوە بۆ گەیشتن بە لەیەكگەیشتن لە نێوان دوو كەس یان 
دوو الیەن یان دوو بەرەدا. دیارە دەكرێت لە دووش زیاتر بێت. 
ئارگومێنت دەرئەنجامێكە كە دەرهاوێشتەی پرۆسە و میتۆدێكی 
تایبەتە. بۆ ئەوەی پرۆسەی ئارگومێنتی بێتە ئاراوە، دەبێت دراو، 
ئەوا  بێت،  ئارگومێنت گوزارشت  یان پرێمیس هەبێت. بۆ ئەوەی 
هەڵوێستدا  شێوازی  لە  دەرئەنجام  و  بنەما  سەرەتادا  لە  دەبێت 
و  ستەیتمێنت  نێوان  لە  جیاكاری  دەبێت  لێرەدا  دەرببڕرێت. 
ناستەیتمێنتدا بكرێت. ستەیتمێنت لە زمانەكانی ناوچەكەدا، عەرەبی 
و توركی و فارسی، بە بەیان تەرجەمە كراوە. ئارگومێنێت وەك 
ئامرازی حكومەت لە دیبەیتدا بەرجەستە دەبێت. دیبەیت بەشێكی 
چەند  ڕووەوە  لەم  پەرلەمانتارە.  و  پەرلەمانی  كاری  سەرەكیی 
دیدێكی تیۆری هەن بۆ تێگەیشتن لە ڕۆڵ و كاریگەریی دیبەیت. 
دەچێت،  ڕێوە  بە  تایبەت  شێوازێكی  بە  دیبەیت  كاتدا،  هەمان  لە 
بە تایبەت لە ئەو پەرلەمانانەی كە زۆربەی دیبەیته كان لە هۆڵی 



47

پەرلەماندا ده كرێن، نەك لە نێو لیژنەكاندا.
لێرەدا بە كورتی باس لە تیۆرەكانی دیبەیت و پاشان باس لە 
چۆنێتیی بەڕێوەچوونی دەكەین. وەك پێشتر ئاماژەمان بۆ كرد، 
ڕەگی وشەی پەرلەمان دەگەڕێتەوە سەر دیبەیت و گفتوگۆ وەك 
سەرنجە،  جێگەی  ئەوەی  ڕاستیدا  لە  بەاڵم  قسەكردن.  فۆرمێكی 
بوارەی  ئەم  پێدەدات  ئاماژەی  بێختیگەر  ئەندرێ  ئه وه ی  وەك 

پەرلەمان فەرامۆش كراوه .
 Bächtiger André 2014 Debate and Deliberation in
,Parliament, in Strøm, Kaare, Saalfeld, Thomas
and Shane Martin (eds.), Oxford Handbook of Leg�
.islative Studies, Oxford: Oxford University Press

پەرلەمانی  دیبەتی  كە  ئەوەیە  باوە،  كە  دیدانەی  لەو  یەكێك 
هێندە كاریگەریی لەسەر داڕشتنی پۆلەسی نییە. بە گشتی، وەك 
كە  دەبینرێت  وەها  دەكەنەوە،  لەسەر  جەختی  هاملین  و  برێنان 

كارێكی سیمبولییە.
 Brennan, G. and Hamlin, A. 1993. Rationalizing
Eco� parliamentary systems. Discussion Paper Series in
 nomics and Econometrics 9313, Economics Division,
.Southampton School of Social Sciences, University of

ژێر  كەوتووەتە  دیدە  ئەم  ڕابوردوودا  دەیەی  دوو  لە  بەاڵم 
ڕەخنەیەكی زۆرەوە. لەم ڕووەوە دوو ڕوانگە دەخرێنە بەردەست:
یەكەم: ستراتیژی و ڕیتۆریكی پارتیزانی كە پشت بە تیۆری 
بژاردەی عەقاڵنی دەبەستێت. بە كورتی، ئەم تیۆرە هەموو شتێك 
لە ڕوانگەی بەرژەوەندیی تاكەوە دەبینێت. تاك ئەوە هەڵدەبژێرێت 

كە بەپێی كات و دەرفەت و ئامانج لە سوود و قازانجی بێت.
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لە  عەقاڵنییه .  مشتومڕی  یان  دیلیبرەتیڤ  ڕوانگەی  دووەم: 
یان فەلسەفیدا، ئەم جۆرە مشتومڕی عەقاڵنی  ئاستی نۆرمەتیڤ 
بنەمای چاكەی گشتی و  ئەندامانی پەرلەمانەوە لەسەر  لە الیەن 
هەڵسەنگاندنی ئارگومێنتی بەدیل و جەختكردنەوە لەسەر ڕوانگەی 
یان  عەقاڵنی  مشتومڕی  جۆرە،  بەم  دەبێت.  ڕێزەوە  بە  خۆی 
لە  و  باشتر  ئارگومێنتی  كە  ئەوەی  هۆكاری  دەبێتە  دیلیبرەیشن 
ئەنجامدا سازان بێتە ئاراوە. كارەكانی بیرمەندی ئەڵمانی، یورگن 
ئەم  دەبینرێت.  ڕوانگەیە  ئەم  فیكریی  سەرچاوەی  بە  هابه رماس 
جۆرە مشتومڕ و گفتوگۆ و گۆڕینەوە و دیبەت و ئارگومێنتە دەبێتە 
دەبێت  هەروەها  كۆمەڵگادا.  لە  بااڵتر  و  باشتر  ئاگایی  هۆكاری 
ببێتە هۆكاری بڕیاری باشتر. لە ڕووی تیۆرییەوە، جەختكردنەوە 
لەسەر مشتومڕی عەقاڵنی ڕەهەندێكی تر دەبەخشێت بە سیاسەت 

كە چۆن دەبێت بە شێوەیەكی ئایدیاڵ بە ڕێوە بچێت.
دیبەتی پەرلەمانی

هەر  لەسەر  مشتومڕ  كە  بوو  جۆرە  لەو  پەرلەمان  ئەگەر 
پرسێك لە هۆڵی پەرلەماندا بە ڕێوە چوو لەبری لیژنەكان، ئەوا 
بواری زۆرتر دەبێت بۆ دیبەیت. بەاڵم ئەگەر زۆربەی گفتوگۆكان 
لە لێژنەكاندا بە ڕێوە چوون، ئەگەر لیژنەكان نەیانتوانی لە نێوان 
دوو بژاردەدا بگەنە ڕێككەوتن، ئەوا بەجێی دەهێڵن بۆ هۆڵەكە بۆ 
ئەوەی بڕیار بدات. لە ئەگەری بەڕێوەچوونی دیبەیتدا، بە تایبەتی 
لە ساتی بانگهێشتكردنی تیمی حكومەت بۆ پەرلەمان بۆ مشتومڕ 
و گفتوگۆ لەسەر بڕیارێك یان یاسایەك، ئەوا دیبەیتی پەرلەمانی 

ڕێسای تایبەتی خۆی هەیە.
یەكەم، دیبەیت لە الیەن سەرۆكی پەرلەمانەوە سەرپەرشتی 

دەكرێت.
سەرۆكی  ڕاستی  الی  لە  دەبێت  حكومەت  تیمی  دووەم، 
پەرلەمانەوە دابنیشن، ئۆپۆزسیۆن یان ئەوانەی كە ڕای جیاوازیان 
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هەیە لەسەر بڕیار یان یاساكە، دەبێت لە الی چەپەوە دابنیشن.
دەچێت،  ڕێوە  بە  شێوەیە  بەم  مشتومر  یان  گفتوگۆ  سێ، 
یەكەمی  كەسی  پاشان  حكومەت،  تیمی  یەكەمی  كەسی  سەرەتا 
تیمی ئۆپۆزسیۆن، پاشان كەسی دووەمی تیمی حكومەت، پاشان 
كەسی دووەمی تیمی ئۆپۆزسیۆن. لە كۆتاییدا سەرۆكوەزیران یان 

كەسی یەكەمی حكومەت دواین هەڵسانگاندنی گفتوگۆكە دەكات.
چوارەم، قسەكەری یەكەم دەتوانێت پێنج خولەك قسە بكات، 
هەشت  ئۆپۆزسیۆن  سەرۆكی  خولەك،  پێنج  دووەم  قسەكەری 
خولەك، دواین قسەی كەسی یەكەمی تیمی حكومەت سێ خولەک
پێنج، لە دوایین لێدوانی تیمی حكومەتدا الیەنی ئۆپۆزسیۆن 

چیدی ناتوانن هیچ ڕەخنە و ڕێگرییەك بهێننە ئاراوە.
سەرۆكی  ئاڕاستەی  دەبێت  لێدوانەكان  هەموو  شەش، 

پەرلەمان بكرێن.

پەرلەمانی كوردستان و ساتەوەختی لە دایكبوونی
لە  ئەگەر  ئەمە  هاتنەئارای دەزگا، كات و شوێن گرنگن.  بۆ 
لە جێگایەكی وەك ڕۆژهەاڵتی  ئەوا  بێت،  هەموو جێگایەك وەها 
ڕۆژهەاڵتی  ناوچەی  لە  گرنگترە.  كوردستان  و  ناوەڕاست 
ناوەڕاستدا، پرۆسه ی دەوڵەتسازی و نەتەوەسازی و بونیادنانی 
دەزگاكان و ڕژێمەكان هەمیشە پرۆسەیەكی جیهانی بووە، ئه وه ش 
لەبەر كاریگەری و بایەخی ئێجگار زۆری ئەو ناوچەیە لە ئاستی 
جیۆپۆلەتیكی جیهانیدا. هه ر هەنگاوێك لە ئاستی دەزگا، ڕاستەوخۆ 
تەرجەمە دەبێت بۆ هێز و ڕێكخستن و شوناس. هەریەك لەمانە 
ئیقلیمییەكان  الیەنە  ملمالنێی  و  هێز  هاوسەنگیی  بۆ  گرنگن  زێدە 
لە  هەژموونی  پەیداكردنی  و  مانەوە  بۆ  ملمالنێیاندا  لەمیانەی 
ناوچەكەدا. لە سەردەمی مۆدێرنەوە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست 
جێگای ملمالنێ بووە. ئەمڕۆ لەم بارەوە كۆمەڵێك نەریتی گشتی لە 
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ئارادان: یەكەم، نابێت هیچ هێزێك هاوسەنگیی ناوچەكە تێك بدات. 
بێت  بااڵدەست  كە  بێت  بەهێز  هێندە  هێزێك  هیچ  نابێت  دووەم، 
بەردەوامیی  بەسەر  مەترسی  دەبێتە  چونكە  ناوچەكەدا،  بەسەر 
وزەوە لە جیهاندا. سێیەم، چونكە ناوچەكە لە دڵی جیهاندایە، ئەوا 

نابێت ببێتە ڕێگر لە بەردەم بەردەوامیی جووڵەی بازرگانیدا.
چاویان  بەردەوام  دونیا  زلهێزەكانی  هەموو  پێودانگانە،  بەم 
ملمالنێی  و  و دەسەاڵت  بواری حوكمڕانی  لە  ناوچەكەیە  لەسەر 
هێزەكان و سەقامگیری و ئایدەلۆژیا و قەیرانەكانی. سەرهەڵدانی 

پەرلەمانی كوردستانیش بەدەر نییە لەم ڕێسایانە.
جەالل تاڵەبانی لە كتێبی دیداری تەمەندا سەرەداوێكی گرنگمان 
و  هەڵبژاردن  بیرۆكەی  هاتنەئارای  چۆنێتیی  دەربارەی  دەداتێ 
بۆ  دۆستێكەوە  لە  نامەیەكم  دەڵێت،  تاڵەبانی  جەالل  پەرلەمان. 
هاتووە دەڵێت: ئەگەر ئێمە هەڵبژاردن بكەین و حكومەتێك دروست 
بكەین، ئەورووپا یان دەوڵەتە گەورەكانی وەك ئینگلیز و ئەمه ریكا 
كە  دەكەن  قایل  توركیاش  بنێن،  حكومەتەدا  بەو  ددان  ئامادەن 

دژایەتیی كورد نەكات.
دیارە جەالل تاڵەبانی ئەم سەربوردەیە دەگێڕێتەوە و یەكەم 
وتووە،.  بارزانی  مەسعوود  بە  ئەمەی  دانیشتنێكدا  لە  جاریش 

تاڵەبانی لەسەر قسەكانی بەردەوام دەبێت و دەڵێت:
كاك مەسعوودیش گوتی: وەاڵ ئەو نامەیە بۆ منیش هاتووە، 
ئیتر ئەو هەواڵە جەوی دانیشتنەكەی گۆڕی و گوتیان، جا باشە، 

كەواتە با ئێمە هەڵبژاردن بكەین.
نازانین،  ناوەڕۆكی  و  سەرچاوە  ئێمە  كە  نامەیە  ئەم 
پەرلەمانی  پاشخانی  خوێندنەوەی  بۆ  گرنگە  سەرچاوەیەكی 
ئێمە  نامەكە،  تەواوی  ناوەڕۆكی  نەزانینی  سەرباری  كوردستان. 

چەند ئاماژەیەكی گرنگمان هەیە:
لە واڵتانی زلهێزەوە یان بە  لە الیەن یەكێك  نامەكە  یەكەم، 
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ناوی ئەوانەوە ئاڕاستە كراوە.
پەیمانی  هەڵبژاردن،  بۆ  هاندان  لە  جگە  نامەكە  دووەم، 
ئاسانكارییەكی گەورە دەدات كە دژایەتینەكردنی توركیایە، ئەمەش 
خۆی بۆ خۆی بەڵگەیە كە نامەكە لە الیەن ئەمه ریكاوە نێرراوە، 
چونكە هیچ واڵتێكی تر نییە هێندە بە ئاسانی بتوانێ پەیمانی وا 
بدات. بەپێی زانیارییەكانی ئەو سەردەمە، توركیا دژ بە ئەنجامدانی 
هەڵبژاردن بوو لە هەرێم. نەوشیروان مستەفا جارێكیان پێی وتم 
وەزارەتی  بۆ  كراین  بانگهێشت  هەڵبژاردندا  یەكەم  ڕۆژگاری  لە 
بردینیانە  وەزارەت  لە  لەوێ  ئەنكەرە؛  لە  توركیا  دەرەوەی 
بچكۆلەی  تری  ژوورێكی  بردینیانە  ژوورەكەدا  لە  ژوورێكەوە، 
بازنەیی داخراوەوە، لەوێدا پێیان وتین كە نابێت هەڵبژاردن ئەنجام 
بدەن. ئەم جۆرە مامەڵەیە ئاماژەیەكی ڕوونە بۆ یاریی سایكۆلۆجی 
و دروستكردنی فشاری دەروونی. سێیەم، ئەمە هەمووی كاتێك 
ڕوو دەدات كە ئێمە لە سەرەتای نەوەدەكانداین كە شەڕی سارد 
و  هاندان  و  پەیامە  ئەم  لە  تێگەیشتن  بۆ  هاتووە.  كۆتایی  تازە 
هۆكارەكانی، دەبێت ساتێك لە دۆخی پاش جەنگی سارد ڕابمێنین. 
چونكە كۆتایی جەنگی سارد و قۆناغی تاكزلهێزیی پاش جەنگی 

سارد قۆناغێكی ناوازەیە لە مێژووی جیهاندا.

دۆخی جیهان لە پاش شەڕی سارددا 
كۆنەكانی  هێزە  بوو،  تەواو  جیهان  دووەمی  جەنگی  كاتێك 
جیهان، وەك ئەڵمانیا، بەریتانیا، فەڕەنسا، هەموویان الواز بوون. 
و  ئەمه ریكا  تایبەت  بە  هەڵدا،  سەریان  نوێ  هێزی  جێگایان  لە 
یەكێتیی سۆڤییەت. دیپلۆماتێكی ئەمه ریكی بە ناوی جۆرج كێنان 
لە 22ی شوباتی ساڵی ١٩٤٦دا تەلەگرامێكی نوێ دەنووسێت كە 
دەقێك  بە  هەروەها  و  دەناسرێت  سارد  جەنگی  دەقی  یەكەم  بە 
كە بنەمای چۆنێتیی مامەڵەی جەنگی ساردی داڕشت. كێنان له و 
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ده قه دا باس لە سنوورداركردنی سۆڤییەت دەكات. لێرەوە چەمكی 
سنوورداركردن، ئیحتیوا یان كۆنتەینمێت هاتە ئاراوە.

لەمیانەی گەشەی ڕەوتی ڕووداوەكان لە دونیادا، دوو ناوەندی 
و  ناوەندی سۆشیالیستی  یەكەم،  ناوەندی  گرنگ سەرهەڵدەده ن: 
ناوەندی دووەم،  بەرەیه یان هەیە.  ئەم  ئەو واڵتانەی كە خولیای 
كەپیتاڵیزم. جەنگی نێوان ئەم دوو سەنتەرە بۆ دەستگرتن بەسەر 
دوو  لەو  هەریەك  چارەنووسی  لەسەر  بڕیار  جیهاندا  ئابووریی 
بوو  دیدی ستالین  ئەمە  دونیاش.  هەموو  هەروەها  دەدات،  هێزە 
بە  ئەمه ریكیی گوت.  لە كرێكارانی  بە گرووپێك  كە ساڵی ١٩2٧ 
جیهان  دووەمی  جەنگی  پاش  لە  سۆڤییەت  كێنان،  جۆرج  دیدی 
پێشنیازی  پێنچ  كێنان  جۆرج  دەژیا.  نۆستالجیایەدا  لەم  هێشتا 
لە  بەرنگاربوونه وه ی سۆڤییەت كە هەمووی  بۆ چۆنێتیی  هەبوو 
چەمكی ئیحتوادا كۆ دەبێتەوە، لە ئاستی پڕوپاگەندە، مامەڵە لەگەڵ 
ئیدارەدانی  چۆنێتیی  هەروەها  لێیان،  داكۆكیكردن  و  تردا  گەالنی 
كەپیتاڵیزم. ساڵی ١٩٤٧، هاری تروومان لەگەڵ هەردوو بەشەكەی 
تروومان  دۆكترینی  بە  كە  وتارەكەی  بووەوە،  كۆ  كۆنگریسدا 
دەناسرێت، پەیمانی ئەوەی دا كە بۆ ئیحتواكردنی باڵوبوونەوەی 
كۆمۆنیزم لە دونیادا، ویالیه تە یەكگرتووەكان لە ڕووی ئابووری 

و سەربازییەوە هەموو شتێك دەكات كە لە توانایدا بێت.
هەنگاوی سێیەم لەم بارەیەوە پالنی مارشاڵ بوو. ئەم پالنە 
بریتی بوو لە تەرخانكردنی بڕی ١٣ بلیۆن دۆالر بۆ بووژاندنەوەی 
ئەورووپای وێرانكراو و دوورخستنەوەی لە ئەگەری هەژموونیی 
سۆڤییەتی. وەك دەبینین، لە هەموو ئەم هەنگاوانەدا ئاماژەیەكی 
ئەوەی  خواستی  ئەمه ریكا  جەنگ،  پاش  كە  هەیە  ئەوە  ڕوونی 
هەبوو كە زیاتر لە دونیادا چاالك بێت، توانای ئابووری و هێزی 
سەربازی بەكار بهێنێت بۆ فەراهەمكردنی ئەم ئامانجە. دەكرێت 
بڵێین كە دۆالر، سوپای ئەمه ریكی لەگەڵ دیموكراسیدا سێ بنەمای 
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هەرە سەرەكیی هێزی ئەمه ریكین.
جگە لە دەستپێكردنی قۆناغێكی نوێ لە سیاسەتی ئەمه ریكادا، 
كە لە دۆكترنی ترووماندا خۆی دەبینێتەوە، ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست 
بوو بە گۆڕەپانی ملمالنێی نێوان دوو زلهیزەكە. چونكە دۆكترینی 
تروومان بە تایبەت باسی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستی كرد وەك جێگای 
بایەخی ئەمه ریكا. ئەمە لە كەیسی توركیا و یۆنان و پاشان واڵتانی 
تری ناوچەكەدا دیارە. هەندێك بیرمەند و مێژوونووسی تر نەوتی 

ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بە بنەمای شەڕی سارد دادەنێن.
 Khalidi, Rashid ( 2009) Sowing crisis : the Cold
Bea� ,War and American dominance in the Middle East
con Press books

ناڕاستەوخۆ  و  ڕاستەوخۆ  ئاستێكدا  چەند  لە  جەنگی سارد 
پەیوەندیی بە دۆزی كوردەوە هەبوو. هەردوو زلهێزی ئەمه ریكا و 
سۆڤییەت وا مامەڵەیان لەگەڵ كەیسی كورد دەكرد كە چۆن وەك 
بهێنن،  بەكاری  یەكتر  بەرامبەر  دانوستان  كارتی  و  فشار  كارتی 
هەروەها بۆ ڕێگریكردن و سنووردانان بۆ قەڵەمڕەوی یەكتر لە 
ناوچەكەدا. لەو سەردەمەدا ئەم هاوكێشەیە زۆر بە سەختی لەسەر 
كورد و دۆزی كورد كەوت. چونكە یەكەم دەرئەنجام لەم جۆرە 
مامەڵەیەوە هەڵی دەهێنجین، ئەوەیە كە پرسی كورد هەرگیز وەك 

پرسی خەڵكێك بۆ مافی خۆیان مامەڵەی لەگەڵدا نەكراوە.
ساڵی ١٩٧٦، كیسنجەر سەردانی بەغدا دەكات و سەعدوون 
حەمادیی وەزیری دەرەوەی عێراق دەبینێت؛ حەمادی باسی ئەو 
ڕاپۆرتەی كەناڵی تەلەفزیونی سی بی ئێس دەهێنێتە ئاراوە كە باس 
لە هاوكاریی سی ئای ئەی بۆ كورد دەكات لە ١٩٧2 بۆ ١٩٧٥. 
بەاڵم  دەكات،  كورد  ڕاستەوخۆی  هاوكاریی  لە  نكۆڵی  كیسنجەر 
ددان بەوەدا دەنێت كە دژ بە هاوكاریی ئێران نەبووە بۆ پرسی 
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كورد، ئەمەش لەبەر ئەوە بووە كە ئەوان، ئەمه ریكاییەكان، وەهایان 
زانیون كە عێراق سەتەالیتی یەكێتیی سۆڤییەتە. بە مانای ئەوەی 
دۆخەكە،  هێوركردنەوەی  بۆ  بلۆكی سۆڤییەتە.  بە  واڵتێكی سەر 
بۆ  باشترمان  تێگەیشتنێكی  ئێستا  دەڵێت،  حەمادی  بە  كیسنجەر 

عێراق هەیە.
 Bryan R. Gibson, 2015. Sold out? us foreign policy,
Macmil� Iraq, the kurds, and the cold war, Palgrave and
lan

شەڕی سارد پرسی كوردی سنووردار كرد و ڕێگر بوو لە 
هەر بەرەوپێشچوونێك. لەم سەردەمەدا هێندە كۆنترۆڵی واڵتان و 
هاوسەنگیی هێز گرنگ بوو، هێندە پرسی دیموكراسی و گۆڕینی 
كاتێكدا  لە  بۆیە  نەبوون.  گرنگ  گەالن  مافی  و  سیستەمی حوكم 
و  سنووردار  و  شاراوە  هەمیشە  بەاڵم  هەبوو،  دەستوەردان 
بە سوودی گشتیی  ئەنجامدا  لە  بوو، كە  سیخوڕی و سەربازی 

خەڵكی كورد نەدەشكایەوە.

پاش جەنگی سارد
تاكە  بە  ئەمه ریكا  بوونی  و  سۆڤییەت  بلۆكی  كۆتایی  بە 
لێرەدا  كرد.  پێ  دەستی  مێژوو  كۆتایی  قۆناغی  دونیا،  زلهێزی 
چەمكی كۆتایی مێژوو زیاتر وەك چەمكێكی سیاسی بەكار دەبەین 
چەمكە  لەم  مەبەستمان  ئەمه ریكادا.  بااڵدەستیی  سەردەمی  لە 
ئەوەیە كە ئەمه ریكا خۆی وەك ئەو هێزە دەبینێ كە لە بەرامبەر 
نەیارەكەیدا سەركەوتوو بوو، ئەم سەركەوتنە تەنها سەركەوتنی 
كاتدا  هەمان  لە  بەڵكو  نەبوو،  سەربازی  و  سیاسی  و  ئابووری 
سەركەوتنی ئایدەلۆژی و جۆری ژیان و ژیار بوو. بۆیە ئەمه ریكا 
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بكات.  هەڵسوكەوت  وەك سەركەوتوویەك  زانی  خۆیی  مافی  بە 
ئەمە لە هەمان كاتدا بە مانای ئەوە دێت كە خۆی وەك باشێك 
خۆی ببینێت، بۆیە بە ساتەوەختێكی لەباری زانی بۆ ئەوەی كە 
سیستەمی خۆی بە دونیادا باڵو بكاتەوە. دیارە لێرەدا مەبەستی 
ئێمە هەڵسەنگاندنی باش و خراپی هیچ كام لە سیستەمەكان نییە، 
بەڵكو زیاتر ئامانجمانە ئەوە بخەینە ڕوو كە واقیعەكە چۆن بوو. 
دیارە دەبێت ئاماژە بۆ ئەوە بكەین كە لە ئاستی فیكریدا چەمكی 
هێگڵەوە  لە  هەیە،  خۆی  تایبەتی  ڕێچكەیەكی  مێژوو،  كۆتایی 
نییە.  ڕێچكەیە  ئەو  مەبەستمان  ئێمە  لیرەدا  بەاڵم  فۆكۆیاما،  هەتا 
ئەمه ریكی  كااڵی  و  سیستەم  و  كەلتوور  باڵوەپێكردنەی  ئەم 
باڵویان  هەرە  كە  وەرگرت،  جیاوازی  شێوازی  و  فۆرم  چەندین 
مانای  بە  كە  دیموكراتیزەیشن  بوو.  دیموكراتیزەیشن  فۆرمی 
خێرانییە.  و  دەستبەجێ  پرۆسەیەكی  دێت،  بەدیموكراسیكردن 
بوارەدا ڕوون  ئەم  زانستی سیاسیی  لە  پاشان  ڕاستیدا وەك  لە 
بووەوە، پرۆسەیەكە پێویستی بە هەنگاوی زۆرە كە تێیدا قۆناغێك 
ببێتە بنەمای قۆناغێكی تر. بە مانایەكی تر، قۆناغبەندییە،  دەبێت 
بە تایبەتی كە ئەم پرۆسەیە لە بەشێك لە عێراقدا گواستنەوە بوو 
لە دیكتاتۆرییەوە بۆ دیموكراسی. ئەم وەرچەرخانە پێویستی بە 
وەرچەرخان هەیە لە ئاستی ئاگایی، كەلتوور، هێنانەئارای دەزگای 
نوێ، نوخبەی نوێ، هەروەها جۆرێكی نوێ لە ئابووری. هەموو 
ئەمانە لەگەڵ دۆخی سیاسی و ئاگایی كورددا بەریەك دەكەوتن.

لە دیكتاتۆرییەوە بۆ دیموكراسی
دیكتاتۆری لە دونیای ئێمەدا وەك ئازار و كێشە و توندوتیژی 
دیاردەیەكی ناسراوە، بەاڵم وەك چەمكێكی فیكری، هێندە باسی 
لە  زیاتر  هەن،  بارەوە  لەم  فیكرییانەی  چەمكە  ئەو  نەكراوە. 
ئەدەبیاتی ڕۆژئاوان. لە دونیای ڕۆژئاوادا دیكتاتۆری دەگەڕێتەوە 
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ساتەوەختی  بە  پەیوەستە  گشتی،  بە  ڕۆمانەكان،  سەردەمی  بۆ 
قەیرانێك  ڕووبەڕووی  سیاسی  سیستەمی  كاتێك  قەیرانەوە. 
بۆ  كەسێكدا  دەستی  لە  دەسەاڵت  كۆكردنەوەی  ئەوا  دەبێته وه ، 
دیكتاتۆر  كێشە،  دروستبوونی  به بێ  و  خێرایی  بە  مامەڵەكردن 
لە  پێویستی. بەم شێوەیە، دیكتاتۆری  بۆ ماوەیەكی كاتی دەبێتە 
سیستەمی ڕۆژئاواییدا بە گشتی دیاردەیەكی كاتی و ساتەوەختی 
ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  دونیای  چاودێرانی  بەاڵم  هەنووكەییە.  و 
دیكتاتۆری لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بەو جۆرە نابینن. لە ڕاستیدا 
بەڵكو  نییە،  كاتی  نەك  دیكتاتۆری  ناوەڕاستدا  ڕۆژهەاڵتی  لە 
سیاسییە.  سیستەمی  بەڕێوەچوونی  جۆری  باوترین  و  زاڵترین 
ڕۆژهەاڵت  نێوان  لە  بەراوردێك  ئەگەر  كە  دەكات  وەها  ئەمەش 
و ڕۆژئاوادا بكەین، ئەوا دیكتاتۆر لە ڕۆژهەاڵت وەك هەمیشەیی 
و ئاسایی دەردەكەوێت و لە ڕۆژئاوا وەك ناچاری و كاتی. ئەم 
ئاساییبوونەی دیكتاتۆر لە ڕۆژهەاڵت تەنها بریتی نییە لە كردار 
بەڵكو ڕەگ و  یان چەند كەسانێك،  تاكەكەسێك  و هەڵسوكەوتی 
مێژوو و كەلتوور و داب و نەریت و بنەما و سیستەمی هەیە. بۆیە 

پرۆسەی دیموكراسی وەرچەرخانێكی پارادیمی یان گشتگیرییە.
بە كورتی، دەتوانین بڵێن لەم ڕووەوە پرۆسەی دیموكراسی 
سیستەمی  داڕشتنی  لە  هەموان  بەشداریكردنی  لە  بریتییە 
لە ڕێگای دەنگدان یان هەر  سیاسیدا. ئەم بەشدارییە نەك تەنها 
ڕووداوێكی تری لەو جۆرەوه ، بەڵكو لە پرۆسەیەكی ڕۆژانەدا. ئەم 
ڕۆژانەبوونەوەی دیموكراسی وەها دەكات كە هەردوو ئەرك و 
ماف پێكەوە لە ژیانی تاكەكاندا گرێ بدرێت و لە ئەنجامدا هاوواڵتی 
بەڵكو  نییە،  ئاسان  دیموكراسی سیستەمێكی  پێیە،  بەم  دی.  بێتە 
بەرپرس  كە  دەكات  ناچار  مرۆڤ  بەوەی  سەختە،  سیستەمێكی 
بێت. لە دیكتاتۆریدا ئەم بەرپرسیارێتییە نەك داوا ناكرێت، بەڵكو 

ڕێگەی پێ نادرێت.
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بونیادنەری  ناوەندێكی  دەبێتە  پەرلەمان  كە  لێرەوەیە 
كوردستان  لە  پەرلەمان  قۆناغەی  ئەم  دیموكراسی.  سیستەمی 
بە باشی هەستی پێ نەكراوە. لێرەدا هەوڵ دەدەین گرنگیی ئەم 

قۆناغە بخەینە بەر چاو.

چۆن بنەماكانی سیستەمێكی دیموكراسی دابڕێژرێت؟
دیموكراسی  دەزگای  یەكەم  وەك  كوردستان  پەرلەمانی 
هەرێمییە  پەرلەمانی  یەكەم  ئەمڕۆش  هەتا  سارد،  جەنگی  پاش 
نێودەوڵەتیدا  ئاستی  لە  ئەم خەسڵەتە  ناوەڕاستدا.  ڕۆژهەاڵتی  لە 
ئاماژەیە بۆ گۆڕینی سیستەمی حوكمڕانی لە عێراقدا، لە سیستەمێكی 
ناوەندییه وە بۆ سیستەمی المەركەزی لە شێوەی فیدڕاڵدا. فیدڕاڵ 
هەمان جۆری سیستەم بوو كە هاوپەیمانان پاش جەنگی دووەمی 
بە  سەپاندیان،  نەمسادا  و  ئەڵمانیا  وەك  واڵتانی  بەسەر  جیهان 
ناتوانێت  واڵتانەدا  ئەو  هەناوی  لە  دەسەاڵتێك  هیچ  كە  جۆرێك، 
گۆڕانكاری لە ئەو سیستەمەدا بكات. ئەم گۆڕانكارییە لە جۆری 
سیستەمی حوكمڕانیدا بە ئامانجی ڕێگرییە لە سەرهەڵدانەوەی ئەو 
جۆرە ڕژێمانە كە دەبنە مەترسی بۆ سەر واڵتانی دەوروبەریان. 
بەاڵم لە هەمان كاتدا بەشێك بوو لە ئەوەی پێی دەوترا نیزامی 
نوێی جیهانی، كە بۆشی باوك پاش جەنگی كەنداو بانگەشەی بۆ 

دەكرد.
لە جەنگی  عێراق  كاتێك  بوو.  ئەڵمانیا  هاوشێوەیەكی  عێراق 
بنەماكانی  هەڵگری  كە  بوو  واڵتێك  بوو،  دەرباز  عێراق-ئێران 
كۆمەڵێك مەترسی بوو: عێراق لە جەنگدا سەركەوتنی بە دەست 
نەهێنا. بەاڵم واڵتێك بوو كە سوپایەكی زەبەالحی یەك ملیۆنی و 
دۆخێكی  لە  كاتدا،  هەمان  لە  هەبوو.  چەكی  زۆری  زەخیرەیەكی 
قەرزباریی زۆردا بوو. ڕژێمی سەدام ڕووبەڕووی كۆمەڵێك ڕاڕایی 
بووەوە لەوەی كە چی بكات. ئایا دەست لە سوپاكەی بەربدات، 
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لە دۆخێكدا كە ئەگەری ئەوە هەبوو ئابووری زیاتر داڕمێ، ئەوا 
دەستبەردان لە سوپا مەترسی بوو. ئەمه ریكاییەكان بە تایبەتی ئەم 
دۆخەیان بە مەترسی دەزانی، چونكە دیكتاتۆرێك بە سوپایەك و 
و سیاسی  ئابووری  كێشەی  ڕووبەڕووی  زۆرەوە  زەخیرەیەكی 

بێتەوە، ئەوا ئەگەری هەیە كە كاری چاوەڕواننەكراو بكات.
كۆمەڵگای  لەسەر  فشار  و  قەرزباری  قەرەبووی  بۆ  عێراق 
كوێتی  كێشەی  دانوستان،  كارتی  بەدەستهێنانی  و  نێودەوڵەتی 
نەوت  لەسەر  كوێتدا  لەگەڵ  عێراق  خیتابی  هەموو  هەڵگیرساند. 
پاشخانەوە  لە  كاتدا،  هەمان  لە  بوو.  خاك  و  نەوت  نرخی  و 
باس لە مێژوو دەكرا. هێرشی عێراق بۆ سه ر كوێت تا ئاستێك 
چاوەڕوانكراو بوو. ئایا ئەم كارە بۆ ئەوە كرا كە عێراق دەست بە 
سەر نەوتی زیاتری ناوچەكەدا بگرێت و بتوانێت دۆخی ئابووری 
ببووژێنێتەوە؟ یان بۆ ئەوەی بوو كە بیكاتە كارتی دانوستان لەگەڵ 
واڵتانی ڕۆژئاوادا وەك ئه وه ی جەالل تاڵەبانی ئاماژەی بۆ دەكات. 
دەخستە  ئەوەی  دۆخێكدا،  هەر  لە  بەاڵم  بێت.  هەردوو  دەكرێت 
یان چەك و  توانای سەربازی  دەبێت سوپای عێراق و  ڕوو كە 
مەترسیی  لە  عێراق  ئەوەی  بۆ  بكرێت،  وێران  عێراق  تەقەمەنیی 
دروستكردنی ناسەقامگیری دوور بخرێتەوە. وەك دەبینین، لێدانی 
سوپای عێراق لە الیەن هاوپەیمانانەوە لە ساتەوەختی جێهێشتنی 
ڕێگای  لە  تەقەمەنییەكانی  و  چەك  وێرانكردنی  پاشان  و  كوێت 
ئابڵووقە و تیمی پشكنینەوە، واڵتانی ڕۆژئاوا بەو ئامانجە گەیشتن 
داڕووخاند.  عێراقیان  دەوڵەتی  و  حكومەت  هەروەها  سوپاو  كە 
وەك  عێراقی  سیاسیی  سیستەمی  نەبوو،  بەس  ئەوەندە  بەاڵم 
مەترسی  مایەی  نازی  سەردەمی  ئەڵمانیای  سیاسیی  سیستەمی 
بوو. بۆیە المەركەزی وەك جۆرێك لە ڕێگری بۆ دروستبوونی 

عێراقێكی بەهێز یان دروستكەری مەترسی هێنراوەتە ئاراوە.
داڕمانی یەكێتیی سۆڤییەت و بلۆكی ڕۆژهەاڵت بە شێوەیەكی 
كە  ئەوەی  كەڵكەڵەی  سەر  خستە  ئەمه ریكاییەكانی  خێرا،  وەها 
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بە  دونیا  و  بكەنەوە  باڵو  دونیادا  بە  ئەمه ریكی  مۆدێلی  چۆن 
وەك  چەمكی  ڕێگای  لە  ئەمه ریكی  مۆدێلی  بكەن.  ئەمه ریكایی 
یان  ئازاد  ئابووریی  و  مرۆڤ  مافی  و  دیموكراسی  و  لیبراڵیزم 
بازاڕەوە بوو. ئەمه ریكاییەكان لەم ڕووەوە هەموو جۆرە توانا و 
هێزێكیان بەكار هێنا. ڕەنگە هیچ كتێبێك یان بیرۆكەیەك هێندەی 
جاڕدانی كۆتایی مێژوو لە الیەن فرانسیس فۆكۆیامای بیرمەندی 
مێژوو  كۆتایی  نەبێت.  ساتەوه ختە  ئەم  دەرخەری  ئەمه ریكییه وە 
بۆ  ئاڵۆزە و ڕەگه كه ی دەگەڕێتەوە  فەلسەفیی  گەرچی چەمكێكی 
بیرمەندی ئەڵمانیی گەورە هێگڵ، بەاڵم فۆكۆیاما لە ڕووی سیاسی 
جۆرەیدا  لەم  مێژوو  كۆتایی  دا.  پێ  برەوی  جیۆپۆلەتیكییەوە  و 
مۆدێلی  زاڵبوونی  و  تر  مۆدێلەكانی  هەموو  شكستی  مانای  بە 
لیبراڵیزم دێت. ئەم زاڵبوونە بە جۆرێكە كە دەتوانێت كۆتایی بە 
ملمالنێ گەورەكان بهێنێت و ئەوەی دەمێنێتەوە، جەنگە ناوخۆییە 
سنووردارەكانە. لە ڕاستیدا لە ئاستی جیهاندا یەكێك لە خەسڵەتە 
زلهێزەكان  ملمالنێی  كە  جیهانی  هەرە سەرەكییەكانی سیستەمی 

بوو، كۆتایی هات.
و  هەرێمی  و  نێودەوڵەتی  پاشخانی  لە  تێگەیشتن  باشتر  بۆ 
سەرهەڵدانی پەرلەمانی كوردستان، دەكرێت بەراوردێك لە نێوان 
ئەورووپای ڕۆژهەاڵت و عێراقدا بكەین لەمیانەی پرۆسەی مامەڵەی 
لە  سارد،  جەنگی  پاش  لە  ئەمه ریكییەكان.  و  ئەورووپایی  هێزە 
بەسەرمایەداریبوونی  پرۆسەی  ڕۆژهەاڵت  ئەورووپای  واڵتانی 
سیستەمی  بەدیموكراسیبوونی  لەگەڵ  ئابووری  سیستەمی 
سیاسیدا دەستی پێ كرد. پرۆسەی بەدیموكراسیبوونی سیستەمی 
یان  دیموكراتیزەكردن  یان  دیموكراتیزەیشن،  دەڵێن  پێی  سیاسی 
شێوەیەكی  بە  كە  نییە  ئەوەمان  بواری  ئێمە  دیموكراتیزەبوون. 
ئەم  هەناوی  لە  بەاڵم  بدوێین،  پرۆسانە  ئەم  كۆی  لە  بەرفراوان 

پرۆسانەدا پرۆسەی پەرلەمان یان پەرلەمانیزم هاتە ئاراوە.
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پەرلەمانتاریزم لە ئەورووپای ڕۆژهەاڵت
سۆڤییەت  یەكێتیی  داڕمانی  پاش  لە  ڕۆژهەاڵت  ئەورووپای 
پێویستی بە ئەوە بوو كە چۆن بنەماكانی سیستەمی سیاسی و 
ئابووریی نوێ دابڕێژێت. پەرلەمان یەكێك بوو لەو دەزگایانەی كە 
لە دەرەوە هان دەدرا، بە تایبەت لە الیەن ئەمه ریكا و ڕۆژئاواوە.

چۆن  كە  دەبینران  وەها  ڕۆژهەاڵتییەكان  ئەورووپاییە 
لە  ئەوەی  نەك  بكەن،  بەرجەستە  لیبراڵیزم  سیستەمی  ئایدیاڵی 
واقیعدا هەیە، وەك بیرمەندێكی ئەمه ریكی دەڵێت: ئەوە بكەن كە 
لە دیدێكی  دەیڵێین، نەك ئەوەی كە دەیكەین. ساڵڤۆی ژیژاكیش 
سیستەمی  لە  دیارە  هەیە.  سەرنجی  هەمان  دەروونشیكارییەوە 
سیاسیدا دوو جۆر لە سیستەمی دەستووری زاڵە كە سیستەمی 
دوانە،  لەم  یەكێك  هەر  هەڵبژاردنی  سەرۆكایەتین.  و  پەرلەمانی 
یەكێكە لە گرنگترین جیاكارییە دەزگاییەكان لە هەناوی سیستەمە 
دیموكراسییەكانی ئەم سەردەمەدا، وەك ئارێند الیپهارت جەختی 

لەسەر دەكاتەوە.
هەموو سیستەمێكی دیموكراسی لە سەرەتای دروستبوونیەوە 
ڕووبەڕووی دوو بنەمای گرنگ دەبێتەوە: یەكەم، جۆری سیستەمی 
دەسەاڵتی  نێوان  لە  پەیوەندییە  شێوازی  دووەمیان  هەڵبژاردنە، 
هەریەك  هەڵبژاردنی  جێبەجێكەردا.  دەسەاڵتی  و  یاساداڕێژەر 
چ  كە  ئەوەی  هۆكاری  دەبێتە  ڕاستەوخۆ  سەرەكییانە  بنەما  لەم 
ئەگەر سیستەمی  بۆ نموونە،  ئاراوە.  دێتە  جۆرە دیموكراسییەك 
هەڵبژاردنی ڕێژەیی لەگەڵ سیستەمی پەرلەمانیدا هەڵبژێررا، ئەوا 
ئەوەی دێتە ئاراوە، سیستەمی تەوافوقی یان سازشكارییە. بۆیە 
هەڵبژاردنی سیستەمی پەرلەمانی یان سەرۆكایەتی یەكێكە لە بنەما 
سەرەكییەكانی سیستەمی دیموكراسی، لە دیموكراسییە نوێیه كاندا 
وەك ئه وه ی الیپهارت و ماتیو شوگارت جەختی لێ دەكەنەوە - 
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.١٩٩٣
باسی  سەر  بێینە  ئەوەی  پێش  دەزانین  پێویستی  بە  لێرەدا 
ئەوەی كە بۆچی سیستەمی پەرلەمانی و پەرلەمانی كارا گونجاوە 
بۆ دیموكراسیی نوێ، لە نێویاندا كوردستانیش، بە خێرایی باسی 
هەر سێ سیستەمی دیموكراسی بكەین كە خۆیان لە سیستەمی 

پەرلەمانی، سەرۆكایەتی لەگەڵ نیمچەسەرۆكایەتیدا دەبیننەوە.
و  سیستەمێك  هەر  باسكردنی  سەر  بێینە  ئەوەی  پێش 
ئەو  لە  باس  دەبێت  سیستەمە،  ئەو  نەگونجاویی  یان  گونجاوی 
دۆخ و زەمینە و قۆناغە مێژووییە بكەین كە پەرلەمان تێیدا دێتە 
ئاراوە و هەوڵ دەدات وەك دەزگایەك دروست بێت و بچەسپێت. 
لە سەرەتادا پێویستمان بە دەستنیشانكردنی كاتەكەیە. هاتنەئارای 
پەرلەمان بە مانای گواستنەوە دێت لە شێوازی سیاسەتكردن لە 
كۆمەڵگای كوردیدا. پەرلەمان لێرەدا بە مانا بەرفراوانەكەی تەنها 
دەزگایەك نییە، بەڵكو سیستەمێكە كە چەندین دەزگای جیاواز لە 
خۆی دەگرێت و لە ژێر چەتری خۆیدا كۆیان دەكاتەوە. لە هەمان 
هاوواڵتی  و  تاك  پەیوەندیی  لەسەر  دەبێت  ڕەنگدانەوەی  كاتدا 
لەگەڵ سیاسەت و كۆمەڵگادا. سیستەمی پەرلەمانی ئەگەر حیزبی 
سیاسی دەكاتە ئەكتەرێكی كاریگەر و بەهێز لە هەناوی سیستەمی 
سیاسی و حوكمڕانیدا، ئەوا لەگەڵ پارتی سیاسیدا دەزگای تری 
دێنێتە  جیاواز  ناوەندی  و  ڕێكخراو  مەدەنی،  كۆمەڵگای  وەك 
بەرفراوانی  پرۆسەی  لە  بەشێك  ببنە  دەدەن  هەوڵ  كە  ئاراوە 

نوێنەرایەتیكردن.

سیستەمی پەرلەمانی و سیستەمی سەرۆكایەتی
سیستەمی پەرلەمانی پرۆسەی هەڵبژاردنی پەرلەمانە لە الیەن 
پارتەی  ئەو  پاشان  كە  سیاسییەوە،  پارتی  ڕێگای  لە  خەڵكەوە، 
حكومەت  دەتوانێت  دەهێنێت،  دەست  بە  كورسی  زۆرترین  كە 



62

بەم  بدرێت.  پێ  دەنگی  پەرلەمانەوە  لە  دەبێت  كە  بكات  دروست 
مافیشی  بۆیە  ده دات،  حكومەت  بە  شەرعییەت  پەرلەمان  پێیە، 
ببێتە  پەرلەمان  كە  دەكات  ئەمەش وەها  لێی وەربگرێتەوە.  هەیە 
بیرمەند  هەندێك  كە  ئاستێك  هەتا  و  سیاسی  سیستەمی  چەقی 
و  یاسا  ئەو  مانایە،  بەو  دەبەن.  ناوی  پەرلەمانی  بە سەروەریی 
بڕیارانەی كە لە پەرلەمانەوە دەردەچن، هیچ ناوەند و هێزی تر 

توانا و دەسەاڵتی ئەوەیان نییە كە ڕەتی بكەنەوە.
كە  دێت  ئەوە  مانای  بە  كاتدا  هەمان  لە  سیستەمە  ئەم 
هەرچەندە كەسی سەرۆكوەزیران ڕۆڵێكی گەورە دەگێڕێت، بەاڵم 
تەنها خاوەن دەسەاڵتی جێبەجێكردنە، كە بەشێكە لە دەسەاڵتەكانی 
حكومەت. دیارە كاتێك حیزبی خاوەن زۆرینەی كورسی حكومەت 
پێك دەهێنێت، ئەوا تێكهەڵكێشێك لە نێوان حكومەت و پەرلەماندا 
هاوڕایی  مایەی  ببێتە  هەمیشە  نییە  مەرج  ئەمە  دەبێت.  دروست 
بە  سەر  پەرلەمان  ئەندامی  ئەگەر  تایبەتی  بە  هاوهەڵوێستی،  و 
ناوچەی هەڵبژاردنی دیاریكراو بوو، ئەوا لە بەرژەوەندیی بازنەی 
دەبێت  ناچار  دەنگدەرانی،  بەرژەوەندیی  لە  و  هەڵبژاردنەكەی 
ئەمە  ببێتەوە،  خۆشی  سیاسییەكەی  پارتە  ئەندامی  ڕووبەڕووی 

ئەگەر ئەندامی پەرلەمان زیاتر لە خولێك ئەندام بوو.
وەك دەردەكەوێت، سیستەمی پەرلەمانی، لە ڕووی تیۆرییەوە، 
هەمان  لە  بەهێز.  سیاسیی  پارتی  هاتنەئارای  هۆكاری  دەبێتە 
كاتدا بڕیاردان زیاتر ناوەندی دەبێت. لە ڕووی ئیدارییەوە زیاتر 
هایراركییە. بۆیە سیستەمی پەرلەمانی زیاتر سیستەمێكی دەزگاییە. 

لە كاتێكدا سیستەمی سەرۆكایەتی سیستەمێكی شەخسییە.
لە سیستەمی سەرۆكایەتیدا، كاتێك سەرۆك جیاواز دەبێت لە 
پارتی سیاسی و كەسایەتییەكی بەهێزی دەبێت، ئەوا لە ئەنجامدا 
پارتە  ناو  لە  كێشە  دروستبوونی  و  پەرتبوون  هۆكاری  دەبێتە 
سیاسییەكەیدا. ئەمە بە گشتی لە هەناوی ئەو پارتە سیاسییانەدا 
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باوە كە لە خەتی چەپن. لە دۆخی وەهادا ڕەنگە جیاوازی لە نێوان 
هۆكاری  ببێتە  ئەنجامدا  لە  و  ئاراوە  بێتە  پەرلەماندا  و  سەرۆك 

پەككەوتنی سیستەمی سیاسی یان حوكمڕانی.
لە الیەكی ترەوە، وەها بیر لە سیستەمی پەرلەمانی دەكرێتەوە 
كە بە هۆی پەرتبوونی دەسەاڵتەكانه وە تێیدا، زانیاریی زیاتر بێتە 
دەسەاڵتەكانەوە  پەرتیی  هۆی  بە  چونكە  گشتییەوە،  بواری  نێو 
لە  هەروەها  دەبێت،  دروست  دەسەاڵتەكاندا  نێوان  لە  جیاوازی 
ملمالنێیانە  جیاوازیی  ئەم   ، ئاراوە  دێتە  ملمالنێ  جیاوازیدا  كاتی 
زانیاری  فەرمی،  بە  یان  ئەنقەست  بە  كە  ئەوەی  هۆكاری  دەبنە 
تەنها  ئەمە  ناكرێت  ڕاستیدا  لە  بەاڵم  گشتییەوە.  بواری  نێو  بێتە 
وەك باشە تەماشا بكرێت. هەندێك جار كاتێك لە ماوەیه كی كەمدا 
زانیارییه كی زۆر ده رده كه وێت، یان كێبڕكێی دەسەاڵتەكان دەبنە 
ئەوا  یەكتر،  لەسەر  زانیاری  باڵوكردنەوەی  و  دركاندن  هۆكاری 
ڕەنگە لەبری ئاگاداربوونی خەڵكی و زانیاریدان بە بواری گشتی، 
بە پێچەوانەوە، خەڵك زیاتر تووشی زۆرزانیاری و سەرلێشێوان 
و  چۆنێتی  بەاڵم  گرنگە،  زانیاری  بوونی  هه رچه ندە  بۆیە  ببن. 

شێوازی باڵوكردنەوەیشی گرنگن.
بە گشتی، الیەنگرانی سیستەمی سەرۆكایەتی وەها داكۆكی 
خۆی  و  سەقامگیرە  سیستەمێكی  كە  دەكەن  سیستەمەكەیان  لە 
ئەمە  پەرلەمانی  سیستەمی  الیەنگرانی  بەاڵم  دەكاتەوە.  دووبارە 
بە كێشە دەزانن، چونكە وەهای دەبینن كە ڕێگرە لە هاتنەئارای 
كرۆكی  و  پێداویستی  گۆڕانكاری  ئەمانەوە  الی  بە  گۆڕانكاری. 
حوكمڕانییە، بۆیە دەبێت سیستەمەكە وەها بێت كە كراوە بێت بۆ 
گۆڕانكاری، نەك لەژێر دروشمی سەقامگیریدا ڕێگری لە هەموو 

گۆڕانكارییەك بكات.
لە  پەرلەمانەكان  كرد،  بۆ  ئاماژەمان  تردا  جێگای  لە  وەك 
قسە  ئەستەمە  بۆیە  جیاوازن،  ناوەندەكاندا  و  كەلتوور  هەناوی 



64

لەسەر تیۆرێكی گشتی بۆ پەرلەمان یان سیستەمی سیاسی بكرێت، 
جا ئیتر لە هەر جێگایەك بێت. پەرلەمان لە دونیایەكی وەك دونیای 
ئێمەدا هێندە ڕۆڵی دروستكەر و بونیادنەری توخمەكانی سیستەمی 
سیاسی دەبینێت، هێندە ڕۆڵی حوكمڕان نابینێت. ئەمە مانای ئەوە 
نییە كە دەبێت وەها بێت، بەاڵم ڕۆڵی بونیادنەر ڕۆڵێكی ئێجگار 
گرنگە، كە بەبێ بونیادنان حوكمڕانی ئەستەمە. ئەمەش ئامانجی 
ئەمه ریكا و واڵتانی ترە لە پشتیوانیكردنی سیستەمی پەرلەمانی لە 

جێگاكانی تری دونیادا.
ئەوا  پەرلەمانیدایە،  سیستەمی  هەناوی  لە  كاتێك  پەرلەمان 
ڕۆڵی كۆكەرەوەی هەموو پێكهاتەكانی ناو كۆمەڵگا دەبینێت. ئەم 
پێكەوەبوون  سیستەمەكانی  كە  كۆمەڵگایانەی  ئەو  بۆ  خەسڵەتە، 
تێیاندا الوازن، وەك ناسیونالیزم، پانتایی گشتی، میدیا، كەلتووری 
پێكەوەبوون و زۆر بواری تر، ئەوا پەرلەمان ڕۆڵی هەموو ئەمانە 
دەبینێت. بەئاگابوون لەم ڕۆڵە وا دەكات كە پەرلەمان تەنها ئامێری 
هەناوی سیستەمێك نەبێت، بەڵكو دەزگایەكی بەرهەمهێنی نوخبەی 
سیاسی، بەهای سیاسی، ئاگایی گشتی، پێكەوەبوونی كۆمەاڵیەتی 
و زاڵبوون بەسەر بەربەست و ڕێگرە نامۆدێرن و پەرتكەرەكاندا 
بێت. بەم پێیە، پەرلەمان دەبێت وەك چەترێك وابێت. لە ڕابوردوودا 
چاالكوانان و بیرمەندانی سیاسی ئەم ڕۆڵەیان بە سوپا و جێگایەكی 
وەك ڕەبایە سپارد هەتا كەسە جیاوازەكانی ناو كۆمەڵگا بە یەكتر 
بناسێنێت و بەسەر ڕێگرە خێڵەكی و كۆمەاڵیەتی و جوگرافییەكاندا 
زاڵ بێت. بەاڵم پەرلەمان دەتوانێت لەم ڕووەوە ڕۆڵێكی كاریگەرتر 
و باشتر ببینێت. بۆیە گرنگە پەرلەمان جێگای كۆكردنەوەی ناوچە 
جوگرافی و پێكهاتە جیاواەزكان و چین و تویژەكانی كۆمەڵگا بێت.
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بە پوختی، بۆچی سیستەمی پەرلەمانی بە باشتر دادەنرێت لە 
سیستەمەكانی تر؟

هاتنەئارای  هۆكاری  دەبێتە  پەرلەمانی  سیستەمی  یەكەم، 
پارتی سیاسیی بەهێز. ئەمەش وەها دەبینرێت كە دەبێتە هۆكاری 
ئاگاییەوە  بە  دەبێت  دەرئەنجامە  ئەم  بڕیار.  بەسیستەماتیكبوونی 

مامەڵەی لەگەڵدا بكرێت.
پێچەوانەی سیستەمی سەرۆكایەتییەوە، سیستەمی  بە  دوو، 

پەرلەمانی پێكەوەكاركردن بەهێز دەكات.
سێیەم، پەیوەندییەكی باشتری نێوان خەڵك و فەرمانبەران لە 

دەزگا جیاوازەكانی حكومەتدا به دی دێنێت.
چوارەم، بەرپرسیارێتی بۆ دەنگدەر و وەاڵمدانەوەی خواستی 

دەنگدەر باشترە.
پێنجەم، توانای گونجان لەگەڵ دۆخ و گۆڕانكاری تێیدا باشترە.

شەشەم، پانتایی سیاسی زیاتر دەزگاییە.
بڕیار  باشتر  پەرلەمانیدا  سیستەمی  لە  بەرپرس  حەوتەم، 

دەدات و یەكالییكەرەوەیە.

نوێنەرایەتیكردن
نوێنەرایەتییەوە جێبەجێ  پرۆسەی  ڕێگای  لە  ئەمانە  هەموو 

دەبن. بۆیە لێرەدا دەبێت ساتێك لەسەر نوێنەرایەتی ڕابوه ستین.
چەمكە  نوێنەرایەتی،  چەمكی  لە  باشترتێگەیشتن  بۆ  ڕەنگە 
وەك  ڕی  ڕیپرەزێنتەیشنە.  ئەویش  كە  وەربگرین  ئینگلیزییەكەی 
پێشگرێك بە مانای سەرلەنوێ، بەم پێیە ڕیپرەزێنتەیشن بە مانای 

سەرلەنوێ ئامادەكردنەوەی نوێنەرایەتیكراو دێت.
چوارچێوەیەكی  لە  نوێنەرایەتی  پرۆسەی  ئەوەی  بۆ 

دیموكراسیدا بە ڕێوە بچێت، كۆمەڵێك پێویستە مەرج هەبن:
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بوونێكی  نوێنەرایەتیكراو  و  نوێنەر  هەردوو  دەبێت  یەكەم، 
ناتوانێت  نوێنەر  هەبێت.  سەربەخۆیان  یان  ئۆتۆنۆمۆس 
ئۆرگانی  شێوەیەكی  بە  یان  بكات  كۆنترۆڵ  نوێنەرایەتیكراو 
نوێنەر  نێوان  لە  سەربەخۆییی  ئەگەر  چونكە  بگرێتەوە.  جێگەی 
ئاراوە،  نایەتە  نوێنەرایەتی  پرۆسەی  نەبێت،  نوێنەرایەتیكراودا  و 
بەئاگا  لەوە  دەبێت  كاتدا  هەمان  لە  بەاڵم  كۆنترۆڵكردنە.  بەڵكو 
یەكتر  نوێنەرایەتیی  ئۆتۆنۆمۆس  الیەنی  دوو  ئەستەمە  كە  بین 
سیستەمی  هەناوی  لە  موستەحیل  لە  جۆرێك  پێیە،  بەم  بكەن. 
نوێنەرایەتیكردندا هەیە. بۆیە هەمیشە پێویستی بە پێداچوونەوە و 

هەڵسەنگاندن و چاودێری هەیە.
پرسی نوێنەرایەتیكردن پرسێكی ئاڵۆزە. ئەندامی پەرلەمان لە 
یەك كاتدا نوێنەرایەتیی چەند بوونێك دەكات. ئەندامی پەرلەمان 
نوێنەری حیزبە، نوێنەری ناوچەیەك یان بازنەی هەڵبژاردنەكەیەتی، 
لە  بێت.  خەڵكەكەی  گشتیی  چاكەی  نوێنەری  دەبێت  هەروەها 
بۆ  هەن  چەمك  و  مۆدێل  كۆمەڵێك  گشتی  بە  سیاسیدا  زانستی 
پرسی نوێنەرایەتی. لە نێو ئه مانه شدا دوو چەمكیان زۆر باڵون. 
نوێنەرایەتیكردنی  لە  بریتییە  كە  “ترەستی”یە  چەمكی  یه كه میان 
جۆرە  و  دیدە  ئەم  ڕەگی  بااڵ.  بەرژەوەندیی  یان  گشتی  چاكەی 
بیرمەندی  و  پەرلەمان  ئەندام  بۆ  دەگەڕێتەوە  نوێنەرایەتی  لە 
ئینگلیزی، ئێدمۆند بێرك لە سەدەی هەژدە. بێرك داوا لە ئەندام 
پەرلەمان دەكات كە نوێنەری گەلەكەی یان خەڵكەكەی بێت، نەك 
نوێنەری بازنەی هەڵبژاردن. ئەمە لە هەمان كاتدا بە مانای ئەوە 
بە  نەك  بكات،  بااڵ  بەهای  نوێنەرایەتیی  دەبێت  نوێنەر  كە  دێت 
تەنها خواستی بازنەی هەڵبژاردنەكەی. بەم پێیە، ئەندامی پەرلەمان 
دەبێت بە پشتبەستن بە ئاگایی خۆی كارەكانی بكات، نەك تەنها 

بیری لە الی بەرژەوەندیی تەسكی بازنەی هەڵبژاردنەكەی بێت.
جۆری دووەم پێی دەوترێت دیلەگەیت یان شاندی. ئەم جۆرە 
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ئەوەیە  دیلەگەیت  لە  مەبەست  ترەستییە.  پێچەوانەی  تەواوی  بە 
بازنەی  خەڵكانی  یان  دەنگدەرەكەی  ئەوەیە  نوێنەر  ئەركی  كە 
پەرلەمان  ئەندامی  پێیە،  بەم  دیاری دەكەن.  بۆی  هەڵبژاردنەكەی 
و  خواست  هەمیشە  و  بێت  بازنەكەیدا  خەمی  لە  تەنها  دەبێت 
بەاڵم  بڕیاردانی.  پێوەری  بكاتە  هەڵبژاردنەكەی  بازنەی  ئامانجی 
مامەڵە  تەنها  پەرلەماندا  وەك  دەزگایەكی  لە  پەرلەمان  ئەندامی 
لەگەڵ ئەو بوارانە یان یاسایانەدا ناكات كە پەیوستن بە بازنەی 
پەیوەست  بوارێك  كاتێك  دەبێت  چی  كەواتە  هەڵبژاردنەكەیەوە. 
یاسایەك  یان  پەرلەمانەوە،  ئەندام  هەڵبژاردنی  بازنەی  بە  نییە 
نییە.  گرنگ  پەرلەمانەوە  ئەندام  هەڵبژاردنی  بازنەی  الی  بە  كە 
لێرەدا ڕووبەڕووی جۆری سێیەمی نوێنەرایەتی دەبینەوە كە پێی 
دەڵێن پۆلیتیكۆ یان سیاسییانە. وەك لە ناوەكەیدا دیارە، پۆلیتیكۆ 
مانای ئەوەیە كە ئەندام پەرلەمان سیاسییانە دەنگ دەدات، ئەویش 
لەگەڵ  پەیوەندیی  و  كێشەكان  و  یاسا  جۆری  لەسەر  وەستاوە 
بازنەی هەڵبژاردنەكەیدا. نوێنەرایەتی لە سااڵنی ڕابوردوودا زیاتر 
كار و توێژینەوەی لەسەر كراوە، هەروەها نوێنەرایەتی خۆی وەك 
زیاتر جەختی  لێرەدا  ئێمە  ئەوەی  بووە.  ئاڵۆز  زیاتر  دیاردەیەك 
لەسەر دەكەینەوە، نوێنەرایەتی پەرلەمانە، چونكە چەندین جۆری 

تری نوێنەرایەتی هەن.
هەیە:  بنەمای  گشتی سێ  بە  دیموكراسی  نوێنەرایەتیكردنی 
بەم  بێت.  ڕێگەپێدراو  نوێنەرایەتكراوەوە  الیەن  لە  نوێنەر  دەبێت 
نوێنەری  یان  بدات  دەنگ  بە خواستی خۆی  نوێنەر  دەبێت  پێیە، 
خۆی هەڵبژێرێت. بوونی هەر جۆرێك لە ناچاری و فشار پرۆسەی 
نوێنەرایەتیكردن دەخاتە ژێر گومانەوە. دووەم، دەبێت هەڵسوكەوتی 
نوێنەر بە جۆرێك بێت كە لە بەرژەوەندیی نوێنەرایەتیكراودا بێت. 
سێیەم،  بێت.  ئاشكرا  نوێنەر  كاری  پێویستە  لەمە،  دڵنیابوون  بۆ 
پەیوەندیی  هەتا  هەبێت  ئامرازی  و  ڕێگا  نوێنەرایەتیكراو  دەبێت 
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لەگەڵ نوێنەرانیدا هەبێت و بتوانێت بەرپرسیاری بكات.
نوێنەرایەتیكردن لە دونیادا هەتا دێت قورستر و پڕكێشەتر 
بۆ  داوە.  ڕوویان  بوارەدا  لەم  زۆر  گۆڕانكاریی  چونكە  دەبێت، 
نموونە، خواستی خەڵك زیادی كردووە. هەتا خواست زیاتر بێت، 
نوێنەرایەتی سەختتر دەبێت. لە هەمان كاتدا ئاگایی جەماوەر وەك 
جاران نییە. بە زیاتربوونی ئاگایی و هەبوونی زانیاری، دیسانەوە 
خێرایی  كاتدا  هەمان  لە  دەبێت.  سەختتر  نوێنەرایەتی  پرۆسەی 
كێشەیەكی گەورەیە. لە كاتێكدا خەڵك دەخوازن هەتا دێت خێراتر 
خێراییە  بەو  دامودەزگاكان  و  حكومەت  ڕاپەڕێنن،  كارەكانیان 
دیسانەوە  نوێنەرایەتی  پرسی  كە  دەكات  وا  ئەمەش  ناگۆڕێن، 
هەڵبژاردنەوە،  سیستەمی  هۆی  بە  كوردستان،  لە  بێت.  سەخت 
بوونی  ڕەنگە  ناناسن.  خۆیان  نوێنەرەكانی  ڕاستەوخۆ  خەڵكی 
لە  نوێنەر  كە  بێت،  سوودمەند  بارەوە  لەم  تێكەاڵو  سیستەمێكی 
هەردوو ئاستی كوردستان و هەروەها ئاستی بازنەی هەڵبژاردندا 

هەڵببژێررێت، هەتا خواستی ناوچەیی و گشتی تێكەڵ بكرێت.

گەشەی پەرلەمانی
گەشە  ئاستێكدا  چەند  لە  دەبێت  دەزگایەك  وەك  پەرلەمان 
سێیەم،  ئاگایی،  ئاستی  دووەم،  دەزگایی،  ئاستی  یەكەم  بكات: 
دروستبوونی  پاش  لە  كوردستان  پەرلەمانی  سیاسی.  ئاستی 
پارتە  تووشی گەورەترین قەیران كە شەڕی ناوخۆ بوو. پاشان 
كاریان  حكومەت  خاوەن  پارتی  دوو  وەك  زیاتر  سیاسییەكان 
دەكرد، نەك وەك دوو پارتی سیاسیی بەشدار لە حكومەتدا. ئەم 
نەبوونی جیاوازییەی نێوان پارتی سیاسی و دەزگاكان حكومەت، 
گەشەی  و  پەرلەمان  كاری  كە  كرد  وای  پەرلەمان،  نێویاندا  لە 
پەرلەمان سەخت بێت. هەتا پارتی سیاسی بەهێز بێت، پەرلەمان 

الواز دەبێت.
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زۆری  كاتێكی  كوردستان  پەرلەمانی  ترەوە،  الیەكی  لە 
بنەمای  نا،  بونیاد  پەرلەمانی  سەرەكییەكانی  بنەما  هەتا  ویست 
هەرە سەرەكییش ئۆپۆزسیۆنە. پێش دروستبوونی ئۆپۆزسیۆن و 
بەتایبەتی بزووتنەوەی گۆڕان، پاڵنەرێكی بەهێزی ناوخۆیی نەبوو 
ڕۆژهەاڵت،  ئەورووپای  لە  پەرلەمان.  گەشەی  بۆ  فشاركردن  بۆ 
پرۆسەی  و  ئەورووپا  پەرلەمانی  هەبوونی  پێچەوانەوە،  بە 
بەئەندامبوونی واڵتانی ڕۆژهەاڵتی ئەورووپا پاڵنەرێكی سەرەكی 
بوو بۆ گەشەی پەرلەمان. نەبوونی فشاری ناوخۆیی و دەرەكی 
بۆ گەشەی پەرلەمان وای كرد كە گەشەی ئەم دەزگایە هاوتای 
دەزگاكانی تر نەبێت. وەك لە خوارەوە ڕوونی دەكەینەوە، گەشەی 
بنەمای  سەرەكییەكانی  هەرە  كۆڵەكە  لە  یەكێكە  دەزگایە  ئەم 
حوكمڕانی لە ناوەوە و دەرەوەدا. بۆیە دەبێت ئەم دەزگایە بكرێتە 
شوناسی دەسەاڵتی هەرێم، هەتا لە حكومەتەكانی تری ناوچەكەی 
جودا بكاتەوە. ئەم جوداییە لە زۆر ڕووەوە مایەی بەرهەمهێنانی 
هێز دەبێت. توانای خۆجوداكردنەوە یەكێكە لە بنەماكانی دەركەوتن، 
بەدەستهێنانی پشتیوانی و شەرعییەت، هەموو ئەو خەسڵەتانەی 
كە هەرێم بە ڕاده یه كی زۆر پێویستی پێیانە بۆ پەیوەندیكردن بە 

دونیاوە و هەروەها بۆ مانەوە.

گرنگیی پەرلەمانی كوردستان
پەرلەمانی كوردستان ئەو ناوەندەیە كە سەرچاوەی یاسایە 
هەرێمی  بۆ  یاساداڕشتن  مافی  پێدانی  كوردستاندا.  هەرێمی  لە 
كوردستان، سەرچاوەیەكی گەورەی هێزە بۆ سیستەمی حوكمڕانی 
دەزگایەكی  وەك  كاتێكدا  لە  پەرلەمان  كوردستان..  هەرێمی  لە 
ئەو  كاتدا دەزگایەكە كە  لە هەمان  یاساداڕێژەر دەبینرێت، بەاڵم 
ئەم  لەمیانەی  كە  دەبەخشێت  كوردستان  هەرێمی  بە  توانایە 
پرۆسەیەدا خەڵك و حكومەت پێكەوە گرێ بدات. ئەم سەرچاوەی 
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لە  وەك  چونكە  گرنگە.  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  بۆ  هێزە 
حكومەتێكی  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  دیارە،  ناوەكەیدا 
حكومەت  بۆ  گەورەیە  سنووردارییەكی  هەرێمیبوون  هەرێمییە. 
و  یاساداڕشتن  توانای  ڕێگای  لە  پەرلەمان  بەاڵم  كوردستان.  لە 
نوێنەرایەتیی خەڵك و بوونی پرۆسەی دیموكراسی و بەشداریی 
تر،  مانایەكی  بە  ئۆپۆزسیۆندا،  لە  چ  حكومەتدا،  لە  چ  هەموان، 
هەبوونی پانتاییەك بۆ كۆبوونەوەی هەموو هێزە سیاسییەكان، ئەو 
پاشخانە بە هەرێم دەبەخشێت كە هەرێم تەنها حكومەتێكی ئیداری 
نییە لە هەناوی عێراقدا، بەڵكو لەمیانەی پرۆسەی نوێنەرایەتی و 
دیموكراسییەوە بە ناوی خەڵكی كوردستانەوە قسە دەكات. ئەمەش 
پێگەیەكی گرنگ دەداتە پەرلەمان لە نێو جوگرافیای پرسی كورد 
و دۆخی سیاسیی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا. هەرچەندە ئەم توانایە 
وەك پێویست سوودی لێ وەرنەگیراوە، بەاڵم وەك ئەگەرێك یان 

توانایەكی پەنهان بوونی هەیە.
یاسایی  دەنگێكی  هەرێم،  بۆ  یاسایی  توانای  هەبوونی 
دەبەخشێتە بەشێك لە خەڵكی كورد لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست كە 
هیچ ناوەند و دەزگا و پێگەیەكی تریان نییە تا ڕاستەوخۆ ئەم ماف 
و توانای یاساداڕشتنەیان پێ ببەخشێت. بە هەبوونی مافێكی باش 
بۆ كورد لە دەستووری عێراقیدا، ئەم مافی یاساداڕشتنە هێندەی 

تر بەهێزی دەكات.
پێداویستی و  بنەمای  لەسەر  یاساداڕشتن،  توانای  هەبوونی 
بەرژەوەندی و دید و ژیاری خەڵكی كوردستان، توانایەكی نوێیە، 
نەك تەنها بۆ خۆماڵیكردنی بەڕێوەبردن، كە بوارێكی ئێجگار گرنگە، 
دیپلۆماسیی  پرسی  لە  دونیا.  دواندنی  و  ئامادەبوون  بۆ  بەڵكو 
پەرلەمانیدا بە تایبەت باسی ئەم پرسە دەكەین. بەاڵم لێرەدا زیاتر 

ئێستێك لەسەر بایەخی پەرلەمان بە گشتی دەكەین.



71

ڕەهەندی كوردی
كورد، وەك گەالنی تری ناوچەكە، لە سه دەی ڕابوردوودا لە 
هەوڵی ئەوەدا بووە ببێتە نەتەوە. ئەم گواستنەوەیە كارێكی ئاسان 
نەبووە، هەروەها بۆ ئەوانی تریش ئاسان نەبووە. لە كاتێكدا كە 
لە  ئامادەیی  نییە، چونكە  ئاسان  بۆ كورد  نەتەوەبوون  پرۆسەی 
دونیادا نییە و ناتوانێت داكۆكی لە خۆی بكات و ددانپێدانەنراوە، 
ئەوا ئه وە پەرلەمانە كە وەك دەزگایەكی مۆدێرن دەتوانێت بەشێك 

لەم ئەركە بەجێ بهێنێت.
هەموو كۆمەڵگایەك لە  پێکهاتەو گروپ و چین و توێژی جیاواز 
پێك هاتووە، جیاوازی باوەڕ، چین، خواست، شوێن، دید. گەر ئەم 
جیاوازانە ڕێك بخرێن، ئەوا سەرچاوەی هێزن، نەك الوازی. بۆیە 
سیستەمی پەرلەمانی لە كرۆكدا بە مانای ئەوە دێت كە پێكەوەبوونە 
و  گۆڕا  بەردەوام  پێكەوەبوونەدا  پرۆسەی  لەم  جیاوازەوە.  بە 
دەستاودەستكردنیی  لە  بریتییە  گۆڕاو  دێنەوە.  بەرهەم  نەگۆڕاو 
سیاسی لە ڕێگای هەڵبژاردنەوە، دید و بەرنامەی سیاسیی جیاواز. 
بەاڵم نەگۆڕ بریتییە لە دەستوور، دەزگا لەگەڵ سیستەمدا. بەاڵم 
هەموو  هەیە.  خۆیان  گۆڕانكاریی  و  گەشە  پرۆسەی  ئەمانیش 
كۆمەڵگایەك بۆ ئەوەی سەقامگیر بێت و توانای گەشەی هەبێت، ئەم 
دوو بنەمای گۆڕاو و نەگۆڕاوە پێویستن. پەرلەمان ئەو دەزگایەیە 
كاتدا  هەمان  لە  دەكات،  دابین  نەگۆڕاو  و  گۆڕاو  هەردوو  كە 
پێكەوەبوون بۆ جیاوازەكان دروست دەكات. پارتی سیاسی چ لە 
حكومەتدابێت یان لە ئۆپۆزسیۆندا، لە هەناوی پەرلەماندا پێكەوەن. 
زیاتره . چونكە  كاری  بە  پێویستی  ئۆپۆزسیۆنبوون  لێرەدا  دیارە 
هەموو سات و سەردەم و قۆناغێك پێویستی بە ئۆپۆزسیۆنبوون 
لە  پێكەوەبوونە  ئەم  هەیە.  جیاواز  ئۆپۆزسیۆنیی  پەیوەندیی  و 
ناوەندێكدا سەرباری جیاوازییەكان بۆ گەلێك كە هێشتا دەرفەتی 
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ئەوەی نییە بە شێوازێكی سەردەمییانە ببیتە نەتەوە، هەنگاوێكی 
گرنگە. یەكێك لە الیەنە هەرە گرنگەكانی ئەم پرۆسەیە بریتییە لە 
زاڵبوون و لە ئەنجامدا تێپەڕاندنی شەڕی ناوخۆی كوردی. شەڕی 
و  ئاڵۆزترین  لە  ئەمڕۆ  هەیە،  قۆناغی  چەندین  كوردی  ناوخۆی 
سەركردەی  الیەن  لە  پەرلەمان  ئەگەر  قۆناغیدایە.  هەستیارترین 
ببرێت  ئاڕاستەیەدا  بەو  نیشتمانییەوە  ئاگاییەكی  بە  سیاسییەوە 
دۆخی  دەتوانێت  ئەوا  بكات،  دابین  سەقامگیری  و  پێكەوەیی  كە 
سیاسیی كوردی لە نەبوونی هاوبەشەوە بگوێزێتەوە بۆ قۆناغێك 
تێیدا هاوبەشی و جیاوازی بە جودا بوونیان هەبێت. هەموو  كە 
پرۆسەیەكی سیاسی لە هەناوی كایه یەكی سیاسیدا پێویستی بە 
ئەوەیە كە هاوبەش و جیاوازەكان دیاری بكات و لە یەكیان جودا 

بكاتەوە. ئەمە نزیكە لە گۆڕاو و نەگۆڕاوەوە، بەاڵم جودایە.
پەرلەمان لە ئاستی ناوخۆی كۆمەڵگای كوردی و سیاسەتی 
نوێبوونەوەی  وەك  هەیە،  تری  سوودی  كۆمەڵێك  نیشتمانیدا 
دروستبوونی  ژیان،  بوارەكانی  بەیاساییبوونی  نوخبەی سیاسی، 
پەیوەندیی نێوان خەڵك و حكومەت. لە هەمان كاتدا، ئەگەر بێت 
و سیستەمی سیاسی پەرلەمانی بێت، ئەوا سەروەریی پەرلەمانی 

دێتە ئاراوە كە دەبێتە بەردی بناغەی حوكمی یاسا.
دەبێت  ئەوا  بچەسپێت،  پەرلەمانی  سەروەریی  ئەگەر  دیارە 
سیستەمی هەڵبژاردنی بگۆڕرێت بەوەی دەرفەت بڕەخسێنێت بۆ 
چونكە  پەرلەمانەوە،  ناو  بێنە  هەتا  كۆمەاڵیەتی  توێژێكی  هەموو 
نییە بۆ خەڵكی  ئاسان  لە كۆمەڵگایەكی وەك كۆمەڵگای كوردیدا 

شارەزا تا لە هەڵبژاردن و كایەی سیاسیدا سەركەوتوو بن.
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ڕەهەندی عێراقی
عێراقدا،  هەناوی  لە  كوردستان  پەرلەمانی  هەبوونی 
كوردستان.  هەرێمی  دەداتە  شەرعی  و  یاسایی  سەربەخۆیی 
مەبەستم  بەڵكو  نییە،  ئایینی  ڕەهەندی  شەرعی،  لە  مەبەستمان 
لە  بریتییە  سیاسی  شەرعییەتی  خەڵكە.  ڕەزامه ندیی  و  پاڵپشتی 
نوخبەی  كە  كارانەی  ئەو  بە  زۆرینەیان  یان  خەڵك  ڕازیبوونی 
كاتێكدا  لە  شەرعییە  و  یاسایی  پاشخانە  ئەم  ده یانكات.  سیاسی 
سەرچاوەی هێزە، لە هەمان كاتدا هاوتاییەك دەدات بە هەرێم لە 

بەرامبەر بەغدادا.
ببینین،  عێراقیدا  دەوڵەتی  گەشەی  لەمیانەی  پرسە  ئەم  گەر 
دەبینین كە مێژووی دەوڵەتی عێراق بە گشتی مێژووی دەوڵەتێكی 
ناوەندییە كە ئامانجی ئەوە بووە لە ڕێگای سوپا و قوتابخانەوە 
بە  پرۆسەیە  ئەم  بەاڵم  بكات،  دروست  دەوڵەتەكەی  بۆ  خەڵكێك 
كرد،  باسمان  سەرەوە  لە  وەك  بۆیە  هات.  كۆتایی  دیكتاتۆری 
سارد،  جەنگی  پاش  عێراقی  یان  ئەمه ریكی  سەردەمی  عێراقی 
عێراقێكی فرەناوەند و فرەگەل و فرەكەلتوورە، بۆیە بۆ چەسپاندن 
و درێژەدان بەم فرەییە، دەبێت دەزگای نوێنەرایەتی و حكومەتی 
پرۆسەیەیە.  ئەم  بەرجەستەكەری  پەرلەمان  كە  هەبن،  هەرێمی 
لە هەمان كاتدا بوونی پەرلەمانیش حكومەتی هەرێم لە ناودێكی 
جێبەجێكەرەوە دەگۆڕێت بۆ حكومەت. بۆ نموونە، ئەگەر هەرێم 
پەرلەمانی نەبێت، ناتوانین ناوی بنێین حكومەت، چونكە ئەو كاتە 
دەبێتە ناوەندێكی جێبەجێكەر بۆ یاسا و بڕیارەكانی ناوەندێكی تر.

ڕەهەندی هەرێمی و نێودەوڵەتی
دوورودرێژی  و  وردی  بە  تردا  جێگای  لە  ئەوەی  لەبەر 
لەسەر  قسەی  كورتی  بە  لێرەدا  كردووە،  بوارەمان  ئەم  باسی 
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دیپلۆماسیی  لە  نوێیە  بوارێكی  پەرلەمانی  دیپلۆماسیی  دەكەین. 
قەڵەمی  لە  نیو  و  یەك  دیپلۆماسیی  بە  هەندێك  نێودەوڵەتیدا. 
بااڵو  کە جۆری  دەوڵەتە،  دیپلۆماسیی  یەك  دیپلۆماسیی  دەدەن. 
نادەوڵەتیە،  دیپلۆماسیی  دوو  دیپلۆماسیی  دیپلۆماسییە.  باڵوی 
لە  كە  هێزانەی  و  دەوڵەت  ئەو  بۆ  زەمینەڕەخساندن  بە  تایبەتە 
بەیەكگەیشتنیان  بۆ  زەمینەیەك  بتوانن  هەتا  خراپدان،  پەیوەندیی 
بڕەخسێنن.  ئەوا دیپلۆماسی پەرلەمانی لە نێوان ئەم دوو جۆرە 
لە دیپلۆماسییەتدایە. گەشەی دیپلۆماسیی پەرلەمانی پەیوەندیی بە 
گۆڕینی دۆخی سیاسیی جیهانەوە هەیە. ئەم بوارە ڕۆژ لە دوای 
ڕۆژ لە گەشەكردنی زیاتردایە بە هۆكاری گۆڕانی دۆخی جیهان، 
لە سیستەمی  تەكنەلۆجی، بەشداری و خواستی خەڵكی  گەشەی 
و  مرۆییەكان  كۆمەڵگا  نزیكبوونەوەی  هەروەها  و  حوكمڕانی 
هەمان  لە  كۆمەڵگاكاندا.  نێوان  لە  زۆر  هاوبەشی  دروستبوونی 
كاتدا، هەبوونی ڕەهەندی جیهانی بۆ زۆر بوار و یاسا، وەك ژینگە، 
مافەكانی  جیهانیبوونی  لەگەڵ  بازرگانی  ئاسایش،  وزە،  تیرۆر، 

مرۆڤ و مافە تایبەتەكانی تری وەك مافی ئاژەڵ و مناڵ.
گەر دیپلۆماسی كاری دەوڵەت بووە و هەتا ئاستێكی زۆر بە 
كاری دەوڵەت ماوەتەوە لە دونیادا، ئەوا گۆڕینی دونیا دەرفەتی 
ئەوە دەڕەخسێنێت كە دیپلۆماسیی پەرلەمانی ڕێچكەیەك بۆ كورد 
بكاتەوە لە ئامادەبوونی لە دونیادا. بەاڵم بۆ ئەوەی ئەم دەرفەتە 
ئامادەكاری  پەرلەماندا  هەناوی  لە  دەبێت  ئه وا  بێت،  بەرجەستە 
ئاستدا  چەندین  لە  پەرلەمان  هەبێت.  دیپلۆماسی  بنەمایەكی  و 
دەتوانێت لە دەرەوەی خۆی، لەگەڵ پەرلەمانەكانی تری دونیا، چ 
پەرلەمانی هەمان ئاست، هەرێمی، یان پەرلەمانی نیشتمانی، یان 
تەنانەت پەرلەمانی سەروونیشتمانی؛ وەك پەرلەمانی ئەورووپی 
ڕۆڵی هەبێت. دەكرێت تۆڕێك لە دەزگا لەم بوارەدا پێك بهێنرێن و 
كار بكەن: لە ڕێگای سەرۆكایەتیی پەرلەمانەوە، لە ڕێگای لیژنەی 
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كاروباری دەرەوە، لە ڕێگای لیژنەی ڕەوەندەوە. هەروەها دەكرێت 
كەسانێك تەرخان بكرێن بۆ دروستكردن و پەرەپێدانی پەیوەندیی 
دونیادا،  پەرلەمانییەكانی  ناوەندە  و  پەرلەمان  لەگەڵ  پەرلەمانی 
ڕاهێنان، گرووپی  یاساداڕشتن،  توێژینەوە، كۆنفرانس،  ئاستی  لە 

دۆستایەتی و زۆر بواری تر.
هەبوونی شاندی پەرلەمانی خەسڵەتێكی جیاكاری دەبەخشێت 
بە هەرێم لە ناوچەكەدا، چونكە لە سەرتاپای ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا 
دەرفەتە  ئەمە  الوازە.  و  الوەكی  دەزگایەكی  گشتی  بە  پەرلەمان 
ناوەند  لەمیانەی  بكاتەوە و  ئەوانیتر جودا  لە  بۆ كورد كە خۆی 
و دەزگایەكی دیموكراسییانەوە پەیوەندی لەگەڵ دونیادا دروست 

بكات.

چۆن پەرلەمان بەهێز بكرێت؟
نەك تەنها پەرلەمان، بەڵكو هەموو دەزگایەك لە ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست پێویستی بەوەیە كە كەلتووری تایبەت بە خۆی بەرهەم 
ئەنجامدا  لە  و  بێئاگان  لێی  دەزگاكان  كە  ئەركێكە  ئەمە  بهێنێت. 
دەبێت  پەرلەمان  بااڵوە.  ئامادە و  كەلتووری  تۆڕی  ناو  دەكەونە 
خۆی بۆ خۆی كەلتووری پەرلەمانی بەرهەم بهێنێت. كەلتووری 
پەرلەمانی سیستەمێكی ئاڵۆزە كە سەرەتا لە كارایی و پاشان لە 
تری  بەرفراوانەكانی  بنەما  هاتنەئارای  لە  ئینجا  و  دەزگاییبوون 
فاكتەری  وەك  هێز  كۆتایی  سەردەمییانە،  سیاسیی  پارتی  وەك 
تاك  و  ئازاد  ئابووریی  مانای  بە  سەربەخۆ،  ئابووریی  سیاسی، 
لەگەڵ كەلتووری بەرفراوانی لیبراڵیزم لە خۆی دەگرێت. لیبراڵیزم 
لە كەلتووری ناوچەكەدا زۆر الوازە، وەك عەلی عەالوی دەڵێت: 
ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  لە  لیبراڵیزم  كەلتووری  كە  وایە  »بڕوام 
بناسێنێت  وەها  لیبراڵیزم  ئەگەر  تایبەت  بە  نییە،  بوونی  ئەوه ندە 
بچۆلە...  گرووپی  و  تاك  ئازادیی  بەهێزكردنی  لە  بریتییە  كە 
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تاكەكەسی  مافی  لە  ڕێزگرتنە  كە  كراوە  پێناسە  وەها  ئازادی 
تاكێتی،  و  لیبراڵ  كەلتووری  الوازیی  كەمینەكان.«  خەسڵەتی  و 
كە  باسە  شایانی  هەیە.  پەرلەمان  لەسەر  كاریگەریی  ڕاستەوخۆ 
بەراورد  هەیە  بەهێزیان  پێگەیەكی  دژەپەرلەمان  ئایدەلۆژییەكانی 
زیاتر  گشتی  كەلتووری  پەرلەماندۆستەكان.  ئایدەلۆژییە  بە 
لەگەڵ  بێتەحەمولن  خەڵكانێكی  قارەماندۆست  قارەماندۆستییە. 
حكومەتی دەستووری، هەوادارانی قارەماندۆستی نەگونجاون بۆ 

پێزانینی بەهای پەرلەمان.
ڕادیكالیزم و شۆڕشگێڕییەكان  ئایدەلۆژیا  ئێمەدا  دونیای  لە 
بەرامبەر  لە  خەڵك  لە  زۆرینەیەك  بۆ  قبوڵن  جێگەی  زیاتر 
كەلتووری پەرلەمانی كە بە خاوێتی و سازان ناسراوە. ڕەگی ئەمە 
پەرلەمانێتییەوە  ساویلكەیی  چەمكی  لە  ڕەنگە  چەپەوە  دیدی  لە 
لە كتێبی هەژدەی برۆمێردا  سەرچاوە بگرێت. كە كارل ماركس 
دەهێنێت.  بەكاری  فەڕەنسی  شۆڕشی  پاش  ڕۆژگارەی  ئەو  بۆ 
ماركس لە وەاڵمی ئەوانەدا كە بڕوایان وابوو دەشێت كۆمەڵگا لە 
ڕێگای پەرلەمانەوە بگاتە سۆشیالیزم، بڕوای وابوو كە پەرلەمان 
ڕووكەشێك دروست دەكات كە گوایە كێشەكان چارەسەر دەكات، 
دەكات  چینێك  نوێنەرایه تیی  تەنها  پەرلەمان  ڕاستیدا  لە  بەاڵم 
پەرلەمان  دیارە  بن.  چارەسەر  جیددی  بە  كێشەكان  نایەوێت  و 
ناتوانێت ببێتە جێگایەك بۆ بەدیهێنانی ئامانجێكی دیاریكراو، بەڵكو 
هەمیشە بەسەر ئەگەرەكاندا كراوەیە، بۆیە بۆ كەسێكی شۆڕشگێڕ 
ئەگەر  نەگونجاوە.  جێگایەكی  ڕەوایە،  پێ  خۆی  دیدی  تەنها  كە 
پەرلەمانی،  كەلتووری  الوازیی  لە  بێت  بەشێك  ڕادیكاڵیزم  بیری 
ئەوا ئایینیش پەیوەندییەكی شەرمنانەی هەیە لەگەڵ پەرلەماندا و 
زۆر بە تایبەتیتریش لەگەڵ لیبراڵیزمدا. هەرچەندە دەبێت جەخت 
لەسەر ئەوە بكەینەوە كە پارتە كوردییە ئیسالمییەكان هەتا دێت 

میانڕەو دەبن و بەها سەردەمییەكان لە باوەش دەگرن.
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قەیرانی ناكارایی
دەزگایەكی  هەموو  لە  هەستیارە.  دەزگایەكی  پەرلەمان 
پەیوەندیی  دەبێت  هەروەها  و  خەڵكدایە  چاوی  بەر  لە  زیاتر  تر 
كە  بكەینەوە  پەرلەمان  لە  بیر  وا  ئەگەر  هەبێت.  خەڵكەوە  بە 
خەڵكدا  ناو  لە  قاچێكی  دەبێت  ئەوا  قاچە،  جووت  بوونەوەرێكی 
بێت و قاچێكی تر لە هەناوی حكومەتدا هەتا بتوانێت پردێك لەو 
نێوانەدا دروست بكات. ئەم هەستیارییەی پەرلەمان وا دەكات كە 
تەنها لە كەشوهەوایەكدا كارا بێت كە بۆی گونجاوە، كاتێك ژینگەی 
سیاسی نەگونجاوە، ئەوا ناتوانێت بە ئاسانی كارا بێت. ئەمەشە كە 
ڕۆمانەكان دیكتاتۆرییان بە بەدیلی پەرلەمان دانا لە كاتی قەیراندا. 
ئەم تێزە ئەمڕۆ بە دوو جۆر بەرهەم دێتەوە: جۆرێك الی كارڵ 
لە  دۆخە  ئەم  كوردستان  لە  ئاگامبێن.  الی  تر  جۆرێكی  شمیت، 
پەیوەست بە شەڕ و جۆری هێز و مەترسیی دەرەكییەوە بەكار 
دەبرێت. هەتا دەنگی هێزی چەك بااڵتر بێت، ئەوا پەرلەمان الوازتر 
دەبێت. هەتا قەیران هەبێت، یان بە دیدی ئاگامبێن قەیران دروست 
بكرێت، ئەوا پەرلەمان ناتوانێت بە باشی ڕۆڵی خۆی بگێڕێت. بەم 
پێیە، پەرلەمان دەزگایەكی مەدەنییە، لە دۆخێكی مەدەنیدا برەو بە 
كارەكانی دەدات. بۆیە گرنگە جەخت لەسەر ڕەخساندنی زەمینەی 

مەدەنییەت بكرێتەوە.

حیزبی سیاسیی بەهێز
كوردستاندا.  لە  ڕێكخراون  بەهێزترین  سیاسییەكان  حیزبە 
بەهێزییان كۆمەڵێك ڕەگ و بنەمای هەیە، وەك هەبوونی چەكدار 
لەگەڵ  یادەوەری  حەكایەت،  دەسەاڵت،  پارە،  ڕێكخراو،  هێزی  و 
مێژوودا. لە هەمان كاتدا تەنها ناوەندێكن بۆ جووڵەی كۆمەاڵیەتی 
سیاسییە  حیزبە  تر.  چینێكی  بۆ  چینێكەوە  لە  گواستنەوە  یان 
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كوردییەكان لەسەر بنەمای كۆمیونیستی سۆڤییەتی بونیاد نراون. 
دەسەاڵت لە كەسی سەرۆك و ئەندامانی مەكتەبی سیاسیدا چڕ 
بووەتەوە. هەردوو سەرۆكی حیزب و ئەندامێتیی مەكتەبی سیاسی 

هەتا مردنن. دەسەاڵت بە شێوەی تەقلیدی درێژەی پێ دەدرێت.
بواری  لە  كە  پەرلەمان،  الوازبوونی  تێزی  بەپێی  ئەگەر 
كوردستان  دۆخی  بااڵیە،  تێزێكی  پەرلەمانیدا  لێكۆڵینەوەی 
هەڵبسەنگێنین، بەپێی ئەم تێزە پارتی سیاسیی بەهێز دەبێتە هۆكاری 
پەرلەمانێكی الواز؛ ئەم تێزە لە كوردستان زیاتر لە جێگاكانی تر 
بە ڕاست ده گه ڕێت. لە كوردستان پەیوەندیی نێوان حیزبەكان و 
پەرلەمان زۆر ئاڵۆز و ناهاوسەنگە. حیزبی سیاسی لە پاشخانێكی 
نادیموكراتییەوە هاتووە و هەتا ئێستا ناتوانێت بە باشی پەیڕەوی 
ڕێسا دیموكراتییەكانی بكات. بە گشتی، لە سیستەمی پەرلەمانیدا 
پارتی سیاسی بەهێزە و هەروەها سیستەمی پەرلەمانی بەهێزیشی 
دەكات، بەهیزیی حیزب لە ئەنجامدا بە الوازیی دەزگای پەرلەمان 
كۆتایی دێت، چونكە حیزب لە ڕێگای ژمارەوە دەتوانێت پەرلەمان 
ئۆپۆزسیۆن  كاتێك كە  تایبەت  بە  بكات.  و حكومەتیش كۆنترۆڵ 
الوازە. قەیرانی كۆنترۆڵی حیزب ئەوەیە كە دەسەاڵتێك دروست 
پەرلەمان  ئیدارەی  دەرەوە  لە  پەرلەمانەوە،  سەرووی  لە  دەبێت 
دەدات. ئەمە بە تایبەت كاتێك كە سەرۆكی هیچ حیزبێك ئامادە 
خۆی  بە  شایستە  جێگایەكی  بە  چونكە  پەرلەمان،  ناو  بێتە  نییە 

نازانێت.

نەبوونی سیستەمێكی سیاسی ڕوون
لەسەر سروشت  كاریگەریی  ڕاستەوخۆ  سیستەمی سیاسی 
و چۆنێتیی بەڕێوەچوونی پەرلەمان هەیە. لە ئێستادا كوردستان 
بە دەست یەكالییكردنەوەی سیستەمە سیاسییەكەیەوە دەناڵێنێت. 
سیستەمی  عێراق،  دەستووریی  و  سیاسی  سیستەمی  بەپێی 
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سیستەمی  عێراق  شێوەی  هەمان  بە  دەبێت  كوردستان  سیاسی 
پەرلەمانی هەبێت. بەاڵم هەرێم جۆرێك لە سیستەمی تێكەڵی هەیە 

كە ناكارایە.
هەرێم  ئەمڕۆی  بۆ  تێكەڵە  ئەم سیستەمە  دەڵێن  ڕەخنەگران 
كە  گونجاوە  سیاسی  نوخبەی  خواستی  بۆ  بەڵكو  نەگونجاوە، 
لە  دەبێت  بەڵكو  بكرێت،  بەش  دەسەاڵت  نابێت  وەهایە  بڕوایان 
هەنگاونان  بێت.  جێبەجێكردندا  دەسەاڵتی  و  سەرۆك  دەستی 
بەرەو سیستەمی پەرلەمانی وەك زۆر لە حیزبە سیاسییەكانیش 
پەرلەمانێكی  هاتنەئارای  لە  دەبێت  ئەرێنی  هەنگاوێكی  داخوازین، 
سەربەخۆ لە هەرێم. ئەم سیستەمەی ئێستا كە نە پەرلەمانییە و 
نە سەرۆكایەتی، ڕێگرە لە بەردەم كارابوونی پەرلەماندا بە تایبەت 

كە دابەشبوونی دەسەاڵتەكان ڕوون نین.

كارەكانی پەرلەمان
وەك كاری سەرەكی، پەرلەمان سێ كاری هەیە: یاساداڕشتن، 
كە لە ڕێگایەوە پەرلەمان حوكمڕانیی واڵت لە قاڵب دەدات و لە 
هەمان كاتدا بە ناوی خەڵكەوە شەرعییەتی پێ دەبەخشێت. دووەم، 
فشاركردن  بۆ  دەكات  چاودێری  پەرلەمان  كە  چاودێریكردن، 
لەپێناو جێبەجێكردنی یاساكان و پەیوەستبوون پێوەی. لە هەمان 

كاتدا نوێنەرایەتیكردنی بازنەی هەڵبژاردن و هاوواڵتیان.
چوار هۆكار هەن كە بڕیاردەرن لەوەی كە پەرلەمان چۆن 

بەم سێ كارە سەرەكییەی هەڵدەستێت:
توانای  پەرلەمان  دەزگایی  و  دەستووری  دۆخی  یەكەم، 
پەرلەمان دیاری دەكات لەوەی كە ئایا چۆن دەتوانێت دەسەاڵتەكانی 

پیادە بكات لە بەرامبەر دەسەاڵتەكانی جێبەجێكەر و دادوەریدا.
جێگایەن  ئەو  لیژنەكان  پەرلەمانەكاندا  زۆربەی  لە  دووەم، 
تێدا بە ڕێوە دەچێت و هەروەها  كە زۆربەی كاری پەرلەمانیان 
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هەبوونی  سازشكارین.  و  بڕیار  و  یاسا  ئامادەكاری  مەتبەخی 
سیستەمێكی بەهێز بۆ لیژنە هۆكارێكی گەورەیە لە كاریگەربوونی 

پەرلەمان و توانای بۆ ئه نجامدانی كارەكانی.
لەسەر  دەزگایەك،  وەك  بەهێز  پەرلەمانی  سێیەم، 
بە  پەرلەمان  ئەوەی  بۆ  وەستاوە.  پەرلەمان  ڕێكخراوەییبوونی 
شێوازێكی باش و كاریگەر كارەكانی بكات، دەبێت ڕێكخراو یان 
پشتیوانیی  بتوانێت  هەتا  بێت،  بەهێز  پەرلەمان  ئۆرگەنایسەیشنی 
فەراهەمبوونی  بۆ  بكات  دابین  زانیاری  و  ئابووری  و  لۆجیستی 

كاری پەرلەمانی.
پارتی سیاسی و گرووپی سیاسی ڕۆڵێكی گەورە  چوارەم، 
پارتی  كارەكانی.  فەراهەمكردنی  بۆ  پەرلەمان  توانای  لە  دەبینن 
سیاسی و جۆری پارتی سیاسی و هەروەها سیستەمی سیاسی 
لەگەڵ كۆمەڵگای مەدەنی و دۆخی ئاسایشی واڵت هەموو كاریگەرن 

لەسەر چۆنێتیی كاری پەرلەمان.
بواری  لە  پەرلەمان  كارە سەرەكییانە،  ئەم  دیارە سەرباری 
تردا ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ كاری جیاواز جیاواز دەكات. بوونی 
پەرلەمان ئاماژەیە بۆ دابەشكردنی دەسەاڵتەكان، لە ڕێگای ئەمەوە 
پەرلەمان ڕۆڵی سەرەكی دەبینێت لە بەڕێوەچوون و هەڵسوڕانی 
سیستەمی سیاسیدا. لەگەڵ ئەمەشدا، پەرلەمان ڕۆڵی كۆمەاڵیەتی 
پەرلەمان  كۆمەاڵیەتییەوە،  ڕووی  لە  هەیە.  زۆری  سیمبوڵیی  و 
ئەنجامدانی  نزیكە.  خەڵكەوە  لە  كە  دەبینرێت  ناوەندە  ئەو  وەك 
خۆپیشاندان لە كوردستان لە بەردەم پەرلەماندا ئاماژەیە بۆ ئەوەی 
كە پەرلەمان چ پێگەیەكی هەیە لە هەناوی كۆمەڵگا و چاالكوانانی 
نێو كۆمەڵگادا. بۆ نزیككردنەوەی زیاتر و دروستبوونی پردێكی 
پتەو لە نێوان كۆمەڵگا و پەرلەماندا، كردنەوەی دەرگای پەرلەمان 
بۆ سازدانی كۆڕ و سیمینار و پیشانگە و كار و چاالكیی كۆمەاڵیەتی 

هەنگاوێكی باش دەبێت بەم ئاڕاستەیەدا.
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جۆری پەرلەمان
دەستووری واڵت، جۆری پەرلەمان دیاری دەكات. مەبەست 
بە  یاسا  داڕشتنی  هەیە.  ژووری  چەند  ئایا  كە  ئەوەیە  جۆر  لە 

شێوەیەكی سەرەكی لە لیژنەكاندایە یان لە هۆڵەكەدا.

ڕۆڵی لیژنەی پەرلەمانی
هەر  نەك  لەوێدا  پەرلەمانن،  پێكهاتەی  گرنگترین  لیژنەكان 
خۆیدا  بواری  لە  لیژنەیەك  هەر  بەڵكو  دادەڕێژرێن،  یاساكان 
دەرفەتی ئەوەی دەبێت كە زانیاری و داتا كۆ بكاتەوە، لە هەمان 
كاتدا بە شێوەیەكی ئاسانتر بانگهێشتی خەڵكانی شارەزا بكات هەتا 
سوود لە ئەزموون و زانیارییان وەربگرێت. لیژنە دەبێت ئەرشیڤ 
لیژنە،  گرنگیی  لەبەر  هەبێت.  تایبەتی  پەیوەندیی  و  كتێبخانە  و 
جیاوازی،  شارەزایی،  ئەندامەكانیدا  دەستنیشانكردنی  لە  دەبێت 
بوونی خەڵكی شوێنی جیاواز و ئافرەت ڕەچاو بكرێت. لیژنەكان 
لە پەرلەماندا ئەو ناوەندانەن كە بە گشتی دوو جۆر كار ده كه ن: 
یەكەم، ئەو كارانەی كە پەرلەمان بە گشتی پێی ناكرێن، دووەم، ئەو 
كارانەی كە وەك ئامادەكارییە بۆ بەڕێوەچوونی كاری پەرلەمانی. 
لیژنە كاری بەدواداچوون دەكات، بە شێوەیەكی ڕاستەوخۆ یان 
بینین  و  دڵنیابوونەوە  و  پشكنین  ئەركی  هەروه ها  ناڕاستەوخۆ، 
بە  كە  دەدات  ئەوە  بواری  لیژنە  كاتدا  هەمان  لە  ڕاده په ڕێنێت، 
ئاسانی بتوانرێت شایەدحاڵی ڕووداوێك یان كێشەیەك بانگهێشت 
بكرێت، هەروەها كەسی پسپۆر و شارەزاش لە بوارەكاندا ئاسانتر 
دەرفەتی ئەوەیان دەبێت كە لە بوارێكی تایبەتدا قسە بۆ لیژنە بكەن 
كە لیژنە كاری لەسەر دەكات. لەسەر ئەم بنەمایانە، لیژنە دەتوانێت 
بەڵگەی نەرم، كە مەبەست لێی ئەو زانیارییە زارەكییانەن دەربارەی 
بوارێك یان دۆخێكی تایبەت هەن، كۆ بكاتەوە و سوودیان لێببینێت 
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بۆ بڕیاردان یان داڕشتنی یاسا.
گشتی  بە  چونكە  تێدایە،  زیاتری  ئاسانیی  و  كراوەیی  لیژنە 
لیژنە  نافەرمییە.  كارەكانی  بەڕێوەچوونی  شێوازی  و  بچووكە 
دەتوانێت بچێتە جێگا جیاوازەكان ئەگەر پێویست بكات، بە تایبەت 
لە دۆخی ڕووداوی تایبەت و هەبوونی كێشەی تایبەت لە جێگایەك 
كات  تەرخانكردنی  و  كات  ڕووی  لە  لیژنەكان  ناوچەیەكدا.  یان 
بۆ لێكۆڵینەوە و ئامادەكردنی كارێك، خەسڵەتێكی گرنگیان هەیە، 
تەرخان  بوارەكە  بۆ  پێویست  كاتی  دەتوانن  كە  ئەوەی  ئەویش 

بكەن.
لە بواری چاودێری و لێپرسینەوەی حكومەتدا، لیژنە دەتوانێت 
و  ڕاگۆڕینەوە  و  گفتوگۆ  بۆ  بكات  بانگهێشت  حكومی  بەرپرسی 
ئەمە  جیاوازیی  پرساندن.  هەروەها  و  زانیاری  دەستەبەركردنی 
لەگەڵ پەرلەماندا ئەوەیە كە بەڕێوەچوونی ئەم كارە دوور لە چاوی 
میدیا دەبێت. هەرچەندە لە هەندێك پەرلەماندا كاری لیژنەكان، بە 
تایبەتی لە كاتی بانگهێشتكردنی بەرپرسێكی حكومی، ڕاستەوخۆ 
ئەمه ریكیدا  كۆنگریسی  لە  وەك  نموونە  بۆ  دەكرێت،  پەخش 
لە  خوارتر  كاربەدەستانی  بانگهێشتكردنی  هەروەها  دەیبینین. 
لە نێوان  وەزیر، دەرفەتی ئەوە دەڕەخسێنێت كە زانیاریی زیاتر 

لیژنە و پەرلەمان و حكومەتدا بگۆڕرێتەوە.
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پێشنیازەكان:

لە ناو پەرلەماندا 
كۆمیتەی زیاتر بۆ پێداویستیی سەردەم لە ڕووی پرینسیپەوە

لیژنەكانی پەرلەمان ئەنجامدانی ئەوە كارانەیە كە  ئامانجی   
پەرلەمان خۆی ناتوانێت بیانكات، وەك بەدەستهێنانی زانیاریی زیاتر، 
بانگهێشتكردنی  تایبەت،  كەیسی  دەربارەی  فاكت  بەدەستهێنانی 
شارەزا و شایەتحاڵ، لەپێناو داڕشتنی دەرئەنجامێكی عەقاڵنییانە. 
لیژنە بە گشتی تایبەتمەند و بچووك و نافەرمین، بۆیە زیاتر بۆ 
بەدەستهێنانی زانیاری و بۆچوون لە خەڵكانی شارەزا گونجاون.

ڕەنگدانەوەی  پەرلەمان  ئێستای  هەمیشەییەكانی  لیژنە 
هێندەی  نین،  پەرلەمان  ئێستای  داخوازییەكانی  و  پێداویستی 
دەری  ڕوونی  بە  ئەمەش  حكومەتن.  وەزارەتەكانی  ئاوێنەی 
وەك  پەرلەمانیان  چۆن  پەرلەمانە  ئەم  ئەندازیارانی  كە  دەخات 
زۆربەی  كە  مەتبەخەیە  ئەو  لیژنە  بینیوە.  حكومەت  پاشكۆیەكی 
یاساكان تێیدا دادەڕێژرێت و سازانی لەسەر دەكرێت. ئایا بواری 
بوارێكی  لە ڕاستیدا هەر  یان  داراییە، وزەیە،  یاسایە، كشتوكاڵە، 
ترە، لە دونیای ئەمڕۆدا زانیاریی نوێ پێداویستییەكی سەرەكییە 
بۆ بڕیاردان. لیژنە شارەزایان لە خۆی دەگرێت كە دەكرێت ببنە 
سەرچاوەیەكی دەگمەنی هێنانی زانیاری بۆ بەرهەمهێنانی مەعریفە. 

بۆ ناو كایەی سیاسەت و بڕیاردان.
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بونیادی ئەرشیڤخانە
كۆرپەلەییدایە  قۆناغی  لە  كوردستان  پەرلەمانی  ئەگەر 
بۆ گەشە،  تەنها گەرەنتییەك  ئه وا  تر،  پەرلەمانەكانی  بە  بەراورد 
تێكەڵكردنی  بە  دەبینێتەوە  مەعریفەدا  كەڵەكەكردنی  لە  خۆی 
پێداویستییەكی  ئەرشیڤخانەیەك  هەبوونی  ئەزمووندا.  لەگەڵ 
و  بەردەستبوون  كەڵەكەبوون،  گەرەنتیی  ئەرشیڤ  سەرەكییە. 
جۆرە،  لەو  دەزگایەكی  هەبوونی  بەبێ  دەدات.  ده ستڕاگه یشتن 
دەبێت.  هەمیشەیی  بێئەزموونیی  كێشەی  گیرۆدەی  پەرلەمان 
نابێت،  دەستەبەر  كەڵەكەكردن  و  بەدەستهێنان  بە  تەنها  گەشە 
بەڵكو هەروەها، بە تایبەتی، پێویستی بە كەڵەكردن و هێشتنەوە 
زانستدا. و  زانیاری  لەگەڵ  مافەكان  سەرمایە،  بۆ  ئەمە  هەیە، 

پێداویستی هەبوونی كافێیەك بۆ بینینی خەڵك و دیپلۆماتان
بۆ پەرلەمان وەك جێگایەك بۆ پەیوەندیكردن، سازشکردن، 
پێویستە.  نافەرمی زۆر  دانوستان و ناسین، هەبوونی جێگایەكی 
كافێیەك ئەو پانتاییە دەستەبەر دەكات بۆ ئەوەی بتوانیت بە نافەرمی 
دیدار ساز بكەیت و گفتوگۆ بكەیت، بە دوورگرتن لە ڕیكۆردكردن، 
بەرپرسیارێتی لەپێناو بونیادنانی متمانه . ئەم خەسڵەتانە هاوكاریی 
ئەندامانی پەرلەمان دەكه ن بۆ ئەوەی یەكتر ببینن، ئایدیا بگۆڕنەوە، 
لە  ئەمە  بكەن،  ساز  دیدار  كۆمەڵگادا  ئەندامانی  لەگەڵ  هەروەها 
لەگەڵ ئەوەشدا هێندە  بە خەڵكی دەدات،  كاتێكدا ڕێز و دەرفەت 
پڕ لە ڕەسمیات نابێت. هەروەها لە سەردەمێكدا كە پەرلەمان بە 
ئەكتەرێكی  دەبێتە  زیاتر  و  زیاتر  دێت  هەتا  كارێگەر  شێوەیەكی 
بۆ  دەكات  ئاسانكاری  كافێیەك  دیپلۆماسی، هەبوونی  كایەی  ناو 
سازدانی دیدار لە نێوان دیپلۆماتكاران و ئەندامانی پەرلەمان بەبێ 
بوونی هێندە ڕێگری و ڕەسمیات. پێویستبوونی ئەمە لەوەدایە كە 
كاری ڕاستەقینەی دیپلۆماسی لە دۆخی نافەرمیدا ئەنجام دەدرێت.
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ڕاوێژكاری پرۆفیشناڵ
لە دونیای ئەمڕۆدا سیاسەت جیاوازە، چونكە هەموو شتێكی 
تر جیاوازە. كۆمەڵگای كوردستان لە پەراوێزی دونیای مۆدێرندایە، 
مۆدێرنەوە.  دونیا  كاریگەریی  ژێر  كەوتووەتە  چڕی  بە  بەاڵم 
كە  لەوەی  دوورە  زۆر  كوردستانی  كۆمەڵگای  ئەمە،  سەرباری 
كۆمەڵگایەكی مۆدێرن بێت. بەم پێیە، كەوتووەتە ژێر كاریگەریی 
مۆدێرنەوە بەبێ ئەوەی مۆدێرن بێت. ئەم دۆخە ئاڵۆزە كاریگەریی 
لەسەر سیاسەتیش وەك هەر بوارێكی تر داناوە. ئەو گۆڕانكارییە 
خێرایانەی كە لە سەردەمی چوارەم شۆڕشی پیشەسازیدا ڕوویان 
داوە، مەعریفە بە ناچاری دەكاتە بەشێكی سەرەكی لە تێگەیشتنی 

دونیا لە ئاستی سیاسییشدا.
لەگەڵ  هەرێم،  هەڵبژاردنی  سیستەمی  و  كوردی  سیاسەتی 
كەلتوور و ئاگایی خەڵكیدا، بوار نادەن بە كەسانی خاوەن پاشخانی 
زۆرینەی  بۆیە  پەرلەمان.  ئەندامی  ببنە  ئاسانی  بە  هەتا  زانستی 
یاساداڕێژەران لە قۆناغی جیاوازی داڕشتنی یاسادا لە زۆر بواردا 
زانستی  پاشخانێكی  خاوەن  ڕاوێژكاری  زانیارییە.  بە  پێویستیان 
ڕۆژانەدا  سیاسەتی  و  داتا  و  زانیاری  و  زانست  نێوان  لە  لینك 

دروست دەكات.
بواری نوێ وەك وزە، دارایی، ئابووری، ژینگە، تەكنەلۆجی، 
ئاستێك  بە  و  دەگۆڕێن  خێرایی  بە  حكومەتڕانی  جیۆپۆلەتیك، 
گەشەیان كردووە لە خەیاڵی كەسدا نەبووە. لە ئێستادا ڕاوێژكار 
لەسەر بنەمای حیزبی دادەمەزرێت. حیزبەكان لەبری ئەرك، زیاتر 
وەك پاداشت مامەڵە لەگەڵ پۆستی ڕاوێژكاریدا دەكەن. ڕاوێژكار 
جیددیتر  ئەركەكەی  و  بخرێتەوە  دوور  سیاسەت  لە  دەبێت 

وەربگرێت.
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تۆكمەكردنی سەنتەری توێژینەوە: بەرهەمهێنانی مەعریفە
توێژینەوەی  سەنتەرێكی  كوردستان  پەرلەمانی  ئێستادا  لە 
هەیە. ئەم سەنتەرە كاری خۆی ناكات. بە تایبەت شارەزای هیچ 
ببینێت.  چاوەڕوانكراو  ڕۆڵی  ناتوانێت  بۆیە  نییە،  تێدا  بوارێكی 
چاوەڕوان دەكرێت ئەم سەنتەرە توێژینەوەی پڕزانیاری و بێالیەن 
و خوێنراوە یان ئاسان بەرهەم بهێنێت. ئەم خزمەتگوزارییانە بۆ 
بە  بتوانن  هەتا  فراكسیۆنەكانە  لیژنەكان،  پەرلەمان،  ئەندامانی 
توێژینەوەی  سەرباری  ڕاپەڕێنن.  كارەكانیان  باشتر  شێوەیەكی 
ورد و پڕزانیاری، ئەم سەنتەرە پێویستە كاری ڕاهێنان و داڕشتنی 
پۆلەسی بكات، بە تایبەت لە كاتێكدا كە زۆرینەی ئەندامانی پەرلەمان 
یەكەم جاریانە دێنە پەرلەمان و بێئەزموونن. هەروەها سەنتەری 

توێژینەوە دەبێت لەگەڵ كتێبخانەدا بكرێن بە یەك.



بوودجە و بوودجەگەرایی
تیۆرەكانی و چۆنێتی فەراهەمكردنی 

بە بەباشترین شێوە
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ئەم كارە بۆ؟
ساڵدا.  لەمیانەی  حكومەتێكە  هەر  كاری  گرنگترین  بوودجە 
لەسەر سەرجەم  بە شێوازی جیاواز كاریگەریی  پرۆسەیەكە كە 
داتا،  بوودجە:  فەراهەمكردنی  بۆ  هەیە.  كۆمەڵگا  بوارەكانی 
هەماهەنگی  بەرچاوڕوونی،  پالنڕێژی،  پێشبینی،  توانای  زانیاری، 
كاتێك  تەنها  ئەمانە  هەموو  پێویستن.  تەكنیكی  تایبەتمەندیی  و 
یاسا.  بۆ  بگۆڕرێت  زانیارییەوە  لە  بوودجە  كە  دەبن  بەرجەستە 
بەڕێوەچوونی  بۆ  دەكات  دەستەبەر  دڵنیایی  بوودجە  بوونی 
ئەمانەدا  هەموو  لەگەڵ  كۆمەاڵیەتی.  گەشەی  و  سەرمایە  و  كار 
پەیوەندییەكی ئابووری، بازرگانی، حكومەتڕانی لە نێوان كۆمەڵگا 
دەستەبەركردنی  ئامانجی  بە  بابەتە  ئەم  دادەڕێژێت.  دونیادا  و 
پاشخانێك و بەڕچاوڕوونییەك لەم بوارە پڕ بایەخەدا نووسراوە.

خەسڵەتە بنەڕەتییەكانی پرۆسەی بوودجە
فەراهەمكردنیدا  و  داڕشتن  لەمیانەی  پرۆسەیەكە  بوودجە 
كاریگەریی  و  دەگرێت  خۆی  لە  واڵت  دامودەزگاكانی  سەرجەم 
وەك  هەروەها  هەیە.  پێكهاتەكانی  سەرتاپا  و  كۆمەڵگا  لەسەر 
ناوەوەی كوردستان  لە  لێیه وە  دەرەوە  دونیای  كە  پەنجەرەیەكە 
بە  كە  هەیە  بنەڕەتیی  خەسڵەتی  كۆمەڵێك  بوودجە  دەڕوانێت. 

گشتی بریتین لە:
نێوان  لە  نییە  پرۆژەیەك  تێپەڕاندنی  تەنها  بوودجە  یەكەم، 
بێت،  كۆتایی  هەفتەیەكدا  ماوەی چەند  لە  پەرلەماندا  و  حكومەت 
بەڵكو پرۆسەیەكی بەردەوامە. ئەم بەردەوامییە شێوازی جیاوازی 
هەیە؛ جگە لە پرۆژەی بوودجە، ڕاپۆرتی پێش بوودجە هەیە، پاش 
تێپەڕاندنی بوودجە، دەبێت ڕاپۆرتی مانگانە هەبێت، ئینجا ڕاپۆرتی 
نیوەی ساڵ و پاشان ڕاپۆرتی كۆتایی ساڵ. بەم جۆرە، سەرتاپا 
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ساڵ بوودجە ئامادەیی هەیە و هەموو ساڵێك دووبارە دەبێتەوە. 
لەگەڵ ئەمەدا، كاری پەرلەمان بە به یاساییكردنی بوودجە كۆتایی 
دەبێت  دەزگاكانیدا  و  ئەندامان  و  لیژنە  ئاستی  لە  بەڵكو  نایەت، 

چاودێری و فشار و هەڵسەنگاندن هەبن.
بوودجەی ساڵێكی  لە  نییە  بریتی  بوودجەی ساڵێك  دووەم، 
دابڕاو، بەڵكو هەموو ساڵێك بەشێكە لە زنجیرەیەك، كە ساڵی پێش 
ئامادەكاریی  بۆیە  دەبەستێت.  پێكەوە  پاش خۆی  و ساڵی  خۆی 

بوودجە هەمیشە لە پرۆسەیەكی فرەمەودادایە.
سێیەم، تێپەڕاندنی بوودجە تەنها پرۆسەی شەرعییەتبەخشین 
نییە لە الیەن پەرلەمانەوە، بەڵكو دەبێت بەدواداچوون و چاودێری و 
هەڵسەنگاندنی بۆ بكرێت. ئەمەش دەرئەنجامی ئەو وەرچەرخانانه ن 
كە بەسەر بوودجەدا هاتوون كە چۆن چۆنێتیی فەراهەمكردن و 

كرانەوەی بەرامبەر پێكهاتە جیاوازەكانی كۆمەڵگا گرنگە.
چوارەم، پێویستە لە پەرلەمان لیژنەیەكی تایبەت بە بوودجە 
بەرهەمهێنانی  ناوەندەكانی  لەگەڵ  هەبێت  هەماهەنگیی  كە  هەبێت 
و  زانكۆ  هەروەها  پێشنیازكراوەكان،  پرۆژە  وەزارەتەكان،  داتا، 
ناوەندكانی تر، بۆ لێكۆڵینەوە لەسەر چۆنێتیی پالنڕێژیی هەنگاو بە 

هەنگاو بۆ داهاتوو.
پێنجەم، دەبێت لە كوردستان یاسای بوودجە هەبێت. بوونی 
یاسایەك كاری ئەنجامدان و فەراهەمكردنی بوودجە ئاسان دەكات.
ئەو  هەموو  بەردەوامدا  پرۆسەیەكی  لە  دەبێت  شەشەم، 
بوودجەیەكی  هاتنەئارای  بۆ  پێویستن  كە  بنرێن  بونیاد  كەرتانە 
توێژینەوەی  ئامار،  ژمێریاری،  دەزگای  وەك  سەردەمییانە، 

كۆمەاڵیەتی و ئابووری.
تایبەتەكان  بەرژەوەندییە  خاوەن  بە  ڕێگا  دەبێت  حەوتەم، 
مەبەستەش،  ئەم  بۆ  بوودجە،  لەسەر  بكەن  لۆبی  هەتا  بدرێت 

یاسایەك و كۆمەڵێك ڕێسای تایبەت گرنگن.
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دارایی  پرۆسەیەكی  تەنها  كوردستان  بۆ  بوودجە  هەشتەم، 
لەسەر  هەیە  كاریگەریی  ڕاستەوخۆ  بەڵكو  نییە،  ئابووری  یان 
بوارەكانی تری وەك حوكمڕانی، مافی مرۆڤ، مافی پێكهاتەكان، 

ژینگە، دیپلۆماسی و پی ئار یان پەیوەندییە گشتیەکانە.

نۆیەم، كاتێك بوودجە بە شێوازێكی مۆدێرن فەراهەم دەكرێت، 
ئەوا بوارەكانی تری ناو كۆمەڵگا هان دەدات هەتا هەمان هەنگاو 
بنێن. كاتێك هەموو تاك و خێزان و ناوەند و كۆمپانیایەك بوودجە 
و عەقاڵنییەتی بوودجە پەرە پێ دەدات كە لە ئەنجامدا بە سوودی 

هەموان دەشكێتەوە.

بنەماكانی بوودجەیەكی سەردەمییانە
دابڕێژرێت،  پرۆسەیەك  وەك  سااڵنە  بوودجە  ئەوەی  بۆ 
جێبەجێ بكرێت و پاشان بتوانرێت دەرئەنجامەكانی هەڵبسەنگێنرێن، 

ئەوا هەبوونی كۆمەڵێك دەزگا و ناوەند و سیستەم پێویستن.
یەكەم، دەبێت سیستەمێكی ڕوونی ئابووری هەبیت بۆ واڵت. 
هەبوونی سیستەمی ئابووری هاوكاریی ئەوە دەكات كە ئایا ڕۆڵی 
حكومەت چییە، ڕۆڵی بازاڕ چییە، هەروەها پێگەی هاوواڵتی چییە: 
ئایا دانیشتوانی واڵت وەك هاوواڵتی مامەڵەیان لەگەڵدا دەكرێت 

یان وەك بەكاربەر، بەرخۆر )كۆنسیومەر(.
دووەم، دەبیت دەستوورێك هەبیت كە تێیدا ئاماژە بۆ یاسای 

بوودجە و جیاكاریی دەسەاڵتەكان كرابێت و دیاری كرابێت.
سێیەم دەبێت سیستەمی سیاسیی واڵت ڕوون بێت بۆ ئەوەی 
لەمیانەی  پەیوەندییان  جۆری  و  جیاوازەكان  دەسەاڵتە  ڕۆڵی 

پرۆسەی بوودجەدا بە ڕوونی دیار بێت.
تاوتوێ،  )ته دقیق،  ئۆدتینگی:  ناوەندی  دەبێت  چوارەم، 
توێژینەوەی  و  ئامار  لەگەڵ  هەبێت،  نیشمانی  به دواداچوون( 
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ئابووری و كۆمەاڵیەتی.
دەبێت لێرەدا ئاماژە بە خەسڵەتێكی تایبەتی زانستی بكەین، 
بوودجە  زانیاری.  بنەڕەتی  یەكەی  بە  ژمارەیە  بوونی  ئەویش 
دەربڕینی بڕی سامانی واڵت و چۆنێتیی دابەشكردنیەتی لە ڕێگای 
ژمارەوە. ئەم ژمارانەی وەك ڕاستییەك وەردەگیرێن و مامەڵەیان 
خەسڵەتی  كۆمەڵێك  بنەمای  بە  ژمارە  بوونی  دەكرێت.  لەگەڵدا 
دەوڵەمەندی،  و  هەژاری  فاكت،  ڕاستی،  دادپەروەری،  تری وەك 
مامەڵەپێوەكردنی  و  ژمارە  هێنانی  بەرهەم  كە  دەكات  وەها 
كارێكی سەرەكیی حوكمڕانی بێت. لێرەوەیە كە چەمكی ئامار یان 
ستاتسیك، بە مانای ئەو ژمارانە دێت كە گرنگن بۆ حكومەت یان 
ئه وه یە  دەكرێت،  پێ  هەستی  ئێمەدا  دونیای  لە  ئەوەی  دەوڵەت. 
هێشتا ژمارە و بەرهەمهێنانی ژمارە بە پرۆسەیەكی زانستی بە 
ڕێوە ناچن. دیارە گەشەی ژمارە وەك یەكەی زانستی داتای لێ 
كەوتەوە. داتا بە مانای ئەو بڕە ژمارە زۆرەیە كە لە توانای مرۆڤدا 
نییە بە ئاسانی مامەڵەی لەگەڵدا بكات، بۆیە پێویستی بە ئامێرە. 
تەكنەلۆجیایە.  و  حوكمڕانی  نێوان  پەیوەندیی  سەرەتای  ئەمەش 
لە دونیای سیاسەتی ئێمەدا، هێشتا بەرهەمهێنانی داتا لە قۆناغی 
لەسەر  كاریگەری  زمان،  دێتە  ژمارە  كاتێك  بەاڵم  سەرەتاییدایە. 
ئاگایی و باری دەروونی و خرۆشان و ورووژان دروست دەكات.

پاشخان
لە زۆربەی واڵتانی دونیا، بە تایبەت لە واڵتانی دیموكراسی و 
خاوەن دەزگادا، ڕۆژی تێپەڕاندنی بوودجە ڕۆژێكی تایبەتە. وەك 
دەڵێن، یەكێكە لەو ڕۆژە كەمانەی ساڵ كە خەڵك سەرنج و ئاگاییان 
لێدوانی سیاسییەكان. بوودجە هیچ كەسێك بەدەر  دەخەنە سەر 
ناكات لە واڵتدا، بەبێ ئەوەی كاریگەری لەسەر ژیانی دانەنێت: چ 
بە  ئەوەی بوودجە  لەبەر  كاتدا،  لە هەمان  بە خراپ.  باش، چ  بە 
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مایەی  نابێتە  ئاسانی  بە  ماتماتیكییە،  و  تەكنیكی  بوارێكی  گشتی 
سەرنجی زۆرینەی خەڵك بە شێوەیەكی ورد و قووڵ. وەك جۆرج 
بۆشی سەرۆكی پێشووتری ئەمه ریكی وتی، پڕە لە ژمارە. دیارە 
ژمارەش وشك و ڕەقە. بەاڵم سەرباری ئەمە، بوودجە گرنگترین 
كاری حكومەتە لە ساڵیكدا كە كاریگەریی لەسەر هەموو بوارەكانی 
ژیان هەیە. لە هەمان كاتدا، بوودجەی سااڵنە ڕاستەوخۆ كاریگەریی 
زۆری لەسەر ژیانی هاوواڵتی هەیە لە ڕووی دڵنیایی، ئاسایش، 

ئابووری، دەروونی و هەروەها سیاسی و كۆمەاڵیەتییه وه .
دەسەاڵتی  دەستی  لە  گشتی  داهاتی  لە  بریتییە  بوودجە 
بۆیە  گشتییە،  بواری  بەڕێوه بەری  سیاسی  دەسەاڵتی  سیاسیدا. 
داهاتە  ئەم  كە  ئەركی سەرەكیی دەسەاڵتی سیاسی و حكومەتە 
هەتا  پرۆسەیە  ئەم  بهێنێت.  بەكار  گشتی  سوودی  بۆ  گشتییە 
ڕێوە  بە  چۆن  دێت،  بەرهەم  گشتی  داهاتی  چۆن  ئاڵۆزە.  بڵێیت 
پەبلیك،  لە گشت،  باس  كاتێك  دەكرێت.  دابەش  و چۆن  دەبرێت 
لە پرۆسەیەك  كاتدا باس  لە هەمان  ئەوا  یان سیاسەت دەكەین، 
دەكەین كە تێیدا تایبەت لە گشت جودا كراوەتەوە. بەاڵم تایبەت 
ئەوا  دادەڕێژین،  بواری گشتی  ئێمە  كاتێك  لە گشت.  نییە  بەدەر 
بەاڵم  بكەینەوە.  كۆمەڵگا  تاكەكانی  تایبەتی  ژیانی  لە  بیر  دەبێت 
بە  دەخوازێت  ناوچەیەك  هەر  گرووپێك،  هەر  كەسێك،  هەر 
جۆرێك بژی، بۆیە ژیانی گشتی بە هیچ شێوەیه ك هاوشێوە نییە. 
بكات.  دیاری  گشتی  بواری  كە  سیاسییە  دەسەاڵتی  كاری  بۆیە 
ئەمەش لەسەر پاشخانی ئایدەلۆژیی الیەنە سیاسییەكان وەستاوە. 
پارتی  دوو  بەریتانیا  لە  بكەین.  باس  زەق  زۆر  نموونەیەكی  با 
سیاسی هەن، پارتی پارێزگاران و پارتی كار. پارتی پارێزگاران 
لەسەر  فەلسەفەكەی  كرۆكی  میانڕەو  ڕاستڕەوی  پارتێكی  وەك 
بازاڕ بونیاد ناوە. لە هەمان كاتدا پارتی كار وەك پارتێكی چەپ 
كرۆكی فەلسەفە سیاسییه كه ی لەسەر جڤات یان سۆشیال بونیاد 
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لەسەر  كاریگەریی  ڕاستەوخۆ  فەلسەفییە  جیاوازییە  ئەم  ناوە. 
چۆنێتیی داڕشتنی بوودجە هەیە، چونكە هەریەكەیان بە جۆرێك 
وەها  پارێزگاران  پارتی  الی  دادەڕێژن.  گشت  و  تایبەت  بواری 
باشە كە خەڵكی كار و پارەیان هەبێت و خۆیان بە داهاتی خۆیان 
خزمەتگوزارییەكان بۆ خۆیان دابین بكەن. الی پارتی كار ئەركی 
حكومەت ئەوەیە كە ئەو خزمەتگوزارییانە پێشكەش بكات كە لە 

خزمەتی گشتیدان، وەك گواستنەوە، تەندروستی، خوێندن.
لە كوردستان، وەك زۆر كۆمەڵگاكانی تری ڕۆژهەاڵت، بواری 
بوودجە  زۆری  بەشی  نەخراون.  ڕێك  گشت  بواری  و  تایبەت 
و  دووبارە  خەرجییە  بواری  بۆ  عێراقیشدا  لە  و  كوردستان  لە 
بواری  لە  كە  بوارەیە  ئەو  لەمە  مەبەستمان  بێئامانجەكانن. 
بوودجەگەراییدا بە ڕیكورێنت یان خەرجییە دووبارەكان دەناسرێت، 
جاری بە عەرەبی. بەاڵم دووبارە تەنها سیفاتی سەرەكییان نییە، 
یان  بەرهەمهێنانێك  هیچ  هۆكاری  نابێتە  خەرجییە  ئەم  بەڵكو 
سوودی تری ئابووری، بەڵكو كارە سەرەكییه كه ی بەڕێوەچوونی 
كۆئامرازی سیستەمی حوكمڕانییە. حكومەت نابێت داهات بەرهەم 
بهێنێت بۆ بەڕێوەچوونی خۆی، بەڵكو دەبێت خۆی بە ڕێوە ببات 
بە  پەرەپێدانیان،  بۆ بەڕێوەچوونی داخوازییە كۆمەاڵیەتییەكان و 
ئاڕاستەی خواستە داهاتووییەكان. بە مانایەكی تر، دەبێت ئامانجی 
بوودجە بەڕێوەچوونی خواستی ئێستا بێت بە ئاڕاستەی داهاتوودا.
پەیوەندیی  ڕاستەوخۆ  هەروەها  ئاڵۆزە،  كاریگەرە،  بوودجە: 
بە ژیانی هەموانەوە هەیە. ڕەنگە بە هۆی نوێیەتیی ئەم بوارەوە 
لە كۆمەڵگای ئێمەدا، بوودجە وا ببینرێت كە تەنها كاری پەرلەمانە، 
داڕشتن  پرۆسەی  لە  بەشێكە  تەنها  پەرلەمان  ڕاستیدا  لە  بەاڵم 
و تێپەراندن و جێبەجێكردن و هەڵسەنگاندنی پرۆسەی بوودجە. 
دەگۆڕێت  پالنێكەوە  لە  بوودجە  چونكە  گرنگە،  پەرلەمان  ڕۆڵی 
بواری  بخرێتە  بوودجە  ناتوانرێت  پرۆسەیە  ئەم  بەبێ  یاسا،  بۆ 
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جێبەجێكردنەوە. بوودجە بۆ ئێمەی كورد نوێیە، بۆیە دەبێت وەك 
بكەین.  باشتری  ساڵ  دوای  ساڵ  چۆن  كە  بیبینین  پرۆسەیەك 
بوودجەی هیچ ساڵێك لە هیچ ساڵێكی تر ناچێت، بەاڵم سەرباری 
ئەمە، دەكرێت باس لە كەڵەكەبوونی ئەزموون و فێربوون بكەین. 
بەاڵم دەبێت هەمیشە ئەوەمان لە یاد بێت كە بوودجە هەمیشە بۆ 
داهاتووە. داهاتووش هەمیشە بڕێكی زۆری بە نەزانراو دەمێنێتەوە. 
دوو  بۆ  دەبێت  دابەش  گشتی  بە  بوودجە  بڵێین  بتوانین  ئەگەر 
بەش: بەشێكی جێگیرە و بەشێكی ناجێگر، ئەوا هەر ساڵێك ڕەنگە 
بەشی جێگیر و ناجێگری بە تەواوی بگۆڕێت. ئەمە بە تایبەت لە 
بە  ڕەنگە  كوردستان  لە  ئێمە  هەرچەندە  جیهانگیریدا.  سەردەمی 
بەاڵم  نەبێت،  دونیاوە  بە  پەیوەندیمان  ڕاستەوخۆیی  بە  تەواوی 
سەرباری ئەمە، لە دڵی پرۆسەی جیهانگەرییداین، بە خواست و 

هەروەها دژ بە خواستی خۆمان.
بوودجە پرۆسەیەكی سیاسییە، كە سیاسییانە بە ڕێوە دەچێت، 
بەاڵم بە هەماهەنگی لەگەڵ زانستدا. بۆ ئەوەی بوودجە فەراهەم 
كە  ئامارێك  هەبێت،  دانیشتوان  فرەچەشنی  ئاماری  دەبێت  بێت، 
پۆلێنی جیاوازی توێژە كۆمەاڵیەتییەكانی تێدا كرابێت. بۆ نموونە، 
ژمارەی بێكاران، ژمارەی پەككەوتە، ژمارەی كەمئەندام، ژمارەی 
منداڵ، ژمارەی خەڵكی خاوەن پیشەی جیاواز، ڕێژەی خوێندەواری 
گرنگ  ژمارەوە  ڕووی  لە  تەنها  ئەمانە  دیارە  نەخوێندەواری.  و 
نین، بەڵكو شوێنی دانیشتنیان، جۆری ژیار و ژینگەیان. بە هۆی 
بێت.  هاوسنگ  بوودجە  ئەستەمە  جیاوازانەوە  بوارە  هەموو  ئەم 
نییە كە  لێرەدا مەبەستمان لە بوودجەی ناهاوسەنگ ئەوە  دیارە 
بوودجەدا  ئەدەبیاتی  لە  نین.  یەك  وەك  خەرجی  و  داهات  بڕی 
دێت  بەكار  ئەوە  بۆ  گشتی  بە  هاوسەنگ  بوودجەی  چەمكی 
یان  كورتهێنان  یان  یەكن  وەك  خەرجی  و  داهات  بڕی  ئایا  كە 
كە  ئەوەیە  هاوسەنگ  لە  مەبەست  بەڵكو  ئارادایە.  لە  زیادەبوون 
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نابن.  سوودمەند  یەك  وەك  كۆمەڵگا  ناو  پێكهاتەكانی  هەموو 
بۆیە  ناڕەزایی.  و  ملمالنێ  هۆكاری  دەبێتە  ئەنجامدا  لە  ئەمەش 
بكات.  دڵخۆش  هەموان  كە  بپەڕێنرێت  تێ  بوودجەیەك  ئەستەمە 
چونكە  بوودجە،  پڕبایەخی  پایەیەكی  دەبێتە  دیموكراسی  لێرەوە 
لە دیموكراسیدا دەبێت پێكهاتە جیاوازەكانی ناو كۆمەڵگا ئازادانە 
و  بكەن  خۆیان  لە  داكۆكی  ڕێگایه وە  لەم  دەرببڕن.  خۆیان  ڕای 
مافی ئەوەیان پێ بدرێت كە لە ڕێگای دەزگا و ڕێكخراو و لۆبی و 

پەرلەمان و میدیاوە فشار بكەن.
گەر وردتر قسە بكەین، بۆ ئەوەی بوودجە بە شێوەیەكی زانستی 
دابڕێژرێت و ببێتە مایەی ڕەزامەندیی هەموو الیەنە سیاسییەكان 
ئۆپۆزسیۆنێكی چاالك  دەبێت  بشكێتەوە،  كۆمەڵگا  بە سوودی  و 
ڕێسا  ڕەچاوكردنی  لەگەڵ  هەبێت  زیندوو  مەدەنیی  كۆمەڵگای  و 

نوێیه كانی زانستی بوودجەدا.

بوودجە لە پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی كوردستاندا
بوودجە  كوردستاندا  پەرلەمانی  ناوخۆی  نوێی  پەیڕەوی  لە 
ناوخۆ  پەیڕەوی  نۆیەمی  بەشی  كراوه.  بۆ  ئاماژەی  وردی  بە 
پەرلەمان  ناوخۆ،  پەیڕەوی  بەپێی  كراوە.  تەرخان  بوودجە  بۆ 
بۆ  بوودجەی  پرۆژەی  حكومەت  كە  دەكات  ئەوە  چاوەڕوانی 
بنێرێت، بۆ ئەم مەبەستەش كاتی وەك میكانیزمێكی فشار لەسەر 

حكومەت دیاری كردووە.
حكومەت  ئەوەی  بۆ  باشە  هەنگاوێكی  كاتە  میكانیزمی  ئەم 
پێش هەموو ساڵێكی دارایی پالنڕێژی بكات. بەاڵم ئەوەی دەبوو 
و  حكومەت  هەماهەنگیی  بكردایه ،  بۆ  ئاماژەی  ناوخۆ  پەیڕەوی 
پەرلەمانە لە داڕشتنی پرۆژەی بوودجەدا. چونكە كاتێك پەرلەمان 
و  كات  ڕووی  لە  هەم  ئەوا  ئامادەكراوە،  پرۆژەیەكی  چاوەڕێی 
هەم لە ڕووی زانیاری و چۆنێتیی گەیشتن بەو جۆرە پالنانە لە 
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پرۆژەكەدان، پەرلەمان كێشە دەبێت. بە تایبەت كاتێك كە پەرلەمان 
باشە  وا  بۆیە  نییە.  بەتوانا  هێندە  كاتەوە  و  لە ڕووی سەرچاوە 
لە  بێت  بەشێك  و  هەبێت  هەماهەنگیی  سەرەتاوە  لە  پەرلەمان 
پرۆسەكە، ئه وه ش لە ڕێگای لیژنەی تایبەت بە بوودجە. كاتێك كە 
لیژنە لە سەرەتاوە هەماهەنگن، ئەوا زانیاری و كرداری داڕشتنی 
بوودجە ڕوونتر و سادەتر دەبێت. بە تایبەت كاتێك كە بوودجە 
بریتییە لە پرۆژەیەكی پەرت و بەشبەش. بە جۆرێك، كە دەتوانین 

بڵێین كە هەر دێڕێك لە بوودجە تایبەتە بە بوارێكی تایبەت.
لە  بكەین  تیۆری  دیدێكی  لە  باس  خۆیەتی  جێگەی  لێرەدا 
پەیوەست بە پەیوەندیی داڕێژەرانی بوودجە و پالنی بوودجدا. ئەم 
دیدە تیۆرییە ئەوەیە كە كاتێك هەر بوودجەداڕێژەرێك لەمیانەی 
پرۆسەی بوودجەدا هەستی نەكرد بە تێچوونی تەواوی بڕیارەكەی، 
ئەوا بە ئاسانی بڕیار دەدات. بەو مانایە، ئەگەر بۆ نموونە پەرلەمان 
ئامانجی  بۆ  ڕەنگە  ئەوا  چەندە،  ڕاستەقینە  داهاتی  بڕی  نەزانێت 
سیاسیی تایبەتی خۆی هەوڵی ئەوە بدات كە هەمیشە بڕی خەرجی 
زیاد بكات، چونكە خەرجی زۆر لە ڕووی سیاسییەوە باشە. بەاڵم 
ڕەنگە لە ڕووی ئابوورییەوە جیاواز بێت. ئەمەشە هەمیشە هەوڵ 
سنووردار  بوودجەدا  داڕشتنی  لە  پەرلەمان  ڕۆڵی  كە  دەدرێت 
بكرێت: ئەم دیدە لە الیەن واینگاست و شپسیڵ و جۆنسنەوە لە 
وتارێكدا كاری لەسەر كراوە بە ناوی ئابووریی سیاسیی سوود و 
تێچوون: مامەڵەی نیوكالسیكییانە بۆ سیاسەتی دابەشكردن، ساڵی 
١٩٨١. وا بزانم پەندێكی پێشینانی كوردی هەیە كە دەڵێت: گەنم 
پیاو، كە بە جۆرێك لە جۆرەكان دەربڕی  لە  لە ژن بكڕە و دۆ 
ئەم دۆخەیە. هەمیشە ئەوەی كە ئەركی كێشاوە بە بەرهەمهێنانی 
كااڵیەك یان مەسرەفی تێدا كردووە، بە ئاگاییەوە مامەڵەی لەگەڵدا 

دەكات.
تەرخانكراوی  كە  پەرلەمان  دەداتە  ماف  ناوخۆ  پەیڕەوی 
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بوودجە هەڵبوەشێنێتەوە، یان كەمی بكاتەوە، یان لە ماددەیەك بۆ 
مادده یەكی تر، یان لە بەشێك بۆ بەشێكی تر، یان لە دەروازەیەك بۆ 
دەروازەیەكی تری بیگوێزێتەوە. هەرچەندە ئەم مافانە باشن، بەاڵم 
جێگەیان پەیڕەوەی ناوخۆ نییە، باشتر بوو لە دەستووردا بن یان 
لە دەقێكی یاسایی هاوتای دەستووردا. لە هەمان كاتدا دەتوانین 
بۆ  بە گشتی،  دراون.  تریشدا  پەرلەمانەكانی  لە  مافانە  ئەم  بڵێین 
پەرلەمان ئاسانە كە لە بوودجە كەم بكاتەوە یان جێگۆڕكێی پێ 
بیەوێت  پەرلەمان  ئەگەر  بكات.  زیادی  نییە  ئاسان  بەاڵم  بكات، 
ئەنجامدانی  بۆ  چونكە  نابێت،  ئاسان  ئەوا  بكات،  زیادەیەك  هەر 
حكومەت  بە  باوەڕ  كە  بەهانەیە  بە  پێویستی  زیادەیەك،  هەر 
بهێنێت. ئەمەش بە مانای ئەوە دێت كە بڕیاردەری كۆتایی هەر 
بڵێین  دەتوانین  پێیە،  بەم  پەرلەمان.  نەك  حكومەتە،  زیادكردنێك 
پەرلەمان چەند دەسەاڵتێكی هەیە، وەك دەسەاڵتی هەمواركردن، 
جێگۆڕكێ، البردن، هەروەها تێنەپەڕاندن، بەاڵم بۆ بەندێك، نەك 
بۆ سەرجەم بوودجە. دەكرا پەرلەمان، هاوشان بە پەرلەمانەكانی 
تری دونیا، هەندێك مافی تری بە دەست بهێنایە. بۆ نموونە، ئەگەر 
پەرلەمان خەرجییەك بە زیاد دەزانیت و داوای البردنی دەكات، 
ئەوا دەتوانێت ئەڵتەرناتیڤی بۆ بدۆزێتەوە؛ لە كاتی یەكسانبوونی 
لە  هەروەها  بكرێت.  قبوڵ  پەرلەمان  بەدیلەكەی  تێچووندا  بڕی 
نەك  هەبێت،  تێنەپەڕاندنی  مافی  دەبێت  پەرلەمان  باردا  هەندێك 
دەبێت  ڤیتۆیە  مافی  ئەم  ناوەڕۆك.  دەستكاریكردنی  مافی  تەنها 
وەك كاری فشار دابڕێژرێت، بە جۆرێك، كە لە خزمەتی باشكردنی 
بوودجەدا بێت، نەك جەنگی نێوان پەرلەمان و حكومەت. چونكە 
تەنها دەسەاڵتی دەستكاریی ناوەڕۆك ڕۆڵی پەرلەمان سنووردار 

دەكات.
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)bougette( چەمكی بوودجە
چەمكی بوودجە لە فەڕەنسیی كۆندا بە مانای جانتای بچووك 
چەرم  لە  بچكۆلە  جانتا  ئەو  مانای  بە  ئینگلیزیدا  زمانی  لە  دێت. 
بۆ  دەگرێت  دەستیەوە  بە  دارایی  كە وەزیری  دێت  دروستكراوە 
بە  بوو  جانتایە،  مانای  كە  ناوە  ئەم  كاتدا،  لەمیانەی  پەرلەمان. 
پێیە،  بەم  جانتاكەدایە.  ناو  لە  كە  پالنەی  ئەو  دەربڕینی  چەمكی 
ئەمڕۆ چەمكی بوودجە بە مانای ئەو پالنە داڕێژراوەیە كە سااڵنە 
حكومەت لەگەڵ پەرلەماندا دای دەڕێژێت بۆ چۆنێتیی خەرجكردنی 
داهاتەكان. بە الی بوودجەناسێكی وەك ویالدیڤیسكییەوە جۆرێكە 
بۆ  حكومەتدا  و  خەڵك  نێوان  لە  گرێبەست  دیارە  گرێبەست.  لە 
ئەو  هەروەها  خەرجكردنی،  چۆنێتیی  و  داهات  بڕی  ڕاگەیاندنی 
الیەنانەی كە لێی سوودمەند دەبن، ئەوانەی لێی زەرەرمەند دەبن 
لەگەڵ دیاریكردنی دۆخی دارایی واڵت، كە ئایا داهات زیادی هەیە 
یان كەم، ئەگەر كەمی هەبوو، چۆن چارەسەر دەكرێت، یان چۆن 
پڕ دەكرێتەوە. لێرەوە بوودجە قسە لەسەر بواری قەرز و ئیدارەی 
قەرز و الیەنە قەرزلێكراوەكانیش دەكات. بۆیە بە دیدی ڕێكخراوی 
چاودێریی نێودەوڵەتی، ئای ئێم ئێف، بوودجە هەموو ئەو داهات 
دۆكیومێنتی  لە  كە  پرۆژە حكومییەكانە  داراییانەی  و  و خەرجی 
بوودجەدا ئاماژەیان بۆ كراوە و لە الیەن پەرلەمانەوە شەرعییەتیان 
پێ بەخشراوە. بەم پێیە، بوودجە پرۆسەی پێشبینیكردنی ماكرۆ-

ئیكۆنۆمییە، یان ئابووریی گشتی )االقتصاد الكلي(.
فەڕەنسیيەوەیە  شۆڕشی  سەردەمی  لە  پێناسە  كۆنترین 
پێشبینی  كە  دۆكیومێنتەیە  ئەو  دەكات:  پێناسە  وەها  بوودجە  كە 
ڕووی  لە  دەوڵەتە.  سااڵنەی  خەرجیی  و  داهات  بڕیاری  و 
بۆ  بگەڕێتەوە  بوودجە  پرۆسەی  سەرەتای  ڕەنگە  مێژووییەوە، 
لە بەریتانیا، كە خۆی لە سنوورداركردنی دەسەاڵتی  ماگناكارتا، 
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پادشادا دەبینێتەوە لە پێشنیازكردنی هەر باج یان لێڤی١یەكی نوێ 
بەبێ ڕاوێژی میر و كوێخاكان. تەمەنی ماگناكارتا زیاتر لە هەشت 
سەدەیە. لێرەوە پرۆسەی ئیدارەدانی داهاتی واڵت تەنها لە دەستی 
پرۆسەی  لە  بەشێك  بە  بوو  پەرلەمانیش  بەڵكو  نەما،  پادشادا 
یەكەم جار  بۆ  بەریتانی  پەرلەمانی  بوودجەگەرایی. ساڵی ١٦٩٨ 
بكات  دیاری  پادشا  خەرجیی  یان  بوودجە  بڕی  كە  دا  بڕیاری 
مەرجێك  بە  دەبینییەوە،  پاوەنددا  هەزار  حەوتسەد  لە  خۆی  كە 
پادشا دەستبەرداری هەموو داهاتەكانی تری ببێت. ئەمە بوو بە 
سەرەتای جیاكاریی داهاتی پادشا و داهاتی گشتی. ئەم پرۆسەی 
حوكمڕانیی  مۆدێلی  سەرەكیی  بنەمای  ڕێكخستنە  و  جیاكاری 
ناوەندییەكانەوە  سەدە  سەردەمی  لە  گواستنەوە  یان  سەردەمە. 
و  سنوورداركردن  مۆدێرنە  سەرەكیی  خەسڵەتی  مۆدێرنە.  بۆ 
ڕێكخستن و فراوانكردنی بنكەی بڕیارە. دیارە وەك دەردەكەوێت، 
ئەم پرۆسەیە تەنها بریتی نییە لە ئیدارەی پارە، یان سامان، بەڵكو 
ڕاستەوخۆ پەیوەستە بە دەسەاڵت و سیستەمی سیاسی و مافەوە.
بوودجە لە ئەمه ریكا تا ئاستێك مێژوویەكی جیاوازی هەیە. 
كۆنگریس  ئەوا  بوو،  كۆلۆنیالیكراو  واڵتێكی  چونكە  ئەمه ریكا 
هەمیشە لە دەسەاڵتی مەلیكی ئەودیو زەریاكان )لەندەن( بەگومان 
بوو، بۆیە بەردەوام لە هەوڵی ئەوەدا بوو كە چۆن هەر خەرجییەك 
لە الیەن حكومەتەوە بە ئاسانی تێ نەپەڕێنرێت. ئەم كەلتوورە هەتا 
ئەمڕۆ باڵوە كە دیدێكی نێگەتیف هەیە بۆ حكومەت. ئەم كەلتوورە 
پێمان دەڵێت كە پەیوەندیی باشی نێوان خەڵك و دەسەاڵت لەگەڵ 
دەزگای پەرلەمان و حكومەتدا یارمەتیدەرە بۆ ئەوەی بوودجە بە 

باشی و بە خێرایی تێ بپەڕێنرێت.
بۆ سااڵنی سەرەتای  دەگەڕێتەوە  ئەمڕۆ  بوودجەی  مۆدێلی 
1  لێڤی: بڕی پارەی داواكراو لە شێوەی باجی زیادە لە كاتی 

شەڕ و قەیراندا.
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نۆزدەدا،  سەدەی  ناوەڕاستی  لە  فەڕەنسا.  لە  نۆزدە  سەدەی 
بوودجەی  بنەماكانی  زۆربەی  گشتی  شێوەیەكی  بە  فەڕەنسا 

سەردەمی پەیڕەو دەكرد.2
ئەم مێژووە پێمان دەڵێت كە یەكەم، بوودجە نوێیە؛ دووەم، 
فراوانبوونی  و  گەشە  لەگەڵ  مۆدێرنە،  دیاردەیەكی  بوودجە 
بنكەی بڕیاردا؛ سێیەم، بوودجە هەتا دێت بەرفراوان دەبێت و لە 
و  پێگە  پرۆسەی  دەبێتە  واڵتێكەوە  داهاتی  ڕێكخستنی  پرۆسەی 
پەیوەندیی دارایی و ئابووریی واڵتێك لە دونیادا. چوارەم، بوودجە 
ناوەوە  بۆ دەرەوە و  بەڵگەنامەیەكە  دەربڕی دۆخی واڵتە، وەك 
ئەمەش  بكەن،  چی  چاوەڕوانی  داهاتوودا  ساڵی  لە  دەبێت  كە 
واتە بەرپرسیارێتییەكان چین، هەروەها دەبێتە بنەمای پالنڕێژیی 

ئەوانی تر.

قەیرانی ئەدەبیاتی بوودجە
كە دێتە سەر ئەدەبیاتی بوودجە، ئەوا بوودجە كۆمەڵێك چەمك 
و زاراوە و وشەی تایبەتی خۆی هەیە كە وەرگێڕانیان بۆ زمانی 
بەرانبەر  نەبوونی  لەبەر  ئه وه ش  نابێت،  ئاسان  كارێكی  كوردی 
و هەروەها لەبەر نەبوونی پرۆسەكە بە گشتی. ئەم هەژارییە لە 
ڕووی زمانەوە تەنها لە شێوازی دەربڕیندا ڕەنگ ناداتەوە، بەڵكو 
ئێمە، چۆنێتیی دەربڕینی  ئاگایی  ڕاستەوخۆ پەیوەستە بە ئاستی 
ئێمە بۆ بوودجە و ڕەهەندە زۆر و ئاڵۆزەكانی، هەروەها سەختی 
چەند  بە  كاتدا  یەك  لە  ئێمە  دەبێت  لەبارەیه وە.  پەیام  گەیاندنی 
ئاڕاستەیەكدا هەوڵ بدەین بۆ پەرەدان بە كەلتووری بوودجە لە 
پانتایی گشتی و ئاگایی گشتیدا، یەكەم، چەمكەكان ئاسان بكەینەوە 
كتێبی  بگەڕێوە  باره یه وه ،  له م  زیاتر  زانیاریی  بۆ    2
یاساداڕێژەر و پرۆسەی بوودجە لە الیەن یواخیم ڤێنەر كە ساڵی 

20١0 لە الیەن دەزگای چاپی پالگرەیڤەوە باڵوكراوەتەوە.
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بۆ  خۆمانی  زاراوەی  بدەین  هەوڵ  دووەم،  بكەینەوە،  باڵویان  و 
دابڕێژین. چونكە لە ڕاستیدا ئەگەر ئەدەبیاتی ئەم بوارە بە زمانی 

تەكنیكی مایەوە، ئەوا لە ئەنجامدا تووشی سنووربەندی دەبێت.
لە  چ  چەمكانە  ئەم  تایبەتمەند  خەڵكانی  بۆ  گرنگە  هەروەها 
ڕووی تیۆری، ئیداری، پراكتیزەیی، ئابووری و حوكمڕانییەوە بە 
زمانێكی تر بزانن بۆ ئەوەی باشتر لە مانای ناوەكیی چەمكەكان تێ 
بگەن. هەروەها گرنگە ئەندام پەرلەمان بە گشتی و بە تایبەتییش 
و  بزانن  تر  زمانێكی  كە  ئابووری،  و  دارایی  لیژنەی  ئەندامانی 
خۆیانی لەگەڵدا ئاشنا بكه ن، چونكە هەتا دێت ئەدەبیاتی بوودجە 
دەبێت.  زانستی  و  تەكنیكی  كاتدا  هەمان  لە  و  دەبێت  بەرفراوان 
هەروەها زانینی زمان و شارەزایی لە ئەدەبیاتدا كارئاسانی دەكات 
هەتا ئەندامان لە ئەدەبیات و ڕاهێنانەكانی ڕێكخراوە جیهانییەكانی 
وەك بانكی جیهانی، ئای ئێم ئێف و هەروەها پەرلەمانی ئەورووپی 

سوودمەند بن.

مێژووی بوودجە لە كوردستان و ناوچەكەدا
دیاردە  وەك  بەڵكو  نییە،  نوێ  چەمك  وەك  تەنها  بوودجە 
و پرۆسەش نوێیە. وەك زۆر بوارەكانی حوكمڕانی، ئەم چەمك 
دەوڵەتی  كاتی دروستكردنی  لە  هێنراوە.  لە دەرەوە  پرۆسەیە  و 
عێراق لە الیەن ئینگلیزەوە، بەریتانییەكان عێراقیان وەك بەشێك لە 
ئەم پرۆسەی دروستكردنه ی  ئیمپراتۆرییەتەكەیان دروست كرد. 
دایەوە، وەك  ڕەنگی  بواردا  زۆر  لە  بەریتانیا  ئاوێنەی  بە  عێراق 
و  سیاسی  سیستەمی  لە  هەروەها  دەستوور،  بوونی  مەلەكیەت، 
بیرۆكراسیدا. بوونی پەرلەمان و تێپەڕاندنی بوودجە یەكێك بوو 

لەو دیاردانە.
بەردەستدایە،  لە  بوودجە  دۆكیومێنتانەی  لەو  یەكێك 
دەستنیشانكردنی  مەبەستی  بە  لێرەدا  ١٩٤٦ـە.  ساڵی  بوودجەی 
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خوێندنەوەیەكی  عێراقدا،  لە  بوودجەگەرایی  پرۆسەی  بنەمای 
عێراق  شانشینی  بوودجەی  دۆكیومێنتی  دەكەین.  بۆ  خێرای 
بەغداد  لە  »الحكومة«  چاپخانەی  الیەن  لە  كتێبێكدا  شێوەی  لە 
ئەو  عێراقی  بوودجەی  كتێبە  ئەم  كراوە.  چاپ  ١٩٤٦دا  لە ساڵی 
ساڵەی تێدایە كە لە ڕێكه وتی 2١ی ئایاری ئەو ساڵەدا ئەنجومەنی 
وەزیران بە ئەنجومەنی ئوممە )پەرلەمان(ی داوە. كتێبەكە لە الیەن 

وەزارەتی داراییەوە )المالیة( ئامادە كراوە.
لە  كە  هەیە  ڕوونكردنەوەیەك  كتێبەكەدا  یەكی  الپەڕەی  لە 
چەند الیەكەوە جێگای بایەخە. ڕوونكردنەوەكە باس لە ئەو بەش 
و دەروازانە دەكات كە بۆ بوودجەی ئەو ساڵە، وەك زیادەیەك، بە 
بەراورد بە بوودجەی ساڵی پێشوو زیاد كراوە. ئەم ڕوونكردنەوەیە 
پێمان دەڵێت كە میتۆدی ئامادەكردنی بوودجە لە عێراق میتۆدی 

باوی ئینكرێمێنتاڵیزم بووە.
لە  بریتییە  بوودجە  ئامادەكردنی  میتۆدە،  ئەم  بەپێی 
پێداچوونەوەی بوودجەی ساڵی پێشوو بە زیادكردن یان كەمكردنی 
ئەوەی  جیاوازەكان.  شوێنە  و  ناوەند  و  الیەن  بۆ  خەرجییەكان 
عێراقدا  لە  ئەمڕۆ  هەتا  میتۆدە  ئەم  كە  ئه وه یە  جێگەی سەرنجە، 
پیادە دەكرێت. ئەم دۆكیومێنتە چەند خاڵێكی گرنگمان پێ دەڵێت: 

یەكەم: لە ڕووی میتۆدەوە پێمان دەڵێت كە میتۆدی ئامادەكردنی 
بوودجەی ئەو ساڵە لە عێراقدا چۆن بووە. ئەمەش هاوكارە 
بۆ ئەوەی بزانین كە ساڵی پێشتر چۆن بووە، دیارە بە نزیكی، 

هەروەها ئەولەویاتی حكومەت چی بووە.
الوە  زۆر  لە  هەرچەندە  میتۆدە،  ئەم  پەیڕەوكردنی  دووەم: 
ئەوەی  بۆ  بەڵگەنامەیەكە  كاتدا  هەمان  لە  بەاڵم  نەگونجاوە، 
گەشەی  چۆن  عێراقدا  لە  حوكمڕانی  سیستەمی  كە  بزانین 
كردووە. بۆ نموونە، لە ساڵی ١٩٤٦ چوار بوار زیاد كراوە، 
ناوی  لیوا  ناوخۆییەكان،  لیوا  ئیدارەی  بە  تایبەتە  یەكەمیان 
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یەكەی ئیداری بووە كە ئێستا پارێزگا لە جێگایەتی، دووەم، 
بەشی عێراق لە تێچوونی دەزگا نێودەوڵەتییەكان وەك نەتەوە 
نێودەوڵەتی، هەروەها  فریاگوزاریی  دەزگای  یەكگرتووەكان، 
ئه لئومه م.  عوسبەت  لەگەڵ  كشتوكاڵ  و  خۆراك  كۆنفرانسی 
سێیەم، دابەشكردنی جۆ بەسەر زیانلێكەوتووانی جوواڵنەوەی 
سەر  باڵوكردنەوەی  و  وەرگێڕان  لیژنەی  چوارەم،  بارزان، 
بە وەزارەتی مەعاریف.؛ دیارە بوودجە وەك دۆكیومێنتێكی 
مێژوویی زۆر شتمان پێ دەڵێت كە لێرەدا جێگای سەرنجی 
ئێمە نین، بەاڵم لە هەمان كاتدا ئەوە پیشان دەدات كە عێراق 
چۆن گەشەی كردووە، كێشەكانی چی بوون. ئەمە لە هەموو 
بوودجەیەكەدا بە زەقی ڕەنگ دەداتەوە. بۆیە بوودجە بریتییە 
لە جووڵە و پالنی دەوڵەت لە هەموو ئاستێكدا لە ماوەیەكی 

دیاریكراودا.
لەو  دەڵێت  پێ  ئابووریمان  بە ڕوونی گەشەی  میتۆدەكە  سێیەم، 
ساڵەدا، هەروەها بەراورد بە ساڵی پێشوو. بۆ نموونە، داهاتی 
چاوەڕوانكراو لە ساڵی ١٩٤٦دا بریتییە لە 20٤٤٧٧00 دینار، 
بەراورد بە ساڵی ١٩٤٥ بڕێك زیادی كردووە كاتێك داهاتی 
ڕووی  لە  ئەگەر   ١٨0٧٣٤٧0 لە  بووە  بریتی   ١٩٤٥ ساڵی 
نزیكەی  زیادەكە  ئەوا  بكەین،  بەروارد  ڕووتەوە  ماتماتیكی 
دوو ملیۆنە، بەاڵم وەك دۆكیومێنتی بوودجەكە پێمان دەڵێت، 
و  هەاڵوسان  هۆكاری  بە  دینارە   ٨0٦١0 ڕاستەقینە  بڕی 
لەبەرچاو  ئەوە  دەبێت  دیارە  شمەكەكان.  نرخی  گرانبوونی 
بگرین كە ساڵی ١٩٤٦ یەكەم ساڵی پاش كۆتاییهاتنی جەنگی 

دووەمی جیهانە.
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پاشخانی بوودجە لە هەرێم 
كوردستان بە هۆی ئەوەی لە مێژوودا حكومەتی خۆی نەبووە، 
پاش  كورد  نوێیە.  مێژووەكەیدا  لە  بوودجەگەرایی  و  بوودجە 
ڕاپەڕین دەبێتە حاكمی خۆی لە عێراق. بۆیە جێگای سەرسوڕمان 
نەوەدەكان.  ناوەڕاستی  بۆ  دەگەڕێتەوە  بوودجە  یەكەم  كە  نییە 
یەكەم بوودجە كە لە بەردەستدایە، دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی ١٩٩٦. 
ئەم دۆكیومێنتە زۆر سادە و كورتە، بە جۆرێك، زۆربەی زۆری 
دۆكیومێنتەكە  سەرتاپا  ناگرێت.  خۆی  لە  بوودجە  خەسڵەتەكانی 
یان پرۆژەكە لە تەنها یانزە مادەی كورت پێك هاتووە. بە گشتی، 
دوو بوار لە خۆی دەگرێت، یەكەم، دیاریكردنی ئەو الیەنانەی كە 
مافی گواستنەوە و خەرجكردنیان هەیە لەگەڵ خەماڵندنی داهاتی 
لە سەرچاوەكانی  باس  شێوەیەك  هیچ  بە  دۆكیومێنتەكە  هەرێم. 
داهات و چۆنێتیی بەدەستهێنانی ناكات، هەروەها بە هیچ جۆرێك 
ئاماژە بۆ ئەوە ناكات كە چۆن خەماڵندن ئەنجام دراوە، ئایا ئەو 
و  كەم  ئەگەری  بخه نە سەر  كاریگەری  ڕەنگە  كە  ئەگەرانە چین 
زیادبوونی داهات، یان لە كاتی كەم و زیادبووندا پالنەكان چین. 
هەروەها  حكومەتە.  دەزگاكانی  و  وەزارەت  بۆ  گشتی  بە  داهات 
شایانی باسە كە ئەم دۆكیومێنتی بوودجەیە بوودجەی وەزارەتی 
پێشمەرگە لە خۆی ناگرێت. دیارە دوو هۆكاری زۆر گرنگ هەن 
كە دەبێت لێرەدا ئاماژەیان بۆ بكرێت: یەكەم، ئایا دۆخی حكومەت 
و ئابووری لەو كاتەدا بەو شێوەیە بووە، دووەم، یان هەر ئەوەندە 
ئاگایی بەرامبەر بوودجە و بوودجەگەرایی هەبووە؟ دیارە ڕوونە 
كوردستان.  لە  بووە  ناوخۆ  شەڕی  گەرمەی   ١٩٩٦ ساڵی  كە 
نییە.  توێژینەوە  و  لێكۆڵینەوە  نووسینە  ئەم  ئامانجی  هەرچەندە 
بەاڵم هەبوونی تێگەیشتنێك لەوەی كە ئاگایی ئێمە لەمیانەی كاتدا 
چۆن بەرامبەر پرۆسەیەكی ئاڵۆزی وەك بوودجە گەشەی كردووە، 
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بە  بتوانرێت  نەوەدەكان  سااڵنی  بوودجەی  ئەگەر  بەاڵم  گرنگە. 
ئاسانی وەها ببینرێت كە لە دۆخێكی ئاساییدا نەبووە. هەرچەندە 
بوودجە وەك پرۆسەی ڕێكخستنی داهات لە ساتەوه ختی قەیراندا 
ئەوا  ئاساییدا،  ساتەوەختی  لە  هەتا  دەكات  زیاتر  گرنگییه كه ی 
دەبینین كە بوودجەی سااڵنی پاش دووهەزاریش هێندە گەشەی 
بە خۆیەوە نەدیوە. ئێمە هەتا ئێستا كە دێتە سەر بوودجە، جگە 
لە  كاتێكدا  لە  نییە.  ترمان  دەقێكی  هیچ  كۆتایی،  دۆكیومێنتی  لە 
حكومەتەكانی دونیادا وەها باوە كە دەقی پێش كۆتایی یان پری-
بوودجە هەیە. ناوەندێكی بوودجەداڕشتن هەیە و سایتی تایبەتی 
خۆی هەیە. لە هەمان كاتدا دۆكیومێنتی بوودجە پاشخانی هەیە 
ئەندامانی  بۆ  تەنها  نەك  ئەمە  دەكرێتەوە.  باڵو  پاشخانەكەی  و 
پەرلەمان، بەڵكو بۆ بازاڕ و وەبەرهەمهێن و كۆمپانیا بیانییەكان 
ئەم  تری  لە جێگای  گرنگە. وەك  قونسوڵخانەكانیش  و هەروەها 
كتێبەدا دێمەوە سەری كە چۆن بوودجە ڕەهەندی دیپلۆماسییشی 

هەیە.
دەكرێت بپرسین ئایا ئەو بنەما زانستی و پێشبینییانە چین كە 
بوودجەیان لەسەر بونیاد نراوە. بۆ نموونە، گریمان لە بوودجەدا 
ئەوا  خەمڵێنراوە،  دۆالر   ١00 بڕی  بە  ساڵێك  بۆ  نەوت  نرخی 
دەبێت ئەو بنەمایە ڕوون بكرێتەوە كە بۆچی و چۆن ئەم نرخە 
دانراوە. چەندێك ئەگەری كەم و زیادی هەیە. لە ساتی زیادبووندا 
كێشە دروست نابێت، هەرچەندە دەبێت حكومەت پالنی چۆنێتیی 
چۆن  نرخدا  دابەزینی  ساتی  لە  بەاڵم  هەبێت،  زیادەی  خەرجیی 

بۆشایی پڕ دەكرێتەوە.
داهات و  تەنها بڕی  بگرین كە  لەبەرچاو  ئەوە  دەبێت  بەاڵم 
و  خەرجی  هەروەها  بەڵكو  نییە،  گرنگ  بەدەستهێنانی  چۆنێتیی 
جۆری  خەرجی  جۆری  نەبێت.  گرنگتر  ئەگەر  گرنگە  چۆنێتیشی 
كۆمەڵگا لە قاڵب دەدات، بە تایبەتی لە ئابوورییەكدا كە حكومەت 
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یان دەوڵەت شائەكتەری ئابوورییە.

بایەخی مێژوویی بوودجە
لە كاتێكدا بوودجە وەها دەبینرێت كە پالنی ساڵێكی حكومەتە 
بوودجەوە  ڕێگای  لە  ئەوا  داهاتووە،  ئاڕاستەی  بە  گشتی  بە  و 
حكومەت پێشبینیی داهات و خەرجییەكانی دەكات. ئەم پێشبینییە 
یەكێكە لە كۆڵەكەكانی سیستەمی سەرمایەداری و هەرگیز ئاسان 
بە  دەمێنێتەوە.  مه ترسی  جێی  و  ناتەواوی  بە  هەمیشە  و  نییە 
بە  تەواو  زانیاری  ناتوانرێت  هەرگیز  ئاستێكدا  چەند  لە  تایبەت 
دەست بهێنرێت. بەاڵم هەبوونی دۆكیومێنت بە بەردەوامی دەبێتە 
پاشخانێك هەتا خەڵكانی شارەزا بتوانن ڕێڕەوێك بۆ سیستەمی 
كە  بكەن  دەستنیشان  بوارانە  ئەو  تێیدا  كە  دابڕێژن  حوكمڕانی 
نەكراوە،  بۆ  خەرجییان  كە  بوارانەی  ئەو  كراوە،  بۆ  خەرجییان 
چی بایەخی پێ دراوە، لە كوێی واڵت و بە چ هۆكارێك. هەموو 
و  بەرچاوڕوونی  بۆ  دەگمەنن  داتای  و  گرنگ  زانیاریی  ئەمانە 
باشتر پێشبینیكردنی ئەگەر و قەیرانەكان. هەروەها بۆ داڕشتنی 
ئایا  كۆمەڵگادا:  لە  دادپەروەری  پرۆسەی  چۆنێتیی  بۆ  بنەمایەك 
لەمیانەی مێژوودا كێ زۆرتر سوودمەند بووە و كێ كەمتر و لە 
هاتوونەتە  كۆمەاڵیەتی  توێژی  و  چینكارییەك  جۆرە  چ  ئەنجامدا 
ئاراوە. هەروەها ئەم پاشخانە بۆ هاوسەنگی لە پرۆسەی گەشەی 

درێژخایەندا گرنگە.
قەیراندا  لەگەڵ  سەرمایەداری  یان  بازاڕ  ئابووریی  ئەگەر 
شێوە  هەمان  بە  دەوڵەتی  ئابووریی  بۆ  قەیران  ئەوا  ئاشنایە، 
نییە. قەیرانی ئابووریی دەوڵەتی ترسی ئاسایشی و سەقامگیری 
وەك  ڕووداوەكانی  دەكرێت  هەیە.  كۆمەاڵیەتیی  گۆڕانكاریی  و 
لەم  عەرەبی  بەهاری  و  حەفتاكان  كۆتایی  لە  ئێرانی  شۆڕشی 
پرۆسەی  و  دۆكیومێنت  و  داتا  هەتا  بەاڵم  ببینرێن؛  میانەیەدا 
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مێژوویی زیاتر بن، ئەم پرۆسەیە ئاسانتر دەبێت.
دیارە بۆ تێگەیشتن لە ئابووریی سیاسیی هەرێمی كوردستان، 
دوو پرۆسەی بوودجە گرنگن: پرۆسەی بوودجەی عێراق و پرۆسەی 
بوودجەی كوردستان. ئەو میتۆدەی كە بوودجەی عێراقی لەسەر 
بونیاد نراوە، كۆنە و زۆربەی واڵتانی دونیا ئەمڕۆ دەستبەرداری 
بوون، كە میتۆدی ئینكریمێنتاڵیزمە: واتە پێداچوونەوەی بوودجەی 
ئەگەر  بەاڵم  داهاتوو.  بوودجەی  بنەمای  بە  كردنی  و  ڕابوردوو 
هەرێمی  پێشووی  سااڵنی  بوودجەی  دۆكیومێنتی  تەماشایەكی 
كاری  میتۆد  هەمان  بە  زۆر  تا  كەم  دەبینیت  بكەیت،  كوردستان 
لە  بوودجەداڕێژی  كاری  دەبێت  كاتێكدا  لە  دیارە  كراوە.  لەسەر 
میتۆدی  ناساندنی  ڕێگای  لە  بێت  بەسەردا  گۆڕانكاریی  داهاتوو 
میتۆدێكی  چەند  مەبەستە،  ئەو  بۆ  و  كتێبەدا  لەم  بوودجە:  نوێی 
لە  سوود  دەتوانرێت  كاتدا  هەمان  لە  بەرچاو.  دەخەینە  نوێ 
دۆكیومێنتی بوودجەكانی ڕابوردوو وەربگیرێت بۆ خوێندنەوەیان 
و داڕشتنی ڕێڕەوی خەرجیی داهات لە واڵتدا. ئەم كارە بە كەسی 
ئەندام پەرلەمان ناكرێت، هەروەها بە حكومەتیش ناكرێت چونكە 
حكومەت الیەنی داڕێژەری ئەم پرۆسەیەیە، بۆیە دەبێت ناوەندێكی 
ئابووری و دارایی و تایبەت بە بوودجە هەبێت كە هەموو ساڵێك 
مێژوو،  لە  بە سوودبینین  بكات  لێكۆڵینەوەیەك  و  ڕاپۆرت  چەند 
لە میتۆدی نوێ، هەروەها لە گەشەی كۆمەاڵیەتی و هەنووكەیی 

بوارەكان.
عێراقدا  مەلەكیی  سەردەمی  عێراقی  بوودجەی  لە  ئەوەی 
جێگەی سەرنجە، ئەو وردەكارییەیە كە لە بواری داهاتدا پەیڕەو 
لەگەڵ  حكومەت  بوارەكانی  هەموو  داهاتی  جۆرێك،  بە  كراوە، 
ساڵی  لەگەڵ  بەشیدا  هەندێ  لە  كراوە،  تۆمار  خەرجییەكانیاندا 
پێشوویشدا. بە جۆرێك، دەتوانین بڵێین كە بوودجە هیچ الیەنێكی 

نادیاری تێدا نییە كە بە ئاسانی دەستنیشان نەكرێت.
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بەاڵم سەرباری ئەمە، بوودجە تەنها پالن نییە، بەڵكو ماددەی 
بوودجە كە پارەیە، بوونەوەرێكی سیحراوییە و پێویستە لە هەموو 
ڕووی  لە  تەنها  نەك  لەسەری،  هەبێت  تێگەیشتن  ڕوویەكەوە 
و  هەاڵوسان  لەگەڵ  مامەڵەكردن  چۆنێتیی  و  بڕ  و  بەها  و  نرخ 
ڕووی  لە  بەاڵم  بازاڕ،  گۆڕانكاری  بەپێی  سوو  هاوسەنگكردنی 
بۆ  ئاماژەی  پێویستە  ئەوەی  دیارە  فەلسەفییشەوە.  و  ئەخالقی 
بكەین، ئەوەیە كە كوردستان كە دێتە سەر مامەڵەی پارە، بە هۆی 
نەبوونی سەروەری، بانكی ناوەندی و نەبوونی توانای چاپكردنی 
پارە، دەسەاڵتی سنووردارە. بە تایبەتی لە ڕووی لەچاپدانەوە كە 
لە ئابووریی باوی ئەمڕۆدا، ئابووریی لیبراڵ، یان بازاڕیی ئازاد، 
مۆنیتەریزم، یان بەكارهێنانی بڕی پارە بۆ دروستكردنی باوەڕ و 
پەیوەندیی خەڵك و بازاڕ و ئاسانكاریی بازاڕ، كوردستان توانای 

سنووردارە.
ئەمە هەروەها گرنگە لە بواری ئابووری دارایی، فاینانس. بە 
پوختی، پارە دەكرێتە ئامرازێكی گرنگی جووڵە و سنوورداركردنی 
بەمانای  ئیز،  كوانتەتیڤ  كۆمەڵگادا. چەمكی وەك  و  ئابووری  لە 
ئاسانكردنی خوالنەوەی پارە دێت لە كۆمەڵگادا، كە بووەتە یەكێك 
لە میتۆدە سەرەكییەكانی بەڕێوەبردنی ئابووریی دونیای ئەمڕۆ. 
پارەی  و  هەاڵوسان  چونكە  نەبووە،  قەیران  بەبێ  ئەمە  دیارە 
خەیاڵی، نەك بە مانای پارەی زۆر، كە لە نێو خەڵكیدا باوە، بەڵكو 
بە مانای پارەی نەبوو، هەروەها قەرزباریی زۆر و لە ئەنجامدا 

داڕمانی ئابووریی لێ كەوتەوە.

پارە و بوودجە
ناوی  بوودجەگەرایی  بە  كە  پرۆسەیەك  بۆ  ناوێكە  بوودجە 
چۆنێتیی  واتە  كورتی  بە  بوودجەگەرایی  پرۆسەی  دەبەین. 
ئیدارەدانی پارە. بۆیە پێش ئەوەی هەر قسەیەك لەسەر بوودجە 
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الی  پارە  بكەین.  پارە  لەسەر  قسە  پێشەكی  دەبێت  بكەین، 
تێگەیشتن  بەاڵم  خۆشەویستە.  هەموان  الی  و  ناسراوە  هەموان 
لێی جیاوازە. بە گشتی، دوو تیۆری سەرەكی هەن بۆ قسەكردن 
لەسەر پارە، تیۆری یەكەمیان كە تیۆری هەرە باوە، تیۆری بارتەر 
یان گۆڕینەوەیە. بەپێی ئەم تیۆرە، سەرەتا مرۆڤ بۆ ڕاییكردنی 
جیاوازەكانی  شمەكە  پێداویستییەكانی،  دابینكردنی  و  كارەكانی 
دەگۆڕییەوە. لە ناو كوردەواریدا باوە كە دەڵێن شووتی بە گەنم 
یان جۆ. بەاڵم ئەم گۆڕینەوەیە نەیتوانی بەردەوام بێت و هەموو 
ئەنجامدا  لە  بۆیە  بكات،  دابین  خەڵكی  زۆرەكانی  پێداویستییە 
لە  وەك  زیو،  لە  بوو  بریتی  سەرەتا  كە  داهێنا،  پارەیان  خەڵك 
دۆكیومێنتەكانی میسۆپۆتامیا و دەقە كۆنەكانی تردا ئاماژەی بۆ 

كراوە.
نێوان  لە  شتەكان  گۆڕینەوەی  بۆ  دەكات  كارئاسانی  پارە 
بە  كە  ئەو شمەكەیە  پارە  چونكە  نەناسراودا.  و  ناسراو  خەڵكی 
هەموو شتێك دەگۆڕرێتەوە. لە كرۆكی ئەم پرۆسەیەدا كۆمەڵێك 
گۆڕینەوەی  هەروەها  قەرز،  بەها،  باوەڕ،  وەك  هەن،  خەسڵەت 
بێسنوور. ئەوەی پارچەكاغەزێك دەكات بە پارە، باوەڕە كە لەو 
دەیدەن  هێزەكان  باوەڕە  ئەم  دەداتەوە.  ڕەنگ  پارچەكاغەزەدا 
بەو پارچەكاغەزە. بۆ ئەوەی پارچەكاغەزێك ببێت بە پارە، ئەوا 
دەبێت هێزێكی ئابووری و سیاسی لە پشتیەوە بێت، كە ئەو پارەیە 
سیمبول و نوێنەری ئەو هێزەیە. بۆیە گرنگ نییە پارەكه ی تۆ چ 
دراوێكە، ڕاستەوخۆ پەیوەستە بە ڕەنج و كۆششی ئەوانی ترەوە 

لەگەڵ دۆخی سیاسی و ئابووریدا.
تیۆری دووەم، كە تیۆرێكی كەمتر باوە، تیۆری قەرزە. دەیڤید 
گرابەر لە كتێبی قەرز: پێنج هەزار ساڵی یەكەمدا سەرهەڵدانی پارە 
دەبەستێتەوە بە قەرز و كریدیتەوە. ئەم دیدە لەم سااڵنەی دواییدا 
لە  جیهانی  دارایی  قەیرانی  ئەنجامی  لە  كرا،  لەسەر  كاری  زیاتر 
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ساڵی 200٨ كە پەیوەندیی پارە و قەرز كرۆكی ئەم قەیرانە بوو.
ئەوە  دەكات.  پەیدا  پارە  قەرز  بەاڵم  قەرز،  بە  دەدرێت  پارە 
دەدات.  قەرز  بڕی ١0 دۆالر  بۆ هەر دۆالرێك  بانك  كە  زانراوە 
كە  كردووە  وەهای  ئەمەشە  خەیاڵ.  لە  بریتییە  پارە  پێیە،  بەم 
بڕوای  حەریری،  یوڤال  ئیسرائیلی،  ناسراوی  مێژوونووسی 
دەكاتەوە،  جودا  ئاژەڵ  لە  مرۆڤ  ئێمەی  ئەوەی  كە  وەهابێت 
لە  جودا  هەیە؛  ترمان  دونیایەكی  وێناكردنی  توانای  كە  ئەوەیە 
دونیای واقیعی. بە الی ئەوەوە پارە یەكێكە لە بەرباڵوترین خەیاڵی 
ئەوەی  بۆ  بەاڵم  مرۆڤایەتی.  بڕواپێكراوی كۆمەڵگای  و  هاوبەش 
دیدێكی قووڵ و تایبەتمان هەبێت بۆ پارە، ڕەنگە بە جەستەیەكی 
بێئۆرگانی وەسف بكەین. چەمكی جەستەی بێئۆرگان لە هەردوو 
فەیلەسوفی فەڕەنسی، دۆلۆز و گواتارییەوە وەرگیراوە. مەبەستمان 
هیچ  بەاڵم  هەیە،  جەستەی  پارە  چییە؟  بێئۆرگان  جەستەی  لە 
بە  هەمیشە  بەاڵم  دەكات،  كار  كاتدا  هەمان  لە  نییە،  ئۆرگانێكی 
پەیوەندی بە ئۆرگانەكانی ترەوە. بەم پێیە، پارە كاتێك بەهای هەیە 
كە بتوانرێت بگۆڕرێتەوە. ئەم توانای گۆڕینەوەیە وەهای لە پارە 
كردووە كە ببێتە ناوەندی پێكەوەگرێدانی جەستە ئۆرگاندارەكان، 
كە بە ئاسانی ناتوانن پێكەوە ببەسترێن. بە زمانێكی تر، بۆ ئەوەی 
كەسێك بتوانێت تەنها یەك شت بەرهەم بهێنێت و بیگۆڕێتەوە بە 
بكات،  دابین  پێداویستییەكانی  پارەكە هەموو  ئەنجامدا  لە  پارە و 

ئەوا دەبێت پارە توانای گۆڕینەوەی ناكۆتایی هەبێت.
توانا  و  زۆر خەسڵەت  پارە  كە  دەكات  وەها  ئەمانە  هەموو 
هەمان  لە  خاوەنەكەی.  بە  ببەخشێ  بەها  و  جوانی  و  هێز  و 
كاتدا پارە ئاسانكاری دابین دەكات بۆ بەڕێوەچوونی پەیوەندییە 
مرۆڤایەتیەكان. كاتێك لەم ڕوانگەیە دەڕوانین ئەوا بە سوود بینین 
فەیلەسوفی  و  كۆمەڵناس  )بیرمەندو  گیورگ سیمیل  دیدەكانی  لە 
گۆڕینەوەیە،  ناوەندی  پارە  كە  بڵێین  دەتوانین  ئەوا  نەمساوی(، 
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دابینكەری  پارە  ئەمەدا،  لەگەڵ  ئەم سەردەمەیە  كاری  گرنگترین 
بەها یان خەزێنەی بەهایە، بەاڵم لە هەموو گرنگتر پارە دابینكەری 

ئازادییە.
یان  ئیستاتیكی  و  كۆمەاڵیەتی  ڕووی  لە  دەكرێت  دیارە 
مرۆڤ  ناشیرینییەكانی  پارە  بەوەی  بنواڕین،  لێی  جوانناسییەوە 
دەشارێتەوە، وەك ماركس دەڵێت، هەروەها جوانییەك دەبەخشێتە 
مرۆڤ كە خۆی لە دەسەاڵت و توانادا دەبێنێتەوە. بێگومان لەبەر 

ئەم هەموو خەسڵەتانە، پارە تا ئەوپەڕی سێكسییە.
باوەڕە  ئەو  لەسەر  كاتدا وەستاوە  لە هەمان  ئەمانە  هەموو 
یان دەربارەی  پارە،  لە كۆمەڵگادا هەیە، چ دەربارەی  باوەی كە 
سەروەت و سامان، یان دەوڵەمەندی و هەژاری. هەتا دێت، گرنگیی 
پارە لە دونیای ئەمڕۆد زیاد دەبێت، ئەمە بە تایبەتی لەگەڵ گەشەی 
بیری تاكگەرایی، لیبراڵیزم، خواستی سەفەر و گەشت و هەبوونی 
هەموو  ئامرازدا  و  ئایدیا  و  ژیان  لە  وەرچەرخانە  ئەم  شمەك. 
پێكەوە وەها دەكەن كە داهاتی گشتیی واڵت زیاتر ببێتە جێگای 
بایەخی هاوواڵتیان. دیارە لێرەدا دەبێت ئاماژە بۆ جۆری داهاتی 
گشتی بكەین. لە دونیادا بە گشتی دوو جۆر داهاتی گشتی هەن، 
باج یان كرێ. ئاشكرایە كە هەموو سیستەمێك تێكەڵە لەم دوانە؛ 
بەاڵم لێرەدا ڕێژەكە گرنگە. ئەگەر هاتوو سیستەمێكی حوكمڕانی 
لە واڵتێكدا سەرچاوەی زۆربەی داهاتەكەی باج بوو، ئەوا ناچارە 
زیاتر دیموكرات بێت لە واڵتێكی تر كە بڕێكی كەمی داهاتەكەی 
واتە  ڕاستەوخۆ  دیموكراسی  زیادی  و  كەم  بڕی  باجەوەیە.  لە 
دیاریكردنی پێگەی خەڵك لە سیستەمی سیاسی و هەروەها ڕۆڵی 
دەزگایەكی وەك پەرلەمان لەم بوارەدا. بەاڵم بە پوختی دەتوانین 
بڵێین ئەگەر باج پارەی خەڵكە و حكومەت بۆ بەرژەوەندیی گشتی 
خەرجی دەكات، ئەوا كرێ كە بڕی زۆری سەرچاوەكەی سامانە 
سروشتییەكانە، وەك نەوت ، گاز، ئاو، دار، كانزاكان، خەڵك هەتا 
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دێت زیاتر وەك سامانی گشتی تەماشای دەكه ن و لە ئەنجامدا هەر 
داهاتێكی دەستكەوتوو لێیەوە وەك داهاتی گشتی دەبینرێت. بەاڵم 
دەبێت ئەوە لەبەرچاو بگرین كە ئەمە پرۆسەیەكی ڕاستەوخۆ نییە، 

بەڵكو زیاتر باوەڕ یان ئایدەلۆژیایە.
پرۆسەی  و  بوودجە  كە  دەكەن  وەها  ئەمانە  هەموو 
و  زیاتر  بوارەكە،  وشكیی  و  ئاڵۆزی  سەرباری  بوودجەگەرایی، 
لێرەدا  گشتی،  بە  خەڵكی.  بایەخی  و  سەرنج  مایەی  ببێتە  زیاتر 
ئەمڕۆدا  دونیای  لە  بوودجە  تایبەتی  دەتوانین چەند خەسڵەتێكی 

دیاری بكەین:
چاوەڕوان  كە  گشتییە،  سامانی  یان  داهات  بوودجە  یەكەم، 
بۆ سوودی گشتی.  وەربگێڕرێت  ڕێگای حكومەتەوە  لە  دەكرێت 
ئەم پرۆسەیە وەها دەكات هەتا دێت خەڵكی زیاتر خوازیاری ئەوە 
بن كە بزانن داهاتی گشتی چەندە و چۆن سەرف دەكرێت. بۆیە 
شەفافییەت و بوونی پالنی ڕوون و سوودبەخش بۆ خەرجكردن 

جێگای سەرنجی خەڵكن.
بۆیە  داهاتوو.  بۆ  پالنڕێژی  لە  بریتییە  بوودجە  دووەم، 
هەریەك  دەبێت.  كاریگەرییەكی  چەند  هەمیشە  خۆیدا  لەگەڵ 
دەبێت  لێپرسینەوە  بوارێكی  و  ئەركێك  وەك  كاریگەرییانە  لەم 
نموونە،  بۆ  زۆرن،  كاریگەرییانە  ئەم  پەرلەمان.  و  حكومەت  بۆ 
چاوەڕان  خەڵك  كاتێك  دەكات.  دروست  چاوەڕوانی  بوودجە 
دەبن، ئەوا دۆخێكی دەروونییان لە ال دروست دەبێت بۆ ئەوەی 
و  فشار  دەروونییە  دۆخە  ئەم  بێت.  فەراهەم  چاوەڕوانییەكەیان 
لە  دەكات.  دروست  پەرلەمان  و  حكومەت  لەسەر  چاوەڕوانی 
پەیمانێكی  تایبەتی  بە  پەیمانە،  لە  بوودجە جۆرێك  كاتدا،  هەمان 
كۆمەاڵیەتی  سەقامگیریی  كۆمەاڵیەتییە  پەیمانە  ئەم  كۆمەاڵیەتی. 
كاریگەریی  نەكردنی  و  جێبەجێكردن  بۆیە  دەهێنێت.  بەرهەم 

ڕاستەوخۆی لەسەر پەیوەندیی نێوان خەڵك و حكومەت دەبێت.
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سێیەم، بوودجە جۆرێكە لە ڕەوشت و ئەركڕاپەڕاندن. لە ئاستی 
ڕەوشتدا دەكرێت ئاماژە بۆ ئەوە بكەین كە ئایا دەسەاڵت چەند 
خەمی پێكهاتەكانی كۆمەڵگا دەخوات، ئایا چ پێكهاتەیەك زۆرترینی 
بەردەكەوێت و چ پێكهاتەیەك كەمترین. یان چ پێكهاتەیەك ئاماژەی 
بۆ كراوە و چ پێكهاتەیەكی كۆمەاڵیەتی، چ منداڵ، كەمئەندام، الوان، 

پیران، فەرامۆش كراون.
چۆنێتیی  ڕەنگدانەوەی  بوودجەگەرایی  و  بوودجە  چوارەم، 
بەڕێوەچوونی دادپەروەرییە لە كۆمەڵگادا. دادپەروەری تەنها بریتی 
بكەن،  خۆیان  هاوكاریی  ناتوانن  كە  ئەوانەی  هاوكاریی  لە  نییە 
بەڵكو بریتییە لە دروستكردنی دەرفەتی یەكسان، بیركردنەوە لە 

داهاتوو، پەرەدان بە بواری جیاواز جیاواز.
لە جۆری  هەیە  كاریگەری  ڕۆڵێكی  هێندە  پارە  كاتێك  بەاڵم 
بەدەستهێنانی،  چۆنێتیی  پارە،  بڕی  ئەوا  سەردەمەدا،  ئەم  ژیانی 
چۆنێتی دەرفەت بۆ فەراهەمكردنی. ڕاستەوخۆ كاریگەریی هەیە 
یان  سەركەوتن  كۆمەاڵیەتی،  دادپەروەریی  ژیان،  جۆری  لەسەر 
پارە  بۆیە  تاکدا.  خەونەکانی  بە  گەیشتن  لەگەڵ  پەراوێزبوون، 
سیاسەتی  ڕەهەندەكانی  گرنگترین  لە  یەكێكە  پارە  سیاسەتی  و 
لەگەڵ  سەقامگیری  و  دادپەروەری  دابینكردنی  بۆ  واڵتێك  هەر 
ئاسایشی كۆمەاڵیەتی و نیشتمانیدا. گرنگیی پارە وەها دەكات كە 
بە شێوەیەكی یەكسان چەند گرنگە، هێندەش ترسناك بێت. بۆیە 
دەبینین خەڵكانێك هەن بە سەرچاوەی هەموو بەاڵ و شەڕەكانی 
دیدەكە  هەردوو  دەردان.  دەرمانی  بە  تریش  هەندێكی  دەبینن، 

ڕاستن، بەاڵم بە تەنها، تەنها نیوەی ڕاستین.
وەها  ئاڵۆزە  و  جیاواز  ڕەهەندە  هەموو  ئەم  هەبوونی 
فرەئاست  پرۆسەیەكی  واڵت  بوودجەی  ئیدارەدانی  كە  دەكات 
لە  نەبێت  بەشێك  تەنها  بوودجە  دەبێت  بۆیە  فرەڕەهەندبێت،  و 
كاری حكومەت و پەرلەمان یان بەشێك لە حكومەت و پەرلەمان، 
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كە  بكەینەوە  بیر  وەها  ئەگەر  بێت.  گشتگیر  پرۆسەیەكی  بەڵكو 
واڵت ماڵێكە، ئەوا نابێت داهاتی ماڵ هیچ كەسێك لە ئەندامانی ماڵ 

فەرامۆش بكات.
بۆیە  دەگرێتەوە،  بوارێك  بوودجە هەموو  ترەوە،  لە الیەكی 
وەك بوودجەناسی گەورە ڤیلداڤیسكی دەڵێت، بوودجە سیاسەتە، 
بەاڵم  ویژدانە.  و  ئەخالق  و  هونەر  و  زانست  كاتدا  هەمان  لە 
سەرباری ئەم هەموو ڕەهەندەی، بوودجە جێگای بەتەنگەوەهاتنی 
جێگای  ببێتە  دەكات  لێ  وەهای  كاتدا  هەمان  لە  كە  الیەنە  زۆر 
ملمالنێی نێوان سەرجەم پێكهاتەكانی كۆمەڵگا. ئەم دۆخە وەهای 
كردووە كە بوودجە بۆ هەر گرووپێك، هەر پێكهاتەیەك، بگرە هەر 
تاكێكی كۆمەڵگا مانایەكی تایبەت و جیاوازی هەبێت. گەیشتن بە 
نییە. بۆیە  لە هەناوی ئەم هەموو جیاوازانەدا ئاسان  هاوسەنگی 

هەتا پرۆسەكە تۆكمە و زانستی و كراوەبێت، باشترە.
لێرەدا دەبێت ئاماژە بۆ ئەو جووڵە فیكری و كۆمەاڵیەتی و 
سیاسییە بكەین كە هەوڵ دەدات پارە یان بوونی پارە الی هەموو 
كەسێك بۆ دابینكردنی پێداویستییە سەرەكییەكانی بكات بە ماف. ئەم 
جوواڵنەوەیە بە جوواڵنەوەی داهاتی بنەڕەتی ناسراوە. لە ڕووی 
مێژووییەوە ڕەگی دەگەڕێتەوە بۆ یۆتاپیای تۆماس مۆر، بەاڵم وەك 
بزووتنەوەیەكی دیار، لە هەشتاكانی سەدەی ڕابوردوەوە دەستی 
بە جووڵە كردووە. ڕەنگە دیارترین كارێك لەم بوارەدا لە ڕووی 
سیاسییەوە ڕیفراندۆمی سویسرا بێت بۆ ئەم بوارە. پرسیارەكە 
بگۆڕێت  بەدەستهێنراوەوە  بەهایەكی  لە  پارە  ئه گه ر  ئایا  ئەوەیە 
هەموان  دەگۆڕێت؟  چۆن  مرۆڤایەتی  كۆمەڵگای  ئەوا  ماف،  بۆ 
لەسەر ئەوە كۆكن كە ئەم پرۆسەیە سوودمەندە بۆ هەموان، بەاڵم 
زۆرینەی ڕەخنەكان لە ناواقیعیبووندایە. ئەم تێزە هەتا دێت زیاتر 
گەشە دەكات، ئه وه ش  بە هۆكاری تەكنەلۆجی و بەرفراوانبوونی 
جیاوازیی نێوان چینەكان و لە سەرووی هەموویەوە ئەنجامدانی 
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بە وەرچەرخانێكی  كار  كە  بە جۆرێك،  لە الیەن ڕۆبۆتەوە،  كار 
ترسناكدا دەڕوات. لە الیەك خەڵك بەردەوام لە زیادبووندایە، بەاڵم 
هەتا دێت كار زیاتر لە الیەن ڕۆبۆتەوە ئەنجام دەدرێت. لە هەمان 
دەرچوونی  ڕێگای  كە  بەوەی  نابینرێت  وەها  چیدی  كار  كاتدا، 
ئەو  لە  سەرەكییە  بەشێكی  دیدە  ئەم  هەژاری.  لە  بێت  كەسێك 
نیولیبراڵیزم  یان  لیبراڵیزم  ئابووریی  ئاڕاستەی  كە  ڕەخنانەی 
تۆماس  فەڕەنسی،  ئابووریناسی  كارەكانی  نموونە،  بۆ  دەكرێت، 

پێكتی.

پێش بوودجە: قۆناغی بەرایی
دەربارەی  ڕاپۆرتێك  ئەنجامدانی  بوودجە،  پرۆژەی  پێش 
بوودجە پێویستە. ئەم ڕاپۆرتە سوودمەندە لە هاندان و زەمینەسازی 
بۆ دروستكردنی گفتوگۆیەكی زانستی دەربارەی بوودجە. هەروەها 
لە ئاگایی ئەندامانی پەرلەمان و خەڵكدا زەمینەی ئەوە دەسازێنێت 
كە چاوەڕێی چی بكەن و دەتوانرێت چی بكرێت بەو بڕە داهاتەی 
كە لە بەردەستدایە. ڕاپۆرتی پێش بوودجە دەبێت بە مانگێك پێش 
پرۆژەی بوودجە ئامادە بكرێت. ڕاپۆرتەكە دەبێت چەند خاڵێك لە 

خۆی بگرێت:
یەكەم، لەبەر ئەوەی لە دوایین ڕەشنووسی بوودجەدا ناتوانرێت 
بە دوورودرێژی باس لە داهاتوو بكرێت، بۆیە دەبێت ڕاپۆرتی 
پێش بوودجە پالنی دوورمەودای حكومەت لە خۆی بگرێت.

دووەم، دەبێت نیازی حكومەت ئاشكرا بكات لە ڕووی ئابووری 
و پۆلەسیی داراییەوە، بە الی كەمه وە بۆ دوو ساڵی داهاتوو.
هەروەها  بگرێت،  خۆی  لە  داهات  گشتیی  ئاستی  دەبێت  سێیەم، 

كەمی، زیادە لەگەڵ قەرزدا ڕوون بكاتەوە.
ئەوانەی  كە  دەسازێنێت  ئەوە  زەمینەی  ڕاپۆرتە  ئەم  بوونی 
بوودجە بە الیانەوە جێگای بایەخە، پاش باڵوبوونەوەی پرۆژەی 
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بوودجە بتوانن لە دیدێكی فراوانترەوە پرسەكان ببینن، هەروەها 
لە ڕووی  ئەمانە،  بزانن. سەرباری  پالنەكان  پاشخانی هەنگاو و 
ئامادەیی دەروونی و فیكرییەوە وەك هەنگاوێكی پێشینە دەبێت بۆ 

دوایین پالنی بوودجە.

چەند چەمكێكی سەرەكیی بوودجە
بوودجە بۆ خۆی زانستێكی تایبەتە. هەموو بوارێكی تایبەت 
زمان و وشەكان تێیاندا مانای تایبەت و جیاوازی هەیە. دەكرێت 
تەنها  بوودجە  زمانی  ببین.  فێر  بوودجە  زمانی  دەبێت  كە  بڵێین 
زمانی ژمارەكان نییە، بەڵكو زمانی ئابووری و دارایی و سیاسی 
و كۆمەاڵیه تی و ئەخالقییە. لێرەدا بە كورتی هەندێك چەمك ڕاڤە 
ده كه ین كە چەمكی سەرەكین و بۆ تێگەیشتن لە پرۆژەی بوودجە 

و ئەدەبیاتی بوودجە، هەبوونی زانیاری لەبارەیانەوە پێویستە.

داهات
ئەنجامی  لە  بەدەستهێنراو  پارەی  بڕی  لە  بریتییە  داهات 
كۆمەڵگا.  نێو  تاكەكانی  یان  كۆمەڵگا،  و  حكومەت  چاالكییەكانی 
حكومەت  یان  دەوڵەت  داهاتی  كە  بوترێت  گشتی  بە  دەكرێت 
لەگەڵ  حكومەت  دەزگاكانی  چاالكییەكانی  و  باج  و  كرێ  لە 
ڕوسوماتەوەیە. چاالكیی دەوڵەت، یان حكومەت چییە: لە هەموو 
واڵتێكدا موڵكی گشتی هەیە كە حكومەت ڕاستەوخۆ سوودی لێ 
دەبینێت و داهاتەكەی بۆ حكومەتە یان حكومەت دەیدات بە كرێ. 
ئەمە خۆی لە زەویوزاری كشتوكاڵی، عەقارات، هەروەها كەرتی 
دیارە  دەبینێتەوە.  تردا  كەرتی  و  گەشتیاری  و  خزمەتگوزاری 
دوو  لەم  یەكێك  هەمیشە  موڵكانەدا  ئەم  خاوەنێتی  لە  حكومەت 
مەبەستەی هەیە: یەكەم، بە مەبەستی هاوكاری و دابینكردنی هەلی 
كار، دووەم: بە مەبەستی دابینكردنی داهات. لە هەردوو بارەكەدا 
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دەبێت ئامانجه كە سوود و قازانجی گشتی بێت. هەروەها حكومەت 
بۆ  گشتییانە  موڵكە  ئەم  دەبێت  گشتی  موڵكی  بەڕێوه بەری  وەك 
سوودی كۆمەاڵیەتی، بە تایبەت بۆ ئەو الیەنە كۆمەاڵیەتییانە بەكار 
بە  ئایا  ئیتر  ئابوورییەوە الوازن،  دارایی و  لە ڕووی  كە  بهێنێت 
مەبەستی هاوكارییە، یان دابینكردنی دەرفەتە بۆ خۆبونیادنان، یان 

بە مەبەستی تۆڕی پاراستنە.
دەكرێت ئەمە لە بواری پیشەسازییشدا هەبێت، وەك خاوەندێتیی 
حكومەت بۆ كارگە و بوارە پیشەسازییەكان. لە زۆر واڵتدا ئەم 
نموونە سۆشیالیزم،  بۆ  ئایدەلۆژییە،  ئامانجی  بە  یان  خاوەنێتییە 
یان بە مەبەستی زەمینەسازییە بۆ گواستنەوە بۆ ئابووریی بازاڕ. 
لە زۆر واڵتانی گەشەكردوودا دەوڵەت ڕۆڵی زەمینەساز دەبینێت 
بۆ هاتنی ئابووریی ئازاد، یان ئابووریی بازاڕ یان سەرمایەداری. 
و  ڕیسك  توانای  هەروەها  كەمە،  سەرمایەدار  گشتی  بە  چونكە 
دروستكردنی پرۆژەی زەبەالحی وەك پرۆژە ژێرخانییەكان نییە، 
ئەوا دەبێت دەوڵەت ئەم زەمینانە بڕەخسێنێت. پاشان لە قۆناغی 
بۆ  دەگوێزرێنەوە  جیاواز  مۆدێلی  بە  گشتییانە  پرۆژە  ئەم  تردا 
ناو كۆمەڵگا بە ئامانجی بونیادنانی سەرمایەداری. ئەم پرۆسەیە 
هەمیشە گەرەنتیی سەركەوتنی نییە، ئەگەر بە خێرایی و به بێ پالن 
ڕوو بدات. وەك لە ئەورووپای ڕۆژهەاڵت و یەكێتیی سۆڤییەتی 
و  نادادپەروەری  هاتنەئارای  هۆكاری  دەبێتە  بینیمان،  پێشوو 
بە  دەبێت  بۆ سەرمایه داری  گواستنەوە  بۆیە  ئابووری.  داتەپینی 
كاركردنی  باشتر،  بەرهەمهێنانی  بەڕێوەچوون،  باشتر  ئامانجی 
ئەرك  سووككردنی  و  باج  بەدەستهێنانی  هەروەها  و  باشتر 

حكومەت بێت بۆ بووژاندنەوەی بوارەكانی تر.
سەرباری موڵك و پیشەسازی، دەكرێت حكومەت بە چاالكیی 
دەتوانێت سوود  بە چەندین شێواز  داراییش هەستێت. حكومەت 
لە كەرتی دارایی ببینێت، ئه وه ش لە ڕێگای دەركردنی سەنەدات، 
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ئەمانەدا،  لەگەڵ  بانك.  هەروەها  و  بۆرسە  هەبوونی  قەرزپێدان، 
دەوترێت  پێی  كە  هەیە  داهاتی  تری  سەرچاوەیەكی  حكومەت 
وەرگیراو  پارەی  بڕی  لە  بریتییە  ئەویش  ڕسومات،  یان  ڕسوم 
لە  كە زۆر جار  بۆ كەسێك،  لە هەر خزمەتگوزارییەكی حكومی 
ڕێگای پول یان دراوەوە دەبێت. ئاشكرایە كە دەبێت بڕی چۆنێتیی 
ڕوسومات شەرعی بێت، بەو مانایەی كە دەبێت پەرلەمان بڕیاری 
لەسەر بدات، نەك بە ئارەزوو بێت. ئەم پارەیە وەك داهات دەچێتە 
وەزارەتەكاندا  داهاتی  بەسەر  داهاتانە  ئەم  گشتییه وه .  خەزێنەی 
خۆی  تایبەتی  بوودجەی  پرۆسەی  وەزارەتێك  هەر  دەبن.  بەش 
كاتدا  هەمان  لە  نییە.  باسكردنیمان  بواری  لێرەدا  ئێمە  كە  هەیە، 
ئاتاوات و دۆمینیش هەن وەك سەرچاوەی داهات. ئاتاوات بریتییە 
دەوڵەت  موڵكی  لە  سوودبینین  بەرامبەر  لە  پارە  وەرگرتنی  لە 
یان موڵكی گشتی لە الیەن خەڵكانێكەوە كە كارێك دەكەن وەك 
دروستكردنی  گرێبەستی  كەسێك  كاتێك  نموونە،  بۆ  گرێبەست: 
ڕێگایەكی هەیە، ئەوا دەبێت ئاتاوات بدات، چونكە لە كاتی كاركردندا 
سوود لە موڵكی گشتی دەبینێت. بەاڵم دۆمەین زیاتر بریتییە لە 
سوودبینین لە بوارە گشتییەكانی وەك سەردانی باخچەی ئاژەاڵن، 
مۆزەخانە، یان هەر ناوەندێكی هاوشێوە كە حكومەت بە ڕێوەی 
ئەو  تایبەتی  داهاتی  وەك  داهاتانە  ئەم  دەكرێت  زۆری  بە  ببات. 
بوودجەی  لە  بەشێك  ببێتە  و  بكرێت  لەگەڵدا  مامەڵەی  دەزگایانە 
ئەركی  و  ببەن  ڕێوە  بە  كارەكانیان  باشتر  هەتا  ناوەندانە،  ئەو 

كەمتر بخەنە سەر حكومەت یان داهاتی گشتی.
لێرەدا دەبێت بە تایبەت ئاماژە بە داهاتی سامانی سروشتی 
كرێ،  هەر  نەك  حكومەت  بەاڵم  كرێیە،  شێوەی  بە  كە  بدەین، 
بەڵكو باج و پێشینەش لەم بوارەدا وەردەگرێت. ئەم داهاتە مایەی 
وەها  گشتی،  بە  زۆرە.  فیكریی  و  سیاسی  و  تیۆری  مشتومڕی 
لە دەرەوەی داهاتی گشتیی حكومەت  بتوانرێت  ئەگەر  دەبینرێت 
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بێت، ئەوا زیانی زۆر لە پرۆسەی ئابووری و دارایی واڵت نادات. 
بەاڵم ئاسان نییە بۆ هەموو حكومەتێك بتوانێت ئەم داهاتە بخاتە 
نەرویج  وەك  واڵتێكی  بۆ  ئەمە  ڕەنگە  گشتی؛  داهاتی  دەرەوەی 
ئاسان بێت، چونكە كاتێك كە سامانی سروشتیی تێیدا دۆزرایەوە، 
تر  جێگاكانی  لە  بەاڵم  بوو.  پیشەسازی  واڵتێكی  خۆی  نەرویج 
دۆخەكە بەم جۆرە نییە. بۆیە هەر زوو سامانی سروشتی دەبێتە 
سامانی  بە  پشتبەستوو  داهاتی  داهات.  سەرەكیی  سەرچاوەی 
سروشتی كۆمەڵێك كێشەی زۆری هەیە، وەك ناسەقامگیریی بڕی 
و  )نەوت  كااڵ  نرخی  دیاریكردنی  بەسەر  توانا  نەبوونی  داهات، 
بووژاندنەوەی  پێویستنەبوونی  داهات،  زۆری  بڕی  بوونی  گاز(، 
لەسەر  نێگەتیڤیان  كاریگەریی  ئەمانە  هەموو  تر.  كەرتەكانی 

ئابووری و ئابووریی سیاسی و سیاسەتی دارایی هەیە.
یەكەم،  هەیە:  دەرئەنجامی  كۆمەڵێك  نەوتی  ئابووریی 
ئاسانی، سێیەم،  بە  بینینی داهات  ئاسانی، دووەم،  بە  قەرزكردن 
خەرجكردنی زۆر بۆ مەبەستی سیاسی، چوارەم، بەسیاسیكردنی 

ئابووری.
واڵتێكی  وەك  وەربگرین  نەرویجەوە  لە  وانەیەك  ئەگەر 
و  سروشتی  سامانی  داهاتی  ئیدارەدانی  بواری  لە  سەركەوتوو 
ئابووریی پیشەسازی، ئەوەیە كە دەبێت وەك چۆن نەرویجییەكان 
داهاتەكەیان تەرخان كردووە بۆ خانەنشینی، پێنشن، وەك بوارێكی 
گران و گەورە، ئەوا دەبێت لە كوردستان لە پەیوەندیدا بە داهاتی 

نەوته وە بوودجەیەك هەبێت، بەم شێوەیەی خوارەوە:
یەكەم، بوودجەیەك، یان داهاتی واڵت جودا لە سامانی سروشتی 

دیاری بكرێت.
دووەم، بڕی خەرجیی پێویست دەستنیشان بكرێت.

سێیەم، بڕی داهاتی سامانی سروشتی بە جودا دیاری بكرێت.
چوارەم، ئەو بڕە پارەیەی كە پێویستە، بە پڕكردنەوەی بوودجە لە 
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داهاتی سامانی سروشتی بهێنرێت.
بەو  هەمیشە  بوودجە  سەرەكیی  پالنڕێژیی  دەبێت  پێنجەم، 
كەرتی  لە  هێنراو  پارەی  بڕی  چۆن  كە  بێت  ئاڕاستەیەدا 

سامانی سروشتی كەم بكرێتەوە.
شەشەم، بڕی داهاتی سامانی سروشتی بۆ بونیادنانی ژێرخان و 

پرۆژە داهاتووییەكان تەرخان بكرێت.
سروشتییەوە  سامانی  لە  كە  پارەیه ی  بڕە  ئەو  پێیە  بەم 
دێت، نە ڕاستەوخۆ بەشێكە لە داهاتی گشتی، نە لە دەرەوەیەتی. 
ئەمەش وەها دەكات كە داهاتی سامانی سروشتی نەبێتە هۆكاری 
خزمەتگوزاری،  گەشتیاری،  وەك  تری  كەرتەكانی  پەكخستنی 
پیشەسازی، كشتوكاڵ، تەكنەلۆجی، خوێندن، كەلتوور و وەرزش.

ئەوا  بكەین،  دابین  كار  زۆر  بڕی  بتوانین  ئێمە  ئەوەی  بۆ 
دەبێت، بوارەكانی ژیان زیاتر و زیاتر بكەینە بواری دابینكردنی 
كار و سووڕانەوەی پارە. بەتەقلیدیمانەوەی ئابووریی ئێمە وەها 
وەك  بوارەكانی  دەبێت  بێت.  كار سەخت  دابینكردنی  كە  دەكات 
هەموو  بەتاڵ  كاتی  و  كشتوكاڵ  پیشەسازی،  وەرزش،  هونەر، 

بكرێتە بواری دابینكردنی كار.
بەاڵم كاتێك حكومەت داهاتی سامانی سروشتی ڕاستەوخۆ 
دەكاتە بڕبڕەی پشتی داهاتی واڵت، ئەوا بەردەوام ڕووبەڕوووی 

كۆمەڵێك كێشە دەبێتەوە:
یەكەم، پشتبەستنی ڕاستەوخۆی خەڵك بە داهاتی حكومەت، یان 

مووچە.
دەدەن  خەڵكی  بە  وەها  دیدێكی  حكومەتانە  جۆرە  ئەم  دووەم، 
كە دەتوانن بەبێ بەرامبەر هەموو شتێك دابین بكەن، بۆیە 
زۆر بوار پێویستیان بەوەیە كە پشتیوانی بكرێن، وەك وزە، 
كارەبا، خۆراك، دەرمان و سووتەمەنی. ئەم دیاردەیە دەبێتە 
لە  زیانەكانی  كە  هۆكاری مەسرەفی زۆر و خەرجیی زۆر. 
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ڕووی ئابووری و كۆمەاڵیەتی و ژینگەییەوە زۆرن.
سێیەم، ئەم جۆرە حكومەتە ناتوانێت بە ئاسانی پالنڕێژیی ئابووری 
بكات، چونكە هەر گۆڕانكارییەك دەبێتە هۆی پەرچەكرداری 

گەورە لە ناو كۆمەڵگادا.
گوڕ  هەمان  بە  ناتوانرێ  نوێ،  نەوەی  هاتنی  بە  چوارەم، 
پێداویستییه كانیان دابین بكرێت، بۆیە لە نێو گەنجاندا هەمیشە 

بێكاری و نائومێدی و ناسەقامگیریی سیاسی زۆر دەبێت.
كێشەی  هەڵویستی سیاسییەوە  و  كار  ئیتیكی  لە ڕووی  پێنجەم، 
زۆر دەبێت. چونكە خەڵكی بە گشتی مەیلی كاركردنیان نابێت، 
لە هەمان كاتدا، كاتی زۆریان دەبێت بۆ سەرقاڵبوون بە كاری 

سیاسییەوە.
و  خانووبەرە  و  كااڵ  نرخی  ئابوورییەدا  جۆرە  لەم  شەشەم، 
شتومەك زیاد لە پێویست گران دەبن. بۆیە زۆرینە، بە تایبەت 
دەستی  چۆن  كە  دەبێت  ئەوەدا  هەوڵی  لە  نوخبەدا،  نێو  لە 
بە كاری مووچەبەرز بگات. ئەمەش وەها دەكات كەرتەكانی 
وەك خوێندنی بااڵ، تەندروستی و كەرتی تر زیانی زۆریان 

بەربكەوێت.

خەرجی
خەرجی گەورەترین چاالكیی حكومەتە. جۆر و بڕی خەرجی 
ڕاستەوخۆ پەیوەستە بە جۆری حكومەت و سیستەمی ئابووری 
لە  بریتییە  خەرجی  پێیە،  بەم  سیاسییەوە.  و  كۆمەاڵیەتی  و 
خەرجكردنی پارەی بەدەستهێنراو لە الیەن یەكێك لە دەزگاكانی 
خەرجی  هەروەها  گشتی.  سوودی  مەبەستی  بە  حكومەتەوە 
پەیوەستە بە ئاگایی باو و جۆری پەیوەندیی حكومەت و خەڵكەوە. 
گشتی  بە  بازاڕ  كە  دەدات  هەوڵ  دەوڵەت  بازاڕدا  دەوڵەتی  لە 
لە  كۆمەڵگا.  كارەكانی  ڕاپەڕاندنی  بۆ  بگرێتەوە  دەوڵەت  جێگەی 
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گشتییەكان  خزمەتگوزارییە  دەوڵەت  سۆشیالیستیدا  دەوڵەتی 
دابین ده كات لە بەرامبەر كاركردن بۆ حكومەت یان باج. بەاڵم لە 
دەوڵەتی كرێدا )ڕێنت(، دەوڵەت خزمەتگوزارییە كۆمەاڵیەتییەكان 
سیاسی،  و  ئاسایشی  ئامانجی  بە  زیاتر  ئه وه ش  ده كات،  دابین 
ئابووری. بۆیە پرۆسەی خەرجی بە گشتی سێ خەسڵەتی  نەك 
سوود.  خەسڵەتی  دەزگایی،  خەسڵەتی  دارایی،  خەسڵەتی  هەیە: 
یەكێك لە تیۆرە كۆن و باوەكانی ئەم بوارە تیۆری ڤاگنەرە. ئەم 
تیۆرە لەسەر ئەو باوەڕە بونیاد نراوە كە هەتا حكومەت خەرجی 
پەیوەندییە  ئەم  دەبێتەوە.  بەرزتر  گەشە  ئاستی  بكات،  زیاتر 
زیاتر  ئەمڕۆ  حكومەت  چاالكیی  و  گەشە  نێوان  ڕاستەوخۆیەی 
لەژێر ڕەخنەدایە. ڤاگنەر میتۆدەكەی مێژوویی بوو، بەو مانایەی لە 
هەوڵی بۆ داڕشتنی تیۆرەكەی، كۆمەڵگاكانی لە ڕووی مێژووییەوە 
بەراورد كردبوو. لەمیانەی ئەم بەراوردكردنەدا ئەوەی بۆ ڕوون 
بووەوە كە هەتا كۆمەڵگا زیاتر پێش بكەوێت، حكومەت لە هەموو 
ئاستەكانیدا چاالكتر دەبێت و لە ئەنجامدا خەرجیی زۆرتر دەبێت. 
دەكات  ناچار  حكومەت  كۆمەڵگا  پێشكەوتنی  كە  بڵێین  دەكرێت 
كوردستان  لە  كاتێك  نموونە،  بۆ  بكات.  زیاتر  دەستوه ردانی  كە 
فشار  زیاتر  ئەوا  دەبێت،  شاری  دێت  هەتا  كوردی  كۆمەڵگای 
لەسەر حكومەت دەكات بۆ دابینكردنی خزمەتگوزاری. بۆیە دەبێت 
حكومەت وەها پرۆسەی گۆڕانی كۆمەاڵیەتی دابڕێژێت كە بتوانێت 
بە ڕێوەی ببات. كاتێك گەشە دەبێتە مایەی مەسرەفی زیاتر، ئەوا 
لە هەمان كاتدا دەبێت گەشە ببێتە مایەی داهاتی زیاتریش. دیارە 
ئەمە لە ڕووی دیموگرافییشەوە وەهایە. كۆلن و كالرك، لە كتێبی 
دارایی گشتی و بەهای پارەدا وەها دەبینن كە ئەگەر حكومەت لە 
ئەوا هەاڵوسان  ئابووریدا،  لە چاالكیی  بوو  بەشدار  زیاتر   ٪  2٥
دێتە ئاراوە، تەنانەت ئەگەر بوودجە هاوسەنگیش بوو. بوودجەی 
بن.  یەكسان  خەرجی  و  داهات  كە  ئەوەیە  مانای  بە  هاوسەنگ 
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تیۆرەكەی ئەوان لەسەر چەند تێزێك بونیاد نراوه . یەكەم: كاتێك 
ئەوا  وەردەدات،  دەست  زیاتر  ئابووریی  چارەكێكی  لە  حكومەت 
كاركردنیان  هەوڵی  و  دەگۆڕێت  خەڵكی  كۆمەاڵیەتیی  ڕەفتاری 
الواز دەبێت و بەرهەمهێنان كەم دەبێتەوە. دووەم: لە هەمان كاتدا، 
كاتێك سیستەمی باج پرۆگرێسیڤە، بە مانای ئەوەی هەتا داهاتت 
زیاتر بێت باجی زیاتر دەدەیت، ئەوا لە ئەنجامدا خەڵك كاری زیاتر 

ناكەن بۆ ئەوەی باجی زیاتر نەدەن.
لە كوردستان هەتا ئێستا حكومەت دڵی هەڵسوڕانی ئابوورییە. 
قەیران  دەستوبرد  ئەوا  بوەستێنێت،  پرۆژەكانی  حكومەت  ئەگەر 
خانووبەرە  بواری  لە  تایبەت  بە  دەدات،  ڕوو  كاردا  بواری  لە 
وەك  بوارەوە،  بەم  پەیوەستن  كە  تر  خزمەتگوزارییەكانی  و 
بەرهەمهێنانی كەرەستەكانی خانووبەرە، گواستنەوە، دروستكردن. 
ئەم ئابوورییە حكومییە دیاردەیەكی ئابووری و سیاسیی نەگونجاوە 
لەگەڵ گەشەی ئابووریدا. دەبێت حكومەت ساڵ لە دوای ساڵ لە 
هەوڵی ئەوەدا بێت كە چۆن هەڵسونێڕی ئابووری لە حكومەتەوە 
بگوێزرێتەوە بۆ كەرتی تایبەت. كاری حكومەت زیاتر لە بوارەكانی 

زەمینەسازی و باج و دابینكردنی بواری نوێدا بێت.

پاڵنەرەكانی خەرجی
لە  سەربازەكان  كاتێك  جیهان،  دووەمی  جەنگی  پاش 
چەمكی  ئەنجامدا  لە  كرد،  خۆیان  مافی  داوای  گەڕانەوە،  جەنگ 
خۆشگوزەرانی هاتە ئاراوە. ئەم چەمكە بەو مانایە دێت كە لەسەر 
حكومەتە نەهێڵێت كەس لە هەژاریدا بژی، بەوەی ئەگەر كەسێك 
هەمان  لە  ئەمە  بكات.  دابین  بۆ  بێكاریی  هاوكاریی  بوو،  بێكار 
كاتدا ئەوانەش دەگرێتەوە كە توانای كاركردنیان نییە. وەك دیارە، 
پێناسەی ئابوورییانەی بێكار ئەو كەسە نییە كە كار ناكات، بەڵكو 
ناكەوێت.  دەست  كاری  و  بكات  كار  دەیەوێت  كە  كەسەیە  ئەو 
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ئەم دیدە پاش گەڕانەوەی سەربازەكان لە جەنگ بوو بە واقیع. 
ئەمڕۆ لە دونیادا هەتا دێت زیاتر چاوەڕوان دەكرێت كە حكومەت 
خزمەتگوزاری و كارەكان دابین بكات. دیارە لە هەشتاكانی سەدەی 
ڕابوردووەوە مۆدێلەكە بە ئاڕاستەیەكی پێچەوانەدا ڕۆیشت، بەوەی 
ڕێگای  لە  یان  بازاڕەوە،  ڕێگای  لە  زیاتر  دەتوانێت  كە حكومەت 
تایبەتەوە كارەكانی بە ڕێوە ببات، هەروەها ئەوەشی كە  كەرتی 
لە ڕێگای كەرتی تایبەتەوە بە ڕێوە ناچێت، دەتوانرێت بە هەمان 
ئیپۆسی كەرتی تایبەت بە ڕێوە ببرێت، ئەویش بە مانای چاكیی 
كار و بەفیڕۆنەدان و بوونی ئامانج و بەرهەمی دیار و چاودێری. 
ئارادایە كە پێكەوەكاركردنی  لە  لە هەمان كاتدا مۆدێلێكی تریش 
كەرتی تایبەت و كەرتی گشتییە. كاتێك حكومەت ناتوانێت كەرتێك 
بدات بە كەرتی تایبەت، بۆ هەمیشە، ئەوا بۆ ماوەیەكی دیاریكراو 
دەیدات بە كەرتی تایبەت، پاشان دەیگەڕێنێتەوە بۆ كەرتی گشتی.

ئەمە بە گشتی لە بواری ژێرخاندا زۆر باوە. بۆ نموونە، حكومەت 
دروست  ناوچەیەك  بۆ  ڕێگایەك  كە  بەوەیە  پێویستی  كاتێكدا  لە 
بكات بەاڵم توانای دارایی نییە، ئەوا دەتوانێت دروستكردنی ئەو 
ڕێگایە بدات بە كەرتی تایبەت، ئەو كۆمپانیایەش پاش تەواوبوونی 
ڕێگاكە، بڕێك پارە لە بەكارهێنەرانی ڕێگاكە وەربگرن لە بەرامبەر 
قازانجی  بڕی  و  سەرمایە  بەدەستهێنانەوەی  پاش  بەكارهێنانیدا، 
دیاریكراو، دەتوانرێت ڕێگاكە بگەڕێنرێتەوە بۆ كەرتی گشتی یان 

حكومەت.
بە  چۆن  كە  ئەوەدان  لەپێناوی  جیاوازانە  ڕێگا  ئەم  هەموو 
داهاتی كەم یان سنووردار بتوانرێت كار و خزمەتگوزاریی زیاتر 

دابین بكرێت.
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سوودەكانی بوودجە
الیەن  لە  نییە  داهات  خەرجیی  پرۆژەی  تەنها  بوودجە 
حكومەتەوە، بەڵكو لە ڕێگای داهاتەوە، چەندین سوود و كاریگەریی 
تری لەسەر پرۆسەی حوكمڕانی هەیە: بە جۆرێك، بەبێ بوونی 
بوودجەیەك ئەستەمە كۆدەزگای حكومەت بە شێوەیەكی باش و 

بەرچاوڕوون پێكەوە كار بكه ن.
بە گشتی بوودجە ئەم نۆ سوودەی خوارەوەی هەیە:

یەكەم، نەخشەیەكە بۆ چاودێری، بوودجە وەك نەخشەیەك 
وەهایە بۆ ڕوونكردنەوەی ئەو ڕێگایەی كە حكومەت و دەزگاكانی 
دەبێت پێیدا بڕۆن هەتا بە باشی بگەنە ئامانجەكانیان. لە هەمان 
كاتدا هەموو هەنگاوەكان و ڕێگاكان لە خۆی دەگرێت، بۆیە دەكرێت 
كە  دیارە  چاودێریكردن.  بۆ  بهێنرێت  بەكار  دۆكیومێنتێك  وەك 

چاودێری یەكێكە لە كارە سەرەكییەكانی پەرلەمان.
بە  دڵنیایی  بوودجە  هەبوونی  كۆنترۆڵكردن،  دووەم، 
فەراهەمكردن و جێبەجێكردنی پرۆژەكان دەبەخشێت، دەتوانرێت 
جێبەجێكردندا  لەپێناوی  كۆنترۆڵكردن  ئامرازێكی  وەك  بوودجە 
بەكار بهێنرێت. لێرەدا كۆنترۆڵكردن بە مانای دەستبەسەرداگرتن 
ئاڕاستە  پرۆسەكە  چۆن  كە  دێت  ئەوە  مانای  بە  بەڵكو  نایەت، 

بكرێت.
و  دەزگا  نێوان  پەیوەندیی  بوودجە  هەماهەنگی،  سێیەم، 
ناوەندەكان دادەڕێژێت بۆ گەیشتن بە ئامانج. لێرەوە دەبێتە بنەمای 
هەماهەنگیی نێوان دەزگاكان و ناوەندەكان بۆ چۆنێتیی كاركردن 

و دابەشكردنی كار و جێبەجێكردن.
چوارەم، پەیوەندیكردن، بوودجە ڕێگایەكە یان ناوەندێكە كە 
حكومەت و پەرلەمان و دەزگاكانی تر بۆ خەڵكی بەیان دەكەن كە 
نیازیانە چی بكەن. لێرەوە بوودجە دەبێتە ئامرازێكی پەیوەندی و 
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لەیەكگەیشتن لە نێوان خەڵك و دەزگا جیاوازەكانی حكومەتدا.
بەم  جێبەجێكردن،  بۆ  پرۆژەیەكە  بوودجە  فەرمان،  پێنجەم، 
پێیە، فەرمانێكە كە حكومەت و دەزگاكانی دەبێت جێبەجێی بكەن. 

بۆیە بوودجە جۆرێكە لە فەرمان لە شێوەی یاسادا.
تێیدا هەموو  بوودجە دۆكیومێنتێكە كە  شەشەم، ڕێگەپێدان، 
و  شەرعی  شێوەیەكی  بە  كە  كراون  دیاری  پرسانە  و  كار  ئەو 

یاسایی ڕێگەپێدراوە كە ئەنجام بدرێن..
ئامرازی  ببێتە  دەكرێت  بوودجە  هاندەر؛  و  پاڵنەر  حەوتەم، 

پاڵنەر بۆ ئەنجامدانی كارەكان بە شێوەیەكی باشتر و خێراتر.
هەشتەم، پێوانی كردار، لەمیانەی گەشەی زانستی بوودجەدا، 
هەمان  لە  بەڵكو  نییە،  دابەشكردن  و  تەرخانكردن  تەنها  بوودجە 
كاتدا چۆنێتیی خەرجكردن و دەرئەنجامی ئەو خەرجییەش بواری 
چاالكییەكانی  و  كار  پێوەری  دەبێتە  بوودجە  بۆیە  بوودجەیە. 

حكومەت و پەرلەمان.
نۆیەم، بوودجەیەك گەر بە باشی داڕێژرابێت، ئەوا ئامرازێكی 
باشە بۆ هەڵسەنگاندنی ئەو لێكەوتانەی كە لە ئەنجامی گۆڕانكاریی 

پێشنیازكراودا دێنە ئاراوە.
لێ  وەها  دۆكیومێنتە  ئەم  بوودجە  سوودانەی  هەموو  ئەم 
دەكه ن كە بتوانین ناوی بنێین دڵی حوكمڕانی. ئەگەر بوودجە بە 
باشی دابڕێژرێت و فەراهەم بكرێت و جێبەجێ بكرێت و سوود 
حوكمڕانیدا  بواری  زۆر  لە  ئەوا  وەربگیرێت،  خەسڵەتەكانی  لە 

سوودمەند دەبێت.

بوودجە: تیۆرەكانی و ئامانجەكانی
كاركردن لەسەر بوودجە كارێكی ئاسان نییە، چونكە بوودجە 
بە الی زۆر الیەنەوە جێگای گرنگییە و هەر الیەنێك بە دیدێكی 
بوودجە،  توێژینەوەی  بۆ  هەوڵدان  لە  دەیبینێت.  خۆی  تایبەتی 
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دارایی، پالنڕێژی و ڕۆڵی  ئابووری،  لەسەر الیەنی  كار  دەكرێت 
یاساداڕێژەران بكرێت. لە هەمان كاتدا دەتوانرێت لە ڕووی زانستی 
هەروەها  و  ئابووری  و  گشتی  دارایی  و  حوكمڕانی  و  سیاسی 
بوودجە  فرەڕەهەندییەی  ئەم  بكۆڵرێته وه .  لێی  ئایدەلۆژییەوە 
ڕوانگەوە  یەك  لە  بوودجە  لەسەر  كاركردن  كە  كردووە  وەهای 

هەمیشە بە كارێكی پڕ لە كەموكورتی بمێنێتەوە.
لە كاتێكدا ڕۆڵ و هەر یەك لەو الیەنانە گرنگن، بەاڵم تێڕوانینی 
هەر یەك لەو الیەنانەش گرنگە. لە الی كەسی سیاسی بوودجە 
ڕۆڵ و مانایەكی تایبەتی هەیە، لە الی خەڵكی ئاسایی مانایەكی تر، 
لە الی بیزنیسمانێك مانایەكی تر هەیە، هەروەها لە الی كۆمپانیا 

و كۆمپانیا نێودەوڵەتییەكان گرنگیی تری هەیە.
جیاوازە  ڕوونی  بە  هەیە،  دیاریكراوی  بوودجە سروشتێكی 
لە  لە حكومەت و چ  لە مامەڵە و هەڵسوكەوتی تری سیاسی، چ 
دەزگا،  نەك  پرۆسەیە،  شتێك  هەموو  پێش  بوودجە  پەرلەمان. 
لە  جیاواز  دەزگای  چەندین  پرۆسەیەك  وەك  ڕاستیدا  لە  بەڵكو 
خۆی دەگرێت. دوایین دەرئەنجامی پرۆسەكە پرۆژەی بوودجەیە 
لەمیانەی  دەگرێت  خۆی  لە  بوودجە  جیاوازەكانی  بوارە  كە 
پرۆسەی  كاتدا  هەمان  لە  بوودجە  پرۆژەی  دیاریكراودا.  كاتێكی 
بوودجەگەرایی لە خۆی دەگرێت، ئەویش لە چۆنێتیی فەراهەمكردن 

و جێبەجێكردنیدا.
چونكە  بوودجەگەرایی،  هێندەش  گرنگە،  چەند  بوودجە 
بوودجەگەرایی دەرخەری شێوازی حوكمڕانییە. لە ئەنجامدا ئەگەر 
پرۆسەیەكی باشی بوودجەگەرایی لە ئارادا نەبێت، ئەوا بوودجە 
ئەستەمە  بێت،  باش  داڕشتنەوە  و  ناوەڕۆك  ڕووی  لە  چەندێك 
جێبەجێ بكرێت. بۆیە كاتێك بیر لە بوودجە دەكرێتەوە، ئەوا دەبێت 
بیرۆكراسیەتانە  و  ناوەند  و  دەزگا  لەو  بیر  هاوتەریب  هەمیشە 

بكرێتەوە كە دەبنە هۆی جێبەجێكردنی.
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تیۆرەكانی بوودجە
بە  بڵێین  دەتوانین  دەكات،  بۆ  ئاماژەی  ڕوبن  ئیرین  وەك 
گشتی دوو جۆر لە تیۆری بوودجە هەیە: وەسفی یان نۆرمەتیڤ 
لەگەڵ بەهایی. تیۆری وەسفی بە گشتی لەسەر بنەمای چاودێریی 
بونیاد  گشتیدا  كەرتی  چاالكیی  لە  بەشداری  یان  ورد  و  نزیك 
و  هەنگاوەكان  و  مۆدەكان  تیۆرناسەكان  ڕووەوە،  لەم  نراوە. 
بە  بەهاییەكان  تیۆریستە  بەاڵم  دەگرن.  لەبەرچاو  هۆكارەكانیان 
گشتی لەسەر بنەمای چاودێریی كەمتر بونیاد نراون بەراورد بە 
تیۆرە وەسفییەكان، هەروەها پێشنیازەكانیان زیاتر لەسەر بنەمای 
چاودێری.  یان  واقیع  بنەمای  لەسەر  نەك  كراوە،  پێشنیاز  بەها 
سروشتی  بە  كراوە،  پێشنیاز  ئەوەی  دێت،  ئەوە  مانای  بە  ئەمە 
بێت.  واقیعەكە  دەرئەنجامی  بەوەی  نەك  یان خراپ،  باشە  خۆی 
بەهاخوازەكان  تیۆریستە  كە  بەهایانەی  ئەو  گشتی،  بە  بەاڵم 
پێشنیازیان كردووە، كاریگەریی گەورەی هەبووە لەسەر گۆڕینی 
ڕەفتاری بوودجەداڕێژەران. بە پێچەوانەوە، تیۆریستەكانی الیەنی 
وەسفگەرایی الواز بوون لە تیۆرەكردن و دانانی كاریگەری لەسەر 
تیۆرە  ڕابوردوودا  سااڵنی  لە  بەاڵم  بوودجەگەرایی.  پرۆسەی 

وەسفییەكان گۆڕانكاریی باشیان بەسەردا هاتووە.
بوارەكە  هەردوو  پێویستە  پیادەكردنەوە  ڕووی  لە  بێگومان 
بۆ  پێویستە  واقیع  و  بەها  تێكەڵكردنی  چونكە  هەڵبسەنگێنرێن، 

ئەوەی بوودجەیەكی گونجاو هەبێت، لە هەر ساتەوەختێكدا.

تیۆری ئینكریمێنتاڵیزم
ڕێگای  لە  تیۆرە  ئەم  ڕابوردوودا  سەدەی  شەستەكانی  لە 
كار و توێژینەوەكانی كەسانی وەك ئارۆن ڤالدیڤیسكی لە كتێبی 
دەسەاڵتی  كتێبی  لە  فیننۆ  ڕیتچارد  هەروەها  بوودجە،  پرۆسەی 
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ئەو  لەسەر  بوودجەداڕشتن  لە  مۆدێلە  ئەم  داكوتا.  ڕەگی  قاسە 
باوەڕە داڕێژراوە كە پێداویستییەكانی مرۆڤ بە كەمی دەگۆڕێن، 
بۆیە دەتوانرێت بوودجەی ساڵێك بكرێتە بنەما و ساڵ لە دوای 
ساڵ بڕی بۆ زیاد بكرێت بۆ وەاڵمدانەوەی زیادكردنەكان لە بواری 

دیموگرافی، هەاڵوسان و پێداویستی.
گوایە  كە  دەبەستێت  دیدە  بەو  پشت  هەروەها  تیۆرە  ئەم 
خەڵكی و زۆربەی سیاسییەكان شارەزایی و ئارەزووی ئەوەیان 
نییە كە لە تانوپۆی بوودجە بكۆڵنەوە، بۆیە بە گشتی سیاسییەكان 
خۆیان لە ملمالنێ دەپارێزن. ئەمەش مانای ئەوەیە كە بوودجەی 
تیۆرە  ئەم  گونجاوە.  زیادكردنەوە  هەندێك  بە  ڕابوردوو  ساڵی 
حەفتاكان،  پاش  بۆیە  نەبوو.  بێكێشە  بەاڵم  بوو،  ئاسان  و  سادە 
لە هەموو بوارێكدا بوو جێگای ڕەخنە و پێداچوونەوە. بە گشتی، 
لە بواری بوودجەگەراییدا.  ئینكرێمێنتاڵیزم پرۆسەی مایكرۆ بوو 
گشت.  نەك  دەدا،  بەش  بە  بایەخی  كە  ئەوەی  مانای  بە  مایكرۆ 
دوای  لە  زیادكردنی ساڵ  و  پێداچوونەوە  ڕێگای  لە  نموونە،  بۆ 
ساڵ، ئەوا فۆرمی گشتی بوودجەی وەك خۆی بەبێ دەستكاری 
ئەم  بەپێی  دەكرێت.  دەستكاری  تر  بەشەكانی  بەاڵم  دەمێنێتەوە، 
تیۆرە، بوودجەگەرایی پرۆسەیەكی لە خوارەوە بۆ سەرەوەیە كە 
بنەمای  لەسەر  دەكرێت  پێشوو  بوودجەی  كەمی  دەستكارییەكی 
بەشداریی الیەنەكان و مامەڵەی نێوان هێزەكان فەراهەم بكرێت. 

لەم ڕووەوە ئینكریمێنتاڵیزم بەتەواوی ماكرۆی بێبایەخ دەكرد.
هەرچەندە لە ڕووی واقیعییەوە لێی بنواڕیت ئینكریمێنتاڵیزم 
زۆر  ئاستێكی  بە  حكومەت  سااڵنە  ڕاستیدا  لە  چونكە  مانادارە، 
ناگۆڕێت، بەڵكو ئاستی گۆڕانكاری سنووردارە، تەنها لە ساتەوەختی 
قەیراندا نەبێت. ئەمەش مانای ئەوەیە لە كاتێكدا تیۆرەكە كێشەی 
زۆری تێدایە، بەاڵم هێشتا بە تەواوی بێبنەما نییە. بەاڵم سەرباری 
بوودجەگەراییدا،  بواری  لە  تر  گشتگیری  تیۆرێكی  نەهاتنەئارای 
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تیۆرەی ئینكریمێنتاڵیزم نەیتوانی درێژە بە خۆی بدات. قەیران و 
لە  بیر  كە  ناچار كرد  تریان  پارە حكومەت و الیەنەكانی  كەمیی 
میتۆدی تر بكەنەوە بۆ داڕشتنی بوودجە. هەروەها ئینكریمێنتاڵیزم 
الوازیی تری زۆر بوو، بۆ نموونە: توانای پێشبینیی نەبوو، گرنگیی 
بڕیارداڕێژەران  و  بەرژەوەندییەكان  خاوەن  و  ئەكتەر  ڕۆڵی  بە 
نەدەدا. سادە و ئاسان و گشتگیر بوو، بەاڵم پاش تێپەڕینی كات، 
بە  بوو  ناسرابوو،  پێ  تیۆرەی  ئەم  كە  ئاسانییەی  و  سادە  ئەم 

مایەی ئەوەی كە الواز و پڕ لە قەیران دەربكەوێت.
شایانی ئاماژەبۆكردنە كە ڤالدەڤیسكی خۆشی لە حەفتاكاندا 
بە تەواوی پشتی لەم تیۆرە كرد. تیۆری ئینكرێمێنتاڵیزم بە مۆدێلی 

بیركاری بریتییە لە:
 Y=bX+e 

ئەو  بێ   b پێشووە،  ساڵی  بوودجەی  بڕیاری  وای   Y
پارامیتەرەیە كە ڕێژەی بڕی هەڵەكانە، X ئێكس بڕیاری بوودجەی 

ئێستایی، e ئی ڕێژەی هەڵەی بە بڕی سەدی.

ساڵی  بوودجەی  لە  بریتییە  ساڵێك  بوودجەی  پێیە،  بەم 
ڕابوردوو بە زیادكردنی ڕێژەیەك بۆ زیادبوونەكانی ماوەی نێوان 
بوودجەی پێشوو و ئەم بوودجەیە لەگەڵ دیاریكردنی بڕێك بۆ 
هەڵە. لەم ڕوانگەیەوە، بوودجەی ئینكریمێنتاڵیزم مێژوو تێیدا ڕۆڵی 
بنەما دەگێڕێت. بە ئاگایی و بەبێ ئاگایی، لە كوردستان و عێراق 

هەتا ئەمڕۆش ئەم مۆدیلە لە ئارادایە.

بوودجەی بنەما سفری
بنەما سفری بە مانای ئەوە دێت كە مێژوو یان پرۆژەكانی 
كرد،  ڕاڤەمان  تردا  جێگایەكی  لە  وەك  وەرنەگیرێت.  هێند  بە  تر 
بوودجەی  بە  پێداچوونەوە  كە  ئەوەیە  بوودجە  مۆدێلی  زاڵترین 
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ساڵی پێشتردا بكرێت و لەگەڵ ساڵی داهاتوودا بگونجێنرێت، بەاڵم 
بوودجەی بنەما سفری مانای ئەوەیە كە بوودجەی ساڵی پێشتر 
پشتگوێ بخرێت. ئەگەر بە زمانێكی تر قسە بكەین، ئەوا بەپێی ئەم 
بوودجەگەریدا وەال  پرۆسەی  لە  مێژوو  بڵێین  دەتوانین  شێوازە، 
بوارێك  هەموو  هەتا  دەڕەخسێنرێت  دەرفەت  بەمەش  دەخرێت، 
سەرلەنوێ هەڵبسەنگێرێن. لە هەمان كاتدا دەبێت هەر خەرجییەك 
بەهانە و بیانووی خۆی هەبێت هەتا پەرلەمان شەرعییەتی بداتێ. 
چونكە یەكێك لە مەترسییەكانی مۆدێلی پێداچوونەوەی بوودجەی 
پێشوو ئەوەیە كە زۆر بوار وەك دۆگما یان ڕۆتینیان لێ بێت و 

ئیتر بەبێ پێداچوونەوە تێ بپەڕێنرێن.
مامەڵە  چۆنێتیی  لە  ئاراوە  دەهێنێتە  ئازادییەك  مۆدێلە  ئەم 
بە  بتوانرێت  ئەوەی  هۆی  ببێتە  ڕەنگە  كە  خەرجكردندا،  لەگەڵ 
باشتر خەرجییەكان هەڵبسەنگێنرێن.  بە میتۆدێكی  تر و  چاوێكی 

هەروەها ئەم میتۆدە لە بەر كۆمەڵێك هۆكار بەسوودە:
پێشینەییانە  باوەڕە  و  خوو  و  بەهانە  ئەو  هەموو  یەكەم، 
الدەبات كە خەرجی یان هاریكاری ئۆتۆماتیكییانە دابەش بكرێت. 
بۆ هەموو بڕێك لە خەرجی، دەبێت سەرلەنوێ هۆكار و چۆنێتیی 

خەرجكردن و ئامانج دیاری بكرێت.
دووەم، لە ڕێگای ئەم میتۆدەوە ئەو شێواز خەرجییانەی كە 

بنەمایەكی بەسوود و زانستییان، نییە جێگەیان نابێتەوە.
ئەولەوییەت  كە  دەگوێزێتەوە  بوارانە  ئەو  لە  داهات  سێیەم، 

نین یان پێویست نین بۆ ئەو بوارانەی كە بەبایەخ و گرنگن.
الیەنی نەرێیی ئەم میتۆدە ئەوەیە كە ئاسان نییە و كات و 
وزەی زۆری دەوێت، بۆیە لە سااڵنی ڕابوردوودا بەكاربردنی كەم 

بووەتەوە.
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تیۆری ئەنجامگەرایی
ئەگەر تیۆرەكانی بوودجە بە گشتی جەخت لەسەر بڕی پارە 
و خەرجی دەكەنەوە، ئەوا تیۆری پریفۆرمەنس یان ئەنجامگەرایی 
جەخت لەسەر ئەنجام دەكاتەوە. بە مانایەكی تر، ئەوەی گرنگە، 
ئه وه یە كە لە بوودجەدا كە لە ئەو بڕە پارەیەی كە تەرخان كراوە، 
چی ئەنجام دراوە. بۆیە ئەم دیدەی بوودجە زیاتر جەخت لەسەر 
چۆنێتیی ئەنجامدانی كارەكە دەكاتەوە. بە گشتی، ئەم تیۆرە لەسەر 

ئەم بنەمایانە داڕێژراوە:
یەكەم ئامانج، هەموو دەزگایەك دەبێت پالنی ستراتیژیی خۆیان 
دابڕێژن كە چۆن بە بڕی خەرجییەكانیان ئامانجەكانیان بەدی 
دەهێنن. ئەم ستراتیژە دەبێت ئەو ئامانجانە لە خۆی بگرێت 

كە لە سوودی گشتیدان.
ستراتیژەكەیان  بنەمای  لەسەر  دەبێت  دەزگاكان  پێوەر،  دووەم، 
دەگەنە  شێوە  باشترین  بە  چۆن  كە  دابڕێژن  بنەمایانە  ئەو 

ئەنجامەكانیان.
سێیەم، پەیوەستكرد، دەبێت لە نێوان ئامانج و كرداردا پەیوەندی 
پرۆسەی  سەرەكیی  بەشی  هەردوو  چونكە  هەبێت. 
بوارە  دوو  ئەم  نێوان  پەیوەندیی  چۆنێتیی  بوودجەگەرایین. 

ڕاستەوخۆ كاریگەریی لەسەر چۆنێتیی ئەنجام هەیە.
یەكێك لە الیەنە قورسەكانی جەختكردنەوە لەسەر كردار و ئەنجام 
ئەوەیە كە چۆن كارەكان بپێورێن. لەم پێناوەدا چەند چەمكێك 

گرنگە:
تەرخانكردنی  چۆنێتیی  و  خزمەتگوزارییەكان  دیاریكردنی 
بڕی  لە  بریتییە  ئاوتپوت  بۆیان، خەماڵندن  پێویست  پارەی  بڕی 

كاری ئەنجامدراو.
بڕی  زانینی  بۆ  ئەنجام  و  پالن  نێوان  بەرواردكردنی 
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ئەنجامدراوی پالن و بڕی ئەنجامنەدراو، كە هەروەها دەتوانرێت 
چۆنێتیی كارەكان بپێوێت.

پرۆژەی  بەرواردكردنی  لە  بریتییە  كۆتایی  بەرواردكاریی 
لە  پارەیە،  بڕە  ئەو  ئایا  تەرخانكراو،  پارەی  بڕی  و  ئەنجامدراو 
بەرامبەر ئەو پرۆژانەدا، لە ماوەی ئەو كاتەدا كارێكی باشە یان 

خراپە.

تیۆری ئەولەوییەتدانان
تیۆری ئەولەوییەتدان لە چەند ڕوویەكەوە جیاوازە لە تیۆری 
ئەوە  سەرەتا  هەنگاوی  تیۆرە،  ئەم  بەپێی  بوودجە.  تەقلیدیی 
نییە كە لە بوودجەی ساڵی پێشووەوە دەست پێ بكرێت، بەڵكو 
پاشان كارە گرنگ و  بكرێت،  سەرەتا دەبێت بڕی داهات دیاری 
ئەولەوییەتەكان، پاش دیاریكردنی بڕی داهات و ئەولەوییەت، هەوڵی 
پێكەوەگرێدانیان بدرێت، بەوەی كە ئەو داهاتەی كە هەیە، بەشی 
جارێكی  لێرەدا  دەكات،  ئەولەوییەتەكان  لە  چەندێك  ئەنجامدانی 
تر ئەولەوییەت ڕیزبەندییەكی نوێ وەردەگرێت، بە تایبەت ئەگەر 
نەتوانرا هەموو ئەولەوییەتەكان جێبەجێ بكرێن یان بڕی داهاتی 
كە  ئەولەوییەتانەی  ئەو  دیاریكردنی  پاش  بۆیان.  نەبوو  پێویست 
گرنگن و دەتوانرێت بە بڕی داهاتی ئەو ساڵە جێبەجێ بكرێن، ئەوا 
پرۆژەی سەرفكردنی داهات بۆیان دەست پێ دەكات. سەرباری 

ئەمە، ئەم شێوازە گرنگی دەدات بە ئەنجامدان و دەرئەنجام.
مەبەست لێی دیاریكردنی پرۆژەكان و چۆنێتی خەرجكردنی 
داهاتە بۆ ئەنجامدانیان. بەم پێیە، تیۆری ئەولەویات لەم ڕێگایەوە 
جۆری خزمەتگوزارییەكان و هۆكارەكانیان، تێچوون و هەروەها 
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سوود و دەرئەنجامەكانیان دیاری دەكات. بەم پێیە:
بوودجە  داڕشتنی  خزمەتگوزارییە.  بۆ  ئەولەوییەت  یەكەم، 
نەك  خزمەتگوزاری،  و  بەرنامە  بە  گرنگیدانە  تیۆرە  ئەم  بەپێی 

وەزارەت.
ئەم  بەپێی  دەدا.  ئەنجام  باشی  بە  گرنگەكان  بوارە  دووەم، 
دیدە، لە كاتی قەیراندا دەبێت حكومەت جیاكاری بكات لە نێوان 
ئەوەی چ پرۆژەیەك گرنگە و چ پرۆژەیەك گرنگ نییە، بەم پێیە، 
ئەم  بوەستێنێت.  تر  پرۆژەكانی  ئەو  و  گرنگەكان  بە  بدات  بایەخ 
دیدە پێچەوانەی دیدی باوی بەردەوامیدانە بە بوودجە وەك ساڵی 

پێشوو، وەك لە تیۆرەی بااڵی ئینكرەمێنتاڵیستیدا بینیمان.
دەكات.  ڕابوردوودا  خەرجییەكانی  بە  پێداچوونەوە  سێیەم، 
پێشوو،  ساڵی  پرۆژەی  بە  درێژەدانە  كە  بوودجە  باوی  تیۆری 
بە  پرسیارەوە،  ژێر  ناخاتە  پێشوو  ساڵی  خەرجییەكانی  هەرگیز 
جۆری  باشتركردنی  لەپێناو  ئەولەوییەت،  تیۆری  پێچەوانەوە، 

خزمەتگوزاریدا خەرجییەكانی پێشوو دەخاتە ژێر پرسیارەوە.
چاوەڕوانكراوەوە  داهاتی  لە  ئەولەوییەت  تیۆری  چوارەم، 
دەست پێ دەكات، نەك لە پرۆژەی ساڵی پێشوو. بەم پێیە، ئەوەی 
ئەو  بڕی  بەڵكو  نییە،  پێشوو  ساڵی  پرۆژەی  بوودجەیە،  بنەمای 

داهاتەیە كە ساڵی داهاتوو چاوەڕوان دەكرێت.
پێنجەم، نرخی ڕاستەقینەی تێچوون دەزانێت. فۆكەس ده خاتە 
لەوە  جەخت  تیۆرە  ئەم  پرۆژەكان.  ڕاستەقینەی  نرخی  سەر 

دەكاتەوە كە تێچوون ڕاستەقینەیە نەك گۆترە، خەمڵێنراو.
شەشەم، كاتێك بوودجە لەسەر بنەمای خەرجكردنی داهات 
بە الی خەڵك و جڤاتەوە گرنگن،  داڕێژراوە كە  پرۆژانە  ئەو  بۆ 
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ئەوا بڕیاری حكومەت الی خەڵكی جێگەی گومان و لێكدانەوەی 
جیاواز نابێت.

حەوتەم، شەفافییەت بەردەستە. لە تیۆری تەقلیدیی بوودجەدا 
بڕی  نازانرێت  تەواوی  بە  هەرگیز  نییە.  بەردەست  شەفافییەت 
بەپێی  بەاڵم  دەگۆڕێت.  كۆمەڵگا  ژیانی  چۆن  تەرخانكراو  پارەی 

ئەم تیۆرە، فۆكەس لەسەر كاری ئەنجامدراوە لە ناو كۆمەڵگادا.
بەرپرسیارێتی  بوودجەدا  تەقلیدیی  تیۆری  لە  هەشتەم، 
ئەوەیە كە دەبێت لە سنووری دیاریكراوی خەرجیدا بمێنیتەوە. بە 
پێچەوانەوە، لە دیدی تیۆری ئەولەوییەتەوە بەرپرسیارێتی لەسەر 

دەرئەنجامە.

بۆ  هەن  جیاواز  میتۆدی  چەندین  بینیمان،  لەسەرەوە  وەك 
داڕشتنی بوودجە. بۆ بوودجەداڕێژەر وا باشە بە وردی ئاگای لە 
هەموو ئەم میتۆد و تیۆرانە بێت، چونكە دەكرێت هەموویان بە بڕ 
و شێوازی جیاواز بەسوود بن بۆ داڕشتنی بوودجەیەكی تۆكمە 
بۆ حكومەت و كۆمەڵگا لە هەر ساڵێكدا. پێداویستیی بەكارهێنانی 
و  قەیران  جۆری  لەسەر  دەكرێت  مۆدێلێك،  یان  تیۆرێك  هەر 
بوەستێت.  ئابووری  پالنی  جۆری  و  كۆمەاڵیەتی  پێداویستیی 
بۆیە ئاساییە ئەگەر لە هەمان كاتدا سوود لە هەموو میتۆدەكان 
وەربگیرێت بۆ گەیشتن بە ئامانجی سەرەكی كە ئەویش داڕشتنی 

بوودجەیەكی باش و واقیعییە.



137

یاسای بوودجە
بوودجە پێویستی بە پشتیوانییەكی بەهێزە لە ڕووی یاساییەوە. 
بۆیە لە ئەگەری بوونی دەستووری كوردستاندا دەبێت یاسایەك 
بۆ بوودجە هەبێت. لە پرۆژەی دەستووری ئێستادا یاسای بودجە  
بوودجە  یاسای  كوردستاندا  هەرێمی  لە  هەروەها  نییە.  بوونی 
لە هەردوو پرۆژەی دەستوور و پەیڕەوی  نییە. بوودجە  بوونی 
ئەمە  كراوە.  بۆ  ئاماژەی  میكانیكی  پرۆسەیەكی  وەك  ناوخۆشدا 
كەلێنێكی گەورەیە لە پرۆسەی دارایی و ئابووری و بوودجەگەرایی 
و حكومداریدا. وەك ئەزموونی واڵتان و دەزگا گەورەكانی وەك 
یاسایەكی  بوونی  دەڵێن،  پێمان  جیهانی  بانكی  و  ئێف  ئێم  ئای 

تایبەت بە بوودجە گرنگە.
لە  بۆیە  پێویسته ،  بوودجە  بۆ  تایبەت  یاسایەكی  هەبوونی 
بە  كراوە  تایبەت  دەستوور  لە  تایبەت  بەشێكی  واڵتدا  هەندێك 
دارایی گشتی. دەكرێت ئەم یاسایە لە دەستووردا وەك بەشێك لە 
كاری بەشی یاساداڕشتن، پەرلەمان لەگەڵ )دەسەاڵتی جێبەجێكەر( 
حكومەت یان كاری هەماهەنگی هەردوو ال بێت. هەروەها دەكرێت 
بەشێك بێت لە ئەو بڕگە یاساییانەی كە پەیوەستە بە پەیوەندیی 
بواری  لە  بێت  سەربەخۆ  بەشێكی  یان  فیدڕاڵ،  و  ناوەند  نێوان 
نییە یاسای بوودجە  دارایی گشتیدا. بەاڵم لە هەمان كاتدا مەرج 
بە خێرایی  بوودجە  كاتێك  تایبەت  بە  لە دەستوور،  بێت  بەشێك 
گۆڕانكاریی بەسەردا دێت، ئەگەر لە دەستووردا بوو، ئەوا دەبێت 
تەنها هێڵە گشتییەكانی دیاری بكرێت. بەاڵم ئەگەر یاسا و بڕیار 
هەمان سەنگیان هەبوو، ئەوا دەتوانرێت بە بڕیار پرسی یاسایی 
بوودجە چارەسەر بكرێت. ئەم بوارە نوێیە، بەاڵم زیاتر و زیاتر 
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كاریگەرە. بۆ نموونە، سوید لە ساڵی ١٩٩٦دا یاسای بوودجەی 
یاسای  لە  مەبەستمان  بێت  ئەوە ڕوون  دەبێت  دیارە  پەڕاند.  تێ 

بوودجە، یاسای تێپەڕاندنی پرۆسەی بوودجەی سااڵنە نییە.

یاسای بوودجە لەپێناو كۆمەڵێك ئامانجدایە:
یەكەم، بۆ مامەڵەكردن لەگەڵ هەندێك الیەنی تایبەتی بوودجەدا.

دووەم، بۆ هێنانەئارای پرینسیپە نوێیه كانی بوودجەگەرایی، وەك: 
شەفافییەت، بەرپرسیارێتی، سەقامگیری دارایی و بەردەوامی، 

هەروەها كرداری بوودجە.
سێیەم، بۆ ڕوونكردنەوەی دەسەاڵت و ڕۆڵی هەریەك لە حكومەت 

و پەرلەمان.
یاساكەدا ڕەهەندی كۆمەاڵیەتی و  لە  كاتدا  لە هەمان  ڕەنگە 
هاوسەنگیی بەرژەوەندی الیەنەكان لە خۆی بگرێت. بە گشتی ئەم 
یاسایە ئامرازێكە بۆ باشتر بەدیهێنانی ئامانجەكانی بوودجە، بۆیە 

دەبێت ئەم چوار ئامانجە لە خۆی بگرێت:
یەكەم، گەیشتن بە سەقامگیری دارایی گشتی لە مەودای كورتتدا، 
هەروەها توانای بەردەوامیدانی دارایی لە مەودای مامناوەنددا.

دووەم، بەهێزكردنی دابەشكردنی سەرچاوەكان.
سێیەم، باشتركردنی چۆنێتیی خەرجی.

بە  پێشكەش  كە  بوودجەیی  زانیاریی  باشتركردنی  چوارەم، 
پەرلەمان و خەڵك دەكرێت.

دیارە ئەم یاسایە بۆ ئەوەی كاریگەریی هەبێت، دەبێت پێش 
ئەم زەمینەسازییە  بكرێت.  بۆ  تێپەڕاندنی زەمینەسازیی دەزگایی 
ڕاستەوخۆ پەیوەستە بە سیستەمی سیاسی و ئابووری و ئیداریی 
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جۆری  و  حیزبایەتی  سیستەمی  لە  هەریەك  هەروەها  واڵتەوە. 
سیستەمی پەرلەمانی كاریگەرییان هەیە لەسەری.

بوودجە و پرۆسەكانی
چەند  بە  پرۆسەیە  ئەم  پرۆسەیە.  بوودجە  فەراهەمكردنی 
لە ئەم قۆناغانە  قۆناغێكدا تێ دەپەڕێت. بەاڵم پێش ئەوەی باس 
بە  پەیوەستن  كە  بكەم  چەمكانە  ئەو  لە  باسێك  پێویستە  بكەم، 
چەمكانە  ئەم  ڕۆبین،  ئیرین  بەپێی  بوودجەگەراییەوە.  پرۆسەی 

پێنج چەمكن:
كە  دەبینن  وەها  دیدە  ئەم  هەڵگرانی  ڕیفۆرمیست،  یەكەم: 
بوودجە دەبێت لەسەر بنەمای گونجاوێتی و چاكێتی و كاریگەری 
دابڕێژرێت، نەك سیاسەت. لە كاتێكدا هەوڵ و كرداری سیاسییەكان، 
سیاسی  ڕەهەندی  بە  بایەخدان  لەسەر  هەمووی  لۆبیكەرەكان، 
نییە.  بەرهەمدار  بە گشتی  و  نییە  ئەمە عەقاڵنی  بەاڵم  وەستاوە. 
هەمیشە  سیاسییەكاندا  و  بیرۆكرات  نێوان  لە  ئەنجامدا  لە  بۆیە 
الیەنی  لە  بیر  ڕەنگە  بیرۆكراتەكان  كە  كاتێكدا  لە  هەیە.  ملمالنێ 
تەكنیكی و چۆنێتیی گونجاوی و سوودی بوودجە بكەنەوە، بەاڵم 

سیاسی بیر لە الیەنی سیاسی دەكاتەوە.
بوودجە  بڕیاری  دیدە،  ئەم  بەپێی  ئینكریمێنتاڵیزم:  دووەم، 
نێوان خاوەن بەرژەوەندییەكاندا دەبێت.  بنەمای مامەڵەی  لەسەر 
هەمیشە گۆڕانكاریی كەم لە ئەو پالنانەدا دەكرێت كە سااڵنی پێشوو 
داڕێژاون. لە ڕێگای ئەم میتۆدەوە هەموو ساڵێك گۆڕانكارییەكانی 

ناو بوودجە لە پرۆسەیەكی دانوستانیدا فەراهەم دەبن.
بەپێی  تایبەتەكان.  بەرژەوەندییە  خاوەن  چەمكی  سێیەم، 
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خاوەن  نێوان  لە  هەیە  سێكوچكەیی  پەیوەندییەكی  تیۆرە،  ئەم 
ئەوەی  بۆ  دەكەن  پەرلەمان  لۆبیی  كە  تایبەتەكان  بەرژەوەندییە 
بوودجە بە جۆرێك دابڕێژرێت كە لە قازانجیان بێت. مەترسیی ئه مە 
لەوەدایە كاتێك كە چارەنووسی كەسی سیاسی بەسترابێتەوە بە 
بڕیاری كەسی خاوەن بەرژەوەندیی تایبەتەوە. بەو مانایە، وەك لە 
زۆر واڵتانی دیموكراسیدا بە ڕێوە دەچێت، ئەوەی كە بڕیاردەرە 
لەسەر چارەنووسی كەسی سیاسی لەمیانەی هەڵبژاردندا، ئەوانەن 
وەك  بوودجە،  بۆیە  دەكەن.  كامپەینەكە  دارایی  پشتیوانیی  كە 
سیاسەتی چۆنێتیی خەرجكردنی داهاتی واڵت، دەبێت بە جۆرێك 
بێت كە بەرژەوەندیی گشتی لەبەرچاو بگرێت پێش بەرژەوەندیی 
تایبەت. بەاڵم بێگومان جۆری تر لە خاوەن بەرژەوەندیی تایبەت 
لۆبیكردنیان پێ بدرێت، وەك  هەن، كە دەبێت بە ئاسانی بواری 
خەڵكانی خاوەن پێداویستیی تایبەت، ئافرەتان، منااڵن، ڕێكخراوی 

جۆراوجۆری كۆمەاڵیەتی و كەلتووری و ئابووری.
ئامانجی  دەبێتە  بوودجە  پرۆسەی  كاتێك  چوارەم؛  چەمكی 
لە  بەسیاسیبوونە  ئەم  سیاسی،  ئامانجی  بۆ  سیاسی  الیەنێكی 
بنەمادا  لە  كە  دەگەیەنێت  بوودجە  بە  زیان  السەنگیدا  ئەنجامی 
سوودی  لە  گشتییە  داهاتی  خەرجكردنی  چۆنێتیی  لێی  مەبەست 

گشتی.
الیەن  لە  دانوستان  ئامرازی  وەك  بوودجە  پێنجەم، 
سازان  بە  گەیشتن  بۆ  پۆلەسی  داڕێژەرانی  بڕیارداڕێژەرانەوە. 
بە  گەیشتن  بواری  دەكەنە  بوودجە  جیاوازییەكانیان،  لەمیانەی 

ئامانجی هاوبەشیان.
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پرۆسەكانی بوودجە

پرۆسەی سیاسی:
لە ڕووی سیاسییەوە، هەموو گرووپ و الیەن و پێكهاتەكانی 
ناو كۆمەڵگا، لە ملمالنێدان بۆ دەستگەیشتن یان بردنی بڕێك لە 
سەرمایەیەكی دیاریكراو. بە مانایەكی تر، ئەوەی وەك سەرمایە 
هەیە، هەرگیز بەشی هەموان ناكات وەك یەك، بۆیە لە دەرئەنجامدا 
ملمالنێ دێتە ئاراوە. تێگەیشتن لە ئەو دۆخە سیاسییەی كە پالنی 
بوودجەی تێدا داڕێژراوە، كۆڵەكەی سەركەوتنی بوودجەیە و لە 
هەمان كاتدا تەنها بە ئاگاداربوون لە دۆخی دەزگایی و سیاسییە 
بوودجەی  بكرێن.  فەراهەم  باشی  بە  ئامانجەكان  دەتوانرێت  كە 
نیشتمانی، بە زمانی نەقدی )مۆنیتەری( قسە بكەین، نوێنەرایەتیی 
لە  بریتییە  گشتی  بە  حكومڕانی  دەكات.  حكومەت  چاالكییەكانی 
ئیداره دانی بوودجە بە ئامانجی ئابووری و سیاسی و كۆمەاڵیەتی 

و تاكی.
لە هەمان كاتدا بوودجە دەبێتە بابەتی سیاسەت-پێوەكردن لە 
هەناوی پەرلەماندا لە نێوان حیزب یان حیزبەكانی دەسەاڵت لەگەڵ 
ئۆپۆزسیۆندا. لە زۆر واڵت ئۆپۆزسیۆن بە جودا پالنی بوودجە 
ئامادە دەكات، بە مەبەستی فشار و هەروەها مامەڵەی سیاسی. 
ئەوا  ساڵێكدا،  لە  بێت  پەرلەمان  كاری  گرنگترین  ئەگەر  بوودجە 
دانان  لەسەر  كاریگەری  بۆ  هەوڵدان  بەبێ  ناتوانێت  ئۆپۆزسیۆن 
ڕێگە بە تێپەڕاندنی بدات. دیارە ئۆپۆزسیۆن یان ئۆپۆزسیۆنەكان 
هەریەك نوێنەری پێكهاتەی خۆیانن، بوودجەش لە دید و ڕوانگەی 
سیستەمی  ئەگەر  هەروەها  دەبینن.  دەنگدەرییانەوە  و  پێكهاتە 
هەڵبژاردن لەسەر بنەمای فرەبازنەیی بوو، ئەوا ئەندامانی پەرلەمان 

لە ڕوانگەی بازنەی خۆیانەوە لە بوودجە دەڕوانن.
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پرۆسەی ئابووری
و  نیاز  و  پالن  دەرخەری  بوودجە  ئابوورییەوە  ڕووی  لە 
كارەكانی حكومەتە. هەروەها ڕەنگدانەوەی ئەولەوییاتی حكومەتی 
ناوخۆیی  ئابوورییە  كەرتە  پەیوەندیی  بوودجە  كارە.  لەسەر 
كاتێك  نموونە،  بۆ  دادەڕێژێت.  حكومەتەوە  بە  دەرەكییەكان  و 
بوودجەی ساڵێك ئەولەوییەتی بۆ ژێرخانە، ئەوا كەرت و كۆمپانیا 
ناوخۆیی و بیانییەكان لەو بوارەدا هەوڵ دەدەن لە پەیوەندیدا بن 
دۆخی  چۆنێتیی  بوودجە  هەروەها  حكومەتدا.  دەزگاكانی  لەگەڵ 
ئابووری دەردەخات كە ئایا تەندروستە یان قەرزبارە. لە هەمان 
كاتدا، كێن ئەوانەی كە سوودمەند دەبن و ئەوانەی كە سوودمەند 

نابن؟

پرۆسەی ئیداری
دارایی  ڕێرەوی  و  ڕوانگە  دەتوانرێت  بوودجەدا  لە  تەنها 
ڕوون  حكومەتیش  ئیدارەدانی  شێوازی  ئەمە  ببینرێت.  حكومەت 
بە  دەدات،  گرێ  پێكەوە  الیەن  و  بوار  زۆر  بوودجە  دەكاتەوە. 
جۆرێك، كە چۆنێتیی كاركردن و ئەنجامدانی پالنەكان بەرجەستە 
كە حكومەت  ئەوەیە  دەرخەری  بوودجە  كاتدا  هەمان  لە  دەكات. 
چەند توانای هەیە، چونكە بوودجەی ساڵێك تەنها بریتی نییە لە 
بڕی ئەو داهاتەی كە بۆ ساڵێك تەرخان كراوە، بەڵكو لە هەمان 
كاتدا ڕەنگدانەوەی توانای حكومەته . بەم پێیە، حكومەت لە ڕێگای 
بوودجەوە ئەوە بەیان دەكات كە دەتوانێت چەندێك ئەنجام بدات 
بەو توانایانەی كە لەگەڵ ئەو داهاتەدا هەیەتی. ئەمە تەنها ڕەهەندی 
و  دروستكردن  لە  خۆی  تەنها  ئەوەی  مانای  بە  نییە؛  فیزیكیی 
بونیادناندا نابینێتەوە، بەڵكو ڕەهەندی ئاسایش و بەها و ماف و 

خۆشگوزەرانییشی هەیە.
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پرۆسەی مافی مرۆڤ
لە كاتێكدا بوودجە گرنگترین بواری كاری حكومەت و پەرلەمانە 
بەپێی  هەنگاوەكانی  هەموو  بوارە  ئەم  دەبێت  ئەوا  ساڵێكدا،  لە 
مافەكانی مرۆڤ بێت. حكومەت دەبێت هەموو توانا و ئامرازەكانی 
هەموو  خۆشگوزەرانیی  و  خۆشحاڵی  دابینكردنی  بۆ  گەڕ  بخاتە 
كە  ئابوورییەك  لە  دەكرێت  جیاوازییان.  بەبێ  كۆمەڵگا  تاكەكانی 
ئەم  سروشتییەوەیە،  سامانی  كرێی  لە  داهاتەكەی  زۆری  بڕی 
داهاتە بەکاربهێنێت بۆ ئەوەی داهاتی تر بهێنرێتە ئاراوە، هاوتەریب 
بەو داهاتە بۆ فەراهەمكردنی خواستەكانی ئەو چینانەی كە ناتوانن 

بژێویی خۆیان دابین بكەن.
لە هەمان كاتدا دەبێت بڕگەكانی بوودجە پەیڕەوی مافەكانی 
هیچ  بە  تر،  مانایەكی  بە  ڕوویەكەوە.  هەموو  لە  بكات  مرۆڤ 
مرۆڤ  مافەكانی  بە  زیان  مانایه ی  به و  ڕێگر،  نەبێتە  شێوەیەك 
بگەیەنێت، لە هەمان كاتدا دەبێت بەو ئاڕاستەیەدا ببرێت كە ببێتە 

مایەی دابینكردنی مافەكان.

پرۆسەی دیپلۆماسی
تری  واڵتێكی  هەموو  بۆ  سەرەوە  پرۆسانەی  ئەو  ئەگەر 
دونیا بێت بەبێ جیاوازی، ئەوا بۆ كوردستان بوودجە و چۆنێتیی 
بوودجە ڕەنگدانەوەی دیپلۆماسییشی دەبێت. وەك ڕوونە، یەكێك 
لە كێشە سەرەكییەكانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست خراپیی سیستەمی 
حوكمڕانییە، بە جۆرێك، دەتوانرێت بوترێت بە گشتی بوودجە و 
بوودجەگەرایی بە شێوەیەكی سەردەمییانە بە ڕێوە ناچێت. بۆیە 
هەبوونی بوودجەیەكی سەردەمییانە دەرخەری چەند خەسڵەتێكه : 
لە  خۆجیاكردنەوە  دووەم،  حوكمڕانی،  توانای  هەبوونی  یەكەم، 
تر.  واڵتانی  بازاڕی  بۆ  دەرفەت  ڕەخساندنی  سێیەم،  دەوروبەر، 
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هەموو ئەمانە لە ئاستی وێنا و تایبەتمەندی و ئاسایش و ئابووریدا 
كاتدا  هەمان  لە  كوردستان.  بۆ  دیپلۆماسی  سەرچاوەی  دەبنە 
لەگەڵ  دارایی  پەیوەندیی  فەراهەمكردنی  بۆ  دەكه ن  ئاسانكاری 
ناوەندە ئابوورییە نێودەوڵەتییەكانی وەك بانكی نێودەوڵەتی، ئای 
ئێم ئێف، بانكی ئەورووپی، یەكێتیی ئەورووپا و زۆر ناوەندی تر.
دیارە هەموو ئەمانە بنەمای ئابووریی دیپلۆماسی دادەڕێژن 
كە لە دونیای ئەمڕۆدا لە هەرە گرنگترین بەشەكانی ئابوورییە. گەر 
لە ستراكتۆری هەر باڵوێزخانەیەك یان كونسوڵخانەیەك بنواڕیت، 
ئەوا هەر زوو بۆت دەردەكەوێت كە ئابووری و سلكی ئابووری 
ئامانجی  لە بواری دیپلۆماسیدا گرنگە. واڵتانی بەرهەمهێن  چەند 
گەورەیان ئەوەیە كە كار و دەرفەت بۆ كۆمپانیاكانیان دابین بكەن، 
بەاڵم  تایبەتن،  بە كەرتی  كۆمپانیایە سەر  ئەو  چونكە هەرچەندە 

هەتا داهاتیان زیاد ببێت، باجی زیاتر بە واڵتەكەیان دەدەن.

ستاندارەكانی بوودجە
بوودجە كۆمەڵێك ستانداری هەیە كە دەبێت لە ساتی داڕشتنی 

بوودجەدا پەیڕەو بكرێن.
یەكەم: دەبێت گشتگیر بێت، كۆمپرەهێنسیڤ، هەموو سەرچاوەكانی 
بوودجە  ڕووەوە  لەم  بگرێت.  خۆی  لە  حكومەت  داهاتی 
دەكاتەوە،  دابینكردن  و  خەرجكردن  لەسەر  جەخت  زیاتر 
هەروەها ڕێگای جیاواز دەخاتە بەر چاو كە چۆن حكومەت 
حكومەت  هاوكاریی  ئەمەش  ببات.  ڕێوە  بە  خەرجییەكانی 

دەكات هەتا خۆی لە مایه پووچبوون بپارێزێت.
دووەم، ڕاشكاو و ڕوون، بوودجە نابێت لەسەر بنەمای الیەنگیری 
پرۆجێكشن.  دەوترێت  پێی  ئینگلیزی  زمانی  بە  داڕێژرابێت. 
مەبەست لە بێالیەنی ئەوەیە كە داڕشتنی بوودجە ڕاشكاوانە 
بێت. نابێت بە ئامانجی سیاسیی الیەنێك یان دوان هیچ شتێك 
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بشارێتەوە. بۆ فەراهەمبوونی ڕاشكاوێتی لە بوودجەدا، دەبێت 
زانستی  سەربەخۆی  بێالیەنی  دەزگایەكی  یان  ناوەندێك 
كە  ژمێریاری  میتۆدی  نوێترین  بە  ژمێریاری  بۆ  هەبێت 
هەموو پێشنیازەكانی بوودجە دیاری بكات و بیانناسێنێتەوە 
و هەڵیان بسەنگێنێت بۆ فەراهەبوونی زیاتر، پێویستە ناوەند 
وێڕای  و  داڕشتن  لە  بن  بەشدار  جیاواز  حكومی  الیەنی  و 
بە  گەیشتن  لەپێناو  بكەن  دیبەت  پێكەوە  جیاوازییەكانیان 
بڕە  ڕەوانیی  و  ڕێك  بە  گەیشتن  كاتدا  هەمان  لە  سازان. 
تەرخانكراوەكان، دیسانەوە بە گفتوگۆی نێوان ئەم ناوەند و 

دەزگا جیاوازانە دەبێت.
كاتدا  هەمان  لە  و  كورتمەوداكان  ئامانجە  فرەمەودا،  سێیەم، 
ئامانجە دوورمەوداكان لە خۆی بگرێت. فرەمەودایی ناهێڵیت 
حكومەت كورتبین بێت، كە ڕەنگە بەشی زۆری پالنی بوودجە 
بۆ مەبەستی ڕازیكردنی دەنگدەر داڕێژرابێت و هەموو الیەنە 
ژێرخانی و دوورخایەنەكان فەرامۆش بكات. لە هەمان كاتدا 
بڕیارداڕێژەران ناچار دەكات هەتا بیر لە نەوەكانی داهاتوو 
بكەنەوە، بە جۆرێك، چانسی ئەوە كەم دەكاتەوە كە نەوەكانی 
ببن.  گەورە  ئابووریی  و  دارایی  قەیرانی  تووشی  داهاتوو 
داڕشتنی  كاتی  لە  دەبێت  فرەمەودایی،  فەراهەمكردنی  بۆ 
بوودجەی سااڵنەدا هەمیشە بیر لە ئاسۆی دوورتر لە ساڵێك 
بكرێتەوە. لە هەمان كاتدا خەرجی بۆ پرۆژە درێژخایەنەكان 
پیربوون  تێچوونی  لە  جەختكردنەوە  لەگەڵ  بكرێت  تەرخان 

یان كۆنبوونی ژێرخان و ئامرازەكان.
چوارەم، سنوورداركردن. مەبەست لە سنوورداركردن ئەوەیە كە 
بڕی خەرجی بۆ پرۆژەكان كراوە نەبێت لە الیەن حكومەتەوە، 
لەمەش  ئامانج  بوەستێنرێت.  دیاریكراودا  ئاستێكی  لە  بەڵكو 
چۆن  كە  بكاتەوە  لەوە  بیر  دەبێت  حكومەت  كە  ئەوەیە 
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بكات،  جێبەجێ  بۆیان  تەرخانكراو  بوودجەی  بە  پرۆژەكان 
بڕی  و  بوودجە  بەردەوام  كە  هەبێت  ئەوەی  ئازادیی  نەك 
نوێی بۆ تەرخان بكات. بۆ فەراهەمكردنی ئەم پرۆژەیە، دەبێت 
هەمان  لە  بكرێت، هەروەها  دیاری  بۆ خەرجكردن  سەقفێك 
كاتدا پرۆسەیەك دابڕێژرێت بۆ ئەوەی الیەنە بەشدارەكانی 
هەر پرۆژەیەك ڕێز لە پالن و نەخشەكانیان بگرن. پێویست 
ناكات ئەمە دەستوورییانە بێت یان لە دەستووردا مامەڵەی 
لەگەڵدا بكرێت، بەڵكو پێدانی دەسەاڵت بە الیەنێكی سەربەخۆی 
پرۆفیشناڵ هەتا كۆنترۆڵ بگرێتە دەست و لە هەمان كاتدا بە 

ئاگاییەوە بڕی قەرزی پێویست بە باشی هەڵسەنگێنرابێت.
پێنجەم، بەدوای ئەو شێوازانەدا بگەڕێت كە زۆرترین كاریگەریی 
لەبەر  بوودجە  كە  ئاشكرایە  تێچوون.  كەمترین  بە  هەیە 
وەك  سیاسییەكانەوە  الیەن  لە  هەمیشە  گرنگییه كه ی، 
ئامانج  كە  دەكرێت  لەگەڵدا  مامەڵەی  سیاسی  دۆكیومێنتێكی 
لەم  یەكێك  ڕابكێشرێت.  بۆ  خەڵكی  سەرنجی  ئەوەیە  لێی 
ڕێگایانە ئەوەیە كە بڕی زۆری پارە بەبێ هیچ هەڵسەنگاندن 
و گرتنەبەری میتۆدێكی زانستی بۆ پرۆژەكان تەرخان بكرێت 
پرۆسەی  هاوواڵتیان.  مایەی سەرنجی  ببێتە  ئەوەی  لەپێناو 
باشی بوودجە دەرفەت دەخولقێنێت هەتا تێچوون و ئەنجام 
جۆر  سێ  بە  بەراوردكردنە  ئەم  ده شێت  بكرێن.  بەراورد 
بۆ  ساڵێكەوە  لە  بەرنامە  یەك  بۆ  یەكەم،  بكرێت:  فەراهەم 
ساڵێكی تر. بۆ نموونە، ئەگەر لە هەموو ساڵێكی بوودجەدا 
بڕێك داهات بۆ بوارێكی تایبەت خەرج دەكرێت، ئەوا دەكرێت 
لە  ئه وه ش  بكرێت،  تر  ساڵێكی  و  ساڵێك  نێوان  لە  بەراورد 
لە  بەرەوپێشچوونه وه .  و  كاریگەری  و  ئەنجامدان  ڕووی 
هەموو  ئەو  نێوان  لە  بكرێت  بەراورد  دەكرێت  كاتدا  هەمان 
بەرنامانەی كە یەك ئامانجیان هەیە، لەم ڕووەوە كاریگەریی 
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جۆریی بەرنامەكان دەردەكەوێت.
سێیەم، بەراورد لە نێوان ئەو بەرنامانەی كە ئامانجی جیاوازیان 
یان  زانین  بۆ  ڕێگان  تەنها  بەراوردكارییانە  ئەم  هەبووە. 
گەیشتن بە بەرنامەیەكی باشی چۆنێتیی دابەشكردنی خەرجی. 
بۆ فەراهەمكردنی ئەم ئامانجە، دەبێت بوودجە گرێ بدرێت 
سیاسییەكان  خواستەكانی  و  ئامانج  كە  پرۆسەیەكەوە  بە 
ژمێریاریی  كاتدا سیستەمێكی  هەمان  لە  بدات،  پێكەوە گرێ 
ئیداری پێویستە كە تێچوون گرێ بدات بە فەراهەمكردنەوە. 
لە  كراوە.  چی  و  كراوە  چەند سەرف  ئایا  تر،  مانایەكی  بە 
هەڵسەنگاندن  و  بوودجە  ڕاڤەكاریی  پێویستە  كاتدا  هەمان 
لە سەرووی  بدرێن.  پێكەوە گرێ  و هەڵسەنگاندنی سیاسی 
ئەمانەوە، دەبێت یاساداڕێژەر یان ئەندام پەرلەمان هەمیشە 
ساغ  مەبەستەكەی  كە  خەرجییەك  هەر  لە  بێت  بەگومان 

نەكراوەتەوە.
تردا  گرنگەكانی  بڕیارە  بەسەر  بوودجە  نابێت  هاوكار،  شەشەم، 
زاڵ بێت. مەبەست لەمە ئەوەیە كە هەرگیز ناتوانرێت هەموو 
بوودجەدا  دۆكیومێنتی  لە  بوودجە  پیادەكردنی  بوارەكانی 
دەزگایەك  هەر  جێبەجێكردندا  لەمیانەی  بكرێتەوە.  جێگەیان 
یان ئۆفیسێك یان وەزارەتێك پێویستی بە وردەپالنی خۆی 
هەیە، بە ئیدارەدانی كەسەكان، بە مامەڵە لەگەڵ هاوواڵتیان 
دەبێت  باشتر،  جێبەجێكردنێكی  لەپێناوی  تر.  بواری  زۆر  و 
نابێت  بكاتەوە.  هارمۆنی  لە  بیر  بوودجە  پالنی  هەمیشە 
پەرلەمان تەنها بیر لە تێپەڕاندنی یاسایەك بكاتەوە بە ئامانجی 
سیاسی و تایبەت، بەڵكو دەبێت بیر لە سەرجەم قۆناغەكانی 
یوتوپیایی  بوودجەیەكی  دەكرێت  چونكە  بكرێتەوە،  بوودجە 
تێ بپەڕێنرێت، بەاڵم كاتێك كە جێبەجێ ناكرێت، یان توانای 
جێبەجێكردنی نییە، ئەوا لە ساڵی داهاتوودا سەنگی پەرلەمان 



148

لە ساتەوەختی  تەنانەت  ئەمە  دەبێتەوە.  كەم  پرۆسەكەدا  لە 
بنەمای  بوودجە  پراگماتیكبوونی  قەیرانیشدا.  و  سەختی 
سەركەوتنیەتی. لە هەمان كاتدا، كاتێك بوودجە پراگماتیستانە 
دادەڕێژرێت، ئەوا بەهانەی جێبەجێنەكردنی كەمتر دەبێت و 
لە  گرنگە  ئەمەش  دەبێت.  ئاسانتر  و  كاریگەرتر  لێپرسینەوە 
كە  ناوه ستێت  ئەوەوە  بە  هەر  پەرلەمان  كاری  كە  كاتێكدا 
قۆناغەكاندا  هەموو  لە  دەبێت  بەڵكو  بپەڕێنێت،  تێ  یاسایەك 
لە پرۆسەی كەڵەكەكردنی زانیاریدا بەشدار بێت بە ئامانجی 
پیادەكردنی  باشتركردنی بەردەوامیی پرۆسەی بوودجە. بۆ 
و  مانیجەر  نێوان  لە  پەیوەندی  باشە  وەها  ئامانجە،  ئەم 
پەیوەندییەكی  دروستبوونی  بۆ  هەبێت  پەرلەماندا  ئەندام 
نزیك و واقیعی لەگەڵ چۆنێتیی بەڕێوەچوونی جێبەجێكردنی 

پرۆژەكاندا.
بوودجە  دەبێت  بۆیە  بوودجەدا،  لە  گرنگە  ئێجگار  كات  حەوتەم، 
بكەوێت،  دوا  بوودجە  ئەگەر  بپەڕێنرێت.  تێ  كاتی خۆیدا  لە 
بۆیە  دەبێت.  ژیان  بوارەكانی  هەموو  لەسەر  كاریگەریی 
لە  ئه ركه كانی  هەموو  بێت،  خۆیدا  كاتی  لە  بوودجە  دەبێت 
كاتی چاوەڕوانكراودا جێبەجێ بكات. لە ئەدەبیاتی بوودجەدا 
ساڵی دارایی )فیسیكاڵ( هەیە، زۆر گرنگە كە بوودجە پێش 
دەستپێكردنی ساڵی دارایی تێ بپەڕێنرێت. بۆ فەراهەمبوونی 
ئەم ئامانجە، دەبێت بوودجە وەها سەیر بكرێت كە دۆكیومێنتێكە 
یان یاسایەكە كە تێپەڕاندنی لە قازانجی گشتیدایە. ئەم ئاگاییە 
دەبێت لە ڕێگای میدیاوە بە خەڵكی بگەیەنرێت بۆ ئەوەی كەس 
بە ئاسانی تەگەرە نەخاتە بەردەم تێپەڕاندنی بوودجە. یان بە 
مانایەكی تر، لە قازانجی كەس نەبێت كە بوودجە دوابخات 
الیەنەكانی  هەموو  بەڵكو  بكات.  دروست  بۆ  كێشەی  یان 
قازانجی  لە  بوودجە  تێپەڕاندنی  كە  ببینن  وەها  پەرلەمان 
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هەموانە. دیارە میكانیزمی كات هەروەها گۆڕانكاری بەسەر 
دواكەتنی  كاتی  لە  نموونە،  بۆ  دەهێنێت.  ئەكتەرەكاندا  ڕۆڵی 
پەرلەمان  بوودجەدا،  پرۆژەی  ئامادەكردنی  لە  حكومەت 
دەسەاڵتی زیاتر دەبێت لە مامەڵەكردن لەگەڵ بوودجەدا. لە 

جێگای تر بە وردی باسی ئەم دۆخەمان كردووە.
الیەن  لە  گرنگەكان  بڕیارە  پێیەی  بەو  بێت،  شەرعی  هەشتەم، 
پەرلەمان  دەدرێن.  شەرعییەتدانەوە  مافی  خاوەن  خەڵكانی 
و  لیبراڵیزم  لە  سەرمایەدارییەوە.  و  لیبراڵیزم  بە  پەیوەستە 
و  هێز  و  توانا  و  سەرمایە  خاوەن  خەڵكی  سەرمایەداریدا 
بەرژەوەندی كاریگەرییان زۆرترە لە خەڵكانی تر، لە ڕێگای 
جیاواز جیاوازەوە. ئەگەر خەڵكی ئاسایی تەنها دەنگێكی هەیە 
وەك ئامرازی فشار، ئەوا خەڵكی خاوەن سەرمایە ئامرازی 
تری زۆریان هەیە بۆ فشاركردن. بەاڵم ستاندارێكی بوودجە 
ڕەنگدانەوەی  مانایەی  بەو  بێت،  شەرعی  دەبێت  كە  ئەوەیە 
هەمان  لە  كەمینە.  نەك  بێت،  پەرلەمانی  زۆرینەی  خواستی 
فەراهەمكردنی  بۆ  نەبێت.  تێدا  الیەنگریی  بدات  هەوڵ  كاتدا 
لە  بوودجەدا،  لە  بێت  زیاتر  شەفافییەت  دەبێت  بوارە،  ئەم 
قۆناغە جیاوازەكانی بوودجەدا دۆكیومێنت و دیبەیتەكان باڵو 
بەاڵم  وەربگیرێت،  هێند  بە  گشتی  ڕای  هەروەها  بكرێنەوە، 
زانیاریی  دەبێت  هەبێت،  كاریگەریی  گشتی  ڕای  ئەوەی  بۆ 

تەندروستیان بۆ دابین بكرێت، نەك ئاڕاستە بكرێن.
كە  بكات  جێبەجێ  پۆلەسییانە  ئەو  بێت،  بەرپرسانە  نۆیەم، 

وەاڵمدانەوەی خواستەكانی هاوواڵتیانن.
هەبوونی  و  گرنگە  بوودجەدا  لە  خاڵە  نۆ  لەم  هەریەك  بوونی 
ستاندار  پالنێكی  بوودجە  پالنی  كە  دەكات  وەها  هەموویان 

بێت.
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قۆناغەكانی بوودجە
دەكرێت  دەكرێت.  ئامادە  قۆناغ  بە  بوودجەیەك  هەموو 

بگوترێت كە بوودجە بە گشتی چوار قۆناغی هەیە:
قۆناغی داڕشتن، لەم قۆناغەدا بوودجە دادەڕێژرێت. بە گشتی، 
حكومەت بوودجە دادەڕێژێت. لە هەناوی حكومەتدا یان لیژنە پێك 
یان  كارەكە هەڵدەستێت  بە  ئۆفیسی سەرۆك وەزیران  یان  دێت 
سەرۆك  ئۆفیسی  لە  و  دەنێرن  داواكارییەكانیان  وەزارەتەكان 
بەاڵم  بده ن.  ڕوو  ئەمانە  هەموو  ڕەنگە  دەكرێتەوە،  كۆ  وەزیران 
یان  وەزارەتێك  هەر  ئایا  ئەوەی  زانینی  لە  نییە  بریتی  بوودجە 
حكومەت  و  پێویستە  خەرجیی  چەند  حكومەتدا  لە  دەزگایەك 
داهاتی چەندە و دەتوانێت چەند دابین بكات. بەڵكو كۆمەڵێك بڕیار 
و الیەنی گرنگی تر لە خۆ دەگرێت. بۆیە لە ئەدەبیاتی بوودجەدا 
داخراو  سندوقێكی  وەك  نابێت  كە  دادەنرێت  وەها  قۆناغە  ئەم 
وەها بێت كە پاش ئامادەكردنی لە بەردەم ئەوانی تردا بكرێتەوە. 
بەڵكو دەبێت الیەنی دەرەوەی حكومەت، چ پەرلەمان، چ كۆمەڵگای 
مەدەنی، هەر لە سەرەتاوە بەشێك بن لە پرۆسەی داڕشتن. ئەم 
قۆناغە ئەمڕۆ فشاری زۆری لەسەرە بۆ كردنەوەی، چونكە ئەگەر 
هەر لە سەرەتاوە لیژنەی دارایی پەرلەمان و ناوەندی شارەزا و 
كۆمەڵگای مەدەنی ئاگادار بن لە پرۆسەكە، ئەوا شەفافتر دەبێت،  
هەروەها دەبێتە ئاگایی زیاتر لە چۆنێتیی داڕشتن بۆ هەموان ، لە 
پاشاندا كاتی زۆر دەگەڕێنێتەوە بەوەی لە كاتی تێپەڕاندندا نابێتە 

مایەی سیاسەت یان موزایەدەپێكردن.
ناتوانرێت  كە  بوودجەدا  لە  هەن  سیفەت  هەندێك  دیارە 
ڤۆلەتیلیتی،  نموونە،  بۆ  بكرێت:  لەگەڵدا  مامەڵەیان  دڵنیاییەوە  بە 
دانانی  چۆنێتیی  نەوت.  نرخی  تایبەتی  بە  نرخ،  هەڵبەزودابەزی 
لە  نرخی چاوەڕوانكراو، ڕوودانی جەنگ و قەیران و كارەسات. 
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هەمان كاتدا دەبێت بوودجە ڕوونی و ئاشكرایی تێدا بێت لەبارەی 
ئەوەی كە ئایا پرۆژەی پێشنیازكراو ڕاستەقینەیە، بە چ میتۆدێك 
هەڵسەنگاندن بۆ تێچوونی كراوە، ئەگەر لە ماوەی ساڵێك زیاترە، 
دیاری  ئەنجامدراو  كاری  بڕی  داراییدا  ساڵی  ماوەی  لە  چۆن 
دەكرێت و هەڵدەسەنگێنرێت. لە هەمان كاتدا ئەگەر زیادە لە بڕی 

دیاریكراودا هەبوو، چیی لێ دێت!

قۆناغی تێپەڕاندن
دادەڕێژرێت،  حكومەتەوە  الیەن  لە  بوودجە  كە  كاتێك 
خاوەن  و  كۆمەڵگا  پێكهاتەكانی  بە  بوار  دەبێت  پەرلەمان  ئەوا 
بەرژەوەندییە تایبەتەكان و میدیا بدات هەتا بتوانن لە دیدی تایبەتی 
خۆیانەوە كاری لەسەر بكەن. بەم پێیە، بوودجە لە پەرلەمان نەك 
دەزگای  و  ناوەند  ڕێگای  لە  بەڵكو  نوێنەرەوە،  ڕێگای  لە  تەنها 
ترەوە، پێداچوونەوە و هەڵسەنگاندن و خوێندنەوەی بۆ دەكرێت، 
لە  بەشێك  ببنە  شەفافییەت  و  كرانەوە  كە  دەكات  وەها  ئەمەش 
لە  خەڵكی شارەزا  پێویستە  كاتدا  هەمان  لە  بوودجە.  تێپەڕاندنی 
دیدی جیاوازەوە قسە لەسەر بوودجە بكەن هەتا ئاسان بێت بۆ 
خەڵك و گرووپەكانی تر دیدی خۆیان دابڕێژن، چونكە بوودجە بە 

گشتی دەقێكی تەكنیكی و پڕ لە ژمارە و وشكە.
سەرەتا  كوردستان،  پەرلەمانی  ناوخۆی  پەیڕەوی  بەپێی 
پرۆژەی بوودجە لە حكومەتەوە دێت، پاشان دەنێررێت بۆ لیژنەی 
تایبەت و هەموو ئەندام پەرلەمانەكان. ئەوەی پرۆسەی بوودجە 
پێكهاتە  ئەو  بداتە  دەرفەت  كە  ئەوەیە  بدات،  پێ  بواری  دەبێت 
كاریگه ریی  تایبەتی  بە  كاریگەری،  بوودجە  كە  كۆمەاڵیەتییانە 
نەرێنی دەبێت لەسەریان هەتا لە ڕێگای نوێنەرانیانەوە داكۆكی لە 

خواست و بەرژەوەندییان بكەن.
هەروەها تێپەڕاندنی بوودجە نابێت وا مامەڵەی لەگەڵدا بكرێت 
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كە وەك هەر یاسایەكی ترە و ئەركی پەرلەمانە كە تێی بپەڕێنێت، 
پەرلەمان  كاری  كە  داهاتووە،  كاری ساڵی  پرۆژەی  زیاتر  بەڵكو 
دادەڕێژێت.  خەڵك  و  حكومەت  پەیوەندیی  و  ئابووری  دۆخی  و 
جێبەجێكردن  میكانیزمی  لە  بیر  دەبێت  تێپەڕاندندا  كاتی  لە  بۆیە 
كاتی  لە  بوودجە  هەروەها  بكرێتەوە.  چاودێریكردن  چۆنێتیی  و 
تێپەڕاندندا دەبێت وەها هەڵسەنگێنرێت كە چۆن ڕێگری بكات لە بە 

فیڕۆچوون و گەندەڵی.
لە كاتی تێنەپەڕاندنی بوودجەدا لە زۆر واڵتدا یاسای تایبەت 
بوودجە  یان  یەكەم،  شێوازە:  سێ  گشتی  بە  هەیە.  بارەوە  لەم 
سفر دەكرێت، وەك لە ئەمه ریكا. دووەم، بوودجەی ساڵی پێشوو 
دەكرێت.  جێبەجێ  حكومەت  پێشنیازی  سێیەم،  دەكرێت.  پەیڕەو 
بەپێی پەیڕەوی ناوخۆ، لە كوردستان ئەگەر بوودجە تێ نەپەڕێنرا، 
دوانزە  دابەشی  تێپەڕێنراو  بوودجەی  بڕی  مانگێك  هەموو  ئەوا 

دەكرێت.
بەم پێیە ئەمە جۆرێكە لە پیادەكردنی بوودجەی ڕابوردوو، 
بەاڵم لە ماوەی مانگدا، نەك ساڵ. باشیی ئەم ڕێگایە ئەوەیە كە 
ئەگەر هەموو مانگێك پێویستی بە ڕەزامەندیی پەرلەمان هەبوو،  
پرۆژەی  حكومەت  دەبێت  كە  وابێت  فشار  كارتێكی  وەك  ئەوا  
بوودجە دوا نەخات. ئەم مۆدێلە هاوشێوەی مۆدێلی ئەڵمانیایە، كە 
نابێت خزمەتگوزارییە سەرەتاییەكان پەكیان بكەوێت. لە فەڕەنسا كە 
پەرلەمان تێیدا الوازە، ئەوە پەرلەمانە كە لەژێر فشاردایە بوودجە 
بوودجەی  ڕۆژ   ٧0 دوای  پەرلەمان  هاتوو  ئەگەر  بپەڕێنێت.  تێ 
بەبێ  حكومەت  پێشنیازكراوەكەی  پرۆژەیاسا  ئەوا  نەپەڕاند،  تێ 

ڕەزامەندیی پەرلەمان دەبێت بە یاسا.
بێدەسەاڵتیی پەرلەمان لە بەرامبەر دواكەوتنی بوودجە زیان 
بە دەسەاڵتی پەرلەمان دەگەیەنێت. دەبێت میكانیزمێك هەبێت كە 
دوا  بوودجە  ئەوەی  بۆ  بكات  دروست  فشار  بتوانێت  پەرلەمان 

نەكەوێت.
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قۆناغی جێبەجێكردن
وەزارەتەكان  هەموو  بوودجە،  یاسای  تێپەڕاندنی  پاش 
پارەی  بڕی  خەرجكردنی  بە  دەكەن  دەست  تر  ناوەندەكانی  و 
تەرخانكراو بۆ پرۆژەكانیان. هەریەك لە وەزارەتەكان بوودجەی 
كارەكانیان،  جێبەجێكردنی  لەمیانەی  دەبێت.  خۆی  تایبەتی 
وەزارەت دەبێت ڕاپۆرتی تایبەتی خۆی هەبێت دەربارەی چۆنێتیی 
بە گشتی، دەبێت  ئەنجامدانی كار.  خەرجی و هەروەها چۆنێتیی 
دوو جۆر ڕاپۆرت بنووسرێت: جۆرێك كە وەرزانەیە یان لەمیانەی 
ساڵدا، جۆرێكی تر لە كۆتایی ساڵدا. لەمیانەی هەردوو ڕاپۆرتدا 
دەبێت ئەوە ڕوون بێت كە ئایا خەرجی كەم بووە، زۆر بووە یان 

هاوسەنگ.
هەردوو ئەم ڕاپۆرتانە لە الیەن لیژنەی تایبەت بە بوودجەوە 
جۆرە  دوو  ئەم  دەبێت  هەروەها  هەڵدەسەنگێنرێن.  پەرلەمان  لە 
ڕاپۆرتە، بۆ هەر پرۆژەیەك، بۆ پەرلەمان، میدیا و خەڵك ئاشكرا 
بكرێت. چاودێریكردن بەشێكی گرنگی فەراهەمكردنی بوودجەیە، 
بۆ  زانیارییە  بەدەستهێنانی  گرنگی  سەرچاوەیەكی  هەروەها 
و  بەفیڕۆدان  لە  ڕێگریكردن  و  خەرجكردن  جۆری  باشتركردنی 

گەندەڵی، لەگەڵ باشتر ئەنجامدانی پرۆژەكان.
تەنها بەم جۆرە شێوازە دەتوانرێت مامەڵە لەگەڵ دەرئەنجامی 
بڕی پارەی تەرخانكراودا بكرێت و لێپرسینەوە بكرێت لەسەر هەر 
كارێكی نایاسایی یان زیانبەخش. ئەمەش بنەمای بەرپرسیاركردنە 
بە  ئەكاونتبیڵیتی  پەرلەمانە.  سەرەكیی  كاری  كە  )ئەكاونتبیڵتی( 
مانای لەئەستۆگرتنی بەرپرسیارێتی و ئامادەبوون بۆ لێپرسینەوە 

و سزا.
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قۆناغی پێداچوونەوە یان هەڵسەنگاندن
ڕێگای  لە  قۆناغە  ئەم  كاری  سەرەكیی  بەشی  گشتی،  بە 
ئۆدیتینگ  ئۆدیتینگ.  پێی دەڵێن  ئەوە  یان  ژمێریارییەوە دەكرێت، 
بریتییە لە بەراوردكردنی ئەنجامدانی كارەكان لەگەڵ ڕێگەپێدراویی 
یاسایی، بە زۆری لە الیەن ئینستیتوتێكی سەربەخۆوە. بەم پێیە، 
بۆ ئەوەی بزانرێت كە كارەكان چۆن ئەنجام دراون، ئایا چەندیان 
تەرخانكراو  پارەی  لە  چەند  ماون،  چەندیان  و  دراون  ئەنجام 
پێیە،  بەم  كراوە.  خەرج  ئەنجامدراو  كاری  بڕی  بە  بەراورد  بە 
كاتێك  یاسایی،  ئاستی  لە  یەكەم  ئاستێكدایە،  چەند  لە  بەراورد 
بوودجە پالنی كارێك دادەڕێژێت، ئەوا پاش بەیاسابوونی دەچێتە 
خانەی جێبەجێكردنەوە، بەم كارە ناوەندی ئۆدیتینگ دەتوانێت لە 
نێوان ئەوەی پالنی بۆ داڕێژراوە لەگەڵ ئەوەی كە ئەنجام دراوە، 
بەراورد  كاتدا  و  جۆرێتی  مەرجەكان،  وەك  جیاوازی  ئاستی  لە 
بكات. هەروەها لە ئاستی داراییەوە دەتوانرێت هەمان كار بكرێت. 

دەرئەنجامی ئەمە ڕاپۆرتی كۆتایی ساڵە.
لە كوردستان ئینستیتوی ئۆدیتینگ بە شێوازی مۆدێرن نییە. 
دیللۆیت، واتەر  ئۆدیتینگ وەك  هەرچەندە كۆمپانیا جیهانییەكانی 
پرایس كۆپەر و ئەوانی تر لە كوردستان كاریان كردووە، بەاڵم لە 
كوردستان دەبێت ئینستیتۆیەكی نیشتمانیی ئۆدیتینگ هەبێت، كە 
دەبێت كار و ئەرك و بەرپرسیاریی و بونیاده كه ی لە دەستووردا 

ئاماژەی بۆ بكرێت.
كارێكی  سەردەمییانە  مۆدێلێكی  بە  تەدقیق  ئەنجامدانی 
باشتركردنی  بۆ  هەوڵدان  و  فێربوون  پرۆسەی  لە  سەرەكییە 
بەدەستهاتوو  زانیاریی  هەروەها  خزمەتگوزارییەكان.  چۆنێتیی 
لە  تر  سااڵنی  و  تر  كاری  بۆ  بنەما  دەبێتە  تەدقیقەوە  ڕێگای  لە 
داهاتوودا. تەدقیق كارێكی زانستییە، بەپێی گەشەكردنی خێرا لەو 
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بوارەدا، هەتا دێت مۆدێل و زانیاری و تیۆری نوێ دێنە ئاراوە. 
دیارە تەدقیق تەنها كارێكی ژمێریاری نییە، بەڵكو لە زۆر بواری 

ناژمارەییش دەكۆڵیتەوە: وەك كات، چۆنێتی و زۆر بواری تر.
هەریەك لەم قۆناغانەی بوودجە گرنگیی تایبەتی خۆیان هەیە. 
قۆناغانە  لەم  هەریەك  بەڕێوەچوونی  چۆنێتیی  دونیادا  لە  ئەمڕۆ 
بە  كە  داڕشتن  قۆناغی  هاتووە.  بەسەردا  زۆریان  گۆڕانكاریی 
زیاتر  هەوڵی  دێت  هەتا  ئەمڕۆ  حكومەتەوەیە،  الیەن  لە  گشتی 
وەك  بوودجە  چیدی  تێیدا،  بێت  بەشدار  تر  الیەنی  كە  دەدرێت 
سندووقێكی داخراو نەبێت. لەم پێناوەدا وەك قۆناغی یەكەم گرنگە 
كە لە پەرلەمان لیژنەیەكی تایبەت بە بوودجە هەبێت. ئەم لیژنەیە 
بوودجە.  داڕشتنی  پرۆسەی  لە  بێت  بەشێك  سەرەتاوە  لە  هەر 
وا  بوودجەدا  داڕشتنی  لە  حكومەت  و  پەرلەمان  نزیكییەی  ئەم 
ڕێوە  بە  هەماهەنگی  بە  سەرەتاوە  لە  هەر  پرۆسەكە  كە  دەكات 
بچێت و پاشان هێندە تووشی ڕێگری و كێشە و بەسیاسیبوون 
گرنگە.  كاتەوە  ڕووی  لە  بەشداریپێكردنە  ئەم  هەروەها  نەبێت. 
یەكێك لە ستاندارەكانی بوودجەی سەركەوتوو ئەوەیە كە لە كاتی 
دیاریكراوی خۆیدا تێ بپەڕێنرێت بۆ ئەوەی لە دواكەوتن بپارێزرێت 
و كاریگەریی نێگەتیڤی لەسەر دۆخی دارایی و ئابووریی واڵت و 

هەروەها دابینكردنی خزمەتگوزارییەكان نەبێت.

بوودجە و پەرلەمان
پەرلەمان وەك ناوەندی شەرعییەتبەخشین و بەیاساییكردن، 
ڕۆڵێكی گرنگی هەیە لە پرۆسەی بوودجەدا. بوودجە ڕاستەوخۆ 
كە  خزمەتگوزارییانەی  ئەو  ئاستی  و  بڕ  و  جۆر  بە  پەیوەستە 
خەڵك  نوێنەری  دەبێت  دەكات.  خەڵكیان  پێشكەشی  حكومەت 
پاشان  بسەنگێنێت،  هەڵی  بێت،  خزمەتگوزارییانە  ئەم  ئاگاداری 

بڕیاری لەسەر بدات.
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بوودجە ڕێگای دەستەبەركردنی خزمەتگوزارییە بنەڕەتییەكانە 
كە لە بنەماكانی مافی مرۆڤ و دەستوورەكاندا ئاماژەی بۆ كراوە. 
پەرلەمان لەم ڕوانگەیەوە ڕۆڵی بەرجەستەكردن و دابینكردنی ئەم 

مافانە دەبینێت.

بە گشتی، پەرلەمان ئەم دەسەاڵتانەی هەیە:
لە قۆناغی  یەكەم، دەسەاڵتی هەمواركردن، دەبێت پەرلەمان 
ناو  لە  لیژنەدا،  لە  هەبوو  زیاتر  ڕایەك  لە  ئەگەر  پاشان  و  لیژنە 
هۆڵی پەرلەماندا بە زۆرینەی دەنگ بڕگەكانی بوودجە هەموار یان 
ئاماژەمان بۆ دەسەاڵتی  تردا  لە جێگای  بكات. دیارە  دەستكاری 
مەترسیی  لەبەر  گشتی،  بە  كردووه .  پەرلەمان  هەمواركردنی 
زیادكردن  بۆ  پەرلەمان  دەسەاڵتی  بوودجە،  بەسیاسیكردنی 
پەیڕەوی  لە  ئەمە  نەدراوە.  پێ  ڕێگەی  یان  كراوە  سنووردار 

ناوخۆی پەرلەمانی كوردستانیشدا ڕەنگ دەداتەوە.
بۆ  دەگۆڕێت  پرۆژەیەكەوە  لە  بوودجە  كاتێك  پەرلەمان 
یاسا، ئەوا سیفەتی ئەوەی پێ دەدات كە دەبێت هەموان جێبەجێی 
هەمان  لە  و  بكات  چاودێریی  كە  دەدات  بە خۆی  ماف  و  بكەن 
دەرئەنجامەكانی  و  بكات  هەنگاوەكانی  بۆ  بەدواداچوون  كاتدا 

هه ڵبسه نگێنێت.
ساتی  لە  هەیە  بڕیاردانی  مافی  پەرلەمان  كاتدا  هەمان  لە 
دواكەوتنی حكومەت لە داڕشتنی بوودجەدا. ئەم مافە بە چەندین 
كوردستاندا  ناوخۆی  پەیڕەوی  لە  دەبێت،  بەرجەستە  شێواز 
بە  بوودجەدا،  دواكەوتنی  یان  تێنەپەڕاندن  كاتی  لە  پەرلەمان 

شێوەی مانگانە بوودجەی پێشوو ڕایی دەكات.
بۆ ئەوەی پرۆسەی بوودجە بە باشی فەراهەم بێت، ئەوا دەبێت 
بێتە  جێبەجێكردندا  دەسەاڵتی  و  پەرلەمان  نێوان  لە  میكانیزمێك 
كایەوە. یەكێك لە خەسڵەتەكانی ئەم میكانیزمە دەستكراوەییە، بەو 



157

مانایەی پەرلەمان ڕێگە بە حكومەت دەدات كە لەمیانەی پرۆسەی 
چۆنێتیی  لە  بێت  دەستكراوە  جیاواز  شێوازی  بە  فەراهەمكردندا 
جێبەجێكردندا. هەندێك لەم شێوازانە بەم جۆرەن: ئیمپۆدمێنت، ئەم 
بوودجە  تەرخانكراوێكی  كە  دەدات  بە حكومەت  ڕێگە  میكانیزمە 
توانای  نەبوونی  یان  ئامانجی زەمینەسازی  بە  ئه وه ش  ڕابگرێت، 

جێبەجێكردن، بۆ كاتێكی جیاواز.
حكومەت  كە  ئەوەی  مانای  بە  ڤیرمێنتە،  تر  میكانیزمێكی 
دەتوانێت جێگۆركێ بە فەندەكان بكات لە نێوان بەشەكانی بوودجە 
لە كاتی جێبەجێكردندا. هەروەها هەندێك جار لە هەندێك حكومەتدا 
دەسەاڵتی جێبەجێكەر دەتوانێت هەندێك پارە تەرخان بكات بەبێ 
و  بەتەنگەوەهاتن  بواری  لە  تایبەت  بە  پەرلەمان،  بۆ  گەڕانەوە 

كارەساتدا.
نێوان  لە  گونجاو  میكانیزمێكی  دەبێت  كاتەوە  ڕووی  لە 
پەرلەمان و حكومەتدا هەبێت. بوودجە دەقێكی ئاڵۆزە و چەندین 
مانگی دەوێت هەتا دادەڕێژرێت. پەرلەمانەوە ناتوانێت بە خێرایی 
ئەم دۆكیومێنتە شەنوكەو  لە ماوەی چەند هەفتەیەكی كورتدا  و 
بكات. بە گشتی، ستاندارد وەهایە كە دەبێت پەرلەمان ماوەی سێ 

مانگی هەبێت بۆ هەڵسەنگاندنی بوودجە.
باشی  بە  خۆی  تواناكانی  و  دەسەاڵت  ئەوەی  بۆ  پەرلەمان 
بە  لێرەدا  هەبێت.  باشی  كۆمیتەیەكی  دەبێت  بكات،  فەراهەم 
گونجاوی دەزانم كە پەرلەمان كۆمیتەیەكی تایبەت بە بوودجەی 
هەبێت. پێویستە ئەم كۆمیتەیە خەڵكانی پسپۆڕ لە بواری ژمێریاری، 

پالنڕێژی، ئابووریی سیاسی و حوكمڕانیدا لە خۆی بگرێت.
هەروەها ئەم لیژنەیە دەبێت توێژینەوەی خۆی لەسەر بوودجە 

لە ڕوانگەی جیاوازەوە ئامادە بكات.
بە كورتی، دەكرێت دەسەاڵتی پەرلەمان لە بواری بوودجەدا 

لەم خااڵنەدا كورت بكرێتەوە:
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ئەم  ڕێگای  لە  پەرلەمان  شەرعاندن.  و  بەیاساییكردن  یەكەم، 
و  لەبری خەڵك  یاسا  دەكاتە  بوودجە  پرۆژەی  دەسەاڵتەوە 
لە بەیاساییبوونیدا دەبێت حكومەت جێبەجێی بكات و خەڵك 

وەك مافێك داوای بكەن.
چین  و  هێز  هەموو  لەبری  پەرلەمان  نوێنەرایەتیكردن،  دووەم، 
ئەم  دەبێت.  بەشدار  بوودجەدا  پرۆسەی  لە  توێژەكان  و 
نییە، بەڵكو هەر لە قۆناغی  نوێنەرایەتییە تەنها لە قۆناغێكدا 
پێش بوودجەوە دەست پێ دەكات هەتا قۆناغی جێبەجێكردن 
لە  داكۆكیكەر  الیەنێكی  وەك  پەرلەمان  پێداچوونەوە.  و 

بەرژەوەندیی گشتی لە پرۆسەكەدا بەشدارە.
حكومەت،  دەبەخشێتە  توانا  پەرلەمان  توانابەخشی،  سێیەم، 
هەروەها توانا دەبەخشێتە ئەندامانی كۆمەڵگا لە پەیوەست بە 
بوودجەوە. ئەم تواناسازییە لە دونیای ئەمڕۆدا بەرفراوانترە 
تەكنەلۆجیا.  و  زانیاری  میدیا،  بێئەندازەی  لەمیانەی گەشەی 
گشتی  ڕای  بۆ  دەبێت  پەرلەمانە،  لە  بوودجە  كە  كاتێكدا  لە 
شی بكرێتەوە. تەلەفزیۆن وەك باڵوترین تەكنەلۆجیای بواری 
گشتی ڕۆڵێكی كاریگەر دەبینێت لە گەیاندنی پەیامی چۆنێتیی 
بوودجە و هەڵسەنگاندن و ڕەخنەگرتن لێی. بۆ بیرمەندێكی 
دیاری وەك بۆدریۆ، تەلەفزیۆن هێندە كاریگەرە، جێگرەوەی 

پەرلەمانە یان هەمان ڕۆڵی پەرلەمان دەبینێت.
ڕێگای  لە  دیموكراتیزەكردنی:  و  دەرفەت  ڕەخساندنی  چوارەم، 
كۆمەڵگای  ڕێكخراوەكانی  و  گرووپ  دەبێت  پەرلەمانەوە 
مەدەنی دەرفەتی ئەوەیان هەبێت كە دید و پەیامی خۆیان لە 
پەیوەست بە بوودجەوە بگەیەنن. پەرلەمان چ لە ئاستی لیژنە، 
چ لە ئاستی ئەندامانی پەرلەماندا دەبێت دەرفەت بڕەخسێنێت 
بۆ كۆمەڵگای مەدەنی و نوێنەرانی بەرژەوەندییە تایبەتەكان 

هەتا پەیامی خۆیان بگەیەنن.
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پێنجەم، هەڵسەنگاندن، پەرلەمان دەتوانێت لە ڕووی ئەولەوییەت، 
پێویستی و كاریگەرییەوە هەڵسەنگاندن بۆ پرۆژەی بوودجە 

بكات.
هەماهەنگ  هەبێت و  ژمێریاریی گشتی  ئۆفیسی  دەبێت  شەشەم، 
ڕووی  لە  بوودجە  هەڵسەنگاندنی  بۆ  پەرلەماندا  لەگەڵ  بێت 

داتا و ژمارەوە.

بوودجە و گەشە
ئەگەر گەشە وەها پێناسە بكەین كە بریتییە لە زەمینەسازی 
بۆ فەراهەمبوونی ئەو توانا پەنهانە كە لە بوونێك یان یەكەیەكدا 
هەیە، ئه وا بەم پێیە، بۆ ئەوەی مرۆڤ، لێرەدا خەڵكی كوردستان، 
بتوانن سوودمەند بن لە هەموو ئەو سەرچاوە و سەرمایانەی كە 
هۆكاری  ببێتە  كە  بكرێت  ئیدارە  ئاڕاستەیەكدا  بە  دەبێت  هەیانە، 
ئەوەی كە زەمینە بسازێنێت بۆ پیادەكردنی توانا پەنهانبووەكانی 
خەڵكی كوردستان. بە زمانێكی تر، پالنی بوودجە بەو ئامانجەیە 
كە زەمینەساز بێت بۆ پێكەوەگرێدانی توانا و خواست. بۆ نموونە، 
ئەوا  تواناكانی،  لە  بێت  سوودمەند  بتوانێت  كەسێك  ئەوەی  بۆ 
توانایانە،  ئەو  فەراهەمبوونی  ئامرازەكانی  بگاتە  دەستی  دەبێت 
دۆخێكی  لە  هەروەها  زانیاری،  وەك خوێندن، جووڵە، سەرمایە، 
دابین  تاكەكەسی  توانای  بە  ئەمانەش  هەموو  بژی.  تەندروستدا 
ناكرێن. كەواتە بوودجە ئەو داهاتە گشتییەیە كە بوارە گشتییەكان 
بونیاد دەنێت بۆ ئەوەی تاكەكانی ناو كۆمەڵگا بەو شێوەیەی كە 
توانایان هەیە، لێی سوودمەند ببن. بۆیە پەیوەندییەكی ڕاستەوخۆ 
لە نێوان بوودجە و گەشەدا، هەروەها لە نێوان بوودجە و جۆری 

ژیان و ژیاردا هەیە.
بێت،  ناسیاسی  پرۆسەیەكی  بوودجە  ئەستەمە  گەرچی 
هەروەها ئەستەمە بتوانێت هەموو بوارەكانی پێداویستی لە هەمان 
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كاتدا جێبەجێ بكات، بۆیە دەبێت ئەولەوییەتی بۆ ئەو بوارانە بێت 
كە پاش بونیادنانیان دەتوانن ببنە سەرچاوە بۆ دابینكردنی كار و 
گەشەی ئابووری و هەروەها گەشەی مرۆیی. بە گشتی، فەلسەفەی 
بوودجە لە بواری گەشەدا دەبێت بریتی بێت لە چۆنێتیی ئەنجامدانی 
زۆر بە كەم، هەروەها چۆنێتیی داڕشتنی پالن بۆ ئەوەی ساڵ لە 
دوای ساڵ كەرتە جیاوازەكانی خزمەتگوزاری پێویستیی كەمتریان 
و  كەرت  هەتا  بسازێت  زەمینە  ئەوەی  بۆ  هاوكاری،  بە  هەبێت 

بواره كانی تر بگەشێنەوە.
بواری خەرجییە جارییەكان  بۆ  بوودجە  بڕی زۆری  كاتێك 
یان ڕیكەرنتە، وەك مەسرەف و مووچە، ئەوا لە ئەنجامدا گەشە 
باشدا  ئابووریی  لە  كە  دۆخێكە  ئاراوە،  دێتە  ئەوەی  نادات.  ڕوو 
بژی و مەمرەیە، لە دۆخی ئابووریی خراپدا زۆر الواز دەبێت و 
هیچ میكانیزمێكی بەرگری نابێت بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی قەیرانی 

ئابووری.

بوودجە و جێندەر
لە هەشتاكانەوە لەگەڵ گەشەی بزووتنەوەی مافی ئافرەتان 
بە  گرتووەتەوە.  بوودجەشی  بواری  جێندەر  دیدی  جێندەردا،  و 
زۆربەی  بوودجەگەرایی  پرۆسەی  لە  بەشێكە  ئەمڕۆ  جۆرێك، 
واڵتانی پێشكەوتوو. ئەم پرۆسەیە لە ڕووی تیۆرییەوە بەو مانایە 
سەر  دەخاتە  كاریگەری  جیاواز  شێوازی  بە  بوودجە  كە  دێت 
ئافرەت  وەرگرتنی  جیاواز  بە  جیاوازەكان.  كۆمەاڵیەتییە  پێكهاتە 
بوارەكانی  هەموو  لە  جێندەر  دیدی  دەبێت  ئەوا  و خواستەكانی، 

بوودجەدا جێگای بكرێتەوە.
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جێكردنەوەی دیدی جێندەر یانی چی؟
بوودجە  داڕێژراوی  پرۆژەی  چۆن  ئایا  یانی  كورتی،  بە 
و  ژیان  بە  تایبەتن  كە  بوارانەی  ئەو  لەسه ر  دەبێت  كاریگەریی 
و  داهات  سەر  دەكەنە  كار  چۆن  هەروەها  ئافرەتەوە،  ژیاری 
هاوكارییەكانی ئافرەتان. بۆ نموونە، ئایا بوودجە چۆن كاریگەری 
لە  سوودبینین  دەرفەت،  كار،  یەكسانی،  ئاستی  سەر  دەخاتە 
سامانی واڵت. ئایا بوودجە تایبەتمەندیی ئافرەتان لە بواری كار، 
خێران، تەندروستی، خواست و ئارەزوودا لە خۆی دەگرێت. ئەمە 
لە ڕووی كردارییەوە بە مانای ئەوە دێت كە دەبێت لیژنەی دارایی 
یان داڕێژەرانی بوودجە ئافرەتیان تێدا بێت و بەئاگا بن لە دیدی 
بەڕێوەبردنی  وەك  بوودجە  جۆرێك،  بە  بوودجەدا،  لە  جێندەر 
سامانی هەموان بتوانێت هاوسەنگییەك دروست بكات لە بواری 
زۆر  و  باج  دەرفەرت،  ڕەخساندنی  پشتیوانی،  سوودمەندبوون، 

بواری تر.
داڕشتنی بوودجە لە چاوی ئافرەتەوە تەنها لەپێناو جێندەردا 
تەندروستی  و  كۆمەاڵیەتی  و  ئابووری  سوودی  بەڵكو  نییە، 
لە  جێندەر  پرۆسەی  كورتی  بە  دەكرێت  هەیە.  ئاسایشیشی  و 

بوودجەدا لەم خااڵنەدا كورت بكرێتەوە:
یەكەم دداننان بە جیاوازی و چۆنێتیی یەكسانیكردن لە نێوان 

جیاوازدا.
دووەم، دابینكردنی یەكسانی لە سوودمەندبوون لە سامانی 

واڵت بۆ هەموان بەبێ جیاوازی.
سێیەم، ڕەچاوكردنی مافی مرۆڤ و دادپەروەری لە بواری 

بوودجە و داهاتدا.
لە  بەرفراوان  بوارێكی  بووژاندنەوەی  بۆ  هەوڵدان  چوارەم، 
پێكهاتەی كۆمەڵگا كە بە هۆی كەلتوور و داب و نەرێت و ئاینەوە 
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پەراوێز خراون و الواز كراون.
پێنجەم، لەبەرچاوگرتنی بواری جێندەر لە پرۆسەی بوودجەدا 
پەیوەندییە  و  خیتاب  و  دیپلۆماسی  ڕووی  لە  باشە  هه نگاوێكی 
گشتییەكانەوە لە دونیادا، وەك هەنگاوێك بۆ خۆجوداكردنەوە لە 

دونیای دەوروبەر.

بوودجە و ڤۆلەتیلیتی، هەڵبەزودابەز
كە  بازاڕدا،  لە  خێرا  هەڵبەزودابەزی  مانای  بە  ڤۆلەتیلیتی 
ڕاستەوخۆ كاریگەریی لەسەر نرخ دەبێت. ئەمە بە تایبەتی كاتێك 
بە  دەكات.  هەڵبەزودابەز  بازاڕ  بەپێی  سەرەكی  كااڵیەكی  نرخی 
هۆی نەوتەوە پرسی ڤۆلەتیلیتی بۆ كوردستان و هەروەها عێراقیش 
زۆر كاریگەرە، چونكە بەشی شێری بوودجە لەسەر نرخی نەوتی 
دراوی  بە  و  جیهانییە  كااڵیەكی  نەوتیش  دادەنرێت،  دیاریكراو 
جیهانی یان دۆالر مامەڵەی پێوە دەكرێت. كاتێك لەپڕ نرخی نەوت 
دادەبەزێت، ئەوا داهات كەم دەكات و لە ئەنجامدا سەرتاپا پالنی 

بوودجە تووشی قەیران دەبێت. بۆیە چەند بنەمایەك پێویستن: 
نەوت،  نرخی  دەربارەی  ورد  و  تایبەت  زانیاریی  دەبێت  یەكەم، 
هەروەها لە داهاتوودا نرخی گاز كۆ بكرێتەوە. ئەم داتایانە 
بكرێنە بنەما بۆ چۆنێتیی بڕیاردان لەسەر دیاریكردنی نرخی 
نەوت. لێرەدا سوودوەرگرتن لە واڵتانی تری نەوتی پێویستە، 
بەاڵم بە لەبەرچاوگرتنی دۆخی جیاواز و تایبەتی كوردستان. 
ڕووی  لە  جیۆپۆله تیكەوە،  ڕووی  لە  داتایانە  ئەم  ده شێت 
خەسڵەتی  كۆمەڵێك  نرخ  بن.  تەكنەلۆجییەوە  و  ئابووری 
هەیە، نرخ لە ماوەی كورتخایەندا، لە ماوەی درێژخایەندا. لە 
هەمان كاتدا چۆنێتیی دۆزینەوەی موعەدەلێكی سەقامگیر كە 
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بتوانرێت بە كەمترین ڕیسكەوە پشتی پێ ببەسترێت.
دووەم، چۆنێتیی مامەڵەكردن لەگەڵ هەڵبەزودابەزدا، ئایا كاتێك نرخ 
دادەبەزێت، دەبێت وەك دۆخێكی كاتیی تێپەڕ مامەڵەی لەگەڵدا 
بكرێت، یان وەك دۆخێكی درێژخایەن، یان وەرچەرخان لە 
دۆخی وزەدا. هەریەك لەم دۆخانە جۆری تایبەتی مامەڵە و 
وەاڵمی خۆی دەبێت. ئایا بڕی كورتهێنانی بوودجە لە ئەنجامی 
دابەزینی نرخ بە قەرز پڕ دەكرێتەوە یان بە تەقەشوف یان 
بە داواكاریی هاوكاری، یان بە كەمكردنەوەی خزمەتگوزاری 

یان هەموویان.
سێیەم، ڤۆلەتیلیتی هەروەها بە مانای بەرزبوونەوەی لەناكاویش 
بۆ  پالنی  كە  لەوەی  بوو  بەرزتر  نەوت  نرخی  ئەگەر  دێت، 
دیارە  بكرێت.  زیادەكەدا  داهاتە  لەگەڵ  دەبێت چی  دانرابوو، 
هەرگیز پارەی زۆر بە قەیران دانانرێت. بەاڵم ئەگەری هەیە 
ببێتە قەیران كاتێك جۆرێك لە پالن دادەڕێژرێت یان جۆرێك 
خەرجكردن ئەنجام دەدرێت كە ڕەنگە لەگەڵ سەقامگیربوونی 
باشترە هەمیشە  ئەنجام بدرێ. بۆیە وەها  نەتوانرێت  نرخدا 
نرخ لە پالتوودا، دابنرێت. پالتوو بە مانای ئەوە دێت كە نرخ 

لە ماوەیەكی درێژخایەندا بە سەقامگیری ماوەتەوە.
بكەین،  بازاڕ  مێژووی  تەماشای  ئەگەر  هاوسەنگكردن.  چوارەم، 
ئەوا هەڵبەزودابەز سروشتێكی هەمیشەیی بووە. ئەمە یەكێكە 
لە تیۆرە سەرەكییەكانی وەسفكردنی مێژووی سەرمایەداری. 
بهێنرێت  بەكار  وەها  هاوسەنگركردن  دەتوانرێت  لێرەدا 
بۆ  داهات  مایەی  ببێتە  گەڕ  بخرێتە  وەها  زیادە  داهاتی  كە 
پرۆسەی  لە  زیادە  داهاتی  نموونە،  بۆ  نرخ.  دابەزینی  كاتی 
سوودلێوەرگرتنی  یان  دەرەوە،  لە  دانانی  یان  وەبەرهێنان، 
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وەك سۆڤرن فەند.
كااڵی  نرخی  دانانی  لە  هاسەنگییەك  هەبوونی  گشتی،  بە 
بەكار  میكانیزمێك  وەك  هەتا  پێویستە  بوودجەدا  لە  سەرەكی 
و  قەیران  زۆری  كاریگەریی  لە  خۆبەدوورگرتن  بۆ  بهێنرێت 
هەروەها بۆ خۆبەدوورگرتن لە زۆرمەسرەفی كە لە كاتی دابەزینی 
نرخدا دەبێتە مایەی قەیران. بە پوختی، نە ڕابچڵەكێ بە دابەزینی 
نرخ، نە دڵخۆش بە بەرزبوونەوەی نرخ، لە نێوانیاندا بە ئاگایانە و 

عەقاڵنییانە مامەڵە بكە.

شێوازە باشەكانی پیادەكردنی بوودجە
لەم بەشەدا پوختەیەك لەو پێشنیازانە باس دەكەین كە لە الیەن 
ناوەندە جیهانییەكانەوە پێشنیاز كراون بۆ چۆنێتیی فەراهەمكردنی 
بوودجە بە شێوەیەكی باش. ئەم شێوازانە بە گشتی لە دەزگایەكی 
ڕێكخراوە  ئەم  دی«یە.  ئی سی  »ئۆ  كە  وەرگیراون  جیهانییەوە 
زیاتر یانەی واڵتانی دەوڵەمەندە لە جیهاندا. بۆیە پێشنیازەكانیان 
زیاتر بۆ ئەو واڵتانە گونجاون كە سیستەم تێیاندا سەقامگیر بووە. 
بەاڵم سەرباری ئەمە، وەك ڕێگایەك و وەك نموونەیەكی بااڵ و 

هەروەها وەك بەرچاوڕوونییەك زۆر بەسوودن.
بوودجە گرنگترین دۆكیومێنتی پۆلەسییە. بۆیە خاڵی یەكەم 
ئەوەیە كە دەبێت بوودجە باش داڕێژرابێت و تۆكمە بێت. هەروەها 
دەبێت گشتگیر بێت، بە جۆرێك، كە هەموو داهات و خەرجییەكان 
پۆلەسییە  نێوان  لە  بتوانرێت  كە  شێوازێك  بە  بگرێت،  خۆی  لە 

جیاوازەكاندا بە ئاسانی بژاردە بكرێت.
دووەم، پرسی كاتە. بوودجە دەبێت لە كاتێكی گونجاودا بخرێتە 
بەردەم پەرلەمان، بە جۆرێك، كە كاتی تەواو و پێویست بدات 



165

بە ئەندامانی پەرلەمان هەتا ڕانانی خۆیان بۆ دۆكیومێنتەكە 
بكەن. بە هیچ شێوەیەك نابێت لە سێ مانگ كەمتر بێت.

لە  دارایی  ساڵی  دەستپێكردنی  پێش  دەبێت  بوودجە  هەروەها 
بە  دارایی  درابێت. ساڵی  لەسەر  بڕیاڕی  پەرلەمانەوە  الیەن 
گشتی لە مانگی دە یان تشرینی یەكەمدایە، هەتا بوار بدات بە 
كەرتەكانی ئابووری و ناوەند و دەزگاكان خۆیان بۆ ساڵی 

نوێ ئامادە بكەن.
دەبێت  بوودجە  دۆكیومێنتی  وردەكارییە،  دەربارەی  سێیەم، 
وردەكاریی هەموو داهات و خەرجییەكانی لە خۆی گرتبێت، 
بە جۆرێك، هیچ گومان و ناڕوونی و هەوڵدانی زیاتری نەوێت 

بۆ ئەوەی لێی تێ بگەیت.
دۆكیومێنتێكی  تەنها  بوودجە  جێبەجێكردنە.  دەربارەی  چوارەم 
دارایی نییە، بەڵكو دەبێت زانیاریی پێویست لە خۆی بگرێت 
هەر  دیارە  دەكرێن.  جێبەجێ  چۆن  پرۆژانە  ئەو  ئایا  كە 
پاشان  كە  پەیمانێكە  جۆرە  وەك  شێوەیە  لەو  زانیارییەكی 
ئەندامانی  بۆ  ئەكاونتەبیڵیتی  و  لێپرسینەوە  بنەمای  دەبێتە 

پەرلەمان.
پێنجه م، پالنڕێژی بۆ داهاتوو. بوودجە نابێت تەنها خۆی بە ماوەی 
ساڵی داراییەوە قەتیس بكات. دەبێت زانیاری و ئاماژەی تێدا 
بێت دەربارەی مەودای مامناوەند، بۆ نموونە، دوو ساڵ پاش 
بوودجەكە. هەروەها بوودجەی بەردەست دەبێت هەماهەنگیی 
لەگەڵ ئەو پالن و پێشنیازانەدا هەبێت كە لە بوودجەی پێشتردا 
كراون. بە مانایەكی تر، بوودجەی هەموو ساڵێك پەیوەستە 
بە سااڵنی پێش خۆی و سااڵنی پاش خۆی، بە جۆرێك، هیچ 
بوودجەیەك دابڕاو و بێپەیوەندی نییە. ئەمەش بە مانای ئەوە 
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دێت كە حكومەت دەبێت ڕەوتێكی هەبێت بۆ گەشەپێدان و 
پالندانان.

ساڵی  بوودجەی  بۆ  بەراوردكارانە  زانیاریی  دەبێت  شه شه م، 
پێشتر و هەروەها پێشنیازی نوێ بۆ ساڵی بوودجە ئامادە 
الیەنە  بۆ  بەراوردكارییە  دیدە  ئەم  دەبێت  كرابێت. هەروەها 
ئەمانە  هەموو  بكرێت.  دەستەبەر  بوودجەش  ناداراییەكانی 
پێویست  زانیاریی  دابینكردنی  و  وێنا  دروستكردنی  لەپێناو 
هەروەها  بوودجە.  بۆ  ڕوون  دیدێكی  هەبوونی  لەپێناو 
لە  نییە  دابڕاو  هەر ساڵێك  بوودجەی  كە  ئەوەن  دەرخەری 
ساڵەكانی تر و كاریگەریی دەبێت لەسەر پالنی داڕێژراو و 

هەروەها دەرفەت بۆ پالنی نوێ لە داهاتوودا دەڕەخسێنێت.
شەشەم، ئەگەر داهات و خەرجیی چەسپیو هەبوون، كە لە ڕێگای 
بەاڵم  درابوو،  لەسەر  بڕیاریان  هەمیشەییەوە  یاساییەكی 
سەرباری یاساییبوونی، دەبێت هەموو ساڵێك لە دۆكیومێنتی 

بوودجەدا ئاماژەیان بۆ بكرێت.
حەوتەم، دەبێت خەرجی بە بڕی تەواو ئاماژەی بۆ بكرێت، گرۆس 
لێ  بڕێكی  هیچ  ئەوەی  پێش  مانای  بە  ئینگلیزی  زمانی  بە 

دەركرابێت.
هەشتەم، دەبێت خەرجی بەسەر یەكە ئیدارییەكاندا دابەش كرابێت. 
هەروەها لە هەمان كاتدا دەبێت زانیاریی پەیوەست بەردەست 
بێت كە خەرجی بە پێوەری ئابووری و كرداری پۆلێن دەكات.
ڕاپۆرتی  و  مانگانە  ڕاپۆرتی  كە  باشە  پێی  دی  ئی سی  ئۆ 
نیوەی ساڵ لەگەڵ ڕاپۆرتی كۆتایی ساڵدا هەبن لە پەیوەست بە 

بوودجەوه .
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ڕاپۆرتی مانگانە
هەبوونی ڕاپۆرتی مانگانە سوودی هەیە لە پیشاندانی چۆنێتیی 
پیادەكردنی بوودجە. پێویستە ئه م ڕاپۆرتە هەموو كۆتایی چوار 
هەفتەیەك باڵو بكرێتەوە. هەروەها دەبێت خەرجییەكانی ئەو مانگە 
و مانگەكانی تری ئەو ساڵە لە خۆ بگرێت لەگەڵ داهاتدا. هەروەها 
دەبێت جیاوازی لە نێوان بڕی پێشبینیكراو و بڕی فیعلیی داهات 
یان  دەستكاری  هەر  دەبێت  هەروەها  بكرێت.  بەیان  خەرجیدا  و 
گۆڕانكارییەك لە پالنی سەرەكیی بوودجەدا بە جودا ئاماژەی بۆ 
بكرێت. دەبێت لە ڕاپۆرتی مانگانه دا داتاكان هەمیشە بە كۆمێنتی 
پوخت ڕوون كرابنەوە. ئەگەر هەر گۆڕانكارییەك لە نێوان داتای 

پێشبینیكراو و فیعلیدا هەبێت، دەبێت ڕوون بكرێتەوە.

ڕاپۆرتی نیوەی ساڵ
زانیاریی  دەربارەی  چڕە  ڕاپۆرتێكی  ساڵ  نیوەی  ڕاپۆرتی 
نوێ و بەرەوپێشچوونەكانی بوودجە. ئەم ڕاپۆرتە دەبێت شەش 
دیدی  بكرێت.  پێشكەش  ساڵ  مانگی  شەش  كۆتایی  پێش  هەفتە 
ئابووریی بوودجە دەبێت ڕانانی بۆ بكرێت، هەروەها دەبێت هەر 
دەبێت  هەروەها  بكرێت.  ئاشكرا  بوودجە  لەسەر  كاریگەرییەكی 
حكومەت  یان سەرمایەكانی  ئەسسێت  دەربارەی  چڕ  ڕاپۆرتێكی 
و ئەو بوارانەی كە بارن یان بوون بە بار بەسەر حكومەتەوە، لە 
دەبێت  هەروەها  ناداراییەكان.  لەگەڵ سەرمایە  بێت،  ڕاپۆرتەكەدا 
لە ڕاپۆرتی نیوە ساڵدا ئەو بڕیارانەی حكومەت كە كاریگەرییان 

لەسەر پرۆسەی بوودجە هەیە، پیشان بدرێن و شی بكرێنەوە.
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ڕاپۆرتی كۆتایی ساڵ
لێپرسینەوە  بۆ  سەرەكییە  بەڵگەی  ساڵ،  كۆتایی  راپۆرتی 
گرتنەئەستۆی  دەوترێت  پێی  ئەوەی  حكومەت،  چاودێریی  و 
الیەن  لە  دەبێت  ڕاپۆرتە  ئەم  ئەكاونتەبڵیتی.  یان  بەرپرسیارێتی 
لە  بكرێت.  )ته دقیق(  ئۆدیت  ژمێریارییه وە  بە  تایبەت  ناوەندێكی 
ئەم  پێویستە.  وەها  ناوەندێكی سەربەخۆی  هەبوونی  كوردستان 
ڕاپۆرتە بە ئامانجی ئەوەیە كە چۆن سوودی لێ وەربگیرێت بۆ 
باشتركردنی بوودجەكانی داهاتوو. دەبێت ئەم ڕاپۆرتە لە شەش 
مانگ پاش تێپەڕبوون بەسەر كۆتایی ساڵی داراییدا باڵو بكرێتەوە.
لەم ڕاپۆرتەدا هەماهەنگی هەبێت لەگەڵ ڕاپۆرتی بوودجەی 
دەستكارییەك  هەر  داوە.  لەسەر  بڕیاری  پەرلەمان  كە  بنەڕەتی 
لە یاسای بوودجەدا دەبێت لە ڕاپۆرتەكەدا بە جودا ئاماژەی بۆ 

بكرێت و ڕوون بكرێتەوە.
بە  داراییەكان،  داتا  دەبێت سەرباری  كۆتایی ساڵ  ڕاپۆرتی 
هەمان شێوە چاالكییە ناداراییەكانیش لە خۆی بگرێت. بە تایبەت 
بەراورد لە نێوان ئەم پالنەی كە یاسای بوودجەدا دانرابوو لەگەڵ 
ئەوەی جێبەجێ كراوە. ئەمە بە ئامانجی زانینی چۆنێتیی ئەنجامدانی 
پرۆژەكانە لە ڕووی كات و كواڵیتییەوە. دەبێت خەرجی بە بڕی كۆ 
یان گرۆس پیشان بدرێت، بە مانای ئەو بڕەی كە هیچ دەستكاری 
نەكراوە یان هیچی لێ دەرنەكراوە. لەگەڵ ئەمەدا، دەبێت خەرجی 
ناوەند،  وەزارەت،  وەك  كرابێت،  دابەش  ئیدارییەكان  یەكە  بەپێی 
دەزگا و ئاژانس. هەروەها وەك پاشكۆیەك دەبێت، ئینفۆرمەیشنی 
خەرجی ئابوورییانە و كردارییانە پیشان بدرێت. ڕاپۆرتی كۆتایی 
ساڵ دەبێت سەروەت و سامانی حكومەت و بارەكانی بە شێوەیەكی 
ورد و چڕ لە خۆی بگرێت. مەبەستمان لە بار، ئەو بوارانەیە كە 
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بوون بە بار بەسەر حكومەتەوە، یان لە ڕووی سوود و ئابووری 
و كردارەوە بێكەڵكن.

بوودجە و كورتهێنان
واڵت بە هۆكاری جیاواز ناتوانێت هەمیشە هەموو خەرجییەكانی 
دابەزینی  شەڕ،  وەك،  زۆرە،  ئەمە  هۆكاری  دیارە  بكات.  دابین 
خانەنشینی،  هاوردە،  كااڵی  گرانبوونی  هەناردە،  كااڵی  نرخی 
بڕی  دەبێت  بوودجەدا  دابینكردنی  كاتی  لە  خزمەتگوزارییەكان. 
كورتهێنان دیاری بكرێت. پاشان دەتوانرێت هۆكارەكانی ئەم بڕە 
دیاری بكرێن. هەنگاوی پاشتر بریتی دەبێت لە ئەوەی كە چۆن 

ئەم كورتهێنانە چارەسەر دەكرێت.
لەگەڵ  مامەڵەكردن  بۆ  هەیە  ڕێگایەك  چەند  گشتی  بە 

كورتهێناندا:
حكومەت  خزمەتگوزارییەكان.  كەمكردنەوەی  یەكەم،  ڕێگای 
كەم  بكاتەوە، خزمەتگوزارییەكانی  كەم  ئەوەی خەرجییەكانی  بۆ 
دەكاتەوە یان تەقەشوف دەكات. بەاڵم دەبێت هاوسەنگی هەبێت 
تایبەتی  بە  چەندە،  خەرجی  كەمكردنەوەی  بڕی  ئایا  كە  لەوەی 
دۆخە  بەم  بازاڕدا.  لە  سەرەكییە  یاریكەری  حكومەت  كە  كاتێك 
دەوترێت كورتهێنان، چونكە ئەگەر بڕی كەمكردنەوە بە ئاستێكی 
زۆر بوو، ئەوا لە ئەنجامدا دەبێتە هۆی دیفلەیشن، یان پووكانەوە، 
كە لە ئەنجامدا حكومەت بۆ ئەوەی پارەی دەست بكەوێت، پارە لە 
دەست دەدات، چونكە هەموو چاالكیی ئابووری دەوەستێت، ئەمە 
بە تایبەتی ئەگەر ئابووریی واڵت بە شێوەیەكی سەرەكی پشتی بە 

باج بەستبوو لەبری كرێ.
زیادكردنی  بۆ  هەوڵدان  و  بازاڕ  بزواندنی  دووەم،  ڕێگای 
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داهات و گەشە. دەكرێت كەمكردنەوەی خزمەتگوزاریی حكومەت 
كاتێك ئاسان بێت كە خەڵكی بتوانن ئەو خزمەتگوزارییانە بە پارە 
دەستەبەر بكەن. بەم جۆرە، ئەگەر پارە لە دەستی خەڵكیدا بوو، 
خزمەتگوزارییەكانی  و  چاالكی  دەتوانێت  ئاسانتر  حكومەت  ئەوا 
كاتێكدا دەبێت كە  لە  ئەمە  تایبەت.  بیداتە كەرتی  بكاتەوە و  كەم 
هاوشان بە ئەم هەنگاوە، پالنی بووژاندنەوەی بازاڕ لە ئارادا بێت.
قەرز.  بە  بوودجە  كەمیی  بڕی  پڕكردنەوەی  سێیەم،  ڕێگای 
قەرز یەكێكە لە دیاردە هەرە باڵوەكانی دونیای ئەمڕۆ. حكومەت 
قەرز  دەكات.  جیاواز  سەرچاوەی  لە  قەرز  جیاواز  شێوازی  بە 
ئەگەر  هەیە.  حكومەتەوە  خەسڵەتی  كۆمەڵێك  بە  پەیوەندیی 
حكومەتێك سەقامگیر بێت، دیموكرات بێت، پالنی ئابووریی ڕوونی 
بەاڵم  كەمتر.  بە سووی  و  دەكات  قەرز  ئاسانی  بە  ئەوا  هەبێت، 
قەیراندا  لە  ئابووریی واڵت  و  و سیاسی  ئاسایش  دۆخی  ئەگەر 
بوو، ئەوا قەرزكردن ئاسان نابێت و لە كاتی ئەنجامدانیدا بە زۆری 
قەرزكردن  دیارە  دەبێت.  قورسەوە  مەرجی  و  زۆر  سووی  بە 
هەروەها پەیوەستە بە دۆخی ئابووریی واڵتانی ترەوە، بە تایبەت 
واڵتانی پێشكەوتوو، هەتا دۆخی ئابووریی واڵتی پێشكەوتوو لە 
بووژاندنەوەدا بێت، ئەوا قەرز بۆ واڵتانی تر ئاسان نابێت. بەاڵم 
ئەگەر دۆخی ئابووریی واڵتانی پێشكەوتوو لە قەیراندا بوو، ئەوا 
بە  تا  دەگەڕێن  تردا  شوێنی  و  الیەن  بەدوای  دونیا  پارەدارانی 

پارەكەیان پارە پەیدا بكەن و قەرزیان پێ بدەن.
ئەگەر  دەرەكی.  و  ناوخۆیی  هاوكاریی  بە  چوارەم،  ڕێگای 
بە  دەتوانرێت  بواردا  هەندێك  لە  ئەوا  هەبوو،  كەمیی  بوودجە 
داواكردنی هاوكاری پڕ بكرێتەوە: لە ناوەی واڵت یان لە دەرەوە. 
ئەمە بە تایبەتی لە دۆخی قەیران و شەڕ و كارەساتی مرۆییدا. 
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لە دونیادا كۆمەڵێك ڕێكخراو و دەزگا هەن كە ئامادەن هاوكاریی 
قەیراندا  لە ساتەوەختی  ئه وه ی  بۆ  بكەن  و حكومەتەكان  واڵتان 

بەسەر كێشە و تەنگوچەڵەمەكانیاندا زاڵ ببن.
بەاڵم دەبێت ئەوە لەبەرچاو بگیرێت كە هاوكاری هەرگیز بە 
دیار  ئامانجی  چەندین  هەمیشە  نییە،  مرۆیی  مەبەستی  بە  تەنها 
)بە  ئابووری  دیپلۆماسییەت،  كاریگەری،  وەك  هەیە،  نادیاری  و 
تایبەتی ناسینی كااڵ و فێركردنی خەڵك بۆ بەكاربردنی ئەو كااڵ و 
شمەكانە(، هەروەها ناساندن و دروستكردنی وێنایەكی جوان لە 

الی ئەو خەڵكە.
ڕێگای پێنجەم: بە زیادكردنی باج و سەرانە. لە كاتی كەمیی 
حكومەت  باج،  بڕی  زیادكردنی  سەرباری  جار  زۆر  بوودجەدا 
بەاڵم  زۆرە،  شێوەی  ئەمە  دیارە  وەردەگرێت.  زیاتر  سەرانەی 
بوودجەدا  كورتهێنانی  ساتەوەختی  لە  مەبەستمان  تەنها  لێرەدا 

levy سەرانەش زیاد دەكات.

بوودجە و ژینگە
دونیای ئەمڕۆ، دونیای پاش سروشتە. دونیایەكە كە مرۆڤ 
بووە.  زاڵ  سروشتدا  بەسەر  تواناكانیەوە  و  چاالكی  ڕێگای  لە 
مۆتەكەیەكە.  وەك  ئێستا  دەبینرا،  خەونێك  وەك  ڕۆژانێك  ئەمە 
بوودجەی هەموو حكومەتێك دەبێت ئەوەی لە یاد بێت كە چۆن 
كە  بكات  سروشتییه وە  سەرچاوەی  و  سامان  بە  مامەڵە  وەها 
نەبێتە هۆی لەناوچوونی، پیسبوونی و كەمبوونی. ئەمە بە تایبەت 
هەتا  و  سنووردارە  توانای  ڕووەوە  هەندێ  لە  كوردستان  كە 
دێت كز دەبێت، بە تایبەت ئاو، كە لە داهاتوودا دەبێتە ئامرازێكی 
خاك،  ئاو،  دەبێت  بوودجە  ناوچەكەدا.  لە  كاریگەر  جیۆپۆلەتیكی 
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سامانی سروشتی، هەوا، سەوزایی، پارك، هەروەها كەلەپوور و 
سەرمایەی كەلتووری و ڕەمزی و ڕۆشنبیری لەبەرچاو بگرێت. 
و  سەردەمییانە  و  باش  ژیانێكی  بنەمای  هەموو  ئەمانە  چونكە 
مافی  سروشت،  مافی  ئاژەڵ،  مافی  بوودجە  دەبێت  مرۆڤانەن. 
زیندەوەرەكانیش لە خۆی بگرێت، بە جۆرێك، جۆرە ژیانێك برەو 
پێ نەدات كە ببێتە هۆی زیان بۆ بوونەوەرە نامرۆییەكان. چونكە 
مرۆڤانە  ژیانێكی  دەتوانێت  تردا  ئاژەڵەكانی  لەگەڵ  تەنها  مرۆڤ 

بژی.

 ئۆپۆزسیۆن و بوودجە
چەمكی ئۆپۆزسیۆن جیاوازە لە ئۆپۆزسیۆنبوون. ئۆپۆزسیۆن 
بەاڵم  سیاسی،  پرۆسەی  لە  بەشێكە  كە  سیاسییەیە  پارتە  ئەو 
بەشێك نییە لە حوكمڕانی. بەشێك نییە، چونكە لەمیانەی پرۆسەی 
دیموكراسیدا ڕەزامەندیی خەڵكی بە دەست نەهێناوە بۆ الیەنەكەی. 
لە هەمان كاتدا ئۆپۆزسیۆن ئەو هیزەیە كە دەخوازێت بە شێوازێكی 
جیاواز، بە شێوەیەكی گشتی، یان بە شێوەیەكی سنووردار حوكم 

بكات.
جیاواز  دیدی  هەبوونی  لە  بریتییە  ئۆپۆزسیۆنبوون  بەاڵم 
بااڵدا. دەكرێت ئەم جیاوازییە  لە بەرامبەر دیدی  لەسەر پرسێك 
سەرچاوەی زۆری هەبێت. بۆیە زۆر جار ڕوو دەدات كە لە ناو 
لە  دەكرێت  هەروەها  هەیە.  بوونی  ئۆپۆزسیۆن  هاوپەیمانییەكدا 
ناو هەمان پارتی سیاسیدا ئۆپۆزسیۆن هەبێت، بە تایبەتی ئەگەر 
ئەندامی پەرلەمان لە بازنەی هەڵبژاردنی بچووكەوە بێت. هەموو 
سیستەمی  جۆری  وەستاون،  بنەما  كۆمەڵێك  لەسەر  ئەمانە 
كەمتر  ئاستێكی  بە  هەروەها  سیاسی،  سیستەمی  حوكمڕانی، 
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سیستەمی ئابووری و كۆمەاڵیەتی.
كە دێتە سەر پرسێكی وەك بوودجە، دەشێت ئۆپۆزسیۆنبوون 
دەتوانن  ئۆپۆزسیۆن  سیاسیی  پارتی  بێت.  شێواز  چەندین  بە 
بەشێك بن لە لیژنەی دارایی یان بوودجە، لە ڕێگای ئەم لیژنەیەوە، 
فەراهەم  خۆیان  ئۆپۆزسیۆنبوونی  لیژنەوه ،  میكانیزمی  لەمیانەی 
بكەن. ئۆپۆزسیۆنبوون لێرەدا بە مانای ناڕازیبوون بە بڕگەیەك 
یان بەشێك یان سەرتاپای پرۆژەكە، بە مەرجی بوونی ئەڵتەرناتیڤ 
یان ڕەخنەی ڕوون لە بڕگە، بەش یان پرۆژەكە. ئۆپۆزسیۆنبوون 
مەرج نییە تەنها لە ئەندامی پارتی سیاسیی ئۆپۆزسیۆنەوە بێت، 
هاوپەیمانییەك  ئەگەر  دەسەاڵت،  هاوپەیمانی  ئەندامی  لە  دەشێت 
دەسەاڵتی بە ڕێوە برد، یان لە هەناوی هەمان پارتی سیاسییەوە 
بێت. بۆ نموونە، دەشێت ئەندامێكی پارتی ناو دەسەاڵت، لە ڕووی 
ڕووی  لە  یان  هەبێت،  ڕەخنەی  بێت،  ئافرەت  ئەگەر  جێندەرەوە، 
لە  جیاوازە  ئەوەی  ژینگە.  یان  كۆمەڵگا،  چینێكی  پشتگوێخستنی 
ئۆپۆزسیۆنبوونی ناوەكی و ئۆپۆزسیۆنبوونی دەرەكی، پارتەكانی 
دەرەوەی حكومەت، لە جۆری ڕەخنە و ئامرازی فشار و خیتابە. 
زۆر جار ڕوو دەدات كە ئۆپۆزسیۆن بوودجەی بەدیل، یان بەشێك 
لە بوودجە ئامادە دەكات و وەك بنەمایەك بۆ فشار و دانوستان 

بەكاری دەهێنێت.
دەكرێت لێرەدا باس لە ئۆپۆزسیۆنی دەرەوەی پەرلەمانیش 
شارەزایان  و  ڕۆژنامەنووس  مەدەنی،  كۆمەڵگای  وەك  بكەین 
ئەمانە  كۆمەاڵیەتی،  و  ئابووری  و  بوودجە  بواری  توێژەرانی  و 
بە  یان  لۆبیكردنەوە  یان  میدیا  كەناڵی  ڕێگای  لە  ڕاستەوخۆ  بە 
هەماهەنگی لەگەڵ پارتە ئۆپۆزسیۆنەكاندا پەیام و ڕەخنەی خۆیان 

دەگەیەنن.
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بەكەلتووریكردنی بوودجە
لە ژیانی  نییە، بەاڵم بەشێكە  تەنها كاری حكومەت  بوودجە 
گرووپێك.  و  كۆمپانیا  هەموو  خێزانێك،  هەموو  كەسێك،  هەموو 
ئێدمۆند بێرك، بیرمەند و پەرلەمانتاری ئایرلەندی، دەڵێت: ئەگەر 
ئێمە كۆنترۆڵی سەرمایەكان بكەین، ئەوا دەوڵەمەند و ئازاد دەبین، 
بەاڵم ئەگەر سەرمایە كۆنترۆڵمان بكات، ئەوا لە ئەنجامدا هەژار 
كوردیدا  كۆمەڵگای  لە  پارەدا  لەگەڵ  مامەڵەكردن  دیارە  دەبین. 
مامەڵەیەكی تایبەتە و پێویستی بە لێكۆڵینەوەی تایبەت هەیە، بەاڵم 
لە نەبوونی سیستەمی بانكیی پێشكەوتوو و بەرفراواندا، خەڵكی 
بیشكێننەوە.  بە سوودی گشتی  هەیانە،  كە  داهاتەی  ئەو  ناتوانن 
بۆیە بڕی پارە لە بازاڕدا هەمیشە لەسەر بڕی بازاڕكردن وەستاوە. 
ئەمەش یەكێكە لە قەیرانەكانی سیولە لە بازاڕی كوردستاندا. ئەمە 
بە تایبەت لە كاتێكدا كە زۆربەی بوودجە بۆ خەرجییە دووبارە و 
جارییەكانە، كە بە زۆری ناگەڕێنەوە ناو خەزێنەی گشتی. چونكە 
پارەی مووچە دەدرێت بە پێداویستی و زۆربەی پێداویستییه كانیش 
خەڵك  خەرجییەیانەی  ئەم  باجدا،  نەبوونی  لە  دێن.  دەرەوە  لە 

هەموو لە دەرەوەی سیستەمی دارایی واڵت دەمێنێتەوە.

بنەماكانی فەراهەبوونی بوودجەیەكی سەركەوتوو چین؟
داڕشتنی  ناوەندەكانی  نێوان  لە  هەماهەنگی  دەبێت  یەكەم، 

بوودجە، حكومەت و پەرلەمان و كۆمەڵگای مەدەنیدا هەبێت.
دووەم، دەبێت داتا و زانیاریی پێویست لە بەردەستدا بن لە 
دانیشتوان و  نموونە، زانینی ڕێژەی  بۆ  تایبەت و ورددا.  بواری 
باری  خوێندنیان،  جۆری  و  ئاست  دانیشتنیان،  شوێنی  جۆریان، 
كۆمەاڵیەتییان. ڕێژه ی دەستی كار و بێكاری، هەبوونی داتای ورد 
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دەربارەی سەرچاوەكانی داهات و جۆریان و دۆخیان. لە هەمان 
كاتدا پێویستە بزانرێت ئایا ئەو ئەگەرانە چین كە وەها دەكەن لە 

ئێستا و داهاتووشدا داهات كەم بكات.
سێیەم، دەبێت ناوەندی زانستیی پێویست هەبێت بۆ داڕشتنی 
پۆلەسیی تایبەت بە بواری خەرجی و پێداویستیی كۆمەاڵیه تی لە 

ئاستی كورتمەودا، مامناوەند و دوورمەودادا.
سەربەخۆ  ئۆدیتینگ،  ژمێریاری،  ناوەندی  دەبێت  چوارەم، 

هەبێت.
پێنجەم، دەبێت تێگەیشتن هەبێت بۆ بوودجە، وەك پرۆسەیەك 
و  پێكهاتە  سەرجەم  لەسه ر  كاریگەریی  جیاواز  شێوازی  بە  كە 
هەموان  ئامانجی  بە  گەیشتن  بۆیە  هەیە،  كۆمەڵگا  ڕەهەندەكانی 

ئاسان نابێت.
شەشەم، ڕێگەدان بە میدیا و ناوەندی چاودێری بۆ ئەوەی 
ئامانجی  بە  ئه وه ش  بگەیەنێتە خەڵكی،  زمانی گشتی  بە  بوودجە 

تێگەیشتن، هەماهەنگی و هەروەها فشاركردن لە كاتی پێویستدا.
حەوتەم، لە ئەگەری بوونی دەستوورێكدا دەبێت بوودجە و 

بوودجەگەرایی بە یاسایەكی پڕ و چڕ دابڕێژرێت.
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پێشەكی

ئەمڕۆ دونیا لە هەموو ساتێكی تر لەبارترە بۆ دیپلۆماسیی 
ناوخۆییەكان  كێشە  جێگای  تەنها  پەرلەمان  چیدی  پەرلەمانی. 
نییە، چونكە لە سەردەمی جیهانگەریدا، هەموو واڵتێك، هەرێمێك، 
گەورە بێت یان بچووك، لە چەندین ئاست و بواری جیاوازدا بە 
دەكات  ناچار  دونیا  پەرلەمانەكانی  ئەمە  بەستراوەتەوە.  دونیاوە 
بكەنەوە.  جیهانیش  لە  بیر  هاوشان  بەڵكو  ناوخۆ،  تەنها  نەك  كە 
لە كاتێكدا كە ئابووریی هیچ واڵتێك دابڕاو نییە لە دونیا، بە هۆی 
دەبەزێنێت،  سنوورەكان  هەموو  زانیاری  تەكنەلۆجیاوە  گەشەی 
شمەك و كااڵ لەگەڵ مرۆڤدا بەردەوام لە جووڵەدان، ئەمانە هەموو 
ڕەهەندی یاسایی و سیاسی و كۆمەاڵیەتییان هەیە كە پەرلەمان 
ئەمانە،  هەموو  سەرباری  بكات.  لەگەڵدا  مامەڵەی  دەكەن  ناچار 
چیدی ئەو ئارگومێنتە جێگای قبوڵكردن نییە كە بڕوای وەهابوو 
بێت.  دیموكراسی  فەزای  دەرەوه ی  لە  دەبێت  دیپلۆماسییەت  كە 
جێگای باسە، كەرتی بەرپرس لە دیپلۆماسیی هەرێم هەتا ئێستا لە 

دەرەوەی فەزای دیموكراسییە.
لە  لە هێنانەئارای ڕایەڵەیەك  دیپلۆماسیی پەرلەمانی بریتییە 
پەیوەندی لەگەڵ پەرلەمانەكانی تری دونیادا. چونكە پەرلەمان بە 
نزیكبوونەوەی لە پەرلەمان، لە كاتێكدا هاوشێوەیی سیستەمی كە 
ئاسانكاری دەكات، لە هەمان كاتدا هەردوو ال لە ئاستی جیاوازدا 
پێی تۆكمە دەبن. هەموو پەرلەمانێك لە پەرلەمانێكی تر جیاوازه، 
بەاڵم هەریەكە و كەناڵی خۆی هەیە بۆ پەیوەندیكردن، هەروەها 
بۆ لەیەكترنزیكبوونەوە، وەك دروستكردنی گرووپی دۆستایەتی، 
بە  پەیوەست  ڕاستەوخۆ  هەروەها  هاوبەش،  بواری  گرووپی 
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ئەمەش  ئینستیتوشن.  دیپلۆماسیی  یان  دەزگاییەوە،  دیپلۆماسیی 
و  پەرلەمان  بۆ  زۆرە  كاتێكی  تەرخانكردنی  سەرەكیی  هۆكاری 

پەرلەمانتاران لە كاتی سەردانەكاندا.
بۆ  هەیە  دەروازه یە  بەم  پێویستی  كوردستان  پەرلەمانی 

پەیوەندیی ڕاستەخۆ بە دونیاوە.
سەرباری هەموو ئەمانە، زۆربەی بوارەكانی ژیان هەتا دێت 
زیاتر گەردوونگەرایی دەبن، وەك نرخی كااڵ، ژینگە، ماف، كۆچ 
و زۆری تر؛ بۆیە ئاسان نییە بۆ هیچ دەزگایەك كە دابڕاو بێت 
بە  دەكرێت  ناچار  بێت،  دابڕاو  بدات  هەوڵ  هەرچەندە  دونیا،  لە 

پەیوەندی.
شان بە شانی پەرلەمان، بواری جێبەجێكردن )ئێكسەكیوتیڤ( 
یان حكومەت گرنگە، بە تایبەت وەزارەتی دەرەوە. ئەگەر خیتابی 
ئێمە لەگەڵ پەرلەماندا خیتابی دوو دەزگای هاوبەشە، ئەوا لەگەڵ 
حكومەتدا، پەیوەندیی نێوان یاساداڕێژەر و جێبەجێكەرە. بەاڵم لێرەدا 
جێبەجێكردنی  دەرەوە جێگای  وەزارەتی  واڵتە.  گرنگ سیاسەتی 
لێرەدا  بەرژەوەندیی واڵتەكەی.  بۆ  لە دەرەوە  سیاسەتی واڵتێكە 
كۆمەڵێك خیتابی هاوبەشی جیهانی هەن، لەگەڵ هەندێك خیتابی 
ڕۆڵی  پەرلەمان  كە  دیموكراسی  خیتابی  واڵتێك.  هەر  بە  تایبەت 
تێدا دەبینێت، خیتابی دیموكراسیكردن كە  پیادەكردنی  سەرەكیی 
بریتییە لە پرۆسەی بونیادنانی دیموكراسی كە پەرلەمان ڕۆڵێكی 

كاریگەری تێدا دەبینێت، دەكرێت بواری سەرەكی بێت.
هەر بڕیارێك كە ببێتە هۆكاری ئەوەی كە واڵت لە دەرەوەی 
سنوورەكەی كارێكی گەورە بكات، ئەوا دەبێت پەرلەمان ڕێگا بدات 
بە حكومەت بۆ ئەوەی ئەو كارە بكات. لێرەوە زەمینە دەسازێت بۆ 
پەیوەندیی خەڵك و خەڵك. له به ر ئه وه ی مەحاڵە خەڵك هەمووی 
بەیەك بگەن، ئەوا دەبێت كەناڵی جیاواز هەبێت بۆ گەیشتنی خەڵك 
و  مەعریفە  مێژوو،  كەلەپوور،  هونەر،  كەلتوور،  وەك  یەكتر،  بە 
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زۆر بواری تر.
خەڵكی كورد خەڵكێكی نائامادەن لە دونیادا. ئامادەیی كورد 
تراژیدیایە  ئەم  هێشتا  بەاڵم  تراژیدیا.  وەك  ئامادەییە  دونیادا  لە 
نەبووەتە هۆكاری دروستكردنی فشار لەسەر داڕشتنی سیاسەت. 

یان بەربەستێكی ئەخالقیی وەك هۆڵۆكۆست.
دۆخی  گۆڕاندایە،  لە  دیپلۆماسییەت  گۆڕاندایە،  لە  دونیا 

كوردیش لە گۆڕاندایە.

پاشخان
واڵتان،  دەرەوەی  سیاسەتی  لە  ئەكتەرێك  وەك  پەرلەمان 
نەبێت. بەاڵم چەمكی دیپلۆماسیی  ڕەنگە دیاردەیەكی هێندە نوێ 
پەرلەمانی چەمكێكی نوێیە. چەند هۆكارێك وەها دەكەن كە پەرلەمان 
و پەرلەمانتار و سەرۆكایەتیی پەرلەمان ڕۆڵی دیپلۆماسییان ببینن، 
لەوانە، گۆڕانی دۆخی دونیا و دۆخی سیاسەت لە دونیادا، گۆڕینی 
و  دیپلۆماسی  گۆڕانی  تەكنەلۆجیا،  پەیوەندیكردن،  ئامرازەكانی 
پاڵنەری  ئەمانە  ئەگەر  پرسەكان.  گۆڕانی  لەگەڵ  دەوڵەت،  دۆخی 
گشتی بن لە دونیادا بۆ هاتنەئارا و گەشەی دیپلۆماسیی پەرلەمانی، 
پاڵنەرێكی  ناوەڕاستدا  ڕۆژهەاڵتی  ناوچەی  لە  كورد  دۆخی  ئەوا 

تری تایبەتە بۆ گرنگیدان بە دیپلۆماسیی پەرلەمانی.
ئەكتەرێكی  ببێتە  بتوانێت  كوردستان  پەرلەمانی  ئەوەی  بۆ 
ئەندام  وەك  چ  سەرۆك،  وەك  چ  دەزگا،  وەك  چ  دیپلۆماسی، 
بكه ن.  پەرلەمانی  دیپلۆماسیی  كاری  دەبێت  لیژنە،  و  پەرلەمان 
هەستان بە كاری لەم جۆرە پێویستی بە تێگەیشتنی دۆخی دونیا 
دیپلۆماسیی  چونكە  هەیە.  پەرلەمانی  دیپلۆماسیی  ڕێساكانی  و 

پەرلەمانی جودایە لە دیپلۆماسیی باو یان دیپلۆماسیی دەوڵەتی.
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پاشخانێكی گشتی
بە  بنواڕین،  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  نەخشەی  لە  گەر 
دیارنەمانەی  ئەم  نابینین.  تێدا  كوردی  فەرمی،  شێوەیەكی 
كۆتایی  یەكەم،  تردا.  دیاردەی  كۆمەڵێك  لەگەڵ  هاوتەریبە  كورد 
سیستەمی ئیمپراتۆری؛ لە پاش دۆڕانی عوسمانییەكان لە جەنگی 
ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  ئیمپراتۆرییەتەكانی  ئیتر  جیهاندا،  یەكەمی 
كۆتاییان هات و دەروازەی كردەوە بۆ هاتنی ڕۆژئاوا لە شێوازی 
كۆلۆنیالیزمدا بۆ ناوچەكە، كە پاشان جۆرێكی تری لە ڕێكخستنی 

هێنایە ئاراوە كە جودا بوو لە ڕێكخستنی ئیمپراتۆری.
ڕۆژهەاڵتی  لە  نوێ  ڕێكخستنی  شێوازێكی  سەرهەڵدانی  دووەم، 
ناوەڕاست كە سیستەمی دەوڵەت-نەتەوەیه، یان بە كورتی، 
دەوڵەت. دەوڵەت وەك پێكهاتەیەكی مۆدێرن لە پاش جەنگی 
لە  ناوەڕاست.  ڕۆژهەاڵتی  ناوچەی  گەیشتە  جیهان  یەكەمی 
ڕاستیدا جەنگی یەكەمی جیهان وەك ساتەوەختی تەشەنەكردن 

و باڵوبوونەوەی مۆدێرنە بە دونیادا دەبینرێت.
سێیەم، دەوڵەت لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست لەسەر مۆدێلی دەوڵەت-
نەتەوە دروست كراوه، بەاڵم چونكە نەتەوە وەك پێكهاتەیەكی 
تری مۆدێرن لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بوونی نەبووه، ئەوا 
ئەركی دەوڵەت بووە كە نەتەوە بۆ خۆی دروست بكات لەپێناو 
دروستكردنی  پرۆسەیه،  دوو  ئەم  بەڕێوەچوونیدا.  باشتر 
ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  لە  نەتەوە،  دروستكردنی  و  دەوڵەت 

شكستخواردوو بوو.
لەمیانەی  ئەوا  دەوڵەت،  خاوەن  بە  نەبووە  كە  كورد  چوارەم، 
هەوڵی  دەوڵەتی،  نەتەوەی  بۆ  دەوڵەتێك  هەر  پرۆسەی 
تواندنەوە و سڕینەوەی دراوه. دەرئەنجام كورد بووە بە گەلێك 
كە دەبێت لەمیانەی پرۆسەی گەشەی دەوڵەت لە ڕۆژهەاڵتی 
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ناوەڕاستدا بوونی نەمێنێت. دەرئەنجامی ئەمە ئامادەنەبوونی 
كورد بووە لەسەر ئاستی دیپلۆماسیی دەوڵەتی. بۆیە جێگەی 
لە  كورد  پەیوەندییەكانی  زۆربەی  كە  نییە  سەرسووڕمان 

ڕابوردوودا پەیوەندیی نهێنی بووە.
لە سەدەی  كورد  كە  ناسۆرییە  و  ئازار  لە  پڕ  مێژوویەكی  ئەمە 
دەستیەوە  بە  كوردستان  پارچەكانی  گشت  لە  ڕابوردوودا 
كە  گەلەیە  ئەو  كورد  بڵێین  دەتوانین  بۆیە  نااڵندوویەتی. 
لەمیانەی گەشەی دەوڵەت-نەتەوەیی مۆدێرن لە ڕۆژهەاڵتی 
هەر  بۆتەقەی  لە  و  بسڕرێتەوە  بوونی  دەبوو  ناوەڕاست 
دیارە  دەوڵەته.  ئەو  نەتەوەی  لە  بەشێك  ببێتە  دەوڵەتێكدا 
لێرەدا مۆدێلی دەوڵەتی دروستبوو مۆدێلێكی نادیموكراسی، 
تاكانەیی و دژەجیاواز بووه. ئەمەش هێندەی تر دۆخی كوردی 
سەخت كردووە بەوەی كە نەتوانێت وەك خۆی بمێنێتەوە و 
داكۆكی لە بوونی خۆی بكات لە دونیادا. ئەوەی هێندەی تر 
ئەم دۆخەی ئاڵۆز كردووە، بوونی دەوڵەتە وەك تاكە یەكەی 

ددانپێدانراو لەمیانەی سیستەمی نێودەوڵەتیدا.
بنەڕەتی دەوڵەت دەگەڕێتەوە بۆ ڕێككەوتنی وێستڤیلیا.

لە بەرواری 2٤ی ئۆكتۆبەری ساڵی ١٦٤٨دا جەنگی وێستڤیلیا 
لە شاری پراگەوە دەستی پێ كرد، كاتێك سێ كاتۆلیك بە تاوانی 
الیەن  لە  كردوه،  هەڵسوكەوتیان  ئایینی  ئازادیی  بە  دژ  ئەوەی 
پەنجەرەی  لە  دادگاییكردنیان،  پاش  و  گیران  پرۆتسانەكانەوە 
باڵەخانەیەكەوە فڕێ درانە خوارەوه، ئەم ڕووداوە بوو بە هۆی 
هەڵگیرسانی جەنگێكی سی ساڵه  لە نێوان پرۆتسانت و كاتۆلیك 

لە ئەورووپا.
لە ئەنجامی ڕێككەوتنی وێستڤیلیا، كۆمەڵێك خەسڵەت هاتنە 
ئاراوه، لەوانه، سەروەری بەسەر خاك و واڵتدا، دداننان بە یەكتردا، 
یەكتر.  ناوخۆی  كاروباری  لە  دەستوەرنەدان  ڕێزگرتنی سنوور، 
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ئەم خەسڵەتانەیە وەها دەكات كە سیستەمی ئەمڕۆ بە سیستەمی 
بوون  پاشان  كە  خەسڵەتانە،  ئەم  هەموو  بناسرێت.  وێستڤیلیایی 
بە خەسڵەتی سیستەمی نێودەوڵەتی، لە قازانجی كورددا نەبوون، 
بە  دەدەن  سەروەری  خاوەن  دەوڵەتانی  بە  ئازادی  جۆرێك،  بە 
ئارەزووی خۆیان مامەڵە لەگەڵ خەڵكانی ناو سنووری واڵتەكەیاندا 
بكەن. هەرچەندە پاش جەنگی دووەمی جیهان كۆمەڵێك نۆرم هاتنە 
ئاراوە وەك مافی مرۆڤ، بەاڵم لە ڕووی پراكتیكەوە هێندە بەهێز 
نەبوو كە ڕێگر بێت لە ڕووداوی قاتوقڕی و جیونۆساید. ئەمڕۆ 
و  گەردوونین  هەندێكیان  كە  كۆمەڵێك هۆكار،  بە  ئەم سیستەمە 

زۆرێكیان ناوچەیین، لە ساتەوەختی وەرچەرخانیدایە.
ڕۆژهەاڵتی  لە  ڕابوردوودا  سەدەی  لە  كورد  پێیە،  بەم 
ناوەڕاستدا خەڵكێكی نادیار بووه، هەوڵی سڕینەوەی دراوە بەوەی 
لە ناو بۆتەقەی دەوڵەتانی جیاوازدا بكرێنە خەڵكێكی تر. یان ئەوەی 
كە پێی دەوترێت تواندنەوە، ئەسیمیلەیشن. ئەم دۆخە بە هەموو 
پەیوەندییەكی  جۆرە  هەر  سەرهەڵدانی  لە  بووە  ڕێگر  شێوەیەك 
لەگەڵ  كورد  پەیوەندیی  سەرەكیی  خەسڵەتی  بەڵكو  دیپلۆماسی. 
دەوڵەتانی سەردەستدا پەیوەندیی جەنگ بووە، نەك دیپلۆماسی، 
بە  و  نهێنی  بە  نێودەوڵەتیدا  سیستەمی  ناو  لە  كاتدا،  هەمان  لە 
الوازی پەیوەندیی دروست كردووە و بۆ ئامانجی تایبەت لە الیەن 
درێژی شەڕی  لە سااڵنی  تایبەت  بە  براوە،  بەكار  زلهێزەكانەوە 
نەبووە،  ئەجیندا  خاوەن  ئەكتەرێكی  كورد  ئەنجامدا،  لە  سارددا. 
بەڵكو زیاتر وەك پرۆكسی و ئامرازی هاوسەنگردنی هێز و كارتی 
فشار بەكار براوە. زۆر جار كورد كاتێك تووشی نائومیدی بووە 
لەم دۆخە، پەنای بردووەتە بەر ڕاڤەی ئەخالقی و گلەیی لەسەر 
بنەمای ئەخالق. دەبێت كورد لەم بوارەوە خۆی لە هەڵسەنگاندنی 
ئەخالقی دوور بگرێت، چونكە هاوكاریی ناكات بۆ باشترتێگەیشتن 

لە دۆخەكە.
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ئەم دۆخە لە ڕووی دەروونییەوە كاریگەریی زۆری لەسەر 
ببینێت  تاكی كورد بەجێ هێشتووە، بەوەی خۆی وەك مرۆڤێك 
كە بواری ئامادەبوونی نییە لە دونیا، بێدۆستە و هەموو هێزەكانی 
ئەم  ڕەمزییەكانی  دەركەوتە  لە  یەكێك  دەبەن.  بەكاری  تەنها  تر 
كورد  نێوان  لە  ئیمزایه   یان  ڕێككەوتن  نەبوونی  پرسی  دیاردانە، 
و الیەنەكانی تردا. بە مانایەكی تر، نافەرمیبوونی كورد لە ئاستی 
لە  هەتا كورد  بووە  زەمینە ساز  بەمەش  دونیادا.  لە  دیپلۆماسی 
ڕێگای دەزگا سیخوڕی و نهێنییەكانەوە مامەڵەی لەگەڵدا بكرێت، 

لە ئەنجامدا لە بواری دیپلۆماسیدا بێئەزموون و الواز بێت.
دەتوانین لەم پاشخانە سەرەوە كۆمەڵێك دەرئەنجام بە دەست 

بهێنین:
نێودەوڵەتیی  سیستەمی  لەگەڵ  هەیە  قەیرانی  كورد  یەكەم: 
سەدەی بیستدا. ئەمڕۆ ئەم سیستەمە هەتا دێت زیاتر و زیاتر بە 
هۆكاری جیاواز درز و كەلەبەری زۆری تێ دەكەوێت. ئێستا ساتی 
قۆستنەوەی ئەم دەرفەتەیه. لە دونیادا شێوازێكی تر لە دیپلۆماسی 
لە سەرهەڵداندایە كە پێی دەڵێن دیپلۆماسیی نوێ، كورد دەتوانێت 
سوودی لێ ببینێت. بەپێی ئەندرا گاراد، دیپلۆماسیی كۆن شێوازی 
هاوپەیمانێتییە لە نێوان واڵتێك یان چەند واڵتێكدا دژ بە واڵتێكی 
تر. بەاڵم دیپلۆماسیی نوێ زیاتر گەردوونی یان نیمچەگەردوونییه.
بەو مانایە، لە دیپلۆماسیی نوێدا واڵتان زیاتر لەسەر چەمكێك 
یان بەهایەك یان ئامانجێك ڕێك دەكەون. بۆ نموونە، لە ڕۆژگاری 
ئەمڕۆدا جەنگی دژەتیرۆر. ناوی جەنگێك لەسەر بنەمای بەهایەك 

كە گەردوونییە و هەروەها بەهایەكی مرۆڤایەتییه.
ڕۆژهەاڵتی  دەوڵەتی  سیستەمی  ڕێگای  لە  كورد  دووه م، 
ناوەڕاستەوە هەوڵی شاردنەوه  و سڕینەوەی دراوه، ئەركی كوردە 
ئامادەبوون  هەوڵی  توانایدایە،  لە  كە  شێوازانەی  ئەو  هەموو  بە 
بە سوودبینین  بە ڕێگای جیاواز و  بدات.  لە دونیادا  دەركەوتنی 
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لە وەرچەرخانی مۆدی دیپلۆماسی. ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست پڕه  لە 
ئەگەر  كورد  بۆ  دەرفەتە  دواكەوتوو،  نەریتی  و  خراپ  دیاردەی 

بتوانێت پێچەوانەی ئەو دیاردە و نەریتانە بێت.
سێیەم: كورد دەبێت بە شێوازی نوێ خۆی ڕێك بخات هەتا 
دەبێت  دونیادا.  لە  نوێ  دیپلۆماسییەتی  لە  بێت  بەشێك  بتوانێت 
و  دەوڵەتداری  كەلتووری  لە  بێت  جودا  كە  بێت  پێكهاتەیەك 
دەوڵەتنەداری لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا. بۆ خۆت باش به، دونیاش 
لەگەڵتدا باش دەبێت. بتوانە بە شێوەیەكی مرۆڤانەی سەردەمییانه 
حكومڕانیی خۆت بكە، دەتوانیت لە دونیای مرۆڤایەتیی سەردەمدا 
جێگای خۆت بكەیتەوه. بۆیە دەبێت ستراتیژی كورد بریتی بێت 
و  نۆرم  و  بەها  ڕووی  لە  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  جێهێشتنی  لە 

شێوازی حوكمڕانییەوە.

میتۆدی توێژینەوەكه 
یەكەمیان  دەڕوات  هێڵ  دوو  لەسەر  من  توێژینەوەكەی 
ئەكادیمییه كە ئامانجی تێگەیشتنێكی بێالیەنانەی قووڵی فرەڕەهەنده، 
لە هەمان كاتدا بە ئامانجی داڕشتنی پۆلەسی نووسراوه. ئەوەی 
ئەم  پیادەكردنی  بۆ  ئەوەیە كە چۆن ڕێنماییەك  ئامانجمانە،  ئێمە 
كێڵگەیە بهێنینە ئاراوە كە لە هەمان كاتدا بیرمان فراوان بكات و 
هاوكارمان بێت بۆ ئەزموونكردن. وەك توێژینەوە ئەكادیمییەكان 
لە بواری دیپلۆماسیدا پەیوەندییەكی ئۆرگانیی  دەریان خستووە، 
پتەو لە نێوان كاری تیۆری و پراكتیكدا هەیە كە هەردوو یەكتر 
دەوڵەمەند دەكەن، بە وتەی ڕایمۆند كۆهن، دیپلۆماسی بزوێنەر 
كە  جێگایەی  ئەو  مانای  بە  نێودەوڵەتییه،  كاری  مەكینەی  یان 
زۆرترین كاری سەرەكیی تێدا بە ڕێوە دەچێت. بۆیە دەبێت ببێتە 
جێگای بایەخی توێژەرانی بواری دەوڵەت و جەخت لەسەر هەمان 
شارپ  پاوڵ  كارەكانی  هەروەها  نێودەوڵەتییەكان.  پەیوەندییە 



187

كە  ئەوەیە  سەرنجە،  جێگای  ئەوەی  دەكەنەوە.  لەسەر  جەختی 
بێئەندازە  بە دەست هەژارییەكی  دیپلۆماسیی كوردی  كەلتووری 
خراپەوە دەناڵێنێت. دیپلۆماسی هێشتا وەك جۆرێك لە هەڵسوكەوت 
بێت  شێوازێك  ئەوەی  لەبری  دەكرێتەوه،  لێ  بیری  جلپۆشین  و 
بۆ  بێت  ڕێگایەك  سیاسەتكردن،  لە  بێت  جۆرێك  پەیوەندی،  بۆ 
دەوڵەتداری، شێوازێك بێت بۆ ئامادەبوون لە دونیادا، بیركردنەوە 

بێت لە ڕەهەندە جۆراوجۆرەكانی خود.
لە ڕاستیدا دیپلۆماسی شێوازێكی سەرەكییە بۆ ناسینی خۆت. 
هیچ پێكهاتەیەك ناتوانێت دیپلۆماسیی كارایانە بەكار ببات ئەگەر 
نەزانێت خۆی كێیه، پێگەی لە دونیادا چییه، خواست و خەونەكانی 
دیپلۆماسی  بەدەزگاییكردنی  كامانەن.  ڕێگرەكانی  هەروەها  چین، 
لە ڕێگای پەرلەمانەوە بە هەبوونی یەكەیەكی، هەرچەندە بچووك، 
هەوڵدان  و  هەڵسوکەوتەکان  چاودێریكردنی  بۆ  كاریگەر  بەاڵم 
بە  هەروەها  باشتركردنیان.  مەبەستی  بە  تیۆریزەكردنیان  بۆ 
لەگەڵ  بواردا،  لەم  دونیا  دەوڵەمەندی  ئەدەبیاتی  لە  سوودبینین 

ئەزموونی گەالن و كەسان.

دۆخی كورد و گرنگی دیپلۆماسیی پەرلەمانی
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بە ساتەوەختێكی ئاڵۆز و هەستیاردا 
ئیمپراتۆرییەتی  داڕووخانی  پاش  لە  كە  نیزامەی  ئەو  دەڕوات. 
عوسمانییەوە هاتە ئاراوە، لە زۆر ئاستدا لە قەیراندایە. ئەم قەیرانی 
دروست  ناوچەكەدا  لە  كورد  بۆ  مەترسیی  و  دەرفەت  نیزامە 

كردووە.
كاتێك كە لە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا قەیران دەبێت، 
ئەم قەیرانە لە ئەنجامی دروستبوونی بۆشایی دەسەاڵتەوە دێتە 
هێزە  ئەوا  دەبێت،  دروست  دەسەاڵتدا  لە  بۆشایی  كاتێك  ئاراوە. 
هەرێمی و نێودەوڵەتییەكان ئەو بۆشاییە وەك مەترسی و دەرفەت 
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لێك دەدەنەوە: مەترسی بەوەی ئەگەر الیەنێكی تر پڕی بكاتەوە، 
ئەوا هاوسەنگی تێك دەچێت، دەرفەت بەوەی كە الیەنێك بتوانێت 
بە سوودی خۆی ئەو بۆشاییه  پڕ بكاتەوە و پێگە و جێگەی خۆی 
پتەوتر بكات و لە ئەنجامدا بەهێزتر بێت. لە ئەنجامی ئەم دۆخەدا، 
كاتێك كە بۆشایی دروست دەبێت، ئەوا هەموو هێزەكان دێن و 

هەوڵ دەدەن ئەو بۆشاییە بە سوودی خۆیان پڕ بكەنەوە.
ئەمەش وەها دەكات كە پڕكردنەوەی بۆشایی كارێكی هێندە 
ئاسان نەبێت. زۆر جار بۆشایی لەبری ئەوەی پڕ بكرێتەوە، دەبێتە 
گۆڕەپانی ملمالنێی هێزەكان، بە ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ. بە هۆی 
جیهانگەرییەوە ئەم بۆشایی دروستبوون و هەوڵی پڕكردنەوە و 
دروستبوونی ملمالنێ تەنها تایبەت نییە بە یەك پانتایی سەر گۆی 
زەوی، بەڵكو هەموو گۆی زەویی گرتووەتەوە، بەاڵم بە یەكسانی 
نا. ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست لە زۆر جێگای تری دونیا زیاتر جێگای 
ملمالنێیە، چونكە لە الیەك دەوڵەمەندە و لە الیەكی تر هیچ هێزێكی 
گەورەی وەهای تێدا نییە كە تێیدا بااڵدەست بێت و ڕێگر بێت لە 

هاتنی هێزەكانی تر.
ئەم دۆخە تایبەتە لە كاتێكدا كە دیپلۆماسییەت قورس و الواز 
دەكات، لە هەمان كاتدا بژاردەی زۆرتر و بایەخی زیاتر لە الیەن 
هێزەكانی ترەوە فەراهەم دەكات. كورد لە هەناوی ئەم ئاڵۆزی و 

ملمالنێ و هەوڵی هاوسەنگی و قەیرانانەدایە.
لێرەدا جێگای خۆیەتی ئاماژە بۆ كۆمەڵێك خەسڵەتی گشتیی 
لەسەر  هەیە  كاریگەرییان  كە  بكەین،  كوردی  جیۆپۆلەتێكی 

بەرجەستەكردنی دەرفەت و هەروەها دروستكردنی بەربەست.
بە  ناتوانێت  كورد  ناوچەكە،  دێتە  دونیا  كاتێكدا  لە  یەكەم، 

ئاسان لە دونیادا ئامادە بێت. ئەمە بەربەستێكی سەختە.
سیاسەتی  سەرەكیی  ئەكتەری  دەوڵەت  چونكە  دووەم، 
لە  هێندە  ناتوانێت  كورد  ئەوا  بێدەوڵەتە،  كورد  و  نێودەوڵەتییە 
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دیپلۆماسیی تەقلیدی سوودمەند بێت. بۆیە لەپێناوی ئامادەبوون 
لە دونیادا، دەبێت پەنا بباتە بەر دیپلۆماسییە ناتەقلیدییەكان.

لە دەریادایە كە  لە سەرزەمینێكی دوور  سێیەم، كوردستان 
لە زمانی ئابووری و جوگرافیدا پێی دەڵێن الندلۆك، ئەم دوورییه  
ئەگەر  بە دونیاوە  پەیوەندیكردن  لە دەریاوە وەهای كردووە كە 
كە  ڕوونە  ئەوەش  بێت.  مەحاڵ  نەبێت،  ئاسمانییەوە  ڕێگەی  لە 
دەوڵەت نەك خاوەنی سەروەرییە بەسەر خاكەكەیدا، بەڵكو خاوەن 

سەروەرییە بەسەر ئاسمانیشدا.
ئەمانە وەها دەكەن كە دیپلۆماسی بۆ كورد ئامرازێكی جیاواز 
بێت: ببێتە هونەری بڕین و زاڵبوون بەسەر سنوورەكاندا. هەروەها 

گۆڕینی تەوقی جوگرافیا.

دیپلۆماسی چییە؟
دیپلۆماسییەت كاری دەوڵەته بۆ بەڕێوەبردنی دەوڵەت لە نێو 
كایەی دەوڵەتاندا و لە بەرژەوەندیی دەوڵەت. ئەم ڕستەیە كۆمەڵێك 
نهێنی لە خۆیدا پەنهان دەكات. یەكەم، جۆری پەیوەندیی نێودەوڵەتی، 
دووەم، سروشتی دەوڵەت و سێیەم، بژاردەكانی دەوڵەت. دیدی 
هەرە باڵو ئەوەیە كە دەوڵەتان لە دونیادا لە ملمالنێدان، یان كێبڕكێ 
دەكەن بۆ دابینكردنی بەرژەوەندی و ئاسایشیان. لە هەمان كاتدا 
لە  نێودەوڵەتی  پەیوەندیی  پشێوییە.  دۆخێكی  نێودەوڵەتی  دۆخی 
لە  بریتییە  هێزیش  و  بونیادنراوە  هێز  لەسەر  پشێویدایە، چونكە 
لەسەر  هەمیشە  بۆ  ناتوانرێت  كە  بنەما  كۆمەڵێك  پێكەوەگرێدانی 
و  هەڵكشان  هەمیشە  ئەنجامدا  لە  بۆیە  بهێڵرێنەوە.  ڕەوت  یەك 
ناسەقامگیرییە  ئەم  هێزەكاندا.  پێگەی  و  توانا  لە  هەیە  داكشان 
و  ئاشتییانە  و  مەدەنی  شێوازی  دیپلۆماسی  پشێوییە.  بنەمای 
هونەرییە بۆ بەڕێوەبردنی ئەم ملمالنێیە لە هەناوی ئەم پشێوییەدا. 
بۆ  هەیە  ملمالنێیەدا سنوورێك  و  پشێوی  ئەم  هەناوی  لە  دیارە 
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دیپلۆماسییەت و هونەری دیپلۆماسی، چونكە دیپلۆماسی ناتوانێت 
بەسەر هەموو گرفت و كێشەكانی ناو ئەم پشێوییەدا زاڵ ببێت. 
بۆیە كاتێك دیپلۆماسی لە توانایدا نابێت كێشەكان چارەسەر بكات، 

ئەوا شەڕ یان بەكارهێنانی فشار و زەبر جێگای دەگرێتەوە.
لێرەدا دەبێت چەند بنەمایەكی گشتی دابڕێژین:

لە  دابراو  و  تەنها  بە  ناتوانێت  الیەنێك  یان  واڵتێك  هیچ  یەكەم، 
ئەوانی تر بژی. لە مێژوودا زۆر واڵت بە هۆكاری ئایدەلۆژیی 
جیاواز هەوڵی ئەمەیان داوە، بۆ نموونە، ئەلبانیای سەردەمی 
ئایرلەندای  و  ساالزە  پورتوگالی سەردەمی  خواجە،  ئەنوەر 
پاش سەربەخۆیی لە سەردەمی دیڤیلێرادا. بەاڵم سەرئەنجامی 
هەموو ئەم هەواڵنە تراژیدیا بووە، چونكە ئەم واڵتانە نەك 
سەربەخۆ نەبوون، بەڵكو لە ئەنجامی ئەم هەوڵەیاندا هەژار 
ناتوانێت  واڵتێك  هیچ  بۆیە  بوون.  پەراوێزخراو  و  الواز  و 
لە دونیا داببڕێت. لە ڕاستیدا، دابڕانی واڵتێك لە دونیا وەك 
جۆرێك لە سزا بەكار ده هێنرێت كە بە ئابڵۆقە ناسراوە. كاتێك 
یان  نێودەوڵەتی  واڵتێك دەچێتە خانەی دژایەتیی كۆمەڵگای 
سیستەمی نێودەوڵه تیی باو، وەك كۆریای باكوور و ئێران، 
قەیران و  تووشی  ئابڵۆقە و  ژێر  دەكەونە  ئەنجامدا  لە  ئەوا 

كێشە دەبن.
ئەوا جۆری  پەیوەندی،  بە  ناچارە  ئەگەر هەموو واڵتێك  دووەم، 
و  توانا  و  جوگرافیا  و  پێگە  لەسەر  واڵتێك  هەر  پەیوەندیی 
لەسەر زۆر  هێز  توانا و  بەاڵم  ئه و وه اڵته  وەستاوە.  هێزی 
بنەمای وەك دانیشتوان، سەرچاوە، ئابووری، پێشكەوتوویی 
و دواكەوتوویی و ئەندامێتی لە یەكە و یەكێتی و زۆر الیەنی 
تردا وەستاوە. بۆیە واڵتان هەرچەندە لە ڕووی سەروەری و 
نوێنەرایەتییەوە تا ڕادەیەك یەكسانن، بەاڵم لە ڕووی پێگە و 

قورسایی و توانایانەوە یەكسان نین.
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دەدەن  هەوڵ  ئەوا  ملمالنێدان،  لە  دونیا  واڵتانی  كاتێك  سێیەم، 
بەرژەوەندیی  بەوەی  ببینن،  تر  واڵتانی  قەیرانی  لە  سوود 
خۆیانی لێ بە د ەست بهێنن. ئەمەش وەها دەكات كە قەیرانی 
زیاتر  بایەخی  و  گرنگی  جێگای  واڵت  كۆمەڵێك  ناوخۆیی 
نموونە،  بۆ  تر.  واڵتی  هەندێك  ناوخۆیی  قەیرانی  لە  بێت 
كۆمەڵگای  بایەخی  جێگای  زیاتر  عێراق  لە  كورد  كێشەی 
عێراقی  نوخبەی  یاریی  و  عێراق  پێگەی  لەبەر  نێودەوڵەتییە 
ئەوە  بۆ  عێراق  جیۆپۆلەتیكییەوە،  ڕووی  لە  ناوچەكەدا.  لە 
توركیا  و  ئێران  نێوان  لە  هاوسەنگییەك  كە  كراوە  دروست 
پێگەی  و  توانا  چونكە  ئاراوە،  بهێنێتە  كەنداودا  ناوچەی  و 
ئاڕاستەی جەمسەرێك  بە  كاتێك عێراق  بەاڵم  ئەوەی هەیە. 
نموونە،  بۆ  لە جەمسەرەكانی ملمالنێی جیهاندا دەشكێتەوە، 
نزیكبوونەوە لە سۆڤییەت، كە لە كۆتایی پەنجاكانەوە دەست 
پێ دەكات، ئیتر كورد دەبێتە ئەو ئەكتەرەی كە سوودی لێ 
دەبینرێت بۆ فشار و سنوورداركردنی توانای عێراق. لێرەوە 
لە  سەرەتا  كە  دەكات،  پێ  دەست  نادەوڵەتی  دیپلۆماسیی 
پەیوەندیی نافەرمیی الوازەوە، پاشان بۆ پەیوەندیی نافەرمیی 
نهێنی، ئینجا بۆ هاوكاری. لە كەیسی كورد و ئەمه ریكادا ئەم 
ڕووخانی  هەتا  نەكرا  ئاشكرا  شێوەیەك  هیچ  بە  پەیوەندییە 
یەكێتیی سۆڤییەت. ئەمە پرسی دیپلۆماسیی نادەوڵەتی ئاڵۆز 
دەكات، چونكە ئەم جۆرە دیپلۆماسییە بۆ ئەوە بەكار ناهێنرێت 
كە كۆتایی  بە دەوڵەت بهێنێت بەڵكو دیپلۆماسیی نادەوڵەتی 
ملمالنێی  هەناوی  لە  دیپلۆماسی  لە  جۆرێكە  جاردا  زۆر  لە 

نێودەوڵەتیدا.
چوارەم، كاتێك دیپلۆماسی و دەوڵەت هێندە پێكەوەگرێدراون، ئەوا 
كاریگەریی  ڕاستەوخۆ  دەوڵەتدا  بەسەر  گۆڕانكارییەك  هەر 
جیهانگەری  پرسی  لێرەوە  دیپلۆماسی.  جۆری  لەسەر  هەیە 
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ئاراوە.  دێتە  دەوڵەت  لەسەر  كاریگەری  و  تاكجەمسەری  و 
ئەگەر جیهانگەری بریتی بێت لە بوونی گۆی زەوی بە یەك 
یەكە، كە واڵتان تێیدا نیشتەجێن و ناچارن ڕۆڵی تێدا بگێڕن، 
بۆ  بهێنێت  خۆیدا  بەسەر  گۆڕانكاری  دەبێت  دەوڵەت  ئەوا 
ئەم پرسە. یەكێك لەم گۆڕانكارییانە كرانەوەیە. كرانەوە بۆ 
دەوڵەت كارێكی سەختە، چونكە لە هەناویدا جیاواز هەیە كە 
پرسی  ئەنجامدا  لە  دەكرێنەوە،  دونیادا  ڕووی  بە  ئەوانیش 
كرانەوە دەبێتە شمشێرێكی دوو دەم. لە الیەك بە ئامانجی 
لە  بێت،  لێی سوودمەند  و  بكرێتەوە  دونیادا  بەسەر  ئەوەیە 
بەسەر  گۆڕانكاری  دەبێت  ناچار  ناوەوە  لە  ترەوە  الیەك 
خۆیدا بهێنێت، چونكە مەرج نییە هەموو پێكهاتەكانی ڕازی بن 
بە پێگەیان. ئەمەشە پاڵنەری دوو دیاردەی سەرنجڕاكێشن لە 
دونیادا لە سەردەمی جیهانگەریدا: یەكەم دیاردەی المەركەزی، 
چ لە شێوەی فیدراڵی یان هەر شێوازێكی تردا، لە هەمان كاتدا 
سەرهەڵدانی یەكە بان دەوڵەتییەكانی وەك یەكێتیی ئەورووپا، 

نافتا، ئاسیانیك، ئۆراسیا و چەندین یەكەی تر.
ئەم جۆرە دیپلۆماسییه زیاتر دیپلۆماسیی مۆدێرنه. ئێمە لە 
هەمان كاتدا دیپلۆماسی پێش- مۆدێرنمان هەیه كە خەسڵەتەكانی 
جودان، بەاڵم بنەمایەكن بۆ ئەم خەسڵەتانەی ئەمڕۆ. دیپلۆماسیی 
دەوڵەتی لە ڕێگای دیپلۆماتكارە فەرمییەكان و كەناڵە دیارەكانی 
كونسوڵگەری  و  باڵوێزخانە  وەك  دەكرێت،  دیپلۆماسییەوە 
لە  دونیادا  گۆڕانی  لەگەڵ  شێوازە  ئەم  نوێنەرایەتییەكان.  و 
بە  زیاتر  هەتا دێت  قەیرانی گەورەدایه، كە  ڕووبەڕووبوونەوەی 
كەڵكی سەدەی بیستویەك نایەت. كورد لە سەردەمی دیپلۆماسیی 
دەوڵەتدا پەراوێز و الواز بوو. ئامرازەكانی كورد لەم سەردەمەدا 
بریتی بوون لە ئازار و نەهامەتییەكانی. میتۆده كه یشی بریتی بوو 
لەوەی چۆن ببێتە مایەی سەرنج لە ڕێگای ئاوارەبوون و ئەنفال 
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بەزەییه  قۆناغی  زیاتر  قۆناغە  ئەم  كۆڕەوەوە.  و  كیمیاباران  و 
نێودەوڵەتیدا.  لەمیانەی سیستەمی  كاتییه،  دۆخێكی  بە گشتی  كە 
لە كاتێكدا میدیای ئەمڕۆ  زیاتر پشت بە ڕۆڵی میدیا دەبەستێت، 
ناتوانێت بە هیچ جۆرێك بۆ ماوەیەكی زۆر لەسەر هیچ كێشەیەك 
بە شێوەیەكی دراماتیكی بەردەوام بێت. دەتوانین بە بەكاربردنی 
میتۆدی بەرخۆری یان كۆنسیومەر لە سەردەمی سەرمایەداریدا 

لەم بە باشی دیاردەیە تێ بگەین.
تراژیدیاكان  لەسەر  سەرمایەگوزاری  دەتوانرێت  دیارە 
دەكرێت  هەیه.  گەورە  كاری  بە  پێویستی  ئەمە  بەاڵم  بكرێت، 
وەك  ئەرمەن  جینۆسایدی  و  جوولەكە  هۆڵۆكۆستی  نموونەی 
لە  نەتەوەیەك  تراژیدیای  مۆدێل وەربگیرێن كە چۆن دەتوانرێت 
یادەوەریی دونیادا بە زیندوویی بهێڵرێتەوه. یان وەك لە نموونەی 
دیارە  نێودەوڵەتی.  ئەخالقی  نۆرمی  لە  بەشێك  ببێتە  ئیسرائیلدا 
ئارگومێنتێك هەیە بۆ پێگەی ئەخالق لە پەیوەندیی نێودەوڵەتیدا، 
كە گوایە هەندێك واڵت تەنها چاكەی خۆیان ناوێت، بەڵكو چاكەی 
ئەوانی تریشیان دەوێت، ئەمە زیاتر دیدێكی ئایدیالیستیكه. ئەگەر 
ئەمه ریكا بە نموونە وەربگرین، دیدی ویڵسن بەم شێوەیە ئەژمار 
دەكرێت، هەروەها الی قوتابخانەی ترادیشیۆنیش ئەم ئارگومێنتە 
لە كاتێكدا الی ڕیاڵیستەكان هێندە جێگای  بە هێند وەردەگیرێت، 

بایەخ نییه.
دیدێكی تر بۆ دیپلۆماسی بریتییە لە دیدی جیهانی. ئەم دیدە 
ئەوە لەبەرچاو دەگرێت كە هەتا دێت دونیا تێك دەئاڵێت و دەوڵەت 
دەبێتە دەزگایەكی بێتوانا لە بینینی ڕۆڵی نوێنەرایەتی، بەڵكو دونیا 
یان جیهان خۆی وەك یەك یەكە لە گەشەدایە كە مۆدی تایبەتی 
خۆی هەیە بۆ پەیوەندیكردن. ئایا دەوڵەت چیی بەسەر دێت، ڕۆڵی 

نامێنێت یان الواز دەبێت یان دەگۆڕێت؟
گیۆرگ سۆرنسون لە كتێبی وەرچەرخانی دەوڵەتدا باس لە 
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ئەفسانەی پاشەكشێ دەكات، كە پێی وایە ڕۆڵی دەوڵەت گۆڕانكاری 
لەمیانەی  بەهێز بووبێت. بەاڵم  یان  بەسەردا هاتووە، نەك الواز 
ئەم گۆڕانكارییانەدا بوار بۆ ئەكتەرە نادەوڵەتییەكان و حكومەتە 
زیاتر  ڕۆڵی  هەتا  ڕەخساوە  جیهانییەكان  دەزگا  و  دیفاكتۆكان 
جارانی  سەروەرییەكەی  هەموو  دەوڵەت  تر،  مانایەكی  بە  ببینن. 
لە دەستدا نییه، چونكە دونیا هێندە لێكدابڕاو نییه. ئەمە بە مانای 
الوازیی دەوڵەت نایەت هێندەی بە مانای ڕۆڵی نوێی دەوڵەت دێت 
لە دونیایەكی جیاوازدا. دەرئەنجامی ئەمە ئەوەیە كە پێی دەوترێت 
لە  ڕەخساندووه،  بواری  ئاستدا  دوو  لە  نادەوڵەتی  دیپلۆماسیی 

ئاستی بان-دەوڵەت و لە ئاستی خوار دەوڵەت.
وەك  هێندە  دەبینرا،  تێپەر  دۆخێكی  وەك  هێندە  بوارە  ئەم 
زیاتر  قسەی  ئێستا  بۆیە  نەدەبینرا.  یەكجارەكی  وەرچەرخانێكی 
لەسەر هاتنەئارای دۆخی پاش-گلۆبالیستە كه  لە كاتێكدا ددان بە 
دەنرێت،  نێودەوڵەتییەكاندا  پەیوەندییە  و  دەوڵەت  گرنگیی  ڕۆڵی 
لە هەمان كاتدا جەخت لەسەر گۆڕانی بارودۆخەكە دەكاتەوە كە 
هەردوو دەوڵەت و پەیوەندییە نێودەوڵەتییەكان تێیدا دەگوزەرێن. 
پێكهاتەكانی  و  دەوڵەت  تێیدا  كە  دۆخێك  لە  بریتییە  نوێ  دۆخی 
تری نادەوڵەتی و بان-دەوڵەتی چاالكانە ڕۆڵی خۆیان دەبینن لە 
داڕشتنی ڕەهەندە كۆمەاڵیەتی و سیاسی و ئابوورییەكاندا. ئەمە 

لە ئاستی گشتی و گەردوونیدا.
بەاڵم ئەوەی زیاتر گرنگە كە جەختی لەسەر بكرێتەوە، دۆخی 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستە لە ڕووی دەوڵەت و سیستەمی ناوچەییەوە 
كە بوار دەڕەخسێنێت بۆ ڕۆڵێكی كاریگەرتری حكومەتی هەرێم و 
پەرلەمانی كوردستان. زۆربەی دەوڵەتانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست 
جۆرە  مانایەی  بەو  شكستخواردوەوە،  دەوڵەتی  خانەی  دەچنە 
دەوڵەتێكن كە ناتوانن بە ئەركە دەوڵەتدارییەكانیان هەستن بەرامبەر 
سیستەمی  ڕاستیدا  لە  كە  ئاستێك،  بە  خاكەكەیان.  و  خەڵك  بە 
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دەوڵەت لە ناوچەكەدا لە داڕووخاندایه. ئەوەی ئەمڕۆ دەبینرێت، 
ئه وه یه  كۆمەڵە ناوەندێك لە سەرهەڵداندان: ئێران، سعودیه، توركیا، 
ئیسرائیل، كە لە هەوڵی ئەوەدان چۆن قوواڵیی ستراتیژییان فراوان 
بكەن. لەمیانەی ملمالنێی ئەم ناوەندانەدا هەموو ئامرازێك بەكار 
دەبرێت. هەر یەك لەم ناوەندانە بە شێوازی جیاواز لەگەڵ كورددا لە 
پەیوەندیدان و بەهێزی و الوازییان كاریگەریی لەسەر كورد هەیه. 
هێناوەتە  گشتیی  ناسەقامگیری  دۆخێكی  ناوەندانە  ملمالنێی  ئەم 
ئاراوە لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست. لە نێو ئەم ناسەقامگیرییەدا كورد 
دەتوانێت دەربكەوێت، ئەگەر بزانێت چۆن لەگەڵ نۆرمەكانی دونیادا 
گەردوونییەكان  هێزە  ئامانجی  و  ئامانجی خۆی  بێت، چۆن  تەبا 
لەیەك نزیك بكاتەوه، هەروەها چۆن بە شێوازی نوێ دیپلۆماسی 
سەردەمی  شێوازێكی  بە  چۆن  هەموویەوە،  سەرووی  لە  بكات. 

مۆدێرن حكومڕانیی بواری سیاسی و ئابووریی خۆی بكات.
دیپلۆماسی وەك هەر بوارێكی تر، بوار و ئامرازی خۆی هەیه. 
بەم پێیە، هەر ئامرازێك وەها بكات كە دوو واڵت یان زیاتر بەیەك 
بگەن، ئەوا ئەو ئامرازە دەبێتە ئامرازێكی دیپلۆماسی. بۆیە هەمیشە 
لەگەڵ دیپلۆماسییەتدا ناوی تر دەبیستین، بۆ نموونە دیپلۆماسیی 
دیپلۆماسیی  زانست،  دیپلۆماسیی  كەلتوور،  دیپلۆماسیی  وزه، 
سەربازی یان لە دۆخی كوردیدا دیپلۆماسیی پێشمەرگە... بەم پێیە، 
دەشێت هەموو شتێك ببێتە ئامرازی دیپلۆماسی ئەگەر بتوانرێت 
بكرێتە كااڵی گوازراوە لە نێوان دوو واڵت یان زیاتر، بە ئاستێكی 
لە  جۆرێك  كە  بكات  ناچار  زیاتر  یان  واڵتە  دوو  ئەو  كە  وەها 
نزیكایەتی و تێكەڵبوون و هاوبەرژەوەندی لە نێوانیاندا بێتە ئاراوه. 
پاراستنی  وەك  تر،  بوارەكانی  بۆ  دەكات  گەشە  بوارەكە  لێرەوە 
ئاسایشی یەكتر و مۆركردنی ڕیككەوتننامه. هەروەها فاكتەرێكی 
تر كە پاڵنەرە بۆ چاالكبوونی دەزگایەكی لۆكاڵیی وەك پەرلەمان 
سنوورەی  ئەو  كاڵبوونەوەی  لە  بریتییە  نێودەوڵەتیدا،  ئاستی  لە 
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بە  جۆرێك،  بە  ناوەوەدا.  و  دەرەوه   نێوان  لە  تەقلیدی  دەوڵەتی 
هەندێك شێواز دەرەوە و ناوەوە لە دونیای ئەمڕۆدا نەماوه. دیارە 
جیهانی  ئیمپراتۆرییەتێكی  وەك  ئەمه ریكا  وەك  هێزێكی  ئەگەر 
دەرەوه،  ناوی  بە  نەماوە  تر  شتێكی  چیدی  ئەوا  بكەین،  تەماشا 
وەك نێگری و هارت لە كتێبی ئیمپایەر )ئیمپراتۆرییەت(دا باسی 
دەكه ن. ئەمڕۆ هەموو لۆكاڵێك دەخوازێت بە تامی لۆكاڵی خۆی لە 
دونیادا ئاما دەبێت بۆ ئەوەی ببێتە خاڵێكی دیار لەسەر نەخشەی 
جیهان و سوودمەند بێت لە گەشە و هاتوچۆی ئابووری لە سەر 

گۆی زەوی.

بۆچی دیپلۆماسی گرنگه؟
دیپلۆماسی لەگەڵ شەڕدا دوو ئامرازی دەست هەموو هێز و 
الیەنێكن بۆ گەیشتنە ئامانجەكانیان. كەواتە دیپلۆماسی ئەڵتەرناتیڤی 
بۆ  شەڕێك  كردووه،  شەڕی  جۆر  دوو  گەلێكە  كورد  شەڕه. 
مافەكانی لەگەڵ شەڕێك كە بەسەریدا سەپێنراوه، هەروەها شەڕی 
ناوخۆش! شەڕ لە دۆخی كورددا ئەو ئامرازە خوازراوە نییە بۆ 

گەیشتن بە ئامانجەكانی، بەڵكو ئامانجێكی ناچارییه.
بەاڵم دیپلۆماسییش ئاسان نییه. نەیارانی كورد حەز دەكەن 
هەمیشە ئامرازی كورد شەڕ بێت نەك دیپلۆماسی، چونكە شەڕ 
لە زۆربەی كاتدا بۆ كورد جەنگێكی ناهاوتا دەبێت، چونكە كورد 
ناتوانێت  ئاسانی  بە  تا  نێودەوڵەتی  سیستەمی  لە  نییە  بەشێك 

ڕەوایەتیی شەڕ و ئامرازەكانی جەنگی دەست بكەوێت.
بووە  دەوڵەت  بونیادنانی  ئامرازی  جەنگ  چۆن  وەك  بۆیه، 
بونیادنانی  ئامرازی  دیپلۆماسییش  هەمان شێوە،  بە  مێژوودا،  لە 
دەوڵەتە وەك چارلس تیللی لە مێژووی ئەورووپادا پێمان دەڵێت: 
بە تایبەت لە تێزی شەڕ دەوڵەت دروست دەكات و دەوڵەت شەڕ 
دەكات، چونكە جەنگ پێویستی بە هەوڵ و ڕێكخستن و ڕاهێنان و 
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یەكبوون و بونیادی هێز و سیستەم هەیە، لە ئەنجامدا بنەماكانی 
دەوڵەتداریی لەگەڵ خۆیدا هێناوەتە ئاراوه، بە تایبەت ئەگەر بووبێتە 
مایەی مۆنۆپۆلكردنی توندوتیژی، كە بنەما سەرەكییەكەی دەوڵەتە 
بە پێناسە بەناوبانگەكەی كۆمەڵناسی ئەڵمانی، ماكس ڤیبەر. كورد 
ئەگەر جەنگ مایەی ماڵوێرانییە بۆی، ئەوا دەبێت هێندەی جەنگ 

بایەخ بە بواری دیپلۆماسی بدات.
فێربوونی  دیپلۆماسی  ترەوە  ڕوویەكی  لە  كاتدا،  هەمان  لە 
سوودبینین.  ئامانجی  بە  دونیاوه  بە  پەیوەندیكردنە  چۆنێتیی 
فرەكردنی  و  زیاتر  چاالكبوونی  ڕێگای  لە  كوردی  دیپلۆماسیی 
لەپێناو  بكات  كەڵەكە  ئەزموون  دەتوانێت  كەناڵەكانیه وه  
دیپلۆماسیی  بوارەدا.  ئەم  نیشتمانیكردنی  و  بەدەزگاییكردن 
كێشەیەك  خاوەن  و  گەلێك  وەك  كورد  كە  بوارێكە  پەرلەمانی 
داینامیكی  پڕ  ڕوانگەیەكی  لە  ئه وه ش  دەبەستێته وه ،  دونیاوە  بە 

سەردەمییانەوه.
جگە لە ڕۆڵی نوێنەرایەتی و داكۆكی و ناساندن و بونیادی، 
لەگەڵ گۆڕانی  و  هەیە  تری  گەلێك ڕۆڵی  دیپلۆماسی  پەیوەندیی 
دونیادا هەتا دێت ڕۆڵ و بواری تری نوێی دێتە سەر. لە ڕاستیدا 
یەكێك لە پێناسە باوەكانی دیپلۆماسی بریتییە لە ئیدارەدانی گۆڕان 
یان گۆڕانكاری. لە دونیای ئەمڕۆدا شتەكان بە خێرایی ڕوو دەدەن، 
بە خێرایی دەگەن و بە خێرایی دەڕۆن. لە هەناوی ئەم خێراییەدا 
خۆت  ئامانجی  نەتوانیت  چاالك  و  چوست  و  دەستوبرد  ئەگەر 
بپێكیت، ئەوا هەر زوو دەستبەتاڵ دەبیت. ئیدارەكردنی گۆڕان لە 
دونیای ئەمڕۆدا ڕەنگە قورسترین كار بێت، چونكە هیچ ڕووداوێك 
بەم  تر.  لە جێگاكانی  دابڕاو  بدات،  دونیا ڕوو  لە جێگایەكی  نییه 
پێیە، هیچ ڕووداوێك نییە كە بەرژەوەندیی زلهێزە جیهانییەكان و 
هێزە كاریگەرە ناوچەییەكانی تێدا نەبێت، یان هەوڵ نەدرێت لە الی 
ئەوانەوە بەكار ببرێت. چونكە بە هۆی گەشەی تەكنەلۆجیاوه، هەم 
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ڕووداوەكان دابڕاو نین و هەم بەكاربردنیان.
بەم پێیە دیپلۆماسی، یەكەم پرۆسەیه، دووەم، پەیوەندیگەرایی 
فرەئاستییەی  و  فرەڕەهەندی  ئەم  ئاسانه.  سێیەم،  سیاسییانەیه، 
دیپلۆماسیی  دەنێت  ناوی  وایزمان  ئەمڕۆدا  لە  دیپلۆماسییە 

پۆلیالتراڵیزم  یان فرەالیەنی.

دیپلۆماسیی پەرلەمانی چۆن بەرجەستە دەبێت؟
یەكەم لە ئاستی دەزگادا، پەرلەمان دەتوانێت لە دیپلۆماسیی 
و  ڕێككەوتن  واژۆكردنی  ڕێگای  له   بێت  بەشدار  پەرلەمانیدا 
ڕێگای  لە  دەتوانێت  پەرلەمان  هەروەها  نێودەوڵەتییەكان.  بڕیارە 
تایبەت  لیژنەی  بوونی  پرسیاركردن،  وەك  خۆیەوە  ئامرازەكانی 
بە بواری دیپلۆماسیی پەیوەندیی دەرەوە، كە لە كەیسی كورددا 
لە  هەروەها  لێی،  بێت  بەشێك  كوردییش  ڕەوەندی  دەشێت 
لە پرۆسەی  ڕێگای ڕێگەپێدان و ڕێگرییەوە دەتوانن بەشێك بن 
بەڕێوەچوونی دیپلۆماسی. هەروەها هەندێك بوار هەن كە كاری 
چاودێری،  یاسا،  داڕشتنی  بوودجە،  وەك  پەرلەمانن،  سەرەكیی 
هەبێت.  دیپلۆماسییان  و  دەرەكی  ڕەهەندی  هەموویان  دەشێت 
ئەو  هەموو  نییە،  ناوخۆیی  پرسێكی  تەنها  بوودجە  نموونە،  بۆ 
بە  بكەن،  كوردستاندا  لەگەڵ  بازرگانی  دەیانەوێت  كە  واڵتانەی 
چونكە  دەكەن؛  بوودجە  پالنی  و  بوودجە  تەماشای  بایەخەوە 
و  نێودەوڵەتانن  سەرەكیی  هەرە  پرسێكی  بازرگانی  و  ئابووری 
باڵوێزخانە و قونسڵگەرییەكان بەشی ئابوورییان یەكێكە لە هەرە 

بەشە چاالكەكانیان.
دووەم، لە ئاستی دیپلۆماسیدا بە گشتی چوار بوار هەن كە 

پەرلەمان دەتوانێت كاری دیپلۆماسییان تێدا بكات.
یەكەم، دیپلۆماسیی دووالیەنە. ئامانج لەم جۆرە لە دیپلۆماسی، 
پەرەدانە بە پەیوەندیی نێوان پەرلەمانی كوردستان و پەرلەمانێكی 
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ئەم  نیشتمانی.  یان  پەرلەمانی هەرێمە  تر  پەرلەمانەكەی  ئایا  تر، 
پەیوەندییە  جۆرە  ئەم  بایالتراڵ.  دەوترێت  پێی  گشتی  بە  جۆرە 
كردنەوەی دەرگایە بۆ كورد هەتا لە دۆخی قەیران و ملمالنێشدا 
بتوانێت دەریچەیەكی هەبێت. چونكە پەرلەمان بە سروشتی خۆی، 
لە هەر كوێی دونیا بێت، كۆكەرەوەی جیاوازەكانە، بۆیە هەمیشە 

دەرفەتی ئەوە دەبێت كە پەیوەندی دروست بكرێت.
دووەم، دیپلۆماسیی مەڵتی-التراڵ، یان فرەالیەنی. ئەم جۆرە 
پەیوەندیی  بە  پەرەدان  و  دروستكردن  لە  بریتییە  دیپلۆماسییەتە 
پەرلەمان بە دەزگا و ناوەندە نێودەوڵەتییەكانەوە، وەك پەرلەمانی 
ئەورووپا، ناتۆ، هەروەها لەگەڵ ناوه ندە پەرلەمانییە جیهانییەكانی 
ئەم  گشتی،  بە  نێودەوڵەتییەكان.  پەرلەمانە  ئەنجوومەنی  وەك 
دەبڕێن  ڕێوە  بە  پەرلەمانەوە  سەرۆكی  الیەن  لە  پەیوەندییانە 
ئاستی  لە  هەروەها  لەگەڵیدا.  پەرلەمانی  شاندێكی  بوونی  لەگەڵ 
بۆ  جیاوازدا؛  ئاستی  لە  هەیە  پەرلەمانی  كۆبوونەوەی  هەرێمیدا 
كۆبوونەوەی  یان  پەرلەمانەكان،  سەرۆكی  كۆنفرانسی  نموونە، 
لیژنەی پەیوەندییەكانی دەرەوە، بە تایبەت لە هەندێك بواری بان-
پێویستییەكی  مرۆڤ.  مافی  و  ئاسایش  تیرۆر،  وەك:  نیشتمانیدا، 
زۆربەی  ئەندامی  ببێتە  كوردستان  پەرلەمانی  كە  هەنووكەییە 
ڕێكخراوە پەرلەمانییەكانی دونیا. ئەندامێتی دەرفەتی زۆر دروست 
و  ئەزموون  گۆڕینەوەی  و  هەماهەنگی  و  پەیوەندی  بۆ  دەكات 

زانیاری و ڕاهێنان و زۆر بواری تر.
لە ئاستێكی تایبەتدا، پەرلەمانی كوردستان دەتوانێت چەندین 
گرووپی تایبەت دروست بكات لە ئاستی ناوچەیی و جیهانیدا. بۆ 
تر.  واڵتانی  كوردستانییەكانی  پەرلەمانە  ئەندام  گرووپی  نموونە، 
پەرلەمانی كورد و كوردستانی  ئەندام  دونیا  لە چەندین واڵتانی 
هەن، دەتوانرێت گرووپێكی تایبەتیان بۆ دروست بكرێت و دیداری 
ئەوانەوە  ڕێگای  لە  چونكە  بدرێت.  ئەنجام  لەگەڵدا  سااڵنەیان 
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لیژنەكانی ئەو واڵتانەدا  لەگەڵ پەرلەمان و  دەتوانرێت پەیوەندی 
دروست بكرێت. ئەمە سەرباری ئەو تەقیلدە باوەی كە گرووپی 
هاوڕێیەتی و دۆستایەتیی پەرلەمانی دروست دەكرێت كە ئێستا 
لە چەند واڵتێك هەیە. پەرلەمان جگە لە ئاستی دەزگایی، هەروەها 
دەتوانێت لە ئاستی پرس و قەیرانەكاندا گرووپ و پەیوەندیی هەبێت؛ 
نەخۆشییەكان،  ئاسایش،  مافەكان،  ژینگە،  وزە،  وەك  پرسەكانی 
كۆچ و زۆر بواری تر دەتوانرێت پەیوەندی و گرووپی تایبەتیان 

بۆ دروست بكرێت.

بۆچی پەرلەمانی كوردستان دەبێت لە ڕووی دیپلۆماسییەوە چاالك بێت؟
دیپلۆماسییەت  لەسەر  قسە  دەبێت  پرسیارە  ئەم  بۆ وەاڵمی 
نێودەوڵەتی، هەروەها چۆن  و  دەوڵەتی  بكەین، وەك ڕشتەیەكی 
ناوەندێكی  بۆ  بواری  و  كردووە  گەشەی  نوێ  دیپلۆماسییەتی 
لە  بتوانێت  كە  پەرلەمان ڕەخساندووە  نادەوڵەتی وەك  ناوچەیی 
ڕووی دیپلۆماسییەوە چاالك بێت. كەواتە ئارگومێنتی ئێمە ئەوەیە 
كە پەرلەمانی كوردستان، وەك پەرلەمانێكی هەرێمی، بە گۆڕانی 
شێوازی پەیوەندی و دیپلۆماسی لە جیهاندا، لەگەڵ فرەچەشنبوونی 
لە  گوزارەكردن  شێوازەكانی  و  دیپلۆماسییەت  ئەكتەرەكانی 
بێت،  دیپلۆماسی  ئەكتەرێكی  دەتوانێت  هەر  نەك  دیپلۆماسییەت، 

بەڵكو لە زۆر ئەكتەرەكانی تر، زەمینەی لەبارترە.
كە  ئاراوە  هاتوونەتە  نوێ  ڕەهەندی زۆری  كاتدا  هەمان  لە 
و  پتەوكردن  لە  بدات  پێ  پەرەیان  دەتوانێت  پەرلەمان  دەزگای 
چاالككردنی دیپلۆماسییەكی دەزگایی نیشتمانی، لە ژێر ڕۆشنایی 
بیستویەكدا،  سەدەی  لە  دیپلۆماسی  بواری  بەردەوامی  گەشەی 
و  ئابووری  و  یەكەیی  و  سیستەمی  گۆڕانكارییە  لەمیانەی 

تەكنەلۆجی و مەعریفییەكاندا.
پەرلەمان دەبێت چاالك بێت، چونكە هەڵگری كۆمەڵێك بەهایە 
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كە لە ناوەندە دیپلۆماسییەكاندا سەنگی دەداتێ، ئەم بەهایانە وەك: 
جیاوازەكان،  پێكەوەبوونی  دیموكراسی،  خەڵك،  نوێنەرایەتیی 

ئینكلیوسیڤ.
دیپلۆماسیدا  كایەی  نێو  لە  پەرلەمان  كاتدا  هەمان  لە 
دەستكراوەترە، چونكە ڕاستەوخۆ جێبەجێكەر نییە. ئەم دوورییە 
بواری زیاتر دەكاتەوە كە بە شێوازێكی هێمنتر و فشاری كەمتر 

كاری دیپلۆماسی بكرێت.
دیپلۆماسی  كاری  بە  تایبەتەكان  دەزگا  دیپلۆماسیی  ئەگەر 
تەنها لە هەناوی پەیوەندییەكانی دەرەوە و دەسەاڵتی جێبەجێكردندا 
لە  بكات  فشار  پاشەوە  لە  دەتوانێت  پەرلەمان  ئەوا  دەمێنێتەوە، 

خزمەتی ئەم پرۆسەیەدا.

دەرچوون لە تەوقی جوگرافیا
لە  بریتییە  دیپلۆماسی  گرنگەكانی  ڕەهەندە  لە  تر  یەكێكی 
ڕێگایەك بۆ دەرچوون لە تەوقی جوگرافیا. هەرێمی كوردستان لە 
جێگایەكی داخراودایه، هیچ بەندەرێكی لەسەر دەریا نییه. ئەم دۆخه  
لە زۆر ڕووەوە بووەتە هۆی الوازیی پێگەی كورد. كورد بە هۆی 
ئەم دۆخە الندلۆكە جوگرافییەوە هەمیشە وابەستەیە بە پەیوەندی 
لەگەڵ یەكێك لە واڵتانی دراوسێ. لەبەر كۆمەڵێك هۆكار، ئەم جۆرە 
پەیوەندییە هەتا ئەمڕۆ پەیوەندییەكی ئاسان نەبووه، لە نێوانیاندا 
ئامانجی هاوبەشی واڵتانی ئیقلیمی لە بەپەراوێزهێشتنەوەی كورد 
لە ناوچەكەدا. دیپلۆماسی تەنها ڕێگایە بۆ دەرچوون یان زاڵبوون 
بە  دیپلۆماسی  پەیوەندیی  بوونی  گەورەیەدا.  ڕێگرە  ئەم  بەسەر 

دوو ڕێگا كاریگەریی لەسەر شكاندنی ئەم تەوقه هەیە.
یەكەم، لە ڕێگای دروستكردنی پەیوەندی لەگەڵ دراوسێكاندا، 
كە  دەرەوەدا  لەگەڵ  پەیوەندی  دروستكردنی  ڕێگای  لە  دووەم 
هەیە.  دراوسێكاندا  لەگەڵ  پەیوەندی  لەسەر چۆنێتیی  كاریگەریی 
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بێت،  باش  دەرەوەدا  لەگەڵ  پەیوەندیی  كوردستان  هەرێمی  هەتا 
پێچەوانەوه،  بە  دەبێت.  باشتر  لەگەڵ دراوسێكانیشیدا  پەیوەندیی 
هەتا پەیوەندیی لەگەڵ دەرەوەدا خراپ بێت دابڕاو بێت لە دونیای 
دەبێت.  الواز  درواسێكانیشیدا  لەگەڵ  پەیوەندیی  ئەوا  دەرەوە، 
واڵت و هەرێمە الندلۆكەكان دەبێت هەوڵی دیپلۆماسیی زیاتر و 
چڕتر بدەن، چونكە دۆخی الندلۆك، ڕاپۆرتەكانی ئای ئێم ئێف و 
دەروازە  نەبوونی  كە  دەكەن  ئەوە  بۆ  ئاماژە  نێودەوڵەتی  بانكی 
جیهانی،  بازاڕی  یان  دەریا،  سەر  بۆ  ڕاستەوخۆ  شێوەیەكی  بە 
كاریگەریی نەرێنیی هەیە لە چۆنێتیی گەشەی دەزگا و سیستەمی 

حكومڕانی لە واڵتە داخراوەكاندا.
ڕەهەندێكی تری دیپلۆماسی بریتییە لە ناسنامه. هیچ گەلێك 
خاوەن  ئەگەر  تۆكمە  دیپلۆماسییەكی  جۆرە  هیچ  خاوەن  نابێتە 
ناسنامەی خۆی نەبێت. ناسنامە بە گشتی دوو ئاستی هەیه، تۆ 
تۆ  دەبینێت. هەروەها  تۆ چۆن  تر  ئەوی  لە الیەك،  كێیت،  خۆت 
یان  دراوسێ  ئەویتری  چەند  ئەویتردا،  بەرامبەر  لە  كێیت  خۆت 
خۆت  چۆن  بیت؟  كێ  تۆ  ئەوەی  لەسەر  هەیە  كاریگەریی  بیانی 
دەخوازیت خۆت كێ بێت بەبێ ئەویتر؟ هیچ گەلێك بەبێ ئەویتر 
چ  دەبێت  ئەویتردا  لەگەڵ  پەیوەندی  لە  ئایا  كەواتە  نییه.  بوونی 
ڕەفتارێك بگۆڕێت بۆ ئەوەی، ئەوەی دەیخوازێت بە دەستی بهێنێت. 
ئایا  بگۆڕێت؟  ناسنامە  دەبێت  بگۆڕێت،  هەڵسوكەوت  دەبێت  ئایا 
پەیوەندی لەگەڵ ئەویتردا پرۆسەیه، یان دەرفەت؟ بە مانایەكی تر، 
ئایا پەیوەندیی سەقامگیر بوونی هەیه، یان پەیوەندییەكان هەمیشە 

لە ناسەقامگیری و هەڵبەزودابەزدان؟
گشتی  دیپلۆماسیی  كە  پەرلەمانی  دیپلۆماسیی  كورد،  بۆ 
دەگرێت،  لە خۆی  نیشتمانی  و  دەزگایی  نوێ و  و  كەلتووری  و 
گرنگترین بوارە كە هاوكاریی دەكات بۆ دەستكردن بە بونیادنانی 
بێت  هاوكاری  كە  سەردەم،  گەردوونیی  تۆكمەی  ناسنامەیەكی 
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ئەگەر  سەردەمییانه.  دیپلۆماسیی  پەیوەندییەكی  هێنانەئارای  لە 
پێناسەی باوی دیپلۆماسیی كەلتووری وەربگرین، ئەوا بریتییە لە 
گۆڕینەوەی بیر و زانیاری و بەها و سیستەم و كەلەپوور و باوەڕ 
و الیەنەكانی تری كەلتوور بە ئامانجی بونیادنانی لێكگەیشتنێكی 
بنەمای  پێكهاتە ژیارییەكانی خەڵكێك  پێیە، هەموو  بەم  هاوبەش. 
گەلێكی  لەگەڵ  گەلێكە  خۆناسینی  و  لێكگەیشتن  و  پێكەوەگرێدان 
تردا. ناسنامەی كورد مێژوو و جێگا و سەربوردە و توانا و ژیاری 
كورد و كوردستان دیاری دەكەن. گەالن بەپێی دیدی كیسنجەر 
گیرۆدەی دیرۆك و جێگاكانیانن، ئەركی دیپلۆماسی ئەوەیە كە لەم 

قەدەرە ڕزگاریان بكات.

قەیرانەكانی دیپلۆماسیی كوردی
لە  بەشێكی  الوازه.  و  ئاڵۆز  كوردستان  جیۆپۆلەتیكی 
بەشێكیشی  عەرەبی،  جیهانی  لە  بەشێكی  ناتۆدایه،  جیۆپۆلەتیكی 
لە ئێران. دەكرێت هەریەك لەم بەشانە وەك قوواڵیی ستراتیژیی 
پێگەیەكی  كوردستان  ئەگەر  ئەمە  ببینرێت،  كوردستان  هەرێمی 
بێت،  الواز  كوردستان  ئەگەر  پێچەوانەوە،  بە  هەبێت.  بەهێزی 
بەكار  فشار  وەك  كوردستان  تری  پارچانەی  لەم  هەریەك  ئەوا 
كورد  دەگۆڕێت.  خێرایی  بە  جیۆپۆلەتیكە  ئەم  ئێستا  ده هێنرێن. 
هێشتا  بەاڵم  ناوچەكەدا.  لە  ئەكتەر  و  هێز  دەبنە  زیاتر  و  زیاتر 
عەقڵی جیۆپۆلەتیكیی كوردستان الوازه، هێشتا وێنای هیچ جۆرە 
پەرتبوون  و  ترس  زیاتر  بەڵكو  نییه.  پێكەوەبوونێك  و  یەكبوون 
و  تۆكمە  هێزێكی  بە  كورد  بوونی  بۆ  دەرفەتە  كاتێكدا  لە  هەیه. 
خۆی  لە  زیاتر  كەس  هەموو  لە  كورد  كاتدا  هەمان  لە  گەوره، 
دەترسێت. ئەمە هەموو لەبەر ئەوەی هێشتا تێڕوانین بۆ سیاسەت 

بە پێوەرەكانی سەدە ناوەندییەكانه.
دیپلۆماسیی كورد لە قەیراندایه. كرۆكی سەرەكیی ئەم قەیرانە 
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تۆڕێك  كە  بێت  ناوەندە  ئەو  دەتوانێت  پەرلەمان  پەرتەوازەییه. 
بیانكاتە  لەیەكترترسان،  لەبری  و  بهێنێت  پێك  جیاوازانە  ئەم  بۆ 
كوردییەكاندا  هێزە  نێوان  لە  هێشتا  هێز.  پێكەوەبوونی  بونیادی 
بۆ  ئاراوه.  نەهاتووەتە  نیشتمانی  هێزی  بەرهەمهێنانی  هونەری 
ئەوەی هێز بەرهەم بهێنرێت، دەبێت سەرجەم توخمەكانی لە واڵتدا 
گەشەیان پێ بدرێت. توخمەكانی هێز بریتین لە مێژوو، جوگرافیا، 
لە  دەبینرێن.  نەگۆڕەكان  توخمە  وەك  كە  كەلتوور،  دیموگرافیا، 
هەمان كاتدا توخمە گۆڕاوەكان بریتین لە توانای ئابووری، توانای 

تەكنەلۆجی و توانای سەربازی.
بە  پەیوەندییان  لەم توخمانەی هێز بە جودا  دیارە هەریەك 
دیپلۆماسییەوە هەیه، هەروەها هەموویان پێكەوه، ئەگەر بتوانرێت 
نیشتمانی  هێزی  سەرچاوەی  دەبنە  ئەوا  بدرێن،  گرێ  پێكەوە 
هەریەك  دیارە  دیپلۆماسییه.  پەیوەندییەكی  هەر  بنەمای  كە 
بە  دراوە  گرێ  و  ئاڵۆز  بوارێكی  هێز  پێكهێنەرەكانی  توخمە  لە 
ئێمە  نەتەوەیەك.  كۆمەڵی  و  تاك  توانای  و  هەڵسوكەوت  جۆری 
لێرەدا ناتوانین بە جودا باس لە پەیوەندیی كەلتوور و دیپلۆماسی 
و  پێگە  و  ئابووری  و  وزە  لە  باس  ناتوانین  هەروەها  بكەین، 
دیارە  دیپلۆماسییه وه .  لەقاڵبدانی  بە  پەیوەندیدا  لە  بكەین  باوەڕ 
وەك هەمیشە چەندێك ناسینی ئەم توخمانەی هێزی خود گرنگە، 
گرنگە، چونكە وەك  هێندە  ئەویتریش  هێزی  توخمەكانی  ناسینی 
ناسینی  بۆیە  پەیوەندیگەرایه،  كارێكی  دیپلۆماسی  دەردەكەوێت، 
ئەویتر دەبێتە هۆی باشتر پەیوەندیكردن و سوودبینینی هەردوو 

ال.
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سیستەمی ناوچەكە و كورد 
سیستەم.  خەسڵەتەكانی  لە  یەكێكە  ڕێكخستن  یان  ئۆردەر 
بەرژەوەندیی  كۆمەڵێك  بنەمای  لەسەر  دەتوانن  واڵت  كۆمەڵێك 
بۆ  دەتوانن  پێكەوە  كە  بخەن  ڕێك  ئۆردەر  لە  هاوبەش جۆرێك 
یەكتری دەستەبەر بكەن. لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا، بە تایبەت لە 
نێوان ئەو واڵتانەی كە كوردیان بەسەردا دابەش كراوه، نەیارێتیی 
كورد بووە بە یەكێك لەو بەرژەوەندییە هاوبەشانە كە ئەم واڵتانە 
لە نێوان خۆیاندا لەسەری كۆك دەبن. لە ئەنجامدا پێكەوەبوونێك لە 
دیپلۆماسیی نەیارێتیی كورد لە نێوان ئەم واڵتانەدا سەرهەڵدەدات. 
بە  واڵتێك  هەر  كاتێك  نییه،  ئاسان  ڕێكخستنە  ئەم  تێكشكاندنی 
لە  ئەگەرچی  بكات.  كورد  نەیارێتیی  كە  دەزانێت  خۆی  قازانجی 
هێزێكی  پشتیوانیی  ناوچەكە  واڵتانی  كە  داوە  ڕووی  مێژوودا 
ئەنجامدا  لە  بەاڵم  تری دراوسێ،  بە واڵتێكی  كوردی دەكەن دژ 
ئامانجەكانی،  بە  كورد  گەیشتنی  بۆ  نەبووە  پشتیوانی  هەرگیز 
بەڵكو تەنها وەك كارتێكی فشار و دەستكەوتنی دەستكەوتی زیاتر 
پێودانگی  ناوچەییه  ئۆردەرە  ئەم  واڵتانەدا.  ئەم  نێوان  لە  بووه 
نێودەوڵەتییشی هەیه. هەر واڵتێك لە دونیادا پرینسیپی سەرەكیی 
بكات.  دابین  خۆی  بۆ  زیاتر  بەرژەوەندیی  چۆن  ئایا  كە  ئەوەیە 
لەم ڕوانگەیەوه، كاتێك پشتیوانیی كورد دەكرێت كە بەرژەوەندیی 
نەیارانی كورد كەمتر بێت یان نەبێت. ئەمە لە پرۆسەی ددانپێدانانی 
دێتە  )فەرەزیەتەوه(  هایپۆسیستەوە  ڕووی  لە  كوردیدا،  دەوڵەتی 
ئاراوه. واڵتێك كاتێك پشتیوانیی دەوڵەتی كوردی دەكات كە ئەو 
پشتیوانییە زیان بە بەرژەوەندییەكانی نەگەیەنێت لەگەڵ واڵتانێك 
كە نەیاری دەوڵەتی كوردین. ئەمە بە تایبەت بۆ واڵتانی ناوچەكە 
بۆ  تر،  مانایەكی  بە  كراوه.  دابەش  بەسەردا  كوردستانیان  كە 
بیانەوێت پشتیوانیی  كاتێك  ئەمه ریكا،  فەڕەنسا،  ئەڵمانیا،  نموونە، 
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دەوڵەتی كوردی بكەن، بەاڵم ئەو پشتیوانییەیان ببێتە هۆی زیانی 
ئابووری و سیاسی لەگەڵ ئەو واڵتانەی كە دژ بە دەوڵەتی كوردین 
)ئەو واڵتانەی كە كوردیان بەسەردا بەش كراوە( ئەوا هەر زوو 

پاشەكشێ دەكەن.
چۆن دەتوانین لەم تۆڕی جاجۆڵكەیە دەربچین؟ دیپلۆماسیی 
ڕۆژهەاڵتی  سیاسی  سیستەمی  ڕێگایانه.  لەو  یەكێكە  پەرلەمانی 
دەرفەتێکە  وەك  ناوچەکەدا  لە  دەوڵەت  قەیرانی  و  ناوەڕاست 
پەرلەمانی  هەروەها  ناوەڕاستدا.  ڕۆژهەاڵتی  لە  پەرلەمان  بۆ 
کوردستان وەک پەرلەمانێکی هەرێمی دەزگایەكی دەگمەنه  ئەوەی 
ببینێت.  پەرلەمان  ڕاستەقینەی  ڕۆڵی  كە  پەرلەمانێكە  دەگمەنترە، 
باشترین پەرلەمان دەكرێت پەرلەمانی واڵتانی وەك كوێت، لوبنان 
لە  بگرین  بەدەر  توركیا  و  ئیسرائیل  ئەگەر  ئەمە  بن،  ئوردن  و 
و  سیستەم  و  پێگە  خاوەن  هەردوو  چونكە  ناوچەكه،  نەخشەی 

كەلتووری جیاوازن.
ناوچەكه  تری  واڵتانی  لە  زۆرێك  بۆ  پێوەرە  ئەم  هەروەها 
ڕاستە. بە مانایەكی تر، بااڵترین ئاستی دیموكراسی لە ناوچەكەدا 
نییە  خراپ  ئاستێكی  نیمچەدیموكراسی  نیمچەدیموكراسییه. 
بە خۆی  بدرێت گەشە  پێ  نەكرێت و ڕێگەی  لێ  ڕێگریی  ئەگەر 
دیموكراسیدا  كایەی  ناو  لە  پەرلەمان  سروشتی  چونكە  بدات. 
لە  كە  پەرلەمانەیە  ئەو  زیندوو  پەرلەمانی  زیندوێتی.  لە  بریتییە 
لەپێناو  حكومەتدا  و  خەڵك  لەگەڵ  ڕاستەقینەدایە  پەیوەندییەكی 
دابینكردنی پێداویستییە ژیاری و ژیانییەكان بە ئاست و شێوازی 
ئارادا  لە  دیموكراسی  ئەگەر  هەبێت  ناتوانێت  پەرلەمان  باشتر. 
نەبێت. پەرلەمانی تاك حیزبی و نادیموكراسی هەیه، بەاڵم ئەوە 
قسەكردنه،  پەرلەمان  ڕۆڵەكانی  لە  یەكێك  ئەگەر  نییه.  پەرلەمان 
نابێت  ئەوا قسەكردن بوونی  فەڕەنسییەكەی وشەكه،  مانا  بەپێی 
لە  جیاواز  بەرژەوەندیی  و  جیاواز  دیدی  و  جیاواز  ڕای  كاتێك 
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ڕەنگی  كۆمەڵگا  زیندووی  نموونەی  وەك  پەرلەماندا  هۆڵی  ناو 
نەدابێتەوه. دۆخێكی وەها كاتێك دێتە ئاراوە كە ئازادی بەرقەرار 
بێت و زانیاری لە كۆمەڵگادا بگاتە دەست هەموان. بەاڵم سەرباری 
ئەمانە، پێویستە ڕیكخستن و ڕێكخراوی هەبێت لە شێوەی حیزب 
یان هەر شێوازێكی تری مۆدێرن كە نوێنەری دید و بەرژەوەندییە 
جیاوازەكانی كۆمەڵگا بن. هەرچەندە دەبێت ئاماژە بۆ ئەوە بكەین 
بوارەدا  لەم  مایەر  پیتەر  قەیراندایه.  لە  حیزبی  دیموكراسیی  كە 
نێگەتیڤی  لە دۆخی  مایەر باس  ناوازەی كردووە.  هەندێك كاری 

پارتی سیاسی دەكات لە ناو كایەی سیاسەتدا.
دۆخی ئەمڕۆی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست، كە دۆخی داڕووخانە 
لە زۆر بواردا، بە تایبەت لە بواری دەوڵەتدا، زەمینە دەڕەخسێنێت 
بۆ سەرهەڵدانی هێزەكانی ناو كایەی دەوڵەت. دەوڵەتی ڕۆژهەاڵتی 
لە  بووە  وەها  دیوارێك  وەك  كە  دەوڵەتێكە  جۆرە  ناوەڕاست 
نێوان كۆمەڵگا و دونیادا. بە ڕووخانی ئەم دیوارە، كۆمەڵگاكانی 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بەرەو ڕووی دونیا دەكرێنەوه. دیارە ئەم 
كرانەوەیە كرانەوەیەكی نێگەتیڤه، چونكە كرانەوەیەكە لە ئەنجامی 
و  توانا  بەدەستهێنانی  ئەنجامی  لە  نەك  داڕووخان،  و  شكست 

كارابوون.
شكستی دەوڵەت لە عێراق ڕێخۆشكەرە بۆ ئەوەی هەرێمی 
لە  پەرلەمانی كوردستان  پارادیپلۆماسی و  لە ڕێگای  كوردستان 
ڕێگای دیپلۆماسیی پەرلەمانییەوە زیاتر ئامادەیی و سەنگی خۆیان 

لە دونیادا بسەپێنن.
ئەم دۆخە ئاڵۆزە، بە تایبەت قسەی زۆر لە بەئەفریقاییبوونی 
بێتوانایی  یانی  بەئەفریقاییبوون  هەیه.  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی 
بونیادیی دەوڵەت بۆ گەڕانەوە یان گەیشتن به  دۆخی یان ئاستی 
به   دەبێت  چارەسەرەوە  دەزگایەكی  لە  دەوڵەت  لێرەوە  دەوڵەت. 
ڕۆژهەاڵتی  بەئەفریقاییبوونی  قەیران.  سەرچاوەی  دەزگایەكی 
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ناوەڕاست واته  بوونی توندوتیژی بە مۆد، بە شێوازی هەرە باوی 
مرۆڤی  بەرهەمهێنانی  ئەمە  دەرئەنجامی  هەروەها   ، حوکمڕانی 
سەرەكیی  خەسڵەتێكی  بێالنەیی  و  ئاوارەبوون  ئەمڕۆ  بێالنه یه . 
گرووپی  سەرهەڵدانی  تر  خەسڵەتێكی  ناوەڕاسته.  ڕۆژهەاڵتی 
توندڕەو و توقێنەرە، وەك شێوازی حكومڕانی كە لەسەر هەڵپە 
و پەالمار و تااڵنی دەژین. ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست، وەك ئەفریقا، 
هەتا ئێستا جگە لە تااڵنی، هیچ مۆدێلێكی تری سیستەمی ئیدارەی 
چونكە  مەترسییە،  كاتێكدا  لە  ئەمە  نەدیوه.  خۆیەوە  بە  سامانی 
ئێمەش زۆربەی ئەم خەسڵەتانەمان تێدایه، لە هەمانكاتدا دەرفەتە 

بۆ ئەوەی جودا بین.

دیپلۆماسیی پەرلەمانی چییه؟
بەاڵم سەرباری  نوێیه،  دیاردە  پەرلەمانی وەك  دیپلۆماسیی 
بۆ  دەیگەڕێننەوە  هەندێك  هەیه.  درێژی  مێژوویەكی  ئەوە، 
سەردەمی ڕۆمانەكان. ئەندامانی سێنەتی ئیمپراتۆرییەتی ڕۆمانی 
بە تایبەت هەردوو ڕۆڵی ئاشتیكەر و جاردەڕی شەڕیان گێڕاوه. 
ئەمە له  سەردەمی فلیپی پێنجی ماسادۆنی لە ساڵی 20٥ی پێش 
زاییندا ڕووی دا. دیپلۆماسیی پەرلەمانی زاراوەیەكی تایبەتی هەیە 
كە پێی دەوترێت پارلۆماسی. هەندێك لێكۆڵەر كاری دیپلۆماسیی 
پەرلەمان بەسەر دوو تەوەرەدا دابەش دەكەن: یەكەم لە ناوەوەی 
وەك  پەرلەمانی  دیپلۆماسیی  واڵت.  دەرەوەی  لە  دووەم  واڵت، 
كاری  بە  پەرلەمان  هەستانی  لە  بریتییە  دیارە،  ناوەكەیدا  لە 
دیاردەیە،  ئەم  بۆ  سەرەتایەك  ڕەنگڕێژكردنی  بۆ  دیپلۆماسی. 

سوود لە توێژینەوەیەكی نۆربێرت گۆتز وەردەگرین.
الی گۆتز زۆر جار دیپلۆماسیی پەرلەمانی وەك ناونیشانێك 
كارێكی  كاتێك  پەرلەمان  بە  سەر  كەسێكی  بۆ  ده هێنرێت  بەكار 
ڕابی ڕەی، سەرۆكی خانەی دووەمی  بەپێی  ده كات.  دیپلۆماسی 
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مانای  بە  دەشێت  پەرلەمانی  دیپلۆماسیی  هیندی،  پەرلەمانی 
بە  بێت،  دیپلۆماسی  كاری  بە  پەرلەمان  ئەندامانی  هەستانی 
شێوەیەكی ڕاستەخۆ، وەك دیپلۆمات، یان پەرلەمان بە شێوەیەكی 
چاالك بەشدار دەبێت لە داڕشتنی سیاسەتی دەرەوەدا. لە دۆخی 
دەستەی  و  پەرلەمان  سەرۆكی  كەسی  دەشێت  كوردستاندا 
سەرۆكایەتی كاری دیپلۆماسیی ڕۆژانە بكه ن، كە ئێستا لە ڕێگای 
سەردانی نوێنەرانی واڵتانی تره وه  ڕوو دەدات. بەاڵم هاتنی شاند 
و دیپلۆماتكار بۆ گەیاندنی پەیام یان دەستكەوتنی زانیاری، تەنها 
نە  ئاراوه،  دەهێنێتە  پرۆسە  نە  دیپلۆماسییه.  كاری  الیەنی  یەك 
مانا  بە  سیاسەتكردنە  نە  پەیوەندیگەرا،  ڕێگای  لە  پێكەوەگرێدان 
مۆدێرنەكەی. پەرلەمان لە كوردستان وەك دەزگایەك دەتوانێت و 
پێویستە كاری دیپلۆماسی بكات، چونكە دیپلۆماسیی گشتی تەنها 
لە ڕێگای پەرلەمانەوە فەراهەم دەبێت، هەروەها لە دۆخی ئێستای 
كوردستاندا دیپلۆماسیی دەزگایی، كە بنەمای هێنانەئارای پرۆسەیە 
لە پەیوەندیی دیپلۆماسیدا، تەنها دەتوانرێت لە ڕێگای پەرلەمانەوە 
فەراهەم بكرێت. لە الیەكی ترەوە، لەبەر گرنگیی پێگەی پەرلەمان 
وەك ناوەندێك كە سیمبولە بۆ دەسەاڵتی خەڵك و دیموكراسی و 
شەرعییەت، چاالكبوونی ئەم دەزگایە دەبێتە هۆی بەخشینی ڕووی 
دیموكراسیبوون و شەرعیبوون و نوێنەرایەتیكردنی خەڵك، كە لە 
جوگرافیایەكی سیخناخ بە دیكتاتۆری لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا، 
ئەنجامدا  لە  كە  دەبێت  سەرنجڕاكێش  و  دەگمەن  دیاردەیەكی 
هەروەها  و  كوردستان  بۆ  دەبێت  بەهێز  ڕەمزیی  سەرمایەیەكی 
كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  دیپلۆماسیی  تۆكمەی  پشتیوانێكی 

دەبێت كە خۆی لە شێوازی پارادیپلۆماسیدا ده  بینێتەوه.
یەكێكی تر لە گرنگییەكانی بەشداریی چاالكانەی پەرلەمان لە 
لەبەرچاوگرتنی  و  دایەلۆگ  بوونی  لە  بریتییە  دیپلۆماسیدا  كاری 
بەرژەوەندیی زیاتر لە الیەنێك پێش بڕیاردان، بۆ ئەم مەبەستە، 



210

نموونەی پورتوگال دەهێنرێتەوه.
سەدەی  حەفتاكانی  لە  دیكاتۆری  لە  ڕزگاربوونی  پاش 
ڕابوردوودا، پورتوگال ئەو ڕۆژگارە، كە ڕۆژگاری جووتجەمسەریی 
الیەنی  ئایا  دووڕێیانێك:  بەردەم  كەوتە  بوو،  سارد  جەنگی 
ڕۆژهەاڵت هەڵببژێرێت یان ڕۆژئاوا. الیەنگرانی هەردوو ال بەهێز 
بوون، لە ئەنجامدا پاش دایەلۆگ و لەیەكگەیشتن و لەبەرچاوگرتنی 
هەڵبژارد،  دیموكراسیی  سۆشیال  پورتوگال  واڵت،  بەرژەوەندیی 
كە نە ڕێگایەكی سۆڤییەتی بوو، نە ئەمه ریكایی، بەڵكو ڕێگایەكی 
ئەورووپایی بوو. بەم شێوەیە، واڵت لە دەستی زلهێزەكان دوور 
خرایەوە كە تەنها مەبەستیان بەرژەوەندیی خۆیانه. بۆ زانیاریی 

زیاتر، بنواڕە دانیال فیوت.
كاتێك  واڵت  بەرژەوەندیی  كە  دەڵێت  پێمان  نموونەیە  ئەم 
تێیدا  هێزەكانی واڵت  كە سەرجەم  بگیرێت  لەبەرچاو  دەتوانرێت 
بەشدار بن و بە بەرژەوەندیی خۆیان بزانن. ئەمە قەیرانێكی قووڵی 
لە  بەدەر  كوردی  حیزبی  كە  كوردیدا  دیپلۆماسیی  لە  ترسناكە 
چوارچێوەی یاسایی و حكومی پەیوەندیی خۆی پێك دەهێنێت، زۆر 
جاریش تەنها بۆ ئامانجی خۆی، هەروەها بە هۆی تایبەتمەندیی 
جیۆپۆلەتیكی ناوچەكەوە هەندێك جار دژ بە هێزی تری كوردی. 
مەترسییەكی  بە  كوردی  تری  حیزبێكی  كوردی  حیزبی  هێشتا 
وجودی دادەنێت بۆ سه ر خۆی. ئەمە وای كردووە كە دایەلۆگ 
لە ناو كایەی  لەیەكگەیشتن و بڕیاری نیشتمانی  وجودی نەبێت، 
ئەم  ئاسایشییه،  ڕاڕاییە  ئەم  بن.  ون  كوردیدا  حیزبی  سیاسیی 
كۆتایی  پەرلەمانییەوە  دیپلۆماسیی  ڕێگای  لە  فەنابوون  لە  ترسە 
نێوان بەها و بەرژەوەندیدا.  لە  پێ دەهێنرێت بە هاوسەنگیكردن 
دەدات،  بااڵكان  و  یۆتۆپی  بەها  بە  بایەخ  كەمتر  حكومەت  دیارە 
زیاتر سەرقاڵی ئەو كارانەیە كە لە توانایدان. بەاڵم پەرلەمان بە 
سروشتی زیاتر مەیلەو بەها یۆتۆپیاییەکانه. ئەمە زیاتر لەمیانەی 
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ئەم  هەیه.  كاریگەریی  تره وه   واڵتانی  پەرلەمانی  چاالككردنی 
ڕەهەندە بۆ كورد زیدە گرنگە، چونكە دۆخی كورد لە ڕۆژهەاڵتی 
ڕۆژهەاڵتی  دەربارەی  نوێیە  خەیاڵێكی  بە  پێویستی  ناوەڕاستدا 
ناوەڕاست. چونكە ئاشكرایە كە كێشەی كورد لە قاڵبە كۆنەكانی 

ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا چارەسەر نابێت.

سوودەكانی دیپلۆماسیی پەرلەمانی
دیپلۆماسیی پەرلەمانی كۆمەڵێك سوودی هەیە:

لە ڕێگای  دیپلۆماسی  دیپلۆماسی.  بەدەزگاییكردنی كاری  یەكەم، 
دەزگاوە تاكە ڕێگایە هەتا كورد لە گرێكوێرەی دیپلۆماسیی 
لە  بریتییە  شەخسی  دیپلۆماسیی  بكات.  ڕزگار  شەخسی 
چاالكبوونی كەسێك لە بواری دیپلۆماسیدا لە ڕێگای كێشەی 
خزمەتی  دەچێتە  كورد  كێشەی  جار  زۆر  بەاڵم  كوردەوه، 
هەمیشە  پێچەوانەوه.  بە  نەك  ئەو شەخسە،  دروستكردنی 
دیپلۆماسی  بواری  شەخسی  دیپلۆماسیی  بە  پشتبەستن 
بەرتەسك دەكاتەوە؛ پاش نەمانی ئەو شەخسە، بۆشایی و 
چاوەڕوانی  تر  جارێكی  دەبێت  كە  دەبێت  دروست  الوازی 
بكرێت هەتا شەخسێكی تر دروست بێتەوه. دەزگا دەتوانێت 
لە ڕێگای پرۆسەوه، سوود لە توانای كەسەكان ببینێت بەبێ 

ئەوەی ببێتە دەسكەالی كەسەكان.
مێژوویی  هۆكاری  لەبەر  دیپلۆماسی.  بەنیشتمانیكردنی  دووەم، 
و الوازیی نەتەوەیی بوونی كورد و دروستنەبوونی بیری 
نیشتمانی بە مانا قووڵەكەی، مەبەستمان لێرەدا پاتریۆتیكە، 
پێش-مۆدێرنه.  دیپلۆماسیی  كوردی  دیپلۆماسیی  جار  زۆر 
دیپلۆماسیی پێش-مۆدێرن نوێنەرایه تیی واڵتەكەی نەدەكرد 

لە دەرەوە، بەڵكو نوێنەرایه تیی ئەمیر و پادشاكانی دەكرد.
و  كۆندا  سەردەمی  لە  پادشا،  یان  میر  نوێنەرایەتیكردنی 
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نوێنەرایەتیی سەرۆكی حیزب لە دونیای كوردیدا لە زۆر ڕووەوە 
هاوشێوەن. لە هەردووكیاندا خەڵك و خاكی كوردستان بێنوێنەره، 
قەیرانە  ئەم  بااڵدایه.  بەرپرسی  خزمەتی  قاڵبی  لە  تەنها  بوونیان 
بە  دەرەوە  لە  هەرێم  حكومەتی  نوێنەرایەتییەكانی  سەرجەم 
دەستیەوە دەناڵێنن. ئەوان دەبێت لەژێر چاودێری پەرلەماندا بن 

هەتا ببنە نوێنەری نیشتمان و خەڵك.
سێیەم، دیپلۆماسیی پەرلەمانی و دیپلۆماسی نوێ 

فراوان  بوارەكانی  دەگۆڕێت،  شێوازی  خێرایی  بە  دیپلۆماسی   
و  چاالكبوون  دەبن.  فرەچەشن  ئەكتەرەكانی  دەبێت، 
گەشەپێدانی دیپلۆماسیی پەرلەمانی هەنگاوێكە بۆ ڕاگەیشتن 
لە  دیپلۆماسی.  دونیای  خێرایانەی  بەرەوپێشچوونە  بەم 
لە  سوود  دەتوانرێت  پەرلەمانییەوە  دیپلۆماسیی  ڕێگای 

نەرمبوونەوەی دەسەاڵت ببینرێت.
كۆمەڵێك  لەگەڵ  ئەمڕۆ  دونیا  كوێی  هەر  لە  پەرلەمان  چوارەم، 
بواردا كار دەكات كە چیدی بواری ناوخۆیی نین. بوارەكانی 
بازرگانی،  وزه،  ئاسایش،  ژینگه،  جیاوازەكان،  مافە  وەك 
جیهانی  زیاتر  و  زیاتر  دێت  هەتا  خوێندن  و  تەندروستی 
دەبن و گەشە و قەیرانیان لە جێگایەك ڕاستەوخۆ پەیوەستە 

بە گەشە و قەیرانیان لە جێگایەكی تر.
پێنجەم، گەشەپێدانی كەلتووری دیپلۆماسی. دیپلۆماسیی پەرلەمانی 
شەفافترە لە دیپلۆماسیی وەزارتی دەرەوه. وەك دەزانرێت، 
ڕێوە  بە  نهێنیدا  لە  زۆری  بڕێكی  هەمیشە  دیپلۆماسییەت 
بە  هێندە  ناتوانرێت  پەرلەمانی  دیپلۆماسیی  بەاڵم  دەچێت. 
نهێنی ئەنجام بدرێت. شەفافبوون یارمەتیی دەوڵەمەندبوون 
زەمینە  كاتدا  هەمان  لە  دەدات.  ڕەخنه  بۆ  كرانەوەی  و 
دەسازێنێ بۆ ئەوەی زانیاری بگات و كاری تیۆریی لەسەر 
پێویستی  چونكە  گرنگە،  كورد  بۆ  تایبەت  بە  ئەمە  بكرێت. 
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لە  بە بونیادنانی پیاوی دەوڵەت و دیپلۆماتكارە كە بتوانن 
لێ  داكۆكیی  گونجاو  بە شێوازی  و  بااڵ  ئاستی  لە  دونیادا 

بكەن.
دۆخی  لێكۆڵەرەوانی  ناو  لە  كە  ئارگومێنتانەی  لەو  یەكێك 
سیاسی و یاسایی هەرێمی كوردستاندا باوه، ئارگومێنتی نەبوونی 
ددانپێدانان یان ناسینەوەی نێودەوڵەتییە بۆ هەرێمی كوردستان. 
دەبێت هەرێمی كوردستان بە ئاقارێكدا بڕوات كە لە هەوڵی ئەوەدا 
ئەم  بهێنێت.  دەست  بە  جیاوازدا  ئاستی  لە  ناسینەوه   چۆن  بێت 
هەواڵنەش وا دەكەن هەرێمی كوردستان بە جۆرێك هەڵسوكەوت 
بێت. هەرچەندە  ڕێزلێگرتن  و  ناسین  مایەی  دونیادا  لە  كە  بكات 
لە ڕووی لۆجیك و ڕاشناڵەوە دەبوو دۆخەكە وەها بوایه، بەاڵم 

ئەفسووس، لە واقیعدا وەها نییه.

پارادیپلۆماسی و پارلۆماسی
دیپلۆماسیی  خوار  دیپلۆماسیی  مانای  بە  پارادیپلۆماسی 
المەركەزیبوونی  لەگەڵ  هاوتەریبە  دیاردەیە  ئەم  دێت.  فەرمی 
كۆتایی  ئەم  جیاواز.  شێوازی  بە  دونیا  واڵتانی  زۆری  زۆربەی 
دەوڵەت- قەیرانی  وەك  پشته،  لە  زۆری  هۆكاری  ناوەندگەراییە 
ئابووریی  لە  سوودمەندبوون  بۆ  هەوڵ  جیهانگیری،  نەتەوه، 
جیهانی و شوناس. هاوتەریب لەگەڵ ئەمەدا، دەبینین شارەكانیش 
بەرەو ئەوە دەڕۆن كە ببنە كاراكتەر یان ئەكتەرێكی دیپلۆماسی. 
دیارە ئارگومێنتێك لێرەدا هەیە كە لە ڕاستیدا شار وەك یەكەیەكی 
وەك  وێستڤیلیا،  پێش  یان  دەوڵەت،  سیستەمی  پێش  سەربەخۆ، 
زۆرێك  كردووه.  مامەڵەی  دەرەوە  سیاسەتی  خاوەن  یەكەیەكی 
و  یونان  شاره-دەوڵەتەكانی  بۆ  دەگێڕنەوە  ئەمە  ڕەچەڵەكی 

پەیوەندیی نێوانیان، هەتا شارەكانی سەردەمی ڕێنێسانس.
لێكۆڵینەوەی فراوانبوونی ڕۆڵی شار لە سیاسەتی نێودەوڵەتیدا 
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ئینستیتوتی  باڵوكراوەكانی  لە  میلیسۆن،  و  دیر-پلویام  الیەن  لە 
هۆڵەندی بۆ پەیوەندییەكانی دەرەوه.

پارادیپلۆماسیی هەرێم هێشتا الوازه، چ لە ڕووی ئامادەبوونی 
لە دونیا، چ لە ڕووی خیتاب و ئاستی نوێنەرایەتیكردنی، جگە لە 
نوێنه رایەتیی حیزب و الیەنی تایبەت، كۆمەڵێكی زۆر كێشەی هەیه؛ 
بۆ نموونە، نوێنەرایەتییەكانی حكومەتی هەرێم هێشتا نەیانتوانیوە 
ڕەوەندی كوردی كۆ بكەنەوه  و بیكەنە هێزێكی كارا. لەم بارەوە 
بێگومان پەرلەمان توانای باشتری دەبێت. لە الیەكی ترەوە، ئایا 
حكومەتی هەرێم پارادیپلۆماسیی هەیە یان هەوڵی پرۆتۆدیپلۆماسی 
دەدات؟ پرۆتۆدیپلۆماسی ئەو جۆرە دیپلۆماسییەیە كە لە هەوڵ و 
كۆششی جیابوونەوەدایە لە واڵتەكەی. بە بوونی خیتابی دەوڵەتی 
پرۆتۆدیپلۆماسی.  دەبێتە  زیاتر  كوردی  پارادیپلۆماسیی  كوردی، 
قەیرانی  كە  پرۆتۆدیپلۆماسی  لە  باشترە  لەوەدا  پارادیپلۆماسی 
شەرعییەتی نییه. لەم ڕووەوە دیپلۆماسیی پەرلەمانی بە چاالكبوونی 
پارادیپلۆماسی  ڕەهەندی  پارادیپلۆماسیدا،  لەگەڵ  هەماهەنگی  بە 
پتەوتر دەكات. لە هەمان كاتدا ئەگەر لە پارادیپلۆماسیدا الوازییەك 
بە  ئەوا  فەرمییەوەیە،  دیپلۆماسیی  خوار  لە  هێشتا  بەوەی  هەیه، 
چاالكتربوونی دەزگاكانی تری ناو حكومەت، پێگەی پارادیپلۆماسی 
پەیوەندییەكانی  بۆ  هۆڵەندی  ئینستیتوتی  لە  دەبێت.  بەهێزتر 
دەرەوه: پارادیپلۆماسی لە جیهاندا الی بە سێ ئاست ئیش دەكات، 
ئاستی ئابووری بە گشتی، ویالیەتەكانی ئەمه ریكا وەك نموونه، 
ئاستی كەلتووری و خوێندن و زانست و تەكنەلۆجی كە بە گشتی 
لە  بریتییە  سێیەم  ئاستی  وەك  نموونەی  فرەڕەهەنده،  ئاستێكی 
حكومەتە الندەرەكانی ئەڵمانیا. لە ئاستی دونیادا باسك و كەتالۆنیا 

لە ئیسپانیا، فالندەر لە بەلجیكا و كویبیك لە كەنەدا.
لە سەرجەم  پارادیپلۆماسیی هەرێم دەبێت  دیارە ڕوونە كە 
ئەم ئاستانەدا بێت. چونكە پەیوەندیی دیپلۆماسی هەرێم تەنها بۆ 
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ئەوە نییە كە بوارێكی هەرێم بەهێز بكات. هەرێم قەیرانی ئاسایشی 
هەیه، قەیرانی ئامادەبوون لە دونیادا، قەیرانی سیستەمی ئابووری 
و پەیوەندیی بازرگانی. بۆیە ئەركی دیپلۆماسی لە هەرێم تەنها بۆ 
بوارێك نییە، بەڵكو سەرتاپا پرۆسەی دەوڵەتدارییه. لەم ڕووەوە، 
هەتا كەناڵی بەشداری و نوێنەرایەتی زیاتر بێت، لە سوودی دۆزی 

سیاسیی خەڵكی كوردستانه.

 دەسەاڵتی نەرم
  ده سه اڵت لە ڕۆژگاری ئەمڕۆدا بریتی نییە لە هێز، یان توانای 
ناچاركردن، یان زاڵبوون. ئێمە لە پۆست-ستكراكچراڵیستەكانەوە 
لە  بریتییە  دەسەاڵت  كە  فۆكۆ،  میشێل  تایبەت  بە  بووین،  فێر 
ڕازیكردنی ئەویتر كە بەبێ هیچ هەستێكی ناڕەزایی یان بەرگری 
گەورە  ڕۆڵێكی  مەعریفە  لێرەوە  بكات.  تۆ  قازانجی  لە  كارێك 
ئەویتره.  گرنگتر  بەاڵم  دەسەاڵتدا،  فەراهەمبوونی  لە  دەبینێت 
مرۆڤێكی تەنها خاوەن دەسەاڵت نییه، دەسەاڵت كاتێك دێتە ئاراوە 
كە لە پەیوەندیدا بێت لەگەڵ ئەویتردا. لێرەوە دەتوانین بنەمایەك 
نەرم  نای دەسەاڵتی  دابڕێژین. الی جۆزیف  نەرم  بۆ دەسەاڵتی 
پشت بە كەلتوور، ئایدیالە سیاسییەكان و پۆلەسی دەبەستێت. لە 
هەمان كاتدا بۆ هێزێكی وەك كورد دەكرێت وێنا و شوهرەت زیاد 
بكرێت. مەبه ستمان لە شوهرهت ئەوەیە ئایا لە دونیادا كورد وەك 
لە هەمان  ناسراوه.  یان هەرێمی كوردستان چۆن  ناسراوه،  چی 
كاتدا، دەسەاڵتی نەرم پشت دەبەستێت بەوەی كە چیت هەیە كە 
لە دونیادا مایەی سەرنج بێت الی ئەوانیتر؟ لێرەوە هەڵسوكەوتی 
حكومەتێك لە ناوخۆدا، لەگەڵ هاوواڵتیانیدا، چۆنێتیی دابینكردنی 
هەموو  پێكهاتەكاندا،  لەگەڵ  مامەڵەكردن  چۆنێتیی  ژیار،  و  ژیان 
ئەمانە  بڵێین  دەتوانین  نەرمەوه.  دەسەاڵتی  دەچنە خانەی  ئه مانه  
توخمەكانی چیرۆكێكن كە ئەمڕۆ لە دونیادا بڕێكی زۆری سیاسەتی 
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ڕۆژگاری  لە  براوەیه.  كێ  چیرۆكی  كە  لەوەی  بریتییە  دەرەوە 
سەرنجڕاكێشه.  چیرۆكێكی  پاڵەوانی  پێشمەرگە  ئێمەدا  ئێستای 
ئاستی  و  دارایی  قەیرانی  بەاڵم  نەرمه.  دەسەاڵتی  بنەمای  ئەمە 
بین  ئاگادار  لەوە  دەبێت  ناشیرینه.  چیرۆكێكی  گەندەڵیمان  بااڵی 
ئەوە تەنها ئێمە خۆمان نین كە گێڕەرەوەی چیرۆكەكانی خۆمانین، 
كاری بەردەوامی میدیای بیستراو و بینراو لە دونیادا بریتییه  لە 

هۆنینەوەی چیرۆك و باڵوكردنەوەی.

دەرئەنجامەكان
یەكەم: ئەگەر سادەترین پێناسەی دیپلۆماسی بریتییە لە مامەڵەی 
بەرەوپێشبردنی  بۆ  یەكتردا  لەگەڵ  دەوڵەتان  ئاشتییانەی 
دەوڵەتی  نە  مێژوویدا  لە  كورد  ئەوا  بەرژەوەندییەكانیان، 
بەكاربردنی  بە  بووه.  ئاشتیدا  دۆخی  لە  نە  و  هەبووە 
كە  پشێویدا  كۆمەڵگای  كتێبی  لە  بول  هادلی  تێبینییەكەی 
لەسەر  سەرەتا  پێشینەیەك  وەك  دەوڵەتان  دەبێت  دەڵێت 
هاوبەشییەكان ڕێك بكەون پاشان هەوڵی ئەوە بدەن چۆن 
كاتێك  پێیە  بەم  بكەوێت،  دەست  دەستكەوتیان  زۆرترین 
كورد وەك الیەنێكی دەوڵەتی بوونی نەبووه، ئەوا لە هەمان 
بەرژەوەندییە  لەسەر  كە  نەبووە  بوونی  الیەك  وەك  كاتدا 
هاوبەشەكان ڕێك بكەوێت و پاشان بۆ پەرەپێدانی، گفتوگۆ 

و دانوستانیان لەسەر بكات.
سیستەمی  نێو  لە  فەرمی  بە  و  ئاشكرا  بە  كورد  كاتێك  دووەم: 
كوردەكان  ئەكتەرە  ئەوا  نەبووه،  ئامادەیی  نێودەوڵەتیدا 
پەنایان بۆ جۆرێكی تر لە پەیوەندی بردووە كە پەیوەندیی 
نافەرمی و نهێنی و ناسراویی شەخسی بووه. ئەمە ئەگەر لە 
ڕۆژانێكدا ناچاری بووە، ئەوا ئەمڕۆ كۆمەڵێك دەرئەنجامی 
دروستنەبوونی  لە  بریتین  كە  كەوتووەتەوە  لێ  خراپی 
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پەیوەندیی سیستەماتیك، بەكاربردنی پەیوەندیی نێودەوڵەتی 
بۆ ئامانجی تاكەكەسی، نەك ئامانجی نیشتمانی یان نەتەوەیی، 
بە تەسك ڕوانین لە دونیا لەپێناو كۆمەڵێك ئامانجی شەخسی 
یان حیزبی. ئەمە هۆكاری نەبوونی دیپلۆماسیی دەوڵەتی و 

نەبوونی پیاوی دەوڵەتە لە ناو سیاسەتی كوردیدا.
سێیه م: لە سەدەی بیستویەكدا، لە دونیای جیهانگەریدا، سیستەمی 
دەوڵەت  ڕۆڵی  هاتووه،  بەسەردا  گۆڕانكاریی  نێودەوڵەتی 
چیدی  كورد  قەیراندایه،  لە  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  گۆڕاوه، 
گەلێكی نادیار نییه، بۆیە دەبێت دیپلۆماسیی كوردی سوود 
لەم دۆخە وەربگرێت و بە شێوازێكی مۆدێرن دیپلۆماسی 

بكات.
كاری  تەنها  دیپلۆماسی  ئەمڕۆدا  دونیای  دۆخی  لە  چوارەم، 
دیپلۆماتكاران نییه، بەڵكو له  دونیای ئەمڕۆدا سنووری نێوان 
ناوەوه  و دەرەوە وەك جاران نەماوه، دەوڵەت بریتی نییە لە 
یەكەیەكی سنوورداری داخراو لە دونیای دەرەوە كە تەنها 
لە ڕێگای دەزگا فەرمییەكانیەوە لەگەڵ دونیادا لە پەیوەندیدا 
كاڵ  زۆر  ناوەوە  و  دەرەوە  نێوان  سنووری  بەڵكو  بێت، 
بووەتەوه. ئەمەش وای كردووە كە دەزگا و ناوەندی تریش 
چاالك  نێودەوڵەتییەوە  پەیوەندیی  دیپلۆماسیی  ڕووی  لە 
لە  نەكات  درێخی  كورد  دەبێت  كوردستاندا  ئاستی  لە  بن. 
هەرچی بەكاردبردنی هەر توانا و دەزگایەك بۆ تۆكمەكردنی 
ئەركەكانی  لە  یەكێك  پێنجەم:  دونیادا.  لە  ئامادەبوونی 
دیپلۆماسییەت ئاسایشە. ئاسایش بریتییە لە داكۆكیكردن لەو 
جۆرە ژیانەی كە دەخوازیت لە دونیادا بژیت. بە مانایەكی 
تر، هەوڵدان بۆ ئاسانكاریكردن بۆ ئامادەبوون وەك كوردێك 
لە دونیادا كە لەگەڵ ئەوانیتردا بە ئاشتی ژیانێكی كوردانە 
بژی. لێرەوە داكۆكیكردن لە ناسنامه، لە بوون، لە كەلتوور، 
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ڕایەڵەی  دەبنە  هەموو  سەربەخۆیی...  لە  ژیان،  جۆری  لە 
دیپلۆماسی، كە بۆ فەراهەمكردن و داكۆكیكردن لێیان، دەبێت 

دەزگا و پێكهاتەی جیاواز چاالك بێت.
لە  بەڵكو  داكۆكیكردن،  لە  نییە  بریتی  تەنها  دیپلۆماسی  شەشەم: 
هەمان كاتدا بریتییە لە برەوپێدان. ئەوە چ خەسڵەتێك یان 
لە  دەتوانرێت  كە  گەلێكە  بەرژەوەندیی  یان  پێكهاتەیەك 
دەرەوە برەوی پێ بدرێت هەتا بە قازانجی ناوەوە بشكێتەوه؟ 
لێرەوە بەرژەوەندیی ئابووری بە ڕەهەندە جیاوازەكانیەوە 
دێتە ئاراوه. بۆ نموونە، دەشێت دیپلۆماسیی وزە یەكێك بێت 

لەم بوارانە لەگەڵ هەوڵدان بۆ پەرەپێدانی بواری تر.

ڕووی  لە  پەرلەمان  چاالكبوونی  بۆ  لەبارە  زەمینە  بۆچی 
دیپلۆماسییەوه؟

كاری  بۆ  زەمینە  پشت سازانی  لە  گەورە  هۆكارێكی  ڕەنگە 
بێت. جیهانگیری  دیپلۆماسییەوه، جیهانگیری  لە ڕووی  پەرلەمان 
و  دۆلۆز  جیل  ئەوەی  سنوورەكان،  تێپەڕاندنی  مانای  بە  زیاتر 

گواتاری ناوی دەنێن دیتێرۆتیریالیزەیشن.
تێ  ڕووداوەكان سنوور  و  دیاردە  كە  كردووە  وای  ئەوەی 
لە  ڕەگی  كە  هۆكارە  كۆمەڵیك  نەبن،  سنووردار  یان  بپەڕێنن 
ئەنجامی  لە  ژیاردایه.  ئابووری و  تەكنەلۆجیا،  گەشەی مەعریفه، 
ئەمەدا زۆر شت دەبنە گەردوونی. جاڕی گەردوونیی مافی مرۆڤ، 
شمەك،  جووڵەی  ژینگه،  پاراستنی  منداڵ،  مافی  ئافرەت،  مافی 
كاتدا  هەمان  لە  تریش.  زۆر شتی  و  موزیك  خەون،  وێنا،  كۆچ، 
چەندین دیاردەی تریش دەبنە گەردوونی كە زیاتر نێگەتیڤن: وەك 
تیرۆریزم، ماده  هۆشبه ره كان، پارە و بازرگانیكردن به  ئه ندامه كانی 
جەستەی مرۆڤه وه. هەموو ئەم دیاردانە پێویستیان بە یاسایە بۆ 
پەرلەمان  لێرەوە  ڕێگریلێكردنیان.  بۆ  هەروەها  و  ڕێخۆشكردن 
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چیدی ناتوانێت پەرلەمانێكی لۆكاڵی بێت. دەبێت هەرچەندە لۆكاڵ 
ڕووی  لە  دابڕێژێت.  یاساكانی  سەردەم  ڕێتمەكانی  لەسەر  بێت، 

دیپلۆماسییەوە بەئاگابوون لەم ڕەهەندە گرنگه.
بۆ نموونە، قەدەغەكردنی سزای لەسێدارەدان لە الیەن یەكێتی 
ئەورووپاوە گرنگه. جێبه جێكردنی ئه م سزایه  یان كاری هاوشێوه  
ئەورووپاوه.  یەكێتیی  الیەن  لە  ناڕەزاییدەربڕین  هۆكاری  دەبێتە 
بەاڵم ڕێگەگرتن لەسێدارەدان نەك هەر مایەی خۆشحاڵی دەبێت لە 
الیەن یەكێتی ئەورووپاوە، بەڵكو بە قازانجی كۆمەڵگای كوردییش 
تری  مرۆڤێكی  گیانی  لەناوبردنی  توانای  مرۆڤ  با  دەگەڕێتەوه. 
نەبێت، گرنگ نییە كە بەهانە چییه. ئەمە بەشێكە لە دیپلۆماسیی 

ئەخالقی.
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پێشنیازەكان

لەپێناوی كارابوونی زیاتر و باشتر و ئامانجی ڕوونی زیاتر، 
هەنگاوی  بواردا  كۆمەڵێك  لە  كوردستان  دیپلۆماسیی  دەبێت 

ڕادیكااڵنەی گەورە بنێت:
دەخوازێت  ئایا  بێت.  ڕوون  كوردستان  ناسنامەی  دەبێت  یەكەم، 
پەیوەستە  ڕاستەوخۆ  ئەمە  بێت.  ئامادە  دونیادا  لە  چۆن 
هەر  دیارە  هەیەتی.  خۆی  بۆ  كوردستان  كە  وێنایەی  بەو 
پێكهاتەیەكی كۆمەاڵیەتی و سیاسی و ئابووری بە جۆرێكی 
جیاواز وێنای كوردستان دەكات، ئەوەی دەبێت هەنووكەییانە 
هەنگاوی بۆ بنرێت، ئەوەیە كە دەبێت لە ڕێگای پەرلەمانەوە 
بۆ  ڕوون  وێنایەكی  هێنانەدیی  بۆ  بكرێت  هەماهەنگی 
لێرەدا زیاتر مەبەستمان  دروستكردنی دیدگایەكی ڕوونتر. 
بەهایانە چین  ئەو  دەمانەوێت؟  ئێمە  ئەوە چییە  ئەوەیە كە 
ئێمە سازشیان لەسەر ناكەین؟ پێمان خۆشە و پێمان باشە 
بە  پەیوەستە  ڕاستەوخۆ  ئەمە  بكات؟  وێنامان  چۆن  دونیا 
چییه؟  كوردستان  ناسنامەی  ئایا  ناسنامەوه.  مەسەلەی 
كۆمەڵگایەكی پلوراڵه، لە ناو دونیایەكدا كە توندڕەویی دینی 

و پاكگەرایی پیوریتانیك هیالكی كردووە.
چۆن  ناوەڕاستدا  ڕۆژهەاڵتی  لە  دەمانەوێت  ئێمە  ئایا  دووەم، 
ئامادە بین. بە مانایەكی تر، ئەوە چ ڕۆژهەاڵتێكی ناوەڕاستە 
خۆمان  كە  ئەوەی  وەك  دەبێتەوه،  تێدا  ئێمەی  جێگای  كە 
گەورەیە  قەیرانێكی  ئەمە  وایه.  هیوامان  یان  دەخوازین 
بەرۆكی ئێمەی گرتووە. ئایا ئەوەی ئێمە دەیخوازین، چۆن 
ناوچەكەدا  لە  چۆن  دەبێت،  ناوچەكه  لەسەر  كاریگەریی 
هەبێت  ڕوونمان  خیتابێكی  دەبێت  بۆیە  دەبێتەوه؟  جێگای 
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ئەمڕۆ  گرێكوێرەكانی.  و  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  دەربارەی 
قەیرانی  هەیه،  دەوڵەت  قەیرانی  ناوەڕاستدا  ڕۆژهەاڵتی  لە 
دینی تایفی هەیه، قەیرانی شكستی مۆدێرنە هەیه، قەیرانی 
نەبوونی توانای پێكهاتەكانە بۆ پێكەوەژیان. ئایا بۆ ئاسایشی 
دەبێت  باشە؟  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتێكی  جۆرە  چ  ئێمە 
دەڵێین  كاتێك  هەبێت.  خۆماندا  لە  دەكەین،  داوای  ئەوەی 
دەبێت  بێت،  دیموكراسی  دەبێت  ناوەراست  ڕۆژهەاڵتی 
خۆمان دیموكراسی بین، كاتێك دەڵێین دەبێت لێكبوردەیی و 
سنگفراوانی و مۆدێرنبوون هەبێت، ئەوا هیچ نەبێت دەبێت 

خۆشمان ڕێبواری ئەو ڕێگایە بین.
بۆ  هەیە  ڕێگای  سێ  تەنگژەدا  كاتی  لە  واڵتێك  هەموو  سێیه م، 
ترساندن،  له:  بریتین  كە  ئەوانیتردا  لەگەڵ  مامەڵەكردن 
قبوڵكردن یان ڕازیكردن. ئێمە دەبێت هەریەك لەم میتۆدانە 
زۆر بە سەلیقەیی و لێهاتوویی و لێزانانەوە بەكار بهێنین. 
هەریەك لەم میتۆدانە فۆرمیان زۆرە. دیارە بە هەمان شێوە، 
ئەوانیتر هەوڵ دەدەن ئەم میتۆدانە بە شێوە زۆرەكانی لەگەڵ 
میتۆدانه  لەم  هەریەك  بۆ  دەبێت  ئێمە  بهێنن.  بەكار  ئێمەدا 
ئامادە بین. پەرلەمان دەتوانێت ناوەندی دروستكردنی هێز 
پشتیوانیی  و  جیاوازەكان  كۆكردنەوەی  ئەنجامی  لە  بێت، 

جەماوەر، هەتا ڕێگر بێت لە الیەنە نەرێكانی ئەم میتۆدانه.
هەتا كوردستان وەك یەك یەكە دەربكەوێت، هێز و توانای 

زیاتر دەبێت.
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پۆلەسی

یەكەم، كردنی پەرلەمان بە ناوەندێكی دیپلۆماسی بۆ پڕكردنەوەی 
بۆشایی دیپلۆماسیی نیشتمانی و دەزگایی كوردستانی.

دووەم، فراوانكردنی بواری پێكەوەگرێدانی كوردستان بە دونیاوە 
بۆ زاڵبوون بەسەر ڕێگرە مرۆیی و سروشتییەكان لە بەردەم 

گەیشتن بە دونیا.
سێیەم، كردنەوەی دیپلۆماسی بە ڕووی خەڵكدا و كردنی خەڵك 

بە ئەكتەری دیپلۆماسی.
چوارەم، سوودبینین لە هەموو پێكهاتە ژیارییەكانی كوردستان بۆ 

دروستكردنی دیپلۆماسی.
پێنجەم، هەوڵدان بۆ ڕاگەیشتن بە دونیای سەردەم و سوودوەرگرتن 
لە گۆڕانكارییە ڕادیكاڵەكانی بواری جیهانگیری و دەوڵەتداری 

و تەكنەلۆجیا.
دروستكردنی  بۆ  دیپلۆماسی  كەلتووری  بە  پەرەدان  شەشەم، 

دیپلۆماتی بەتوانا و پیاوی دەوڵەت.
حەوتەم، چاالكبوونی پەرلەمان كوردستان وەك جێگایەكی جودا لە 
ڕووی سیستەم و مۆدێلی حكومڕانییه وه  لە جێگاكانی تری 
جودابوونەوەیە  ئەم  دەكاتەوە.  جیا  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی 
جەبری  لە  هاتنەدەرەوە  و  دەركەوتن  بۆ  گرنگە  ڕێگایەكی 

دەرنەكەوتن لە جیۆپۆلەتیكی ناوچەكه.
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