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 ثيَشةكى
ئةم تويَذينةوةية بةتايبةتى بؤ سةنتةرى تويَذينةوةى ثةرلـةمانى  
كوردستان نووسراوةو ئامادةكراوة، بؤيـة نووسـينيَكة زؤرتـر تايبةتـة     

ة هةلَبــذيَردراوةكان ئةجنومةنــبةدةســةآلتةكانى ســةرؤكى ثةرلــةمان و 
و  ئةكادمييسـ  و  بةمةبةستى بةرضاورِوونى بـؤ ئةنـدامانى ثةرلـةمان    

ي و هـةموو ئـةو كةسـانةى    ياساناسان و رِيَكخراوةكانى كؤمةلَى مةدةن
 .  طرنطى بةكارى ثةرلةمانى دةدةن

ــذى زؤر     ــردوودا وتوويَ ــالَى رِاب ــةماوةى ضــةند س ــني ل ــة دةزان ئيَم
لةئارادابووة لةبارةى هةمواركردنـةوةى ثيَـرِةوى نـاو ؤى ثةرلـةمانى     

بــة  ســيَيةمى ثةرلةمانــدا ثيَك ــا  كوردســتان و ليَذنةيــةكيخ لــة وى
بـؤ ئامـادةكردن و رِيَكـةوتن لةسـةر     بةشدارى سةرجةم فرِاكسيؤنةكان 

ثيَرِةويَكى تازة كة لةطةلَ رِوحى سةردةم و طؤرِانكارييةكانى هـةريَمى  
بةآلم ئةم ليَذنةية هةم ناكؤكى زؤريان هةبوو و كوردستاندا بطوجنيَ ، 

نسـيب و بنـةماى طشـتى، ئةطةرضـى     رِيَك نةكـةوتن لةسـةر هةنـديَك ثر   
لةدوا ساتةكانى  وى سيَيةمدا جؤريَـك لةرِيَكـةوتن لـةئارادابوو، بـةآلم     

ــةمانســيَيةمى كؤتايي ــاتنى  ــوى  ــرِةوة   ،ثةرل ــةدا ئــةم ثيَ رِيَطــةى ن
هةموار بكريَتةوة. جطـة لـةوةر رِاوبؤضـوونى وا هـةبوو كـة ثيَويسـ        

يَ  و كـارى ئةوانـة ثيَـرِةوى    دةكا  ئةم كارة بؤ  وى تازة بةجيَب يَلَر
ناو ؤ بةو شيَوةية هةموار بكةنةوة كـة لةطـةلَ واعي ـى  ـوى تـازةدا      

 دةطوجنيَ . 
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بـــةهيواى ئـــةوةى ئـــةم تويَذينةوةيـــة بتوانيَـــ  ســـووديَك بـــةو  
ــة   ئــةمهةنطاوانــة بطةيــةنيَ . طرنطــى  جــؤرة تويَذينــةوة تايبةاةندان

ويسـتيمان بـةوة هةيـة    لةوةداية كة ئيَمةر لةهةريَمى كوردسـتاندا ثيَ 
ذنــةوةى  ؤمــان هــةبيَ  و ا تويَلــةبوارى تايبــةتى ياســايى و سياســيد

ــة       ــةى ك ــةم بابةتان ــةموو ئ ــةبارةى ه ــةبيَ  ل ــان ه ــوونى  ؤم رِاوبؤض
 ثيَوةندييان بةهةريَمى كوردستانةوة هةية. 

 
 

 رِيَبني رِةسولَ ئيسماعيل
 انى كوردستانرِاويَذكارى سياسى و رِيَكخراوةكان لةسةرؤكايةتى ثةرلةم
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 دةسثيَك
ى ياســادانان و ئةجنومــةنبةطشــتى دةســتة هةلَبــذيَردراوةكانى وةكــو 

هةموو دةسةآلتيَك دةدةن بةسةرؤكى كؤبوونةوةكان تـاوةكو   (1)ثةرلةمان
بتوانيَــ  بــةرِيَكوثيَكى ئــيخ و كــارى كــارطيَرِى و ئيــدارةى كؤبوونــةوةكان 

تر ثيَوةنـدى  مان زيـا ضونكة ثيَطـةى سـةرؤكى ثةرلـة   بكا  بةثلةى يةكةم، 
ــدارةدا   ــورِاندن و ئيــ ــة بةهةلَســ ــة هةيــ ــذى ثةرلةمانــ ــةنيَو  نى وتوويَــ لــ

كؤبوونةوةكاندا، ئينجا بينينى رِؤلَى يةكالكةرةوة لةدانانى بةرنامةى كارى 
ــةوة    ــةكؤرِو كؤبوون ــةمان ل ــةتيكردنى ثةرل ــةوةكان، ئينجــا نويَنةراي كؤبوون

ــاو ؤيى و دةرةكييــةكان.  ــة بةطشــتى ســيما  ن ديارةكــانى ســةرؤكى ئةوان
و ثةرلةمانةكانن لةسةر ئاستى جي ان، بةآلم هةموو ثةرلةمان و  ئةجنومةن
يَكيخ بةثيَى ثيَـرِةوى نـاو ؤ، جـؤرى دةسـةآلتةكان و شـيَوازى      ئةجنومةن

بةكارهيَنان و رِؤلَى دةستةى سةرؤكايةتى و سةرؤك دةستنيشـان دةكـا .   
ةســةآلتةكانى ســةرؤكى بؤيــة ئاســايية ئةطــةر جيــاوازى هــةبيَ  لــةنيَوان د

يا لـةنيَو وآلتيَكيشـدا، لةسـةردةميَك بـؤ     ثةرلةمان لةوآلتيَك بؤ وآلتيَكى تر، 
ضونكة ئةو دةسةآلتانة ثةيوةستة بةرِيَكـةوتنى سياسـى و   سةردةيَكى تر، 

 ثةميانى كؤمةآليةتى و سياسى نيَوان حزب و اليةنة سياسييةكان. 

                                                           
Parliamentary Union, Parliament of the -Inter( يةكيَتى ثةرلةمانتارانى جي ان ــ 1

World  لةكاتى ئةجنامدانى تويَذينةوةى بةراوردكارى نيَوان دةستة هةلَبذيَردراوةكانى جي اندا تاوةكو  ؤى
ى ياسادانان، يا ثةرلةمان، ضةمكى ةجنومةنئلةكيَشةى ناونان رِزطار بكا ، هاتووة لةبرى ضةمك و زاراوةى 

ئيَمة ليَرة لةم تويَذينةوةيةدا  )دةسةآلتى ئارِاستةكار( بةكارديَنيَ  بؤ طوزارشتكردن لةدةسةآلتى ياسادانان.
بةردةوام ضةمك و زاراوةى ثةرلةمان بؤ دةاللةتكردن لةدةستة هةلَبذيَردراوةكانى ياسادانان بةكارديَنني تاوةكو 

 يشكالييةتى ناونان دةرباز بكةين. ؤمان لةئ
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ى جي ان لـةبارةى رِؤلَ  بةطشتى تويَذينةوة سياسييةكان لةسةر ئاست
و ئةرك و فرمانى سةرؤكى ثةرلةمان بةسةر سىَ منوونةى ديـارى جي انيـدا   

ى طشتى لةبةريتانيا، ئةجنومةندابةشبوون. ئةو سىَ منوونةيةر بريتني لة 
 Westminsterيا وةكو ئةوةى كة ناسراوة بة مؤديَلى ويستمنستةر ــ 

Model    ـــ   ،  لةطـةلَ مـؤديَلى كؤنطريَسـى ئـةمريكاU.S. Congress 

Model  طة ن، لةطةلَ مؤديَلى ثةرلةمانى فةرِةنسى كة ناسراوة بـة نووسـي
بيَطومان هةر يـةكيَك لـةو منوونانـة     French Bureau Model.(1)ــ 

سيماو تايبةاةندى  ؤيان كة ئيَمةر ليَرةدا هةولَـدةدةين بياةةينـةرِوو،   
بــؤ كوردســتان و   بةرِةضــاوكردنى ئــةوةى ئــةم تويَذينةوةيــة بةتايبــة     

ثةرلةمانى هةريَمى كودرستان ئامادةكراوة، ئـةوة ئيَمـة جـة   دةكةينـة     
. منوونـةى هـةريَمى كوردسـتان كـة     سةر منوونـةى هـةريَمى كوردسـتانيخ   

 Kurdistan Parliamentناسراوة بةثةرلةمانى كوردستان ــ عيَراق، 

– Iraq تى شـيَوةى سـةرؤكايةتى و دةسـتةى سـةرؤكاية     . لةمنايشـكردنى
ــة ســةر   ــةمانى كوردســتاندا، جــة   دةكةين ــانى  ثةرل ــةرك و فرم رِؤلَ و ئ

ــةثيَرِةوى    ــةو دةســةآلتانةى ل ــةثيَى ئ ــة رِوو ب ــةمان دة ةين ســةرؤكى ثةرل
، بةتايبةتيخ تاوةكو كؤتايي اتنى ناو ؤى كارثيَكراودا ئاماذةيان بؤ كراوة
 ( دا.1/11/2013 وى سيَيةمى ثةرلةمانى كوردستان لة)

                                                           
( لةرِاستيدا ئةم جؤرة ثؤليَنكردن و باية دانة بةو سىَ مؤديَلةى كارى ياسادانان لةاليةن ثةميانطاى 1

ثةرةى ثيَدراوة بة ئاماجنى ئةجنامدانى تويَذينةوةى بةراوردكارى، بؤية ئيَمةر  NDIنيشتيمانى دميوكراتى ــ 
تويَذينةوةيةى ئةوان ثالنى سةرةكى كارةكةى  ؤمامنان دارِشتووةو هةمان رِيَبازو ليَرةدا بةسوود وةرطرتن لةو 

ميتدؤى كارثيَكراومان بةكارهيَناوةتةوة، بةزيادكردنى تويَذينةوة لةبارةى سةرؤكايةتى ثةرلةمانى 
  كوردستانةوة، تاوةكو ئةم تويَذينةوةية زياتر لةواعي ى كوردستانى نزيك بكةويَتةوة.
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وةكـو بةرثرسـيَكى    ؤديَلى ويستمنستةر، سةرؤكى ثةرلةمانبةثيَى م 
بيَاليةن رِةفتار دةكا  و كارى ئةو بريتيية لةهةلَسـورِاندن و بـةرِيَوةبردنى   
ــذو دانيشــتنةكان. بــةثيَى مــؤديَلى كؤنطريَســى ئــةمريكى، ســةرؤكى   وتوويَ
كــؤنطريَه هــةر بةتــةنيا كــارى ئــةوة نييــة كــة دانيشــ  و كؤبوونــةوةكان 

ة ببــا ، بــةلَكو دةبيَــ  ســةرؤكى ئــةو حزبــةر بيَــ  كــة زؤرينــةى  بــةرِيَو
كورسييةكانى كؤنطريَسيان بةدةستةوةية. مؤديَلى ثةرلـةمانى فةرِةنسـى،   
رِيَطــا بةســةرؤك دةدا  لــةثالَ كــارى ســةرةكى كــة بريتييــة لةئيــداركردنى 
دانيشـــ  و كؤبوونـــةوةكان، ليَذنةيـــةكى جيَبـــةجيَكارى بـــةردةواميخ     

ــةزريَنيَ  ــاوةكو     دامب ــ  ت ــةمان ثيَكبيَنيَ ــدامانى ثةرل ــةك لةئةن ــا ليَذنةي ، ي
هاوكــارى بكــةن لةهةلَســورِاندنى ئــيخ و كــارى كــارطيَرِى ئــةو ثةرلةمانــة. 
ــةمان     ــةرؤكايةتى ثةرلـ ــتةى سـ ــتاندا، دةسـ ــةريَمى كوردسـ ــةمؤديَلى هـ لـ
هةلَدةبذيَردريَ  كـة لةسـةرؤكى ثةرلـةمان و جيَطـرى سـةرؤك و سـكرتيَرى       

 ، ئةو دةسـتةية دةبيَـ  بـةدوو لةسـةر سـيَى ئةنـدامانى       ثةرلةمان ثيَكديَ
ــتةو ؤ     ــةرؤك رِاسـ ــةآلم سـ ــ ، بـ ــةوةكان دابنيَـ ــارى كؤبوونـ ــتةى كـ  شـ

مةرجيخ نيية ئةندامانى ئـةو دةسـتةية    (1)كؤبوونةوةكان بةرِيَوة دةبا ،
سةرؤكى حزبة براوةكان بن وةكو ئةوةى لةمؤديَلى كؤنطريَسـى ئةمريكيـدا   

 هةية. 
دةسـةآل  لـةنيَو ثةرلةمانـةكانى جي انـدا بـةثيَى       بةطشتى سروشـتى 

بارودؤ ى سياسى وآلتةكان طؤرِانكـارى بةسـةرداديَ ، هـةروةها بةشـيَكى     
                                                           

شةى كة تايبةتة بةثةرلةمانى كوردستان بةدريَذى ديَينة سةر باسى ئيدارةكردنى كؤبوونةوةكانى ( لةو بة1
   ثةرلةمان و دابةشكردنى ئةرك بةسةر ئةندامانى دةستةى سةرؤكايةتى.
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زؤرى ثةرلةمانةكانى جي ان بةثيَى ثيَرِةوى ناو ؤى  ؤيان كار دةكةن كة 
وةكــو دةســتوورى كــارى ثةرلــةمانى وايــة، بؤيــة زؤر ئاســايية كــة لةطــةلَ 

ةوة هةموار بكريَتـةوةو طؤرِانكـارى بةسـةردا بيَـ . بـةآلم      رِؤذطاردا ئةو ثيَرِ
بةطشتى دةسةآلتةكانى ثةرلةمان لـةنيَو دةسـتووردا ئامـاذةى بـؤ كـراوةو      

 بةثيَى دةستوور دامةزراوة، بؤية يةكيَكة لةدةسةآلتة سةربة ؤكان.
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 بةشى يةكةم

 Westminster Modelــ  مؤديَلى ويستمنستةر
 

ان سةير بيَ  ئةطةر بـزانني لـةرِابردوودا ثؤسـتى    رِةنطة لةئيَستادا ثيَم
بـووةو دةسـةآلتى ثاشـايةتى     نسةرؤكى ثةرلةمان لةبةريتانيا بةدامةزرانـد 

ــووة       ــة نزيكب ــدووة ك ــيَكى دامةزران ــردووةو كةس ــانى دةرك ــةدةربار فرم ل
واتـا  اسـةتى كؤشـك بـؤ ئـةوةى ببيَتـة سـةرؤكى ثةرلـةمان.        يلةكؤشك و س

بووة، بـةلَكو بةدامةزرانـدن بـووة،    بـذاردن نـة  سةرؤكايةتى ثةرلةمان بةهةلَ
ــةكردنى     ــى و طةشـ ــةى سياسـ ــوونى ثرِؤسـ ــةرةو ثيَشؤـ ــةلَ بـ ــةآلم لةطـ بـ
دميوكراتييـة ، ســةرؤكى ثةرلــةمان لةفةرمانبةريَكـةوة طــؤرِاوة ئيمــرِؤ بــؤ   
كةسيَك كة دةسةآلتى زؤرى لةنيَو ئةو وآلتةدا بةدةستةيةوةو بةهةلَبـذاردن  

ــة  ــةنيَو  ةلَكـ ــ  و لـ ــةمان   وة دادةنريَـ ــدامى ثةرلـ ــو ئةنـ ــة ار وةكـ يةكـ
ــذيَردريَ ، ــيَكى     (1)هةلَدةب ــو بةرثرس ــدا وةك ــةنيَو ثةرلةمان ــر ل ــا دوات ئينج

بياَليةن دةستنيشـان دةكرَيـ  وةكـو نويَنـةرى دةوَلـة  بـؤ هةلَسـورِاندنى        
( دا كاتيَـــك )لنتـــؤل( ســـةرؤكى 1641لةســـالَى )كاروبـــارى ثةرلـــةمان. 

رزى ضـالَ )بونةريتة كؤنة ديَنيَ  و بةثاشـا  دةبيَ ، كؤتايى بةو دا ئةجنومةن
 ئةجنومةن زمةتى  ئةجنومةندةلَيَ  كة ئةو  ؤى وةكو سةرؤكى  (يةكةم

                                                           
( بةهةمان شيَوة لةنيَو ثةرلةمانى كوردستانيشدا، بؤ يةكة ار سةرؤكى ثةرلةمان وةكو ئةنداميَكى ئاسايى 1

ثالَيَوي  و دةبيَتة ئةندامى ثةرلةمان، دواتر لةنيَو كؤبوونةوةى ثةرلةماندا  ؤى دةثالَيَويَ  بؤ ثؤستى  ؤى دة
  سةرؤكى ثةرلةمان.
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ئـةوة يةكـةم    (1)دةكا ، نةوةكو دةسةآلتى ثاشـايةتى و دةربـارى ثاشـا.   
هةلَطةرِانـةوةى ثةرلــةمانى بـووة بةســةر دةسـةآلتى دةربــارى ثاشــايةتى،    

ةية باشرت رِةطى  ؤى داكووتـا كاتيَـك )ريؤـارد    بةآلم دواتر ئةو هةلَطةرِانةو
( سالَ بـووة  33ئؤنسلؤ( كة لةناوةرِاستى سةدةى هةذدةيةمدا بؤ ماوةى )

ــذووى ئةجنومــةنســةرؤكى  ى طشــتى ئةجنومــةن، هــا  بــؤ يةكــة ار لةميَ
بةريتانيــدا كــارى  ــؤى دابــرِى و جيــاى كــردةوة لــةدةربارى ثاشــايةتى و 

طةيانـــدو بينيـــةنى ســـةرؤكى وةكـــو ةى رِائةجنومةنـــ ؤيى ئـــةو ســـةربة
لةكؤتاييـــةكانى ســـةدةى نؤزدةيةميشـــدا بنةمايــةكى طـــرنث ضةســـثاند.  

كؤمةلَيَك طؤرِانكارى و كيَشةى سياسـى هاتنـة ثـيَخ، بوونـة هـؤى ئـةوةى       
دةسـةآلتيَكى زؤر فراوانـى ثيَبـدريَ  تـاوةكو بتوانيَـ        ئةجنومةنسةرؤكى 

 ، هــةميخ بــةو شــيَوةية هــةم ئيــدارةى كؤبوونــةوة ثةرلةمانييــةكان بكــا
لـةو رِؤذةوة   بيَـ .  ئارِاستةيان بكا  كة لةكؤتاييدا لةبةرذةوةندى طشـتيدا 

تـــاوةكو ئيمرِؤشـــى لةطةلَـــدا بيَـــ ، بيَاليـــةنى و توانـــاى كـــؤنرتِؤلَكردنى  
كؤبوونــةوةى ثةرلــةمانى بــووة ســيسة  و  اســيةتى ســةرةكى ســةرؤكى  

يَكى بيَاليةنـة لـةنيَو   ، بـةو سـيسةتةى كةسـ   ى طشتى لةبةريتانيادائةجنومةن
 .ةدائةجنومةنئةو 

لةرِووى ميَذووييةوة، سـةرؤكى حزبـى زؤرينـةى بـراوة مـافى ئـةوةى       
ى طشــتى بــةريتانيا ئةجنومــةن، بــةآلم ئةجنومــةنهــةبووة ببيَتــة ســةرؤكى 

ــالَى ) ــداميَكى ليســتى    1992لةس ــك ئةن ــكاند كاتيَ ــةى ش ــةو دابونةريت ( ئ
دن، بةوةر  امن )ثيتى بؤترؤيـد(  ئؤثؤزسيؤنى هةلَبذارد بؤ سةرؤكايةتيكر

                                                           
( رؤساء اجللسات، سلسلة االحباث التشريعية، البحث االول، اعداد: املعهد الدميقراطي الوطين للشؤن الدولية، 1

  .4، لبنان، صترمجة: نور االسعد، مراجعة: مي االمحر
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ــدامى ليســتى ئؤثؤزســيؤن   ــةحزبى بــووة يةكــةم  امنــة ذن و ئةن ى ســةر ب
ــوو  ــاران ب ــةو   كريَك ــةرؤكايةتى ئ ــة س ــك ــة  ئةجنومةن ــتة طرنط ــةو ثؤس ةو ئ

ثارتى كريَكـاران ثاريَزطـارى   ة. ئةجنومةنوةربطريَ  بةدريَذايى ميَذووى ئةم 
( دا )مايكـل مـارتن( بـووة    2000لةو دةسكةوتةى كرد تـاوةكو لةسـالَى )  

ة، بـةوةر ئـةم ثيـاوة يةكـةم كـاتؤليكى بـوو كـة        ئةجنومةنـ سةرؤكى ئةم 
ــةم  ســةرؤكايةتى ــئ ــؤرمى   ئةجنومةن ــةوةى رِيس ــةثار بزوتن ــ  ل ة وةربطريَ

  (1)ئايينيدا.
ــرةدا بريتييــة لةئيــدارةدانى ئــةم   بةشــيَكى طرنطــى كــارى ســةرؤك ليَ

اركردن و رِاوةرطـــرتن و دانيشـــتنانةى هةفتانـــة بةرِيَوةدةضـــن بـــؤ ثرســـي
ــةريتيَكى       ــو ن ــرت وةك ــةريتانيا. ثيَش ــى ب ــةرؤكى وةزيران ــينةوة لةس ليَثرس
ثةرلةمانى دةبوواية ئةم كؤبوونةوانة هةفتانـة دووجـار ئـةجنام بدرابووايـة     

( دةعيقةى نيوةرِؤى رِؤذانـى سيَشـةوةو ثيَنجشـةوة،    1,15لةكاتيَذميَر )
( دةعيقــة بــوو. 15)تــةنيا ى هــةر دانيشــتنيَكى ليَثرســينةوةر بــؤ مــاوة 

ــر وةكــو ســةرؤك وةزيــران،   لةســاآلنى يةكــةمى دةســبةكاربوونى تــؤنى بليَ
ــ  و بكريَتــة هةفتانــة تــةنيا بــؤ يــةك    ثيَشــنياريكرد ئــةم ماوةيــة بطؤرِدريَ

( دةعيقـة،  30بةو مةرجةى كار لةماوةكةى نةكا  و بكريَتة ) (2)دانيش ،
   (3)رِازى بوون. ى طشتى و سةرؤكيخ بةو ثيَشنيارةئةجنومةن

                                                           
( رؤساء اجللسات، سلسلة االحباث التشريعية، البحث االول، اعداد: املعهد الدميقراطي الوطين للشؤن الدولية، 1

   .4ترمجة: نور االسعد، مراجعة: مي االمحر، لبنان، ص
( ضووة بوارى 1997( بؤ يةكة ار ئةم ثيَشنيارةى تؤنى بليَر لةسةرةتاى مانطى ئايارى سالَى )2

  جيَبةجيَكردنةوة. 

  .166، ص2011( مذكرات طوني بلري، مسرية رئيس وزراء، الطبعة االوىل، 3
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ى طشتى ئةجنومةنلةرِؤذطارى ئيمرِؤماندا ئةرك و فرمانةكانى سةرؤكى 
 (1)بةريتانيا ثيَكديَ  لةم كارانةى  وارةوة:

ةوةى ى طشتى، لةطةلَ ئئةجنومةنكؤبوونةوةكانى سةرؤكايةتيكردنى  (1
ة عسة ندامان دةستنيشان بكا  كة بؤيان هةيةدةسةآلتى هةية ئةو ئ

وةها ؤيــان دةربــلِن لــةبارةى ثــرِؤذة ياســاكان، هــةر بكــةن و رِاى  
ةو بةضـرك  دةسةآلتى ئةوةشى هةية ماوةى عسةكردنى هةر ئةنداميَك

  ولةك ديارى بكا .

 ضـــاوديَرة بةســـةر جيَبـــةجيَكردنى ثيَـــرِةوى نـــاو ؤ، هـــةموو ئـــةو (2
ارو كـ ئيخ و  رِيَورِةمسانةى كة دانراون بؤ ئاسانكردنى بةرِيََوةضوونى

 شيَوازى رِيَكخستنى وتوويَذةكان. كؤبوونةوةكان،

اليـةنى  وةكو سةرؤكى يةكةى كاريَطرِى رِةفتار دةكا  و بةرثرسـة لة  (3
ةران، ى طشــتى لةميانــةى: دامةزرانــدنى فةرمانبــئةجنومــةنكــارطيَرِى 

تى و ةبةرايـة ئيدارةدانى فةرمانبةران و كارطيَرِى و هـةموو ئـةو بةرِيَو  
 ى طشتني.ئةجنومةنبةشانةى كة سةر بة 

دا كـة  ئةجنومةنـ مةراسيم دةطيَرِيَ  لـةنيَو  رِيَورِةسم و ؤلَى سةرؤكى رِ (4
بريتيية لـةوةى   ثؤستيَكى تةعليدى كؤنةو ماوةتةوة. ئةو رِيَورِةمسة

ثيَشكةر دةكـا  و   ئةجنومةنكة  ؤى وتارى كردنةوةى  ولةكانى 
. لةسـةرةتاى هـةر   ئةجنومـةن دة ويَنيَتةوة، واتا ثـةيامى ثاشـا بـؤ    

دا سـةرؤك  ئةجنومةنـ ةى ساآلنةدا لةيةكةم كؤبوونةوةى وةرزيَكى تاز

                                                           
( رؤساء اجللسات، سلسلة االحباث التشريعية، البحث االول، اعداد: املعهد الدميقراطي الوطين للشؤن الدولية، 1

  .5ترمجة: نور االسعد، مراجعة: مي االمحر، لبنان، ص
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بةكةذاوةيةكى طةورةى تةعليدييـةوة لـةبارةطاى سـةرةكى  ؤيـةوة     
 لةويستمنستةر دةطوازريَتةوة.   ئةجنومةنبةرةو بارةطاى 

ــارو بةرضــاوةكانى ســةرؤكى    ــةكيَك لةســيما دي ــةني ى طشــتى ئةجنوم
بريتييـة لةبيَاليـةنى و   بةريتانيا وةكو ئـةوةى ثيَشـرت ئاماذةمـان بـؤ كـرد،      

 ئةجنومـةن رِاستة سةرؤك كاتيَك دةبيَتة ئةنـدامى  هةبوونى دةسةآلتى زؤر. 
بةنويَنةرايةتى حزبيَكى دياريكراو لةاليةن  ةلَكةوة هةلَدةبـذيَردريَ ، بؤيـة   
نويَنةرايةتى بةرذةوةندةى دةنطدةرانى ئةو حزبةر دةكا ، بةآلم هـةموو  

كـةن بيَاليـةنى  ـؤى ثيشـان بـدا  و بـةو       اليةك ضـاوةرِوانى ئـةوةى ىَ دة  
ى طشــتى لةبــةريتانيا ئةجنومــةنشــيَوةيةر كاربكــا . بيَاليــةنى ســةرؤكى 

لةميانةى كؤمةلَيَك رِيَورِةمسةوة ثاريَزراوة، وةكو ئةوةى كة دةبيَ  كاتيَك 
تاوةكو بيَاليةنى  بووة سةرؤك، بةتةواوى دةس  لةكارى حزبى بكيَشيَتةوة

ــرةدا لةبةرانبــةر ئــةو كــؤ  و بةندانةشــدا،  ســة . ــؤى بســةييَنيَ  رؤك ليَ
كؤمةلَيَك ئيمتيازاتى ترى تايبـةتى هةيـة، وةكـو ئـةوةى بـؤى هةيـة مـالَى        

تـاوةكو   (1) ؤى بباتـة نَيـو كؤشـكى ثةرلـةمان و لةوَيـدا نيشـتةجَي بَيـ        

                                                           
ردستاندا سةرؤكى ثةرلةمانيخ وةكو هةر ئةنداميَكى ترى ثةرلةمان بؤى هةية بؤيَتة  انووى ( لةثةرلةمانى كو1

ثةرلةمان و لةويَدا جيَنشني بيَ  تاوةكو ماوةى ئةنداميَتى تةواو دةبيَ . سةرؤك و جيَطرو سكرتيَرى ثةرلةمان 
ؤذانى ثشوو ثيَشوازى لةميوانةكانيان بؤيان هةية  انووى تايبة  بةميوانيشيان هةبيَ  و لةويَدا دواى دةوام و رِ

بكةن. هةموو ئةنداميَكى ثةرلةمانى كوردستان سةر بةهةر ليستيَك بيَ ، لةدواى دةسبةركاربوون و 
سويَند واردن، برِى ضل و حةف  مليؤن و ثيَنج سةد هةزار دينار وةردةطريَ  كة دةكاتة نزيكةى ضوار دةفتةر 

بةهةر ليستيَك بيَ ،  رةزووى  ؤى. هةروةها هةموو ئةنداميَكى ثةرلةمان سةردؤالر بؤ كرِينى ئؤتؤمبيَليَك بةئا
مافى ئةوةى هةية سىَ ثاسةوانى هةبيَ . ئةوانة بةشيَكن لةو دةسكةو  و ئيمتيازاتانةى كة ئةندامانى 

 ين.ثةرلةمانى كوردستان هةيانةو لةنيَو ئةم سىَ مؤديلة ثةرلةمانييةدا نيية كة ليَرةدا بةراوديان دةكة
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 (1)ماوةى سةرؤكايةتى تةواو دةبيَ  و سةرؤكى تازة جيَطاى دةطريَتـةوة. 
ليسـتةكانةوة بؤيـان هةيـة داواى     ومانى ثةرلـةمان بةهـةمو  لةكاتيَكدا ئةندا

بينينى سةرؤك بكةن و ديدارى لةطةلَدا ئةجنام بدةن لةبارةى ئيخ و كارى 
ــ ــةئازادى  ــؤى   ئةجنومةن ةوة، ئــةوة بةثيَؤــةوانةوة ســةرؤك بــؤى نييــة ب

 لةشويَنة طشتييةكاندا تيَكةآلوى ثةرلةمانتارو سياسةاةداران بيَ .  
ى ةنئةجنومـ بزانني كة لةبةريتانيادا ثؤستى سـةرؤكى  دةبيَ  ئةوةر 

ةلَكو بـ طشتى ئاماذة نيية بـؤ ثلـةو ثيَطةيـةكى سياسـى زؤر طـرنث و بـاآل،       
 ئـةوةى  عؤناغيَكة لةعؤناغةكانى ثيَشكةوتنى ذيانى سياسى ئةو كةسة، بـؤ 

كى ليسـتيَ  يان رِاوبؤضـوونى ةئةندامانى ثةرلةمان دلَنيا بن لةوةى سةرؤكةك
يــابن يَنيَ  بةســةر ليســتيَكى تــردا، هــةروةها تــاوةكو دلَن سياســى ناســةث

ا يـ  ـؤى،   بـؤ لةوةى ياسـاكان تيَناثـةرِيَنيَ  لـةثيَناو ئاييندةيـةكى باشـرت      
ــر       ــ  دوات ــةوة بيَ ــاوى ل ــا ض ــى، ي ــةتى و حزب ــدى كةســى و تايب بةرذةوةن

ئـةم   ، ضـونكة لةطـةلَ كؤتايي ـاتنى   ثؤستيََكى ترى حكومى بطريَتـة دةسـ   
ياســى سبــؤى نييــة جــاريَكى تــر بطةرِيَتــةوة نيَــو كايــةى ثؤســتة نابيَــ  و 

 .رِةمسى
ــك عســة دةكــةن، عســةكانيان ئارِاســتةى   ئةجنومــةنئةنــدامانى  كاتيَ

ى طشتى"، هةر سةرؤكيشـة كـة   ئةجنومةنسةرؤك دةكةن "بةرِيَز سةرؤكى 
ــا بةئةنـــدامان دةدا  عســـة بكـــةن،   هـــةروةها ئـــةركى سةرؤكيشـــة رِيَطـ

يةدا ببــا  كــة هــةر لةضوارضــيَوةى ئــةو ثــرِؤذة وتوويَــذةكان بــةو ئارِاســتة
ياسـايةدا مبيَنيَتـةوة كـة جيَطـاى وتووَيـذةو ئةنـدامان لـةكاتى عسـةكردندا         

                                                           
( رؤساء اجللسات، سلسلة االحباث التشريعية، البحث االول، اعداد: املعهد الدميقراطي الوطين للشؤن الدولية، 1

  .5ترمجة: نور االسعد، مراجعة: مي االمحر، لبنان، ص
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كاتيَك سةرؤك هةس  نةضنة سةر باس و بابةتى تر و لةبابةتةكة النةدةن. 
دةكا  ئةنداميَك لةبابةتةكة دةرضووةو عسة لةبارةى شتى تر دةكـا ، يـا   

تى  ـؤى ثيشـانبدا  لـةبارةى ياسـايةك، يـا كارَيـك، يـا        دةيةويَ  هةلَويَسـ 
عسـةى ثـىَ بلِيَـ  و    هةيـة  برَياريَكى دياريكراو، سةرؤك دةسةآلتى ئةوةى 

ــردا       ــتةيةكى ت ــذةكان بةئارِاس ــاوةكو وتوويَ ــ  ت ــدا رِايبطريَ ــويَنى  ؤي لةش
ــةرِوا .  ــوونى      ن ــؤ بةرِيَوةض ــزام ب ــتنى ني ــة لةثاراس ــؤى جط ــةو   ــةآلم ئ ب

ــةوةكان، ب ــؤى   كؤبوونـ ــةنى  ـ ــا  و بيَاليـ ــدا ناكـ ــدارى لةوتوويَذةكانـ ةشـ
بةشدارى لةدةنطـدان   ئةجنومةنبةشيَوةيةكى طشتى سةرؤكى دةثاريَزيَ . 

لةحالَـةتى  ناكا ، مةطةر ئـةو كاتانـة نـةبيَ  كـة دةنطـةكان يةكسـان بـن.        
ناضاريشــدا، ســةرؤك يــةكيَك لــةو رِيَطايانــة هةلَدةبــذيَريَ  كــة ثيَشــرت بؤتــة 

دا تاوةكو  ؤى لةدةنطدان بثاريَزيَ  و بيَاليةن بيَـ   جنومةنئةعورف لةنيَو 
و نةضيَتة هيض بةرةو اليةنيَكةوة. ئةو رِيَطايانـةر بـريتني لـةوةى سـةرؤك     
دريَذة بةوتوويَذةكان دةدا  و رِيَطـا بةئةنـدامانى زيـاتر دةدا  بـؤ ئـةوةى      
ــديَك     ــةوةى هةن ــةهيواى ئ ــة رِوو ب ــازة وةن عســة بكــةن و رِاو بؤضــوونى ت
لةئةندامان رِاى  ؤيان بطؤرِن و بؤنة بةرةكةى ترةوة. يا ئةوةتا دةنطدان 
دوا دة ا  و رِيَطا نادا  بطاتة ئـةو حالَةتـة بةثاسـاوى ئـةوةى كـة طوايـة       
ياساكة جيَطاى مشـتوومرِو نـاكؤكى زؤرةو نايـةويَ  بـةو شـيَوةية دةنطـى       

   لةسةر بدريَ  كة نةبيَتة زؤرينةيةكى بةرضاو.  
ى طشتى بـةريتانيادا تـا ئيَسـتا زيـاتر طـرةوى      ئةجنومةنيَو ئةوةى لةن

لةسةر دةكريَ  و جة تى لةسةر دةكريَتـةوة، بريتييـة لةثرسـى بيَاليـةنى     
نانى سةرؤك، ضونكة بةريتانييةكان بةطشتى ثيَيان واية سيسـتةمى ياسـادا  

عورفيية هاتووة، ئةطـةر رِؤذيَـك سـةرؤكيَك ئـةو      ئةوان لةبنةمادا بةو شيَوة
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زى  ـؤى  ة ببةزيَنيَ  و بيَاليةنى  ـؤى لةدةسـتبدا ، مانـاى وايـة رِيـَ     عورف
ى طشـتى و ضـيرت ئـةوانيخ    ئةجنومةنلةدةس  دةدا  لةبةردةم ئةندامانى 

لةبةرئةوةى بيَاليةن نيية ئةو ياساو برِيارانة عبـوولَ ناكـةن و كـؤى طشـتى     
كـــارى ســـةرؤك دةبيَتـــة جيَطـــاى طومـــان بؤيـــان و ئاذاوةيـــةكى طـــةورة 

 لَدةدا .سةرهة
ــران وا    ــةم دانيشــتنانةى ليَثرســينةوة لةســةرؤكى وةزي ــر ئ ــؤنى بليَ ت
وةسف دةكا  كة زؤر ماندووكـةرو بيَزاركـةرةو مـرؤو دووضـارى دلَـةرِاوكىَ      
دةكا . بليَر ئةم دانيشتنانة بةجؤريَك لةمششـيَربازى دةضـوويَنيَ ، بـةآلم    

ميَكى ثةرلـةمان  لةميانةى عسةدا. بليَر ثيَـى وايـة زؤرجـاريخ كاتيَـك ئةنـدا     
ــةرؤك      ــةى س ــا ، وةآلمةك ــران دةك ــةرؤكى وةزي ــتةى س ــياريَك ئارِاس ثرس
وةزيرانى زؤر بـةالوة طـرنث نييـة، هـةر ئةوةندةيـة دةيانـةويَ  بةشـداربن        
لةليَثرسينةوة لةسةرؤكى وةزيراندا. يةكيَك لةم  اآلنةى بليَـر ئامـاذةى بـؤ    

ان، بريتيية لـةوةى  دةكا  لةكاتى دانيشتنى ليَثرسينةوة لةسةرؤكى وةزير
كــة دةبيَــ  ســةرؤكى وةزيــران ثيَشــبينى هــةموو جــؤرة ثرســياريَك بكــا  
لةاليةن ئةندامانى ثةرلةمانةوة، لةطةلَ ئةوةشدا ئاماذة بؤ ئةوة دةكا  كة 
بــةردةوام ئةنــدامانى حزبةكــةى  ــؤى ثيَشــرت ئاطاداريــان كردؤتــةوة لــةم  

 (1.)ثرسيارانةى كة ئؤثؤزسيؤن بةنيازن ئارِاستةى بكةن
دا ئاســان ئةجنومةنــبيَطومــان لــةوةرزى ئةجنامــدانى كؤبوونــةوةكانى 

نيية بةدرَيـذايى مـاوةى كؤبوونـةوةكان سـةرؤك بتوانَيـ  هـةموو ِرؤذَيـك و        
هةموو كاتيَك ئامادةيى هةبيَ  و كارى  ؤى بةرِيَوة ببـا ، بةاليـةنى كـةم    

امى بةهؤى سةفةر بيَ  بؤ دةرةوةى وآل ، يـا نة ؤشـى، ئـةوة سـىَ ئةنـد     
                                                           

  .167، ص2011زراء، الطبعة االوىل، مذكرات طوني بلري، مسرية رئيس و( 1
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ثةرلــةمان دةستنيشــان دةكــرَين بــؤ يارمةتيــدانى ســةرؤك، ئــةم ســَى        
 ئةندامةر بةنؤرة كؤبوونةوةكان بةرِيَوة دةبةن. 

ــةرؤكى  ــةنس ــة    ئةجنوم ــةوةى بةرثرس ــة ل ــةريتانيا جط ــتى لةب ى طش
ــةوةكانى  ــةرِيَوةبردنى كؤبوونـ ــةنلةبـ ــى  ئةجنومـ ــارى ئيداريشـ ــةوة كـ ، ئـ

ــة ثيَ  ــةك كـ ــةموو ثرِؤذةيـ ــة هـ ــانة، بؤيـ ــاكردنةوةو لةسةرشـ ــدى بةضـ وةنـ
ــازةو نويَكردنــةوةى تــةالرى   ثيَوةنــدى  ئةجنومــةندروســتكردنى بةشــى ت

هةيـــةو ئـــةو لـــةرِووى كارطيَرِييـــةوة لةئةجنامـــدانيان و      ةوةبةســـةرؤك
جيَبةجيَكردنيانــدا بةرثرســةو بةشــيَكة لةدةســةآلتةكانى ســةرؤك. ســةرؤك 

نيشـان  بؤى هةية دةستةى كارطيَرِى و ستافى نووسـينطةكةى  ـؤى دةست  
بكا  تاوةكو يارمةتى بدةن لةبةرِيَوةبردنى كـارى كؤبوونـةوةكان و كـارى    

ــدارى،  ــارى ثرِؤتؤكــ ئي ــةروةها ك ــان و رِيَكخســتنى   ؤلَه و ثيَشــوازى ميوان
بـةو شـيَوةية سـةرؤك سـوود لةشـارةزايى      سةردان و ديدارةكانى رِؤذانةى، 

تى  ـؤى  ستافى  ؤى وةردةطريَ  كة بةثيَى كارى نووسينطةى و ثيَداويس
لةبارةى ياساكان دةستنيشانيان دةكا  و كاريان بةسـةردابةر دةكـا  و   

بؤيـة مـافى  ؤيـةتى ئـةو كةسـانة       (1)هاوكارى دةكةن لةكارى رِؤذانةيـدا، 
دامبةزريَنيَ  و ثلةيان بـةرز بكاتـةوة بـةثيَى سيسـتةمى  زمـة  و رِاذةى      

  طشتى بةريتانى.

                                                           
رذيَتة سةر كارى سةرةكى  ؤى ةى وا دةكا  سةرؤكى ثةرلةمان بةطشتى نةث( هةنديَكجار رِؤتينى كارى ئيدار1

كة بريتيية لةبةرِيَوةبردنى كؤبوونةوةكان، ضونكة سةرعالَكردنى سةرؤك بةكارى ئيدارى دةبيَتة هؤى ئةوةى 
اماذة بؤ دةولَةتى زؤر هةن كة ئ بدا ، لةو بارةيةوة رِاثؤرتى نيَونةتوانيَ  وةكو ثيَويس  كارى  ؤى ئةجنام 

  ئةم  الَة دةكةن لةنيَو ثةرلةمانداو سةرؤكى زؤر وآلتيخ دووضارى ئةم كيَشةية هاتوون.  
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 بةشى دووةم
 U.S. Congress Model ــ مؤديَلى كؤنطريَسى ئةمريكى

كؤنطريَسى ئةمريكا مةزنرتين و طةورةترين دامـةزراوةى دةسـتووريية   
لةوياليةتة يةكطرتووةكانى ئةمريكاداو بريتيية لةو دةسـتةيةى كـة هـةموو    
ثِرؤذة ياسـاكانى ئـةم وآلتـة دادةِرَيـذيَ  و دةنطـى لةسـةر دةدا  تـاوةكو        

سياســيداو لــةدوو  هيَــزى ياســايى  ؤيــان وةربطــرن لــةنيَو سيســتةمى      
 ى نويَنـةران. ئةجنومـةن ، ـــ سـينا    ى ثـاان ئةجنومةنثيَكديَ :  ئةجنومةن

لةم رِوانطةيةوة كة دةسـةآلتيَكى باآليـة، كؤمـةلَيَك بةرثرسـياريَتى طرنطـى      
دةكةويَتـة ئةسـتؤ، بةتايبـةتيخ لـةبارةى دارِسـتنى ثـِرؤذة ياسـاكانى كـة         

ســتةى دةكــةن و بــةرِيَوةى ذيــانى كؤمةلَطــةى ئــةمريكى رِيَكدة ــةن و ئارِا
ئـةمريكار هـةموار    ىدةسـتوور هةيـة  كؤنطريَه تواناو دةسةآلتى دةبةن. 

بكاتةوةو ثيَشنيارى هةمواركردنةوةكان واتة بةرنامـةى كـارو وتوويَـذيان    
لةبارةيةوة بكا ، هةروةها دةسةآلتى ئةوةشى هةيـة كـة هةنـديَك ثؤسـ      

ك ئـةم ثؤسـتانة ثيَوةنـدييان    لةنيَو وآلتدا ثرِ بكاتـةوةن بةتايبـةتيخ كاتيـَ   
ــافى      ــةروةها م ــةبيَ ، ه ــةوة ه ــدرالَى و دادوةرةكانيي ــاآلى في ــةدادطاى ب ب
ئةوةشى هةية نارِةزايى دةربلِيَ  لةسةر دامةزرانـدن و دةستنيشـانكردنى   

ثؤسـتى حكـومى طـرنث كـة دةبيَـ  بةرِةزامةنـدى و        ديَكوةزيرةكان و هةن
 دةنطدانى كؤنطريَه بيَ .

( 50( ئةندام ثيَكـديَ  كـة نويَنةرايـةتى )   100ان لة )ى ثائةجنومةن
ويالية  دةكةن و لةهةر وياليةتيَك دوو ئةندام نويَنةرايةتى دةكا . ماوةى 

ة بريتييـة لةشـةر سـالَ، بـؤى     ئةجنومةنـ نويَنةرايةتى هةر ئةنـداميَك لـةو   
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هةية هةتا ثيَى دةكريَ  هةموو جاريَـك  ـؤى كانديـد بكاتـةوة. ئةنـدامانى      
بةمةبةستى رِيَكخستنى كارى هةلَبذاردنةكان، هةموو دوو  ى ثاانةنئةجنوم

سالَ جاريَك بةشيَكيان هةلَدةبذيَردريَن، بةوةر بةردةوام ئةنـدامى  ـاوةن   
 ةدا بوونيان هةية. ئةجنومةنشارةزايى لةنيَو ئةم 

ى طـةل و لـة   ئةجنومـةن ى نويَنةران وا ناسراوة كة بريتيية لةئةجنومةن
ئةندام ثيَكديَ  بـةثيَى رِيَـذةى دانيشـتووانى وياليةتـةكان     ( نويَنةرو 435)

دا ئةجنومةنـ دابةشكراون، ثيَنج هةريَمى ئةمريكيخ هةن كة نويَنةريان لـةو  
هـةريَمى  هةية، بةآلم بةبىَ ئةوةى مافى دةنطدانيان هةبيَ  كة بـريتني لـة:   

كؤلؤمبيا، سـامواى ئـةمريكى، طـوام، ثؤرتؤريكـؤ، دوورطـةكانى ويَرجينـى       
ة تـةنيا بـؤ مـاوةى دوو سـالَ     ئةجنومةنـ هةر ئةنداميَكى ئـةم   (1)ةمريكى.ئ

ئةنــداميَتى دةكــا ، بــةآلم بؤيــان هةيــة ئةوةنــدةى كــة دةتــوانن و دةنــث 
 لـةنيَو  ئـةوة ئةنـدامان  بةدةس  ديَنن هةمووجار  ؤيان كانديـد بكةنـةوة.   

 ؤيانـدا ســةرؤكى كــؤنطريَه هةلَدةبــذيَرن كــة بةرثرســيَكى بــةرزى حزبــى  
 ينةية. زؤر

سةرؤكى كؤنطريَسـى ئـةمريكى لـةرِووى ميَذووييـةوة دةسـةآلتةكانى       
ــوولَى     ــةزراوةو رِةطورِيشــةيةكى ع ــةريتانى دام ــؤديَلى ب ــةذيَر كاريطــةرى م ل
ئينطليزييانةى هةية، تةنيا يةك جياوازى نةبيَ  ئةويخ بريتيية لةوةى كـة  

دةستنيشـان   سةرؤكى كؤنطريَه لةنيَو حزبـى زؤرينـةدا هةلَدةبـذيَردريَ  و   
ــةكان    ــةجنامى هةلَبذاردن ــةى وةكــو دةســكةوتيَكى ئ ــةو ماناي ــ ، ب ، دةكريَ

                                                           
  ( موسوعة ويكيبديا، من االنرتنت.1
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دةسـةآلتةكانى   (1).سةرؤكى كؤنطريَه بةردةوام بؤ حزبى زؤرينـة دةبيَـ   
سةرؤكى كؤنطريَه لةئةمريكا هيَزى  ؤى هةية، ضونكة لـةنيَو دةسـتووردا   

ةو بـريتني لـة:   ةى كة ئاماذةيان بؤ كراوداردةسةآلتكةسة يةكيَك لةو ضوار 
سةرؤكى كؤمار، جيَطرى سةرؤكى كؤمار، سةرؤكى دادطـاى بـاآل، سـةرؤكى    

كاتيَك سةرؤك سةر بةكوتلـةى زؤرينـة دةبيَـ ، ئـةوة بيَطومـان      كؤنطريَه. 
ــةجيَبكا      ــة جيَب ــةم حزب ــذاردنى ئ ــةى هةلَب ــرام و بةرنام ــدةدا  ثرِؤط هةولَ

ةهةلَبذاردنـةكانى  تاوةكو مسؤطةرى بكا  جاريَكى تريخ ببيَتةوة زؤرينـة ل 
داهاتوودا. بؤية سةرؤك دةيةويَ  ثرِؤطرامى سياسى و حزبى و ياسـادانانى  
حزبةكةى  ؤى ثيَشبخا  و كاريان بؤ بكا . ئةم جؤرة كاركردنة بيَطومان 
دةبيَتة هؤى بةريةككةوتن لةطـةلَ حزبـةكانى تـر، بةتايبـةتيخ حزبـةكانى      

بــةردةم كــارى حزبــى ئؤثؤزســيؤن كــة ئــةوانيخ دةيانــةويَ  ئاســتةنث لة 
نــةبيَ  و دذى  وزؤرينــة دروســتبكةن و ثرِؤطرامــةكانى ســةرؤك ســةركةوتو 

 دةوةستنةوةو هةلَدةدةن ثرِؤذة ياساكانى شكس  ثيَ بيَنن. 
ــرةدا بةثيَؤــةوانةى سيســت يــةو ةمى بــةريتانى، ســةرؤك بيَاليــةن نيليَ

ؤيـة  بةشيَكى زؤر كاريطةريشة لةجيَبةجيَكردنى كارنامةى حزبـى زؤرينـة، ب  
سةرؤك مافى ئةوةى هةية لةكاتى هةلَمةتةكانى هةلَبذاردنـدا يارمـةتى ئـةو    
كانديدانــة بــدا  كــة ئةنــدامى كؤنطريَســن و دةيانــةويَ  لةهةلَبــذاردنى       

 كةنـةوةو ببنـةوة ئةنـدامى كــؤنطريَه.   داهـاتوودا ديسـان  ؤيـان كانديــد ب   
ن بـؤ  سةرؤك بؤى هةية يارمةتيان بدا  و بانطةشةيان بـؤ بكـا  و دةنطيـا   

                                                           
( رؤساء اجللسات، سلسلة االحباث التشريعية، البحث االول، اعداد: املعهد الدميقراطي الوطين للشؤن الدولية، 1
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كؤبكاتةوةو ئاماذة بؤ رِؤلَى طرنطى ئةوان بدا  لـةنيَو كؤنطريَسـدا، ضـونكة    
ئةو هةر لةسةرةتاوة بيَاليةن نييةو دةيةويَ  ئةندامانى حزبةكةى زؤرترين 
كورسى و باشرتين دةنث بةدةستبيَنن، بؤية دةتوانيَـ  ثؤسـتةكةى  ـؤى    

 بةكاربيَنيَ .  
ئةنــدامانى ليَذنــة هةيــة هــةروةها ســةرؤكى كــؤنطريَه مــافى ئــةوةى 

تايبةتةكان دةستنيشان بكا  كـة كـؤنطريَه برِيـار لةسـةر دامةزرانـدنيان      
دةدا  بؤ تيَثةرِاندنى هةنديَك ثرِؤذة ياساى بـةهيَز كـة جيَطـاى مشـتومرِى     
زؤرن، ســةرؤك دةتوانيَــ  ئةندامــةكانى ئــةو ليَذنانــة بــة ؤى دةستنيشــان 

ــ    ــةآلتانةى هةي ــةو دةس ــةموو ئ ــونكة ه ــا ، ض ــديَجار   (1)ة.بك ــة هةن رِةنط
لةهةنـديَك ليَذنـةدا بيــةويَ  تـةنيا ئةنــدامانى حزبةكـةى  ــؤى دابنيَـ ، يــا      
لةهةنـديَك ليَذنــةى تــردا حــةز بكــا  كةســانيَكى ديــاريكراو بةشــدارى تيَــدا  

نةرييانة لةدةسـةآلتةكانى  ؤيدايـةو حزبـةكانى    بكةن، هةموو ئةو كارة هو
 .ةنليَبك رِيَطرى ئؤثؤزسيؤنيخ ناتوانن

ــةنيَو ئــةو    دا ئةجنومةنــســةرؤكى كــؤنطريَه بــؤى هةيــة دوو كــةس ل
دةستنيشـــان بكـــا  تـــاوةكو يارمـــةتى بـــدةن لةبـــةرِيَوةبردنى ئـــيخ و  
كارةكاندا، ئةو  ؤى وةكو سةرؤك ئةركى سةرةكى ئةوةية كؤبوونةوةكان 
بـةرِيَوة ببــا ، بـةآلم بيَطومــان ئـةو كــارة بةتـةنيا ناكريَــ ، بؤيـة ســةرؤك      

ةى هةية كةسيَك وةكو هاوكارو جيَطرى  ـؤى دةستنيشـان   دةسةآلتى ئةو
بكا  بؤ يارمةتيدانى لةئيدارةدانى وتوويَذى ثةرلـةمانى، لةطـةلَ كةسـيَكى    
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. ةنتريشدا وةكو ياريـدةدةرو برِيـاردةرو سـكرتيَر تـاوةكو هاوكارييـان بكـ      
ليَرةدا ئيَمة دةبينني دةسـتةى سـةرؤكايةتى كؤنطريَسـى ئـةمريكا دةبيَتـة      

ــةس  ــىَ ك ــةرووى هةموو س ــة لةس ــ  و   ، ك ــؤنطريَه ديَ ــةرؤكى ك ــةوة س يان
ستةكةى جكة لةوةى ثيَوةندى بةدانانى ياساوة هةية، بةآلم ثؤسـتيَكى  ثؤ

هةروةها سةرؤكى كؤنطريَه بـؤى هةيـة هةنـديَك كـةس     سيادى طرنطيشة. 
لةهةنديَك ثؤستى دياريكراو دامبةزريَنيَ  لةنيَو كؤنطريَسداو هةر لةكؤنـةوة  

ة وا دانراون كـة دةبَيـ  بـؤ كةسـانيَك بـن نزيـك لـة ؤى وةكـو         ئةو ثؤستان
كـة  ستانةر كارى لةطةلَ بكةن. هةنديَك لةو ثؤستافى ئيدارةى نووسينطة 

ثيَوةنــدييان بةديســثلينى هــؤلَى كؤبوونــةوةو ئةرشــيسكردن و ثؤســتةو      
 نووسينطةى دارايى و كارطيَرِييةوة هةية كة بةرثرسياريَتى  ؤيةتى.  

آلتة طرنطةكانى سةرؤكى كؤنطريَسى ئةمريكى بريتييـة  يةكيَك لةدةسة
ى سياسـة  لـةنيَو   ئةجنومـةن لةوةى كة ئـةو بةرثرسـة لـةدانانى سـةرؤكى     

ى كةســيَك بــؤ هــةروةها هــةر ئــةويخ بةرثرسـيارة لــةدانان  (1)كؤنطريَسـدا، 
وةكـو عورفيَكيشـى    (2)ى ياسايى لةنيَو كؤنطريَسدا.ثؤستى سةرؤكى ليَذنة

                                                           
ريكاية لةنيَو ى سياسة  ليَذنةيةكة لةنيَو كؤنطريَسى ئةمريكا كارى دارِشتنى سياسةتى ئةمئةجنومةن( 1

كؤنطريَسدا لةميانةى ثرِؤذة ياساى سياسيدا، بؤية ليَذنةيةكى هةرة طرنطةو هةموو حزبيَكى براوة ضاويان 
 بةوةزارةتى دةرةوةو سياساتى نيَو لةسةرؤكايةتيكردنى ئةم ليَذنةيةية بةحوكمى ئةوةى رِاستةو ؤ ثيَوةندى

ئةمريكا بةرانبةر بةجي ان، بؤية هيض حزبيَكى براوة  ؤيى و دةرةكييةوة هةيةو كار دةكاتة سةر سياسةتى 
  ئامادة نيية بيداتة ئؤثؤزسيؤن و بةمافيَكى طرنطى  ؤيانى دةزانن.

( ليَذنةى ياسايى طرنطرتين ليَذنةى كؤنطريَسةو ثيَم وابيَ  لةنيَو هةموو ثةرلةمانيَكدا ئةم ليَذنةية طرنطى و 2
انكردنى ئةو ياسايانةى كة دةبيَ  شرثرسيارى سةرةكيية لةدةستنيباية ى  ؤى هةية، ضونكة ئةم ليَذنةية بة

وريَنة ئةجندةى كارى كؤبوونةوةكان، بؤية سةرؤكى ئةم ليَذنةية دةتوانيَ  ثرِؤذة ياساكانى حزبةكةى  ؤيان 
ثيَشبخا  و باية يان ثيَبدا ، هةروةها بةثيَؤةوانةشةوة ثرِؤذة ياساكانى ئؤثؤزسيؤنيخ دوا وا  و 

  ستيان بؤ دروستبكا .بةربة



25 

ةرؤكةكانى كؤنطريَه كاتيَك ئةو كةسانة بؤ ئةم ثؤستة ليَ اتووة، هةموو س
طرنطانةى كؤنطريَه ديارى دةكةن، بةردةوام كةسانيَكن نزيـك لـة ؤيان و   
ثيَوةندى باشيان لةطةلَيان هةيةو متمانةيان ثيَدةكةن، بؤية بةردةوام ئـةم  

ن، ضـونكة  وةدوو ثؤستة طرنطةى نيَو كـؤنطريَه بةدةسـتى حزبـى زؤرينـة    
 رؤكةوة دادةنــريَن و دةستنيشــان دةكــريَن و ناضــيَتة  انــةى لةاليــةن ســة

ضونكة ئـةم دوو ليَذنةيـة وا ناسـراون     سازشكردن و ثيَدانى بةئؤثؤزسيؤن،
  كة رِوحى كؤنطريَسن.

بةطشتى سةرؤكى كؤنطريَه ماف و دةسةآلتى ئةوةى هةية سةرؤكى 
هــةموو ليَذنــةكان بــة ؤى دةستنيشــان بكــا ، ضــونكة كــؤنطريَه  ــؤى   

رى ةآلتى ئةوةى بةسةرؤكةكةى  ؤى داوة كة هةموو عؤناغـةكانى كـا  دةس
ليَذنةكان و سةرؤكى ليَذنةكانيخ ثيَداويسـتى   ياسادانان بةرِيَوة ببا ، بؤية

سةرةكني لةنيَو ئةم ثرِؤذةيةدا. بةآلم دةبيَ  سـةرؤكى كـؤنطريَه لـةكاتى    
و دةستنيشانكردنى سةرؤكى ليَذنـةكان ثشـ  بةثسـثؤرِى و شـارةزايى ئـة     

كةســانة ببةســتيَ  كــة بــؤ ئــةم ليَذنانــة دةستنيشــانيان دةكــا  و بــةثيَى 
هةيـة  سةرؤكى كؤنطريَه مـافى ئـةوةى   ثسثؤرِى و ثيشةى ئةندامان بيَ . 

ثرِؤذة ياساكان ئارِاستةى ليَذنةكان بكا  بؤ وتوويَذو ئامادةكردنى رِاثـؤرِ   
بكريَـ  و   ذيان لةسـةر ة رِوو و وتوويَلةبارةيانةوة تاوةكو لةنيَو هؤلَدا وريَن

بــةو شــيَوةية دةبيــنني بــةحوكمى ئــةو هــةموو       (1)وريَنــة دةنطــدان. 
ــةواوى     ــ  بةت ــؤنطريَه دةتوانيَ ــةرؤكى ك ــى دراوة، س ــة ثيَ دةســةآلتةى ك
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شــيَوةيةك كــؤنرتِؤلَى ثرِؤســةى ياســادانان بكــا  و ئارِاســتةى بكــا  بة     
ــة.   ــةتى حزبةكةيدايـ ــدى سياسـ ــةرة لةبةرذةوةنـ ــةآلتة هـ ــةكيَك لةدةسـ  يـ

ــ   ئــةمريكا، بريتييــة لــةوةى كــة ئــةو      ىطرنطــةكانى ســةرؤكى كؤنطريَس
دةســةآلتى دةستنيشــانكردنى ســةرؤكى ليَذنــةكانى كؤنطريَســى هةيــةو      
لةاليــةن ئــةوةوة ســةرؤكةكان دةيــارى دةكــريَن و دةستنيشــان دةكــريَن،  
ــ    ئــةوةر دةســةآلتيَكى زؤر طــةورةو فراوانــة بــةجؤريَك ســةرؤك دةتوانيَ

لةنيَو ليستى حزبةكةى  ؤيدا دةستنيشان بكـا ، بـةو   هةموو ئةو كةسانة 
شيَوةية تـةواوى لَيذنـةكانى كـؤنطريَه لةاليـةن حزبـى بـراوةو فـةرمانرِةوا        

لةم رِوانطةيةوة تةماشاى ئةو هـةموو دةسـةآلتة بكـةين     كؤنرتِؤلَ دةكريَ .
كــة دةســتوورى ئــةمريكى و ثيَــرِةو نــاو ؤى كــؤنطريَه بةســةرؤكيانداوة، 

سةر ثرِؤسةى ياسادانان لـةو  لةين كة سةرؤك بةيةكجارى زالَة لةوة تيَدةطة
ــةى      ــداربيَ  لةثرِؤس ــ  بةش ــارا دةتوانيَ ــيَوةيةكى ك ــزةداو بةش ــة زَيَ وآلت

 سياسيدا.
لةبةرئةوةى دةبينني سةرؤكى كـؤنطريَه دةسـةآلتيَكى زؤرو فراوانـى    

ه و ثيَداروة لةثرِؤسةى دروستكردنى برِياردا، بؤية كؤبوونةوةكانى كؤنطريَ
ليَذنةكان و وتوويَذةكان بةشيَكى زؤرى كاتى سةرؤك دةبا ، بؤيـة ناضـارة   
ــارطيَرِى و لؤجســتى  ــةلَكيَك دامبــةزريَنيَ      ــدارى و ك ــارى ئي ــديَك ك بةهةن
تاوةكو يارمةتى بدةن لةم كارانـةدا، بؤيـة هةنـديَكجار داوا لـةهاوكارةكانى     

ن، تـاوةكو ئـةو   ببـة بةرِيَوة دةكا  لةدةستةى سةرؤكايةتى كؤبوونةوةكان
 بتوانيَ  رِؤذانة بةشيَك لةكاتةكانى  ؤى بؤ كارى كارطيَرِى تةر ان بكا . 
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وةيةو وةكو ئاماذةمان بؤ كرد سةرؤكى كؤنطريَه كانديدى ليستى برا
ة بـؤ  سةرؤكى ليستةكةشة بؤ كؤنطريَه، ئةويخ بؤية لةاليـةن حزبةكةيـةو  

 ة، يـا رؤكى حزبةكةيـ ئةم ثؤستة طرنطة كانديدكراوة، ضونكة يا ئةوةتا سـة 
ة، حزبةك جيَطرى سةرؤكة، يا يةكيَكة لةسةركردة دةسرتِؤيشتووةكانى نيَو

ةسـانى  ئةم ثؤستة لةاليةن حزبةكانةوة زؤر بـةطرنث تةماشـا دةكريَـ  و ك   
حزبـى   دةبـةن. كةواتـة مـادام كانديـدى     ىثلةبةرزى نيَـو حزبةكـة بـةرِيَوة   

ؤرينــة رامــةكانى حزبــى ززؤرينةيــة، ئــةوة لةســةريةتى ثــرِؤذة ياســاو ثرِؤط
ــةماوةى ــةجيَبكا  ل ــةنيَو  جيَب ــاوةكو ل ــدا حزبةكة  ــوى ســةرؤكايةتيدا ت ي

ــؤ جــارى دو    ــةوة ب ــد بكريَت ــةبيَ  كاندي ــةوةى ه  ةم و ســيَيةم.وشانســى ئ
ذانـة  سةرؤكى كؤنطريَه بةهؤى ئةو ثؤستة سياسى و حزبيةى هةيةتى، رِؤ

ــاديرة باآل    ــةلَ ســةركردةو ك ــة لةط ــدارى سياســى  ــؤى هةي ــو  دي ــانى نيَ ك
يَطـاو  ين رِحزبةكةى  ؤى و كؤبوونةوةو رِاويَذيان ثيَدةكا  تاوةكو بةباشرت

 كا . ةوان بئشيَوة ثرِؤذة ياساكان واتة بةرنامةى كارو طريَنتى ثالَثشتى 
دةستوورى ئةمريكى رِيَطا بةسةرؤكى كؤنطريَه دةدا  بؤيَتة شويَنى 

ةر سةرؤك كؤضى دواييكـرد،  جيَطرى سةرؤك لةهةر حالَةتيَكى لةناكاودا ئةط
ــا بةهــةر     ــدا ، ي ــةيتوانى كارةكــانى  ــؤى ئــةجنام ب ــا نة ؤشــكةو  و ن ي
هؤكــاريَكى تــر شــويَنةكةى ضــؤلَ بــوو، ئــةوة رِاســتةو ؤ جيَطــرى ســةرؤك 
ثؤستى سةرؤكايةتى وةردةطريَ  و سةرؤكى كؤنطريَسيخ دةبيَتة جيَطـرى  

تـازةوة سـةرؤكيَكى   سةرؤك بؤ ماوةى كاتى تاوةكو لـةرِيَطاى هةلَبـذاردنى   
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لــةو ماوةيــةدا كــة ســةرؤكى كــؤنطريَه دةبيَتــة  (1)تــازة هةلَدةبــذيَردريَ .
جيَطرى سةرؤك، هـةر وةكـو سـةرؤكى كؤنطريَسـيخ دةميَنيَتـةوة تـاوةكو       
كـــارى لةســـةرؤكايةتى تـــةواو دةبيَـــ  و بةتـــةواوى دةطةرِيَتـــةوة ســـةر  

 ثؤستةكةى  ؤى لةكؤنطريَه. 
ــةمريكاو  ــؤنطريَه لةئ ــةتى   سيســتةمى ك ــةنيَو دميوكراتيي ــدان ل دةنط

ــةرؤكى       ــة س ــة، بؤي ــةو كةمينةي ــدانى زؤرين ــتةمى دةنط ــةمريكى بةسيس ئ
ــ  ثــرِؤذة    كــؤنطريَه كــة نويَنةرايــةتى زؤرينــة دةكــا  بةئاســانى دةتوانيَ
ياساكان واتـة بةرنامـةى كـارو وتووَيـذيان لةبارةيـةوة كـؤنرِتؤَل بكـا  و        

ة ثرِؤذةكـة دةنطـى ثيَويسـ     بياةاتة دةنطدان و مسؤطةرى ئةوة بكا  كـ 
دةهيَنيَ  بؤ تيَثةرِاندن. بةطشتى لةنيَو كؤنطريَسـدا وةرطرتنـى رِاى زؤرينـة    
ــةكبخا  و     ــرِؤذة ياســاكان ث ــ  ث ــة ناتوانيَ ــةهيض شــيَوةيةك كةمين ــة، ب زالَ
ــةكاتى      ــةكى زؤر ل ــؤنطريَه تارِادةي ــة ســةرؤكى ك ــةرِن. بؤي ــةهيَلَيَ  تيَبث ن

لَدةدا  بياليةن بيَ ، كـارى ئةوةيـة مـاوةى    وتوويَذى ثرِؤذة ياساكاندا هةو
عسةكردنى ئةندامان رِيَكبخا  و رِيَطة بة ئةندامةكان بدا  وتوويَـذ بكـةن و   

ئةطـةر  سيستةم و ئاداب و نيزامى دانيشـتنةكة بـةرِيَوة ببـا  و بثاريَزيَـ .     
سةرؤك ويستى بةشدارى لةوتوويَذةكاندا بكا  و عسةى  ؤى بكـا  وةكـو   

ــداميَكى كــؤن ــة   ئةن ــ  لةســةر كورســييةكةى  ــؤى بيَت ــةوة دةبيَ طريَه، ئ
ــةو        ــا ، ل ــة بك ــةويَوة عس ــيَ  و ل ــةكان دانيش ــةرِيَزى ئةندام ــوارةوةو ل  
 حالَةتةشدا جيَطرةكةى دةضيَتة شـويَنى ئـةو دانيشـتنةكة بـةرِيَوة دةبـا      

                                                           
وطين للشؤن الدولية، ( رؤساء اجللسات، سلسلة االحباث التشريعية، البحث االول، اعداد: املعهد الدميقراطي ال1

 .9ترمجة: نور االسعد، مراجعة: مي االمحر، لبنان، ص
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وةكـو طواـان سـةرؤك     (1)تاوةكو سةرؤك عسةكانى  ـؤى تـةواو دةكـا .   
ى دةنطــدان لةســةر ثــرِؤذة ياســاكان، بــةآلم  بــؤى هةيــة دةنطبــدا  لــةكات

هةولَدةدا  ئةو كارة نةكا  و ثيَويستيخ نيية بيكا  مادام ئـةو سـةرؤكى   
ليستى زؤرينةيةو ليستةكةر ثيَويستى بـةدةنطى ئـةو نييـة، بؤيـة دةنـث      

لةحالَةتيَكـدا سـةرؤك ناضـار دةكرَيـ  دةنـث بـدا  كاتَيـك        نةدا  باشرتة. 
كاتةر سـةرؤك دةنـث دةدا  و دةنطةكـةى    دةنطةكان يةكسان بوون، ئةو

ئةو وتوويَذةكان يةكال دةكاتـةوةو ضارةنووسـى ثـرِؤذة ياسـاكةر ديـارى      
 دةكا . 
 

                                                           
( رؤساء اجللسات، سلسلة االحباث التشريعية، البحث االول، اعداد: املعهد الدميقراطي الوطين للشؤن الدولية، 1

 .10ترمجة: نور االسعد، مراجعة: مي االمحر، لبنان، ص
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 بةشى سيَيةم
 French Bureau Modelــ  فةرِةنسى (1)نووسينطةىمؤديَلى 

بةردةوام ملمالنيَـى عـوولَ و طـةورة     (2)( دا1789لةوةتةى سالَى ) 
 ى ياسادانان و سـةرؤكدا. ئةجنومةنى ثاشايةتى و هةبووة لةنيَوان دةسةآلت

و  بةيةكجارى كؤتايى بةدةسةآلتى بنةمالَـةى ثاشـايةتى هـا     دواى ئةوةى
فةرِةنسا بووة وآلتيَكى كؤمارى، بةوةر اليةنيَكى طرنث لةنيَو هاوكيَشـةى  
سياســي و كيَشــةى سياســيدا لــةناو ضــوو، بــةآلم كيَشــةى دةســةآلتةكانى  

ثةرلةمانـدا هـةر بـةردةوام    و ملمالنىَ لةنيَو حكومة  ثةرلةمان و سةرؤك و 
ئةو ملمالنيَية ئةجنامى نارِؤشنى لةيـةك دابرِانـدنى دةسـةآلتةكان     (3)بوو.

فةرِةنســى لةســةر ئاســتى سياســى و بــوو كــة رِؤشــنباان و رِؤشــنطةرانى 
لسةفيدا رِابةرايةتيان دةكرد. تيؤرى لةيـةكرت دابرِانـدن و جياكردنـةوةى    فة

ــةآلتة ــةتى    دةس ــؤ دميوكراتيي ــةى زؤرى ب ــةلَيَك كيَش ــةرةتادا كؤم كان لةس
فةرِةنســى دروســتكرد، ضــونكة تيــؤرى جيــاواز هــةبوو، هــةروةها ترســى   

سةرؤك بةرِادةيـةكى زؤر زيـاتر    ىزؤريخ هةبوو لةوةى ئةطةر دةسةآلتةكان
ــر ســةرهةلَبداتةوةو فةرِةنســا     ــاثليؤنيَكى ت ــة ن ــةوة هةي ــ ، مةترســى ئ بيَ

 يَسى دةسةآلتى تاكرِةوى.ذيَر رِكواتةوة 
                                                           

اؤ ــ نووسينطة، ئيَمة ليَرة لةو بةشةدا بةردةوام زاراوةى ثةرلةمان ( بةشيَوةو ناوى فةرمى بريتيية لةب1
  بةكارديَنني بؤ دةاللةتكردنى لةنووسينطةى فةرِةنسى.

( لةم سالَةدا شؤرِشى فةرِةنسى هةلَطاساو ميللةتى فةرِةنسا يةكيَك لةناودارترين شؤرِشيان ئةجنامدا 2
ملمالنىَ هةبووة لةسةر زيادى و كةمى دةسةآلتةكانى ثةرلةمانى  لةميَذووى مرؤوايةتيدا، لةو كاتةوة بةردةوام

   فةرِةنسى.
( رؤساء اجللسات، سلسلة االحباث التشريعية، البحث االول، اعداد: املعهد الدميقراطي الوطين للشؤن الدولية، 3

 .11ترمجة: نور االسعد، مراجعة: مي االمحر، لبنان، ص
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ــدة   بةطشــتى فةرِةنســييةكان بــةردةوام ترســى زؤريــان هــةبووة لةزيَ
ريَـك  دةسةآلتةكانى سةرؤك، بؤيـة هةولَيانـداوة بةهـةر شـيَوةيةك بيَـ  جؤ     

ثةرلةمان و سةرؤكدا، ئةوةر بـةردةوام   لةهاوسةنطى دروستبكةن لةنيَوان
ئةو كيَشةو ملمالنيَية بـؤ ضـةندين سـالَ بـةردةوام بـوو      كاريَكى زةمحةتة. 

ــالَى )   (1)(1958تـــاوةكو لةســـةردةمى شـــارل ديطـــؤى ســـةرؤكدا لةسـ
دةستووريَكى نوَى دةركـرا كـة بـووة هـؤى دامةزرانـدنى كؤمـارى ثيَنجـةم        

ئةم دةستوورة تازةية جة تى كردة سةرئةوةى كة ثيَويسـتة   لةفةرِةنسا.
ــةنيَو د  ــذيَردريَ ،   ســةرؤك رِاســتةو ؤ ل ــدانى طشــتى جــةماوةردا هةلَب ةنط

ن و سةرؤكى بةوةر دةسةآلتةكانى سةرؤكى زياتر كرد لةبةرانبةر ثةرلةما
بـةجؤريَك سـةرؤكى فةرِةنســا دةتوانيَـ  بةتـةواوى ثةرلــةمان      ثةرلةمانـدا، 

ــةو    ــةتيخ ئـ ــةر بيـــةويَ ، بةتايبـ ــويَى ثيَنـــةدا  ئةطـ فةرامؤشـــبكا  و طـ
ــاى   ــة توان ــدراوة ك ــةآلتةى ثيَ ــايةك     دةس ــرِؤذة ياس ــةر ث ــة ه ــةوةى هةي ئ

لةثةرلةماندا رِةتبكريَتةوة، سةرؤك دةتوانيَ  داواى رِيسراندؤمى طشـتى بـؤ   
بكا  و بيخاتة بةردةم رِاى طشتى تاوةكو  ؤيان رِاستةو ؤ برِيـارى ليَـوة   

كةضـى رِيسرانـدؤمى جـةماوةرى    بدةن، بةوةر ثةرلةمان ناضـار دةبيَـ  مل  
 بيَ .

دا ئةطةر هةر ثرِؤذة ياسايةكى ثيَشنياركراو دةنطى لةهةر رِيسراندؤميَك
زؤرينةى  ةلَكى بةدةست يَنا بةشيَوةيةكى ئؤتؤماتيكييانـة دةبيَتـة ياسـاو    

                                                           
ةوةى ئةجنامى ملمالنيَى ميَذوويى دوورو دريَذ بوو لةنيَوان دوو رِةو  و ( لةرِاستيدا ئةم دةستوورة جطة ل1

طرووثدا، بةآلم رِاستةو ؤ ئةجنامى شكستى سياسةتى كؤلؤنياليزمى فةرِةنسى بوو لةجةزائا، ضونكة 
ار بكا  توانى بةشيَوةيةكى كارا جبولَيَتةوةو رِةفتدةثةرلةمانى فةرِةنسى كؤ  و بةند كرابوو ثيَخ ئةوكاتةو نةي

  لةئاس  طةورةيى ئةم كيَشةيةدا كة دواتر بووة هؤى دابرِانى جةزائاو سةربة ؤبوونى لةفةرِةنسا. 
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سـةرؤكةكانى فةرِةنسـا   ثيَويستى بةدةنطدان و وتوويَذى ثةرلـةمانى نييـة.   
لــةدواى ئــةم دةســتوورة تازةيــةدا بوونةتــة  ــاوةنى دةســةآلتيَكى بــةهيَز 

ى ثةلـةمان و دةسـةالتى ياسـادانان و سـةرؤكى ثةرلةمانـدا.      لةسةر حيساب
ســةرؤكى فةرِةنســا بــةثيَى دةســتوور زؤرينــةى دةســةآلتةكانى وآلتــى       

ى ئةجنومـةن بةدةستةوةية، بؤية هةر  ـؤى، نـةوةكو ثةرلـةمان سـةرؤكى     
وةزيران دةستنيشان دةكا  تاوةكو حكومة  ثيَكبيَنيَـ ، بـةآلم بيَطومـان    

ــةآل  ــة  دةسـ ــةرؤكى حكومـ ــة   سـ ــةى بطاتـ ــةو رِادةيـ ــة بـ تيَكى زؤرى نييـ
ــار.   ــار  ــؤى ســةرؤكى   دةســةآلتةكانى ســةرؤك كؤم رِاســتة ســةرؤك كؤم

حكومــة  دةستنيشــان دةكــا  و داواى ىَ دةكــا  حكومــة  و كابينــةى   
ــيَتة بــةردةم       ــ  بؤ ــة  دةبيَ ــةرؤكى حكوم ــةآلم س ــ ، ب وةزارى ثيَكبيَنيَ

ــةمان و ــ    ثةرل ــ  و دةن ــ  بيَنيَ ــة بةدةس ــةويَوة متمان ــةر  ل ــدريَ  لةس ث ب
، بؤية ثيَويستى بةزؤرينةى دةنطةكانى ثةرلةمانـة  ثيَك اتةى حكومةتةكةى

   .تاوةكو حكومةتةكةى شةرعييةتى تةواو بةدةس  بيَنيَ 
لةرِاستيدا ئةو مةسـةلةيةر زؤرجـار كيَشـةى زؤر بـؤ سـةرؤك كؤمـار       
دروس  دةكا ، وةكو ئةوةى سةرؤكى ثةرلةمان ماوة ماوة بيةويَ  ئـةوة  

سـةرؤكى   ،سةرؤك كؤمـار واتـةوة كـة سـةرةرِاى هـةموو دةسـتووريَك       با
ثةرلةمان دةسةآلتى  ؤى هةية لةنيَو هؤلَى ثةرلةمانداو دةتوانيَ  بـةكارى  
بيَنيَ . هةنديَكجار وا هاتؤتة ثيَخ سةرؤك كؤمار كةسـيَك كانديـد دةكـا ،    

دا، بؤية بةآلم ئةم كةسة دةنطى ثيَويس  بةدةس  ناهيَنيَ  لةنيَو ثةرلةمان
زؤرينة سةرؤك كؤمار ناضار دةكا  كةسيَك بؤ ثؤستى سـةرؤكى حكومـة    

ئةوان بيَ ، يا بةاليـةنى كـةم نـةيارى سياسـة  و     بة كانديد بكا  كة سةر 
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 ؤ ئةطةر سةرؤك كؤمـار  ثرِؤذةكانى ئةوان نةبيَ  تاوةكو دةنطى ثيَبدةن. 
ويسـتى  لةسةر كانديدكردنى كةسيَك سـوور بـوو، ئـةو كةسـةر دةنطـى ثيَ     

بةدةســت يَنا لةثةرلةمانــدا، ئــةوة ثةرلــةمان دةتوانيَــ  كيَشــةى زؤرى بــؤ  
دروستبكا  و هـةموو ِرؤذَيـك بـةبيانويَك بانط يَشـتى ثةرلـةمانى بكـةن بـؤ        
ميواندارى و ليَثرسينةوة، تا دةطاتة ئـةو حالَةتـةى كـة ئةطـةر هاوسـةنطى      

ؤك كؤمـاريخ،  دةنطةكان طؤرِا، ئـةوة دةتوانيَـ  سـةرةرِاى ثالَثشـتى سـةر     
ــار ناضــار بكــةن    متم ــة لةســةرؤكى حكومــة  بســةنيَتةوةو ســةرؤك كؤم ان

ئـةم حالَةتـةر    كةسيَكى ترى نزيك لةزؤرينة كانديد بكا  بؤ ئةم ثؤسـتة. 
ماوة ماوة رِوويداوةو شتيَكى تازة نيية لةنيَو دميوكراتييةتى فةرِةنسى كة 

  ن.سةرؤك كؤمارو سةرؤكى حكومة  سةر بةدوو حزبى جياواز ب
ــةمريكا دوو   ــو ئـ ــار وةكـ ــةنفةرِةنسـ ــةميان ئةجنومـ ــة، يةكـ ى هةيـ

ــة  ــة لةال( Assemblee Nationale)ثةرلةمانـ ــةوة  كـ ــةن  ةلَكـ يـ
( ئـةم  1( ئةندام ثيَكديَ  بؤ ماوةى شةر سـالَ.) 331لة ) هةلَدةبذيَردريَ 

ئةندامانة لةهةلَبذاردنى طشتى نارِاستةو ؤدا هةلَدةبذيَردريَن و هةموو سـىَ  
ــار  ــالَ جـ ــةم   سـ ــ . ئـ ــدامانى دةطؤرِدريَـ ــوةى ئةنـ ــيَكيخ نيـ ة ئةجنومةنـ

 دةسةآلتيَكى دياريكراوى هةية.  
ــارة  (Senat) ى ثاانـــةئةجنومـــةندووةميـــان  كـــة لةهـــةريَم و شـ

جياوازةكانةوة هةلَدةبـذيَردريَن و نويَنةرايـةتى بةرذةوةنـدى ئـةو ناوضـانة      
هةلَدةبـذيَردريَن  و بؤ ماوةى ثيَنج سالَ ( ئةندام ثيَكديَ  577و لة) دةكةن

                                                           
  ة شةر سالَ، ثيَشرت ماوةيان نؤ سالَ بوو.( كرا ب2004لةسالَى )( 1
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دةسـتوور ثؤسـتى    (1).ى ثـاان ئةجنومـةن و دةسةآلتى زؤر زياترى هةية لة
سةرؤكى ثةرلةمانى دياريكردووة، بةآلم هـةرطيز رِيَطـاى ثيَنـةداوة لـةكاتى     
نةمانى سـةرؤك و بؤشـايى لةسـةرؤكايةتى، سـةرؤكى ثةرلـةمان ناتوانيَـ        

ــاتي    ــيَوةيةكى ك ــةر بةش ــةوة، ئةط ــةرؤك بطريَت ــاى س ــةآلم  جيَط ــ . ب خ بيَ
ى ثاان بةشيَوةيةكى كاتى ئـةو ثؤسـتة ثـرِ دةكاتـةوة     ئةجنومةنسةرؤكى 

 تاوةكو لةنزيكرتين دةرفةتدا سةرؤكى تازة هةلَدةبذيَردريَ . 
 مـاوةى سـةرؤكايةتى بــؤ سـةرؤكى ثةرلـةمان ديــارى نـةكراوة، بؤيــة     

 ك  ـؤى ماوةكة كراوةيةو سةؤكى ثةرلـةمان دةتوانيَـ  هـةموو هةلَبـذاردنيَ    
ن، ةرلـةما كانديد بكاتـةوةو دةنطـى ثيَويسـ  بيَنيَتـةوةو ببيَتـة ئةنـدامى ث      
لةكاتيَكـدا   تاوةكو دواتـر لـةويَوة  ـؤى بثالَيَويَتـةوةو ببيَتـةوة بةسـةرؤك،      

وو دؤمـار ديـاريكراوة بـةثيَى دةسـتوور بـؤ      ماوةى سةرؤكايةتى سـةرؤك ك 
       ول. 

ــرى ثة   ــةمان وةكــو هــةر ســةرؤكيَكى ت ــةمان كــارى ســةرؤكى ثةرل رل
بريتيية لةئيدارةدانى كؤبوونةوةكان و رِيَكخستنى وتوويَذى نيَو ثةرلةمان و 
دةستنيشــانكردنى ثــرِؤذة ياســاكان بــةثيَى طرنطــى و بايــة يان و دانــانى  
بةرنامةى كارى كؤبوونـةوةكان و ئاسـانكارى كـردن بـؤ ئةنـدامان تـاوةكو       

ــةرؤكى     ــةروةها س ــة رِوو. ه ــان وةن ــوونى  ؤي ــوانن رِاوبؤض ــةمان  بت ثةرل
ــتكردنى ثيَوة   ــةوكردن و دروس ــيارة لةثت ــةلَ   بةرثرس ــةمانى لةط ــدى ثةرل ن

نى ترى وآلتان و ناردن و ثيَشوازيكردن لةشـاندى ثةرلـةمانى و   ثةرلةمانةكا
سياسى و حزبـى. هـةروةها بةرثرسـيارة لةنووسـينطةى سـةرؤكايةتى كـة       

                                                           
1 )http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=7e1b99190c535e44  



35 

مــافى  ؤيــةتى ئــةو كةســانة دةستنيشــان بكــا  وةكــو ســتافى كــار         
مانبةرانى حكومى تاوةكو هاوكارى بكةن لةئيخ و كـارى كـارطيَرِى و   لةفةر

ثةرلــةمانى و سياســى و لؤجســتى. هــةر  ؤيشــى بةرثرســيارة لــةدانان و  
دةستنيشانكردنى ئةو كةسانةى ضةند ثؤستيَكى سةرةكى لـةنيَو هةيكـةى   
ئيدارى ثةرلةماندا وةردةطرن، وةكو بةرِيَوةبةرايـةتى دارايـى و كـارطيَرِى و    

وسينطةى رِؤذنامةوانى و هةموو ئةو بةشانةى لةنيَو ثةرلةمانـدا بوونيـان   نو
هةيــة كــة دةبنــة هــؤى باشــرت كردنــى ئــةداى ثةرلــةمان و ئاســانرتكردنى   

 بةرِيَوةضوونى ئيخ و كارةكان. 
سةرؤكى ثةرلةمانى فةرِةنسى شةر جيَطرى هةية هةر يةكيَكيان بـؤ  

، جيَطــرى ســةرؤك بــؤ ئــيخ و كــاريَكى جيــاوازة، وةكــو جيَطــرى ســةرؤك 
كاروبارى دارايى، ئةميندارى طشتى ثةرلةمان. كارى سةرةكى ئـةم شـةر   
ــك      ــةوة كاتيَ ــةوةى بؤشــايى ســةرؤك ثرِبكةن ــة ل ــرةى ســةرؤك بريتيي جيَط

لـةنيَو  لةدةوامدا نابيَ ، ئينجا بةهؤى سةفةربيَ ، يا نة ؤشى و كارى تـر.  
كايةتى بةشـيَكى  ثةرلةمانى فةرِةنسيدا جيَطرةكانى سـةرؤك  ؤيـان سـةرؤ   

ــةن.    ــةكان دةكـ ــة ثةرلةمانييـ ــى ليَذنـ ــؤى  طرنطـ ــةمان  ـ ــةرؤكى ثةرلـ سـ
سةرؤكايةتى كؤبوونةوةى سةرؤكى فرِاكسـيؤنة ثةرلةمانييـةكان دةكـا  و    
لةطــةلَيان كــؤ دةبيَتــةوة لــةبارةى ئــةو ثرســانةى كــة ثيَوةنــديان بــةكارى 

ن و تـةوافوق  ياسادانانةوة هةية، بؤية لةم كؤبوونةوانةدا بةشيَوةى رِيَكةوت
سةرؤكى كوتلةو فرِاكسيؤنةكان لةسةر سةرؤكايةتى ليَذنـةكان رِيَكدةكـةون   
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ــى  ــؤى         ــؤى بةش ــةبارةو هَيــزى   ــذةو ع ــيؤنيَك بــةثيَى ِرَي ــةر فرِاكس ه
 بةطشتى كارى سةرؤكى ثةرلةمان لةفةرِةنسا بريتيية لة: (1)وةردةطريَ .

ةو ئـ نكردنى يةكةم: ئيدارةكردنى كؤبوونـةوةكانى ثةرلـةمان و دةستنيشـا   
ئةندامانــةى كــة عســة دةكــةن و مــاوةى عســةكردنى هــةر كةســيَك و   

 سةرثةرشتيكردن و زامنكردنى ئاداب و نيزامى دانيشتنةكان.
ن سةرثةرشـتى كـارو ضــاالكى كـؤى طشــتى فةرمانبـةرانى ثةرلــةما    دووةم: 

ــةنتةر     ــة س ــا دةطات ــةوة ت ــينطةى رِاويَذكاريي ــةر لةنووس ــا ، ه ى دةك
ل و رِؤتؤكـؤ رِؤذنامةوانى و ضاث و بنوكردنةوةو ثتويَذينةوةو ناوةندى 

 ثيَوةندييةكان و .... تاد. 
لـةم   سةرؤكايةتى كؤبوونةوةى سةرؤكى فرِاكسـيؤنةكان دةكـا  و  سيَيةم: 

  و كؤبوونةوانـــةدا بةرنامـــةى كـــار وتوويَـــذيان لةبارةيـــةوة دةكريَـــ
ةوتنيان و رِيكـ كؤمةلَيَك كيَشةو ثرِؤذة ياسا لةويَدا يةكاليي دةكريَتـةوة 

 ةنطـدان دلةبارةيةوة دةكريَ ، ئينجـا ديَتـة نيَـو هـؤلَى ثةرلـةمان بـؤ       
 لةسةريان تاوةكو هيَزى ياسايى وةربطرن و ببنة ياسا. 

ضوارةم: سةرؤكى ثةرلةمان بةثيَى دةستوور مافى ئةوةى هةية سىَ كةس 
ى دةســتوورى كــة ئــيخ و ئةجنومــةندةستنيشــان بكــا  بــؤ ثؤســتى 

راسـتنى دةسـتوورو زةمـانكردنى جيَبــةجيَكردنى    كاريـان بريتييـة لةثا  
تاوةكو هاوسةنطييةك هةبيَ  لةنيَوان  لةاليةن هةموو دةسةآلتةكانةوة

دةسـةآلتةكان و هيَزيَـك هـةبيَ  لـةكاتى بـوونى كيَشـةى دةســتووريدا       
                                                           

اث التشريعية، البحث االول، اعداد: املعهد الدميقراطي الوطين للشؤن الدولية، ( رؤساء اجللسات، سلسلة االحب1
 .12ترمجة: نور االسعد، مراجعة: مي االمحر، لبنان، ص
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ة ضاوديَرى ثرِؤسةى ئةجنومةنهةروةها ئةم . اليةنةكان ثةناى بؤ ببةن
دةكا  تاوةكو زامنى ثاكى و بيَطةرديان  ن و رِيسرِاندؤمةكانيخدادةنط

ةوة دةربؤيَ  عابليى تانة ليَدان ئةجنومةنبكا ، بؤية هةر برِياريَك لةو 
( كةسـن، سـىَ   9ى دةسـتوورى ) ئةجنومـةن بةطشـتى ئةنـدامانى   نيية. 

ــذيَردريَن و دةستنيشــان      ــارةوة هةلَدةب ــةرؤك كؤم ــةن س ــةس لةالي ك
ــةن ســةرؤكى      ــريَن، ســىَ كةســيخ لةالي ى ثاانــةوة ومــةنئةجندةك

ى دةسـتوورى بـؤ مـاوةى    ئةجنومـةن ئةنـدامانى  دةستنيشان دةكريَن. 
( ســالَ لــةم ثؤســتةدا دةميَننــةوة كــة بــةهيض شــيَوةيةك نــة دريَــذ 9)

دةكريَتةوة بؤيان و نة بؤيان هةية جاريَكى تريخ  ؤيان بثالَيَونـةوة.  
كـة  ى دةستوورى بؤيان نييـة لـةو ماوةيـةدا    ئةجنومةنئةو ئةندامانةى 
ةن لــةهيض ثؤســ  و ثلةيــةكى تــردا  زمــة  ئةجنومةنــئةنــدامى ئــةو 

ــةكار       ــ  ل ــ  دةس ــووبن، دةبيَ ــويَنيَك ب ــةر ش ــرتيخ لةه ــةن، ثيَش بك
 بكيَشنةوةو واز بيَنن. 

وةكو هةر ثةرلةمانيَكى تريخ، سةرؤكى ثةرلةمانى فةرِةنسـى مـافى   
ــافى        ــايةك و م ــرِؤذة ياس ــةموو ث ــةر ه ــة لةس ــذى هةي ــةكردن و وتوويَ عس

ــريخ،   دةن ــةكانى ت ــة، بــةآلم هــةر وةكــو زؤرينــةى ثةرلةمان طدانيشــى هةي
لةكاتى زؤر ثيَويستدا نةبيَ  ئةم دةسةآل  و مافانةى  ـؤى بـةكارناهيَنيَ    

ــدةدا  ــو      و هةولَ ــةويخ وةك ــدا ، ئةطةرضــى ئ ــان ب ــةنى  ــؤى ثيش بيَالي
ئةندامــةكانى تــرى ثةرلــةمان كانديــدى حزبيَكــى ديــاريكراوة كــة زؤرينــةى 

ــاوةكو   كورســييةكا ــراوة ت ــةوةر دان ــؤ ئ ــةمانى بةدةســت يَناوةو ب نى ثةرل
  ثرِؤذةو كارنامةى حزبةكةى  ؤى جيَبةجيَبكا .
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 بةشى ضوارةم
 ــ عيَراق   مؤديَلى ثةرلةمانى كوردستان

 Kurdistan Parliament – Iraq 
 

ــتانى     ــةريَمى كوردس ــةى كوردســتان لةه ــذووى ط ــة ار لةميَ ــؤ يةك ب
( دا هةلَبذاردنى سةرتاسـةرى لةهـةر سـىَ    19/5/1992عيَراعدا، لةرِؤذى )

ــةوليَرو د  ــشــارى )ه ــةم   ه ــذاردنى يةك ــؤ هةلَب ــدرا ب ــليَمانى( ئةجنام ؤك و س
ثةرلــةمانى هةلَبــذيَردراو. ئــةم ثةرلةمانــة هةلَبــذيَردراوة بــؤ يةكــة ار       

ــةرِؤذى )   ــدا ل ــذووى هــةريَمى كوردســتانى عيَراع ( يةكــةم 4/6/1992لةميَ
بـةدواوة هـةريَمى    يى  ـؤى ئةجنامـدا، لـةو كاتـة    ياسا دانيشتنى ئاسايى و

كـة دواترينيـان    كوردستان ضوار هةلَبذاردنى ثةرلةمانى بة ؤيـةوة بينيـوة  
ثةرلـةمانى كوردسـتانيخ   . ( بـوو 21/9/2013هةلَبذاردنة طشـتييةكانى ) 

و ثةرلـةمانيَكى تـرى هةلَبـذيَردراوى جي ـان      ئةجنومةنوةكو هةر دةستةو 
ــةيرِةوى ــ   ث ــة ك ــاو ؤى هةي ــةآلتةكانى   ن ــانى دةس ــدا دةستنيش ة لةميانةي

سةرؤكى ثةرلةمان دةكا ، ئيَمةر ليَرةدا بةثش  بةس  بةدواترين ضاثى 
شرِؤوةى ئةرك و فرمان و ماف  (1)ثةيرِةوى ناو ؤى ثةرلةمانى كوردستان

 و دةسةآلتةكانى سةرؤكى ثةرلةمان دةكةين.
ــة لةســ    ــةواوى هةي ــةمانى كوردســتان دةســةآلتى ت ةر ســةرؤكى ثةرل

مى دةسـتةى  دائيدارةكردن و بةرِيَوةبردنى دانيشـتنةكانى ثةرلـةمان و ئةنـ   
                                                           

( ثةيرِةوى ناو ؤى ثةرلةمانى كوردستان ــ عيَراق و هةمواركردنةكانى، كؤكردنةوةو ئامادةكردنى: عةونى 1
  .5، لـ2013بةزاز، ضاثى دووةم، 
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سةرؤكايةتيية. دةستةى سةرؤكايةتى لةسـىَ ئةنـدامى ثةرلـةمان ثيَكـديَ      
كة دةبيَ  لةيةكةم دانيشتنى ئاسـايى و ياسـايى  ؤيـدا لـةنيَو ثةرلةمانـدا      

نى كوردسـتان  بةدةنطدانى ن يَنى هةلَبذيَردريَن. يةكـةم دانيشـتنى ثةرلـةما   
لةاليةن طةورةترين و بةتةمةنرتين ئةندامى ثةرلةمانةوة بةرِيَوة دةضـيَ  و  
سةرؤكايةتى دةكريَ ، بؤية ئةو كةسة دةبيَتة سةرؤكى دانيشتنى يةكـةم.  
ئــةركى ســةرؤكى دانيشــتنى يةكةمــة يةكــة بةيةكــة ئــةنادمانى ثةرلــةمان   

دةم ثةرلةمانـدا.  بانط يَش  بكا  بؤ ئةوةى سويَندى ياسايى وـؤن لةبـةر  
ــ ،     ــاتيخ ناودةبريَ ــة بةســةرؤكى ك ــةم ك ــر ســةرؤكى دانيشــتنى يةك دوات
دةرطاى  ؤثـاآلوتن بـةِرووى ئةنـدامانى ثةرلةمانـدا دةكاتـةوة بـؤ ئـةوةى        
 ؤيان بثالَيَون بؤ كورسـييةكانى دةسـتةى سـةرؤكايةتى كـة ثيَكـديَ  لـة       

لـةمان(.  )سةرؤكى ثةرلةمان، جيَطرى سـةرؤكى ثةرلـةمان، سـكرتيَرى ثةر   
ئينجا دواى ئةوةى ضةند ئةنداميَك  ؤيان دةثـالَيَون، ثرِؤسـةى دةنطـدانى    
ن يَنى دةس  ثيَدةكا ، هةر ئةنداميَك بـؤ ئـةو ثؤسـتةى  ـؤى ثـاآلوتووة      

ــ  و ئــةو ى ئامــادةبووان بةدةســتزؤرتــرين دةنطــ بيَنيَ ، بــةبراوة دادةنريَ
 (1)ثؤستة وةردةطريَ .

و دةســةآلتيَكى ياســايى و   ســةرؤكى ثةرلــةمانى كوردســتان ثيَطــة   
سةروةرى طرنطة لةهةريَمى كوردستاندا، بؤية بةردةوام سةرؤكى ثةرلةمان 
بــةثيَى رِيَكــةوتنى سياســى ثيَشــوة تةى اليةنــة سياســييةكان و كوتلــةو   
فرِاكسيؤنةكانى نيَو ثةرلةمان دادةنريَـ ، كـة اريخ وةكـو ئيسـتيىقاعى     

                                                           
ثةيرِةوى ناو ؤى ثةرلةمانى كوردستان ــ عيَراق و هةمواركردنةكانى، كؤكردنةوةو ئامادةكردنى: عةونى ( 1

  .21، لـ2013بةزاز، ضاثى دووةم، 
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ة سةرؤكى ثةرلـةمان سـةر بـةو    هةلَبذاردن تةماشا دةكريَ ، بؤية مةرج نيي
ــدا زؤرينـــةى    ــة لةهةلَبذاردنةكانـ ــيية بيَـــ  كـ ــيؤنة سياسـ كوتلـــةو فرِاكسـ

بةطشــتى دةنطــةكانى  ــةلَك و كورســييةكانى ثةرلــةمانى بةدةســت يَناوة. 
دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان بةجيَطرو سكرتيَريشةوة تا ئيَسـتا بـةثيَى   

ئةوةى لةكوردسـتاندا   (1)يَردريَن.رِيَكةوتنى سياسى دةثالَيَوريَن و هةلَدةبذ
ــة    ــةنيَوان اليةن ــةوةى كــة ثؤســتةكان ل تــا ئيَســتا ثيَرِةوكــراوة، بريتييــة ل
سياسيية سةرةكييةكاندا دابةر دةكريَ  بةثيَى ئةو رِيَكةوتنـةى كـة ثيَـى    
دةطــةن، ضــونكة رِيَكــةوتن لةســةر ثؤســتى ســةرؤك و جيَطــرى ســةرؤك و   

كـةوتنيَكى طـةورةتر لـةبارةى كابينـةى     سكرتيَرى ثةرلةمان، بةشـيَكة لةرِيَ 
وةزارى و سـةرؤكى حكومـة  و جيَطـرى سـةرؤكى حكومـة  و وةزارة  و      

 وةزيرةكان بةطشتى. 
سةرؤكى ثةرلـةمان دةسـةآلتى كـارطيَرِى تـةواوى بةسـةر بالَة انـةى       
ثةرلةماندا هةية وةكو دةسةآلتيَكى سةربة ؤ، بؤيـة رِاسـتةو ؤ بةرثرسـة    

ى و ياســـايى و سياســـى. ســـةرؤكى ثةرلـــةمان لـــةئيخ و كـــارى كـــارطيَرِ
و وتاريَك ثيَشكةر دةكا  كة تيَيدا  ولةكانى طريَدانى ثةرلةمان دةكاتةوة

هـةر  ؤيشـى    سياسة  و بةرنامةى دةستةى سةرؤكايةتى رِادةطةيةنيَ  و
لـةكؤتايى  كؤتايى ثيَديَنيَ ، يا دواى دة ـا  و كاتـةكانى ديـارى دةكـا .     

سثيَكردن، وتاريَك ثيَشكةر دةكا  تيَيـدا ئـةو    ولدا بةهةمان شيَوةى دة
                                                           

( لةكاتى ئةجنامدانى ثرِؤسةى هةلَبذاردنى دةستةى سةرؤكايةتيدا ئةطةر ذمارةى دةنطةكانى كيَلِكيَكارانى 1
ئةوة دةبيَ  جاريَكى تر بؤ جارى دووةم هةلَبذاردن دووبارة بكريَتةوة،  ثؤستيَك وةكو يةك و يةكسان بوو،

ئةطةر ديسان دةنطةكان يةكسان بوون، بةثيَى ثةيرِةوى ناو ؤ ثةنا دةبريَتةبةر تاوثشك لةنيَوانيانداو بةو 
  شيَوةية ئةم ثؤستة ثرِ دةكريَتةوة.
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ــارى     ــدراون و هؤك ــةدا ئةجنام ــةم  ول ــة ل ــة رِوو ك ــة دة ات بةرنامــةو كاران
ئةوةر رِوون دةكاتةوة كـة بؤضـى نـةيانتوانيوة بةشـيَكى بةرنامـةى كـار       
جيَبةجيَبكا ، هةروةها باسى ثيَوةندييـةكانى ثةرلـةمانيخ دةكـا  لـةةر     

 ئاستى نيَو دةولَةتيدا.  
ســــةرؤكى ثةرلــــةمان رِاســــتةو ؤ بةرثرســــيارة لةئيــــدارةدانى     
دانيشــتنةكانى ثةرلــةمان و رِيَكخســتنى شــيَوازى طستوطــؤو عســةكردنى      
ئةندامان و بةرثرسيارة لةجيَبـةجيَكردنى رِيَكـارة ياسـاييةكان بـؤ ئـةوةى      

 كؤبوونةوةكانى ثةرلةمان بةئاسانى و باشى بةرِيَوةبؤيَ . 
لةطرتنةبـةرى رِيَوشـويَنى ثيَويسـ  بـؤ      سةرؤكى ثةرلـةمان بةرثرسـة  

ثاراســـتنى ئاســـايخ و رِيَككـــاريى نـــاو ثةرلـــةمان لـــةكاتى كؤبوونـــةوةو 
دانيشــتنةكانى ثةرلةمانــداو دةســةآلتى تــةواوى ئــةوةى هةيــة لــةكاتى       

ئالَؤزيــدا هيَــزى رِيَككــارى طوجنــاو بــؤ كــؤنرتِؤلَكردنى  و هــةبوونى ثشــيَوى 
ة زة رِاستةو ؤ لـةذيَر فرمـانى ئـةودان كـ    بارودؤ ةكة بةكاربيَنيَ  و ئةو هيَ

ى ثةرلــــةمان و دةســــتةى اماندئــــةركيان ثاراســــتنى ســــةالمةتى ئةنــــ 
، يـا لـةكاتى دةرضـوونى    سةرؤكايةتيية لةكاتى هةبوونى ثشيَوى و ئالَؤزيدا

ــةرؤكى        ــة س ــةجؤريَك ك ــةمان ب ــاو ؤى ثةرل ــةثيَرِةوى ن ــداميَك ل ــةر ئةن ه
 .ةر بةرِيَوةضوونى كؤبوونـةوةكان ثةرلةمان ثيَى وابيَ  بؤتة هةرِةشة بؤ س

ــاتى، ضــةند     ــةكى ك ــؤ ماوةي ــةوةكان ب ــ  كؤبوون ــة دة وازيَ جــارى وا هةي
كاتذميَريَك، يا ضةند رِؤذيَـك دوا دة ـا  تـاوةكو ضارةسـةرى بـؤ كيَشـةكة       

 دةدؤزريَتةوةو لةطةلَ فرِاكسيؤن و ليَذنةكاندا وتوويَذ دةكا .
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ى سـةرؤكايةتيية،  لةبةرئةوةى سـةرؤكى ثةرلـةمان ئةنـدامى دةسـتة    
ئةوة لةطةلَ هةردوو ئةندامةكةى ترى دةستةى سةرؤكايةتيدا واذوو لةسةر 

، بـؤ  ؤيشـى بةتـةنيا دةسـةآلتى ئـةوةى      كؤنووسى دانيشتنةكاندا دةكا 
هةية سةرجةم نووسراوة فةرمييـةكان لةطـةلَ دةسـةآلتى جيَبـةجيَكردن و     

ــةريَمى كوردســـتاندا مـــؤر   ــاوةوةو دةرةوةى هـ ــا  و اليـــةنى تـــرى نـ بكـ
سـةرؤكى   .نويَنةرايةتى ثةرلـةمانى كوردسـتان دةكـا  لـةناوةو دةرةوةدا    

ــةنيَو       ــثيَريَ  ل ــر رِاس ــانى ت ــ  كةس ــتدا دةتوانيَ ــةكاتى ثيَويس ــةمان ل ثةرل
ئةندامانى ثةرلةمان، يا لةدةستةى سةرؤكايةتيدا، يا لةنووسـينطةى  ـؤى   

ياديَكــدا  و لــةنيَو رِاويَــذكارةكانى  ؤيــدا تــاوةكو لــةبرى ئــةو لةبؤنــةو       
 نويَنةرايةتى ئةو بكةن.

سةرؤكى ثةرلةمان بؤى هةية بؤ ئاسانكردنى رِاثةرِاندنى ئيخ و كارة 
ئيدارى و ياسايى و داراييةكانى ثةرلةمان، كةسانى تـر رِاسـثيَريَ  تـاوةكو    

بؤ هاوكارى بكةن و دةسةآلتيان ثيَبدا  بةشيَك لةكارةكانى ئةو رِاثةرِيَنن. 
ثةرلـةمان نووسـينطةى تايبـةتى  ـؤى دةبيَـ ،      ئةو مةبةستةر سةرؤكى 

لةطةلَ ستافى كار كة ثيَكديَ  لةضةند رِاويَذكاريَك بةثيَى ثيَويستى سـةرؤك  
ةيان ثيَيـان رِادةسـثيَريَ . ئـةو سـتافة كاريـان ئةوةيـة       رانو ئةو ئيخ و كا

يارمةتى سةرؤك بدةن لةئيخ و كارى رِؤذانةدا وةكو كارطيَرِى و ثرِؤتؤكـؤل  
بةجؤريَك سـةرؤك   ،ارى و رِاويَذكارى ياسايى و سياسى و رِاطةياندنو ميواند

بتوانَيـ  بثرِذيَتـة سـةر كـارة ســةرةكييةكانى  ـؤى كـة بريتييـة لــةدانانى        
ــةمان    ــتنةكانى ثةرلـ ــةوةو دانيشـ ــةرِيَوةبردنى كؤبوونـ ــارو بـ بةرنامـــةى كـ

لةثالَ ئةوانةشـدا، سـةرؤكى ثةرلـةمان بةرِيَوةبةرايـةتى     بةباشرتين شيَوة. 
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رِاويَـذكارةو ئـةركى   ديوانى ثةرلةمان دةسثيَريَتة فةرمانبةريَك كـة ثلةكـةى   
يَ  تـاوةكو ثيَـرِةوى ئـةو دةسـةآلتانة بكـا  كـة       ينبةرِيَوةبةرى طشتى دةب

لةاليةن سةرؤكةوة ثيَى دةدريَ  لةثيَناو رِاثةرِاندنى ئيخ و كارى كارطيَرِى 
ةبةرة طشتيية رِاستةو ؤ و دارايى ديوانى ثةرلةمانى كوردستان، ئةو بةرِيَو

 (1)دةبةسرتيَتةوة بةسةرؤكى ثةرلةمان و لةبةردةميدا بةرثرسيار دةبيَ .
ــةتى   ــةمان رِاســتةو ؤ بةرثرســيارة لةثاســةوانى تايب  ســةرؤكى ثةرل

 ةرمانىثةرلةمان و هةموو ثاسةوانةكانى بيناى ثةرلـةمان دةكةونـة بـةر فـ    
مارةى ذة كة عةبارةو سةرؤكى ثةرلةمان، هةروةها ئةوة سةرؤكى ثةرلةمان

 ةمان وئةو هيَزة ديارى دةكا  كة ثيَويس  بـؤ ثاراسـتنى ئاسايشـى ثةرلـ    
  ثةرلةمانتاران. 

ــدامانى دةســتةى ســةرؤكايةتى    ــةهاوكارى ئةن ــةمان ب ســةرؤكى ثةرل
ــا ،   ــةرِيَوة دةب ــةمان ب ــةمانى كوردستانيشــدا كؤبوونــةوةكانى ثةرل لةثةرل

ــةك    ــةموو كؤبوونةوةي ــيَخ ه ــك ث ــو عورفيَ ــذميَر   وةك ــو كات ــةمان نيَ ى ثةرل
دةستةى سةرؤكايةتى كؤدةبيَتةوة بؤ طستوطؤكردن لةسةر بةرنامةى كارو، 
 ؤيشى رِاستةو ؤ يا نا رِاستةو ؤ سةرثةرشتى كارى ليَذنةكانى ثةرلةمان 

لةكاتى ئامادةنةبوونى سةرؤكى ثةرلةمان بةهةر هؤيـةك بيَـ ،    (2)دةكا .

                                                           
واركردنةكانى، كؤكردنةوةو ئامادةكردنى: عةونى ( ثةيرِةوى ناو ؤى ثةرلةمانى كوردستان ــ عيَراق و هةم1

  .72، لـ2013بةزاز، ضاثى دووةم، 

( سةرؤكى ثةرلةمان دةتوانيَ  دةسةآلتى كؤبوونةوة لةطةلَ ليَذنةكان و سةرثةرشتيكردنى كارى ليَذنةكان 2
دا سةرؤك ئةو بداتة جيَطرى سةرؤك، يا سكرتيَرى ثةرلةمان، بةطشتى وةكو نةريتيَك لةثةرلةمانى كوردستان

ئيخ و كارةكانداو منوونةيةكى جوانيشة بؤ  بردنىدةسةآلتةى داوةتة جيَطر تاوةكو هاوكارى بكا  لةبةرِيَوة
  كارى هاوبةر.
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انى ئـةو بـةرِيَوة دةبـا  و هـةمان     ئةوة رِاستةو ؤ جيَطرى سةرؤك ئةركةك
 (1)دةسةآلتةكانى سةرؤكى دةبيَ .

ســةرؤكى ثةرلــةمانى كوردســتان بــؤ  ــؤى بةشــدارى لةوتوويَــذو       
ــة       ــارى ئةوةيـ ــةنيا كـ ــا  و تـ ــةمان ناكـ ــؤلَى ثةرلـ ــو هـ ــانى نيَـ طستوطؤكـ
كؤبوونةوةكان بةرِيَوة ببا ، هةر كاتيَك سـةرؤك يـا هـةر ئةنـداميَكى تـرى      

ويستيان رِاو بؤضوونى  ؤيان بلَيَن لـةبارةى ثـرِؤذة   دةستةى سةرؤكايةتى 
ــزى        ــة رِيَ ــيَلَن و بيَن ــان جيَب ــييةكةى  ؤي ــ  كورس ــةوة دةبيَ ــايةك، ئ ياس
ئةندامانى ثةرلةمان و لةويَوة عسـةبكةن. هـةر كـاتيَكيخ لـةبارةى ثـرِؤذة      
ــةوة    ــدا دةركــةو  دةنطــةكان يةكســانن، ئ ياســايةك و ذمــاردنى دةنطةكان

ى هةية دةنطبدا ، ئةم دةنطـةى سـةرؤك دةتوانيَـ     سةرؤكى ثةرلةمان بؤ
ياســاكة يــةكاليي بكاتــةوة بــةو اليــةى ســةرؤك دةنطــى بــؤ داوة، ئــةوةر 
حالَةتيَكى دةطمةنةو سةرؤكةكانى ثةرلـةمانى كوردسـتان زؤر هةولَيانـداوة    
شيَوازى دةنطدان و وتوويَذ لةبارةى ثرِؤذة ياسـاكان نةطاتـة ئـةم حالَةتـةو     

   دةكـةن، يـا بةاليـةنى كـةم ئـةوةيان     اسـاكان دروسـ  كؤ دةنطى لةسـةر ي 
 مسؤطةر كردووة كة زؤرينة لةطةلَ ياساكةداية ئينجـا داويانةتـة دةنطـدان.   
بةطشتى دانيشتنةكانى ثةرلةمانى كوردستان دانيشـتنى ئاشـكرايى دةبـن،    
بةآلم سةرؤك ئةو دةسةآلتةى هةية داوا بكا  دانيشتنيَك لةبةر هةر هؤيةك 

                                                           
( دةكريَ  هةنديَكجار سةرؤكى ثةرلةمان بةشيَك لةدةسةآلتةكانى  ؤى بداتة جيَطر، نةوةكو هةموو 1

و كاروبارو سةرفيياتى داراييةوة،  رطيَرِى و ئيدارةى ثةرلةماندةسةآلتةكانى سةرؤك، بةتايبةتيخ لةرِووى كا
رِةمسى  ردووة، يا مؤلَة  بووة، بةبرِيارىئةم حالَةتانةر ضةندجاريَك رِوويانداوة كة سةرؤك سةفةرى ك

دةسةآلتةكانى  ؤى داوةتة جيَطرو تيَيدا دةستنيشانيكردووة كة ئةم دةسةآلتانة دامةزراندنى فةرمانبةرو ثلة 
 رزكردنةوةى فةرمانبةران ناطريَتةوة.بة
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ن يَنى، ئةو كاتيخ ثيَويستى بةدةنطدان دةبيَـ  لـةنيَو هـؤلَى    بيَ ، بكريَتة 
هـةروةها سـةرؤكى    (1)ثةرلةمان تـاوةكو بزانريَـ  عبـوولَ دةكريَـ  يـا نـا.      

ثةرلةمان بؤى هةية داواى دانيشتنى نا ئاسـايى بكـا  لـةكاتى ثيَويسـتداو     
ةو لةسةر بابةتيَكى دياريكراو، ئةو كاتة دانيشتنةكة تةنيا تايبة  دةبيَ  بـ 

 ( 2بابةتةى داواى دانيشتنى بؤ كراوة.)
بةطشتى سةرؤكى ثةرلةمان بةرثرسـة بةرانبـةر بـة ئـةداو ئيلتيزامـى      
سةرجةم ئةندامانى ثةرلةمان، بؤية ئةطةرضى سةرؤكى ثةرلةمان ئةنـدامى  
ــيؤنيَكى       ــةناوى فرِاكس ــاريكراوو ب ــى دي ــتى حزبيَك ــةر ليس ــة لةس ثةرلةمان

بـذاردن دةبيَتـة سـةرؤكى ثةرلـةمان،     دياريكراويخ وةكو ئيسـتيىقاعى هةلَ 
بةآلم دةبيَ  تـا ئةوثـةرِى هةولَبـدا  بياَليةنانـة مامةَلـة لةطـةَل ئةنـدامانى        

سـةرؤك  فرِاكسيؤنةكانى تردا بكا  و ببيَتة جيَطاى متمانةى هةموو اليـةك.  
دةسةآلتى ئةوةى هةية مؤلَة  بداتة ئةندامانى ثةرلـةمان كـة دةبيَـ  ئـةو     

نووسراو ثيَشكةشبكريَ ، بةمةرجيَك لةهـةر  وليَكـدا لـة    مؤلَةتة بةشيَوةى 
ــةبيَ .15) ــاتر ن ــةمان ئامــادةى   (3)( رِؤذ زي ــداميَكى ثةرل ئةطــةر هــةر ئةن

ــةبىَ      ــةكا  ب ــةكان ن ــةوةى ليَذن ــدارى كؤبوون ــةبيَ  و بةش ــتنةكان ن دانيش

                                                           
( جطة لةسةرؤك، دةكريَ  يةك لةسةر ضوارى ئةندامانى ثةرلةمانيخ داواى ئةوة بكةن كؤبوونةوةيةك بكريَتة 1

  ن يَنى، ئةو كاتةر دةبيَ  ئةو داواية لةنيَو هؤلَى ثةرلةماندا وريَتة دةنطدان. 

امانى ثةرلةمانيخ بانط يَشتى كؤبوونةوةى نائاسايى ( جطة لةسةرؤك، دةكريَ  يةك لةسةر ضوارى ئةند2
 بكةن.

( ئةو مؤلَةتة مؤلَةتى ئاسايية، ئةطينا ئةندامى ثةرلةمان بؤى هةية بةثيَى ثيَويس  مؤلَةتى نة ؤشى 3
  وةربطريَ .
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سـةرؤك   (1)هؤيةكى دياريكراو، ئةوة بـةثيَى ثـةيرِةوى نـاو ؤى ثةرلـةمان    
ن رِيَكــارى ياســايى بةرانبــةر بطريَتةبــةر، وةكــو برِينــى  بــؤى هةيــة ضــةندي

ــةمان،    ــداميَتى ثةرل ــةى ئةن ــى دةرمالَ ــة، برِين ــةوةى  (2)مووض ئاطاداركردن
  رِةمسى ئةندامةكة  ؤى، ئاطاداركردنةوةى فرِاكسيؤنةكةى.

ى وةزيـران، يـا هـةر    ئةجنومةنسةرؤكى ثةرلةمان بؤى هةية سةرؤكى 
بانط يَشـتى ثةرلـةمان بكـا  و ثرسـياريان     وةزيريَكى تـر لـةو كابينةيـةدا،    

ــ       ــاريكراو، ثيَشــرتيخ دةبيَ ــةتيَكى دي ــةر باب ــةبارةى ه ــا  ل ــتة بك ئارِاس
ثرســيارةكان بةشــيَوةى نووســراو ئارِاســتةى ســةرؤكى حكومــة ، يـــا       
وةزيرةكان كرابيَ  تاوةكو  ؤيان بؤ وةآلمدانةوةى ئامادة بكـةن و داتـاى   

ــ .    ــتدا بيَ ــتيان لةبةردةس ــةموثيَويس ــ    ه ــةمان دةبيَ ــداميَكى ثةرل و ئةن
بةمؤلَةتى سةرؤكى ثةرلةمان عسة بكا  و عسةكانيشى ئارِاسـتةى سـةرؤك   

هـيض ئةنـداميَك    يَز سةرؤكى ثةرلةمانى كوردسـتان". دةبيَ  و دةلَيَ :" بةرِ
بؤى نيية لة ؤيةوةو لةشويَنى  ؤيةوة عسة بكا  و مودا ةلة بكا . هةر 

بــوو، يــا ســةرؤك داواى ليَكــرد كؤتــايى ئةنــداميَك كــاتى عســةكردنى تــةواو 
ــا      ــة دةرضــووة، ي ــوو لةبابةتةك ــى واب ــا ســةرؤك ثيَ ــ ، ي بةعســةكانى بيَنيَ
وةآلمدانةوةى عسةو رِاو بؤضوونى ئةنداميَكى ترة، ئةوة سةرؤك دةسةآلتى 
ئةوةى هةية مايكرؤفؤنةكةى بةردةم ئةو ئةندامة بكوذيَنيَتـةوةو بيَـدةنطى   

                                                           
ى ( ثةيرِةوى ناو ؤى ثةرلةمانى كوردستان ــ عيَراق و هةمواركردنةكانى، كؤكردنةوةو ئامادةكردنى: عةون1

  .32، لـ 2013بةزاز، ضاثى دووةم، 
( بةثيَى ثةيرِةوى ناو ؤى ثةرلةمانى كوردستان ئامادةنةبوونى ئةندام ثةرلةمان لةهةر دانيشتنيَك بةبىَ 2

( سةد هةزار دينار لةثاداشتى مانطانةى ئةو ئةندامة 200ثاساويَكى رِةواو مؤلَةتى رِةمسى، دةبيَ  برِى )
   طشتى ليَلِدراوةكان لةثاداشتى مانطانةى ئةندام ثةرلةمانةكة تيَثةرِ نةكا .بلِدريَ ، بةمةرجيَك كؤى 
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امةكـة دةبيَـ  بيَـدةنطبيَ  و ئيلتيـزام بكـا .      بكا ، لـةم حالَةتةشـدا ئةند  
ــتى    ــةردوو دةسـ ــذدا هـ ــةكاتى وتوويَـ ــة لـ ــةمان بـــؤى هةيـ ــدامى ثةرلـ ئةنـ
بةرزبكاتةوةو بيطةيةنيَتة يةكرتى و داواى نوعتة  نيزام بكا ، سـةرؤكيخ  
دةبيَ  رِيَطا بةنوعتة  نيزامى ئةنـدامان بـدا ، بةمـةرجيَك لةضوارضـيَوةى     

  كراوى ثةرلةمانييةوة بيَ .ياسايى و رِيَكارى دياري
مادام سةرؤكى ثةرلةمان لةثةيرِةوى ناو ؤى ثةرلةمانى كوردسـتاندا  
دةسةآلتى تةواوى ثيَدراوة تاوةكو دانيشتنةكان بةرِيَوةببا  و كؤنرتِؤلَيـان  
بكا  بةثيَى رِيَككارة ياساييةكان، ئـةوة سـةرؤك رِاسـتةو ؤ بةرثرسـيارة     

نيَو هؤلَى ثةرلةمان و بؤى هةيـة بـةثيَى    لةبةرانبةر شيَوانى كةر و هةواى
  (1ناو ؤ ئةم رِيَكارانة بطريَتةبةر:) ثيَرِةوى

 باهيَنانةوةى ئةندامةكة بةرِيَككارى دانيشتنةكة. (1

يـا   انـدن، يـا ناوزرِ ئةطةر ئةندامةكـة ثـار باهيَنانـةوة زيَـدةرِؤييكرد،      (2
وا ئـة ، وووشةى نةشياوى بةكارهيَنا لةرِووى دابونةريتةوة طوجنـاو نـةب  

وةى سةرؤك بؤى هةيـة ئاطـادارى بكاتـةوة، ئـةم ئاطادارييـةر سـرِينة      
ــى      ــى رِةمسـ ــةوة لةكؤنووسـ ــةى ليَدةكةويَتـ ــةو ئةندامـ ــةكانى ئـ عسـ

 كؤبوونةوةى ثةرلةماندا.

ــوو    (3 ــةردةوام بـ ــةر بـ ــار ئاطاداركردنـــةوةر هـ ــة ثـ ــةر ئةندامةكـ ئةطـ
ــة دةرةوةى هــةلَى    ــة بيكات ــؤى هةي ــةوا ســةرؤك ب ــدةرِؤييكردن، ئ لةزيَ

                                                           
( ثةيرِةوى ناو ؤى ثةرلةمانى كوردستان ــ عيَراق و هةمواركردنةكانى، كؤكردنةوةو ئامادةكردنى: عةونى 1

  .55، لـ2013بةزاز، ضاثى دووةم، 
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رلةمان و لةبةشداريكردن لةضـةند دانيشـتنيَكى ثةرلةمانـدا بيَبةشـى     ثة
 بكا .

ــ   ــةرؤكى ثةرلةمان ــةركى س ــة ئ ــةمان    ةكةوات ــؤلَى ثةرل ــاو ه ــى ن هيَمن
بثاريَزيَ  و كؤنرتِؤلَى شيَوازى بةرِيَوةضـوونى كؤبوونـةوةكان بكـا  بةهـةر     
شيَوةيةك بيَ ، ئةم دةسةآلتةر ثـةيرِةوى نـاو ؤ بةسـةرؤكى ثةرلـةمانى     

 داوة.
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