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د. ساالر باسیرە
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ناوەرۆک

كورتكراوةكان
ثَيشةكي

بةشي يةكةم: حيزب ، ثَيناسةو ضةمك و مَيذووي سةرهةَلداني
بةشي دوةم: حيزب لة سيستةمي سياسيدا

باسي يةكةم: ِرؤلَي حيزب لة سيستةمي سياسيدا
باسي دوةم: حيزب لة سيستةمي دميوكراتيدا

باسي سَييةم: جؤرةكاني حيزب
باسي ضوارةم: حيزب و هةلَبذاردن

باسي ثَينجةم: طرنطي حيزب لة بةمؤدَيرن كردن يان ثاش خستين سيستةمي سياسي
باسي شةشةم: دارايي و بودجةي حيزب

بةشي سَييةم: سيستةمي تاك حيزب
  باسي يةكةم: سيستةمي تاك حيزب ، بووني يةك حيزبي سةرةكي

 باسي دوةم: تاك حيزب وةك دةسةآلتي ِرةها     
باسي سَييةم: تاك حيزب ، سيستةمَيكي ديكتاتؤر ، نائةقآلني و نادميوكرات

باسي ضوارةم: تاك حيزب بؤ دةولَةت وةك ئامرازي دةسةالت
باسي ثَينجةم: سيستةمي دوو حيزبي و فرةحيزبي لة بةراوردا

بةشي ضوارةم: حيزبة تةقليدي و مشوليةكان و ميتؤدةكاني حيزب بؤ طةيشنت بة دةسةآلت
باسي يةكةم: كؤمةَل لة سايةي حيزبة تةقليدي و مشوليةكان 

باسي دوةم: سةثاندني سيستةمي دةسةآلت و حيزب 
باسي سَييةم: ميتؤدةكاني طةيشتين حيزب بة دةسةآلت :

زةبروزةنط و ئاشيت وةك ميتؤدي طةيشنت بة دةسةآلت 	•

شوَين و زةمةن لة دةسةآلت و ذياني سياسيدا 	•
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ميتؤدي دين 	•

فاكتةري ئابوري 	•

فاكتةري جةنط 	•

ئايدؤلؤذيا 	•

ديكتاتؤريةت و تؤتاليتاريزم ، ميتؤدَيكي تر بؤ طةيشنت بة دةسةآلت 	•

هَيشتنةوةي دةولَةتةكاني دواي جةنطي يةكةمي جيهاني 	•

بةشي ثَينجةم: ئؤثؤزسيؤني سياسي
باسي يةكةم: ئؤثؤزسيؤن وةك ضةمك و زاراوة

باسي دووةم: ئؤثؤزسيؤن لة سيستةمي سياسيدا
باسي سَييةم: شوَين و زةمةن لة ذياني ئؤثؤزسيؤندا

باسي ضوارةم: هاوثةميانيي نَيوان ئؤثؤزسيؤن و دةسةآلت
باسي ثَينجةم: كاريطةريي كةلتوري سياسي لةسةر حيزب و ئؤثؤزسيؤن

بةشي شةشةم: حيزب لة سيستةمي سياسي ئةَلانيادا 
باسي يةكةم: حيزبة سياسيةكاني ئةَلانيا

باسي دوةم: حيزبي ضةثي ئةَلانيا لة هةرمَيي زارالند
باسي سَييةم: حيزبي سةوزةكاني ئةَلانيا

باسي ضوارةم: ئايدؤلؤذياي حيزبي نازي و كاريطةري لةسةر سيستةمي سياسي 
باسي ثَينجةم: حيزبي نازي ئةَلاني ، ميتؤدةكاني طةيشتين بة دةسةآلت

بةشي حةوتةم: ِرؤَل و كاريطةريي حيزب لة ئةجنومةني فيدراَلي ئةَلانيا
دةرئةجنام

سةرضاوةكان
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 كورتكراوةكان و ناوةكان

 
 

CDU : Christ Demokratische Union (مةسيحي دميوكراتي يةكيَيت حيزبي.) 
: CSU Christliche-Soziale Union in Bayern (كؤمةآليةتي يةكيَيت حيزبي 

 (.مةسيحي لة بايةرن
SPD : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (دميوكراتي  سؤشيال حيزبي

 (.ئةلَمانيا
BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN  (09 هاوثةمياني ،طرونن دي/ 09 بوندنيس /

 (.سةوزةكان

BUNDESTAG (.مانيائةلَ ئيتحادي لةمانيثةرِ) بوندستاط 

BUNDESRAT (.هةريَمةكان/ فيدرالي ئةجنومةني) بوندسرات 

DIE LINKE (.حيزبي ضةث)  لينكة دي 
KPD (ئةملاني شيؤعي حيزبي .) 
SED رِؤذهةالت مانيايئةلَ سؤشياليسيت يةكيَيت حيزبي  
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 ثَيشةكي
 

 بابةتة لةو يةكيَكة كؤمةآليةتي/  سياسي يَكخراويَكيرِ وةك سياسي يزبيح
 دالةطةلَ لةيمامةَ سياسيشدا لناسيكؤمةَ و سياسي زانسيت بواري لة طرنطانةي
 ثيَناو لة حيزب. هةية كؤمةآليةتي و ياسايي و سياسي رِةهةندي و دةكريَ
 و دةسةالت نيَوان لة ثةيوةنديشة ثردي و دةكات خةبات دةسةالت بة طةيشنت
نويَنةرايةتي سةرجةم  و بدويَ طةل سةرجةم بؤ ناتوانيَ هةرطيز حيزب. كؤمةلَ

زانستة سياسيةكان  ثيَناسةي بةثيَيةكان بكات ، كؤمةآليةتيضني و تويَذة 
حيزبيَكي  ، بؤمنونة بكات لطاكؤمةَ بةشيَكي نويَنةرايةتي دةتوانيَ تةنيا

 بةرنامةي ثيَويستة حيزب. كريَكاريي نويَنةرايةتي ضينيَكي سةرمايةدار ناكات
 داخراو تائيفةيةكي ئةمرِؤكة حيزب. كؤمةآليةتي و ئابوري ، سياسي: هةبيَت
 لدةبذيَريَهةَ حيزبة ئةو مرؤظ. نةهيَلَن جيَي نةتوانن ئةندامةكاني كة نةماوة
 و ئابوري و سياسي بةرذةوةندية) طوجناون بةرذةوةنديةكانيدا فكرو لةطةلَ

 لطاكؤمةَ بؤ طشيت بةرذةوةندي ئةوة دةبيينَ واي ئةم ضونكة( ةكانكؤمةآليةتي
 ئةو. ةمةحالَ سياسي حيزبي بيَ هاوضةرخ دميوكراسيةتي. دةكات جيَبةجيَ

 حيزبي دةكةن طوزةر دميوكراسي سيستةمي سايةي لةذيَر لطايانةيكؤمةَ
 و طرنط يرِؤلَ ةكانداكؤمةآليةتي و سياسي ؤسةثرِ سةرجةم لة تيَيدا سياسي
 طرنطة فاكتةريَكي دميوكراتيدا سيستةمي لة حيزب لبذاردنيهةَ. دةطيَرِيَ فراوان
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 كردني بةمؤديَرن بؤ طرنطة ئؤرطانيَكي حيزب .ديكتاتؤر نةبيَتة حيزب ئةوةي بؤ
 سياسي سيستةمي ئةوةي لةبةر. سياسي سيستةمي خستين ثاش يان

 ناسةركةوتنيَك جؤرة هةر هةربؤية كؤمةآليةتي سيستةمي لة بريتية تارِادةيةك
. كؤمةآليةتي سيستةمي دواكةوتين هؤي دةبيَتة سياسيدا سيستةمي لة

 ثيَويستة سياسي يَكخراويرِ و حيزب يرِؤلَ بة يطرنطي بوارةدا لةم هةربؤية
 يرِؤلَ زةمةن و شويَن هةروةها. حيزبة ئةو ئايدؤلؤذياي بة طرنطيدان بةتايبةت

 هاتنة لة. حيزبدا فكريي و سياسي سروشيت و دروستبوون لة طرنط دةبينيَت
 لة و لبذاردنهةَ بةشداريي كةمبوونةوةي و ئةندامان ذمارةي خوارةوةي
 حيزب كردني يَفؤرمرِ بة ثيَويستبوون ثرسياري نويَكاندا دياردة دةركةوتين

 و حيزب تيؤري باسي ثيَناسةو لة جطة تويَذينةوةيةدا لةم. طؤرِيَ ديَتة
 سيستةمي لةسةر حيزب طةيثيَ بة بدةم بايةخيش زاني طرنطم بة ئؤثؤزيسؤن

 بؤ فيدراليدا ئةجنومةني وان لة حيزب يرِؤلَ و هةريَمةكاني نياومالَئة سياسي
 فكرو وةرطرتين لة لكوبةَ زانياريةوة اليةني لة تةنيا نةك ليَي وةرطرتن سوود
و كاريطةريي  ةها بؤ تيَطةيشنت لة ثيَطةو رِؤلهةرو ، ليَي بةراوردكاريش ئايدياو
  .لة والتيَكي دميوكراتي و ثيَشكةوتودالةسةر سيستةمي سياسي حيزب 

 
 

dr.salarbasira@hotmail.com 
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 بةشي يةكةم
 

 و ضةمك و ميَذووي سةرهةَلدانيثيَناسةحيزب ، 

حيزب لة واتا كؤن و زمانةوانيةكةيدا نيشاندةري دةستة بةندي و "
كؤبوونةوةي كةسانيَكة كة ئامانج يان بةرذةوةندي هاوبةشيان هةيةو لة دذي 

.  "مةترسيةوةئةوانة خةبات دةكةن كة ئةم ئامانج و بةرذةوةنديانةيان دةخنة 
ضني و تويَذة  سةرجةم بؤ ناتوانيَ هةرطيز حيزبيَكليَرةدا دةطةينة ئةو باوةرِةي 

 نويَنةرايةتي دةتوانيَ تةنيا ثيَناسة بةثيَي ضونكة بدويَ ةكانكؤمةآليةتي
 .كؤمةلَ تري بةشةكاني بةرذةوةنديةكاني بة دذ كات زؤربةي ، بكات بةشيَكي

بؤمنونة حيزبيَكي كريَكاريي خةبات ناكات لة ثَيناوي ثاراستين 
بةرذةوةنديةكاني ضينيَكي سةرمايةدار بةَلكو بة ثيَضةوانةوة لة دذي 

 . دةوةستيَتةوة
 كةرت يان بةش لةزماندا كة( pars) هاتوة التينيةوة لة حيزب وشةي ئةسلي"

. و بةشيَكة لة كؤمةَلطا لك لةخؤ دةطريَتليَك خةَكؤمةَ ةوات.  "دةطةيةنيَت
حيزبةكان ( "حيزبة سياسيةكان)مؤريس دؤظرجية لة كتيَبةكةيدا بة ناونيشاني 

                                                           
، سةرهةَلدان و بةردةوامي حيزبة سياسيةكان لة رِؤذئاوادا ، حوجةتوالي ئةيوبي . د(  

  .2 . ، ل 992 ئازاد وةلةد بةطي ، ضاثي يةكةم ، هةوليَر ، : وةرطيَرِاني
ذي يَاني بؤ كوردي لةاليةن كؤلرِيَطوةر ، مةلناسي سياسيكؤ ، شعبان الطاهر االسود.د(  

 . 031.ل/   6112،   مانييَسل ، امياريةكانزانستة رِ
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يَكخراويَك دةزانيَ كة مةبةستيان بة دةستهيَناني دةسةالتةو ئةنداماني بة رِ
 .  "دةدةن رِيَبةرانيان ثؤستة حكوميةكان بة دةستةوة بطرن هةولَ

  
يَك تاك دةطريَتة خؤي كة كؤمةلَكة يَكخسنت رِ حيزبي سياسي بريتية لة

وايان بة ئاماجني سياسي و برِ بؤضونيَكي فيكري هاوبةش كؤيان دةكاتةوة كة
اي طشيت دةكات بؤ بةرذةوةندي ئايدؤلؤجي هاوبةش هةيةو كار بؤ سازداني رِ

خؤي و بةديهيَناني بةرنامةكاني و لةثيَناو طةيشنت بة دةسةالت كة كردويةتية 
ثيَناوي ئةم ئاماجنةدا حيزب طةورةترين ذمارة لة  لة. ي سةرةكي خؤيئاماجن

. ؤثاطاندةوةيَطاي ئامرازةكاني ثرِدةوري خؤي كؤدةكاتةوة لة رِ تاكةكان لة
ؤطرامة تايبةتيةكةي دةستةبةر بكات بؤ ئةمةش بؤ ئةوةي ثشتطريي بؤ ثرِ

ةك مل كةض حيزب بؤ سةركردايةتي .طةيشنت بةو ئاماجنةي كة ئاماذةي ثيَدرا
، يان لةاليةن ئةندامةكاني حيزبةوة  سةركردايةتي حيزب. دةكات

 ، ئابوري بذيَردراوة، يان بةسةر حيزبدا سةثيَندراوة لةبةر ئيعتباري سياسيهةلَ
خاوةن سةركردايةتية هةميشة  كةواتة حيزبي سياسي كة. كؤمةآليةتي، يان 
ؤ ئةم مةبةستةش دةدات دةست بةسةر هيَزي سياسيدا بطريَت و ب هةولَ

    . ثشتطريي ميللي ثيَويستة

لةبةر . اكتيزة بكاتشتيَكي طرانة ئايدياكاني بةتةنيا خؤي ثرِ بؤ تاكي كؤمةلَ
، ئةوانةي وةك ئةم بةدواي هةمان  يَتئةوة بؤ هاوبريةكاني خؤي دةطةرِ
                                                           

  .0 . حوجةتوالي ئةيوبي ، ل. د(  
،  091 ،  ، القاهرية ، مكتبة االجنلو السياسية املقارنة النضم،  حممود خريي عيسى ( 

 . 1 .ص
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ل بةرذةوةنديةكانيدا لدةبذيَريَ كة لةطةَمرؤظ ئةو حيزبة هةَ. ئاماجندا دةطةريَن
ئةطةر مرؤظ (. ةكانكؤمةآليةتيبةرذةوةندية سياسي و ئابوري و )طوجناون 
حيزبةوة رِيَكخراوة يان ثةيوةندي بةو  بواري سياسةتدا ضاالك بيَت بيةويَ لة

دةكات يان نزيك دةبيَتةوة ليَي كة نزيكرتة لة ئاماجنةكاني ئةمةوة ضونكة ئةم 
كةواتة . 1لطا جيَبةجيَ دةكاتدي طشيت بؤ كؤمةَواي دةبيينَ ئةوة بةرذةوةن

لة كةسيَك ثيَك ديَت كة كؤمةَ ، لة يَكخستنيَكرِ سياسي بريتية لةحيزبي 
 ثةيوةستيةكي مةعنةوي و فكري و مادي هاوبةش بةيةكيانةوة دةبةستيَت و
كار دةكات بؤ طةيشنت بة دةسةالت بةهةر ميكانيزميَك بيَت هةتا بتوانيَت 

تايبةتيةكاني خؤيان بةجيَبهيَنن و جيَبةجيَكردني ئةوةي ئةوان  بةرذةوةندية
 .2وايان ثيَيةتيبرِ

 

لؤزةو حيزبي سياسي يةكةيةكي ئاَ" :االسود الطاهرشعبان . داي بريورِ بة
 ، و ي تةواوو سياسية كة ئؤرطانيزميَكي كارطيَرِ كؤمةآليةتييَكخراويَكي رِ

، هةروةك ضؤن اليةنطري جؤراوجؤري  دةستةي كارمةندي هةميشةي هةية
سةر بة ذينطةو كةلتوري جياوازن و داب و  تاكةكاني طةلدا كةهةية لة نيَوان 

لي ةنطة جياوازي لة نيَوان تاكةكاني طةلدا ئةوة ثاَرِ. نةرييت جياوازيان هةية
يةكرت لة  جياواز لة 2"هةبيَت ثيَوة نابن كة ئينتيمايان بؤ حيزبيَكي سياسي

                                                           
 .90. ، ص 001 ،  ، بغداد ، علم االجتماع السياسي حممد السويدي( 1
   .    ، ، ص  00 ،  بغداد ،  ، علم االجتماع السياسي االسود الطاهرشعبان . د( 2
  .   . ، ل هةمان سةرضاوة( 2
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ي بة ئيسالمي سياسي هةبيَت وايةكي قولَك برِكةسيَ. ري و سياسيةوةووي فكرِ
 .وةشةهةروةها بة ثيَضةوانة ، نيستؤتة ئةندام يان دؤسيت حيزبيَكي كؤمنابيَ

لبذاردندا و سياسيشة كة بؤمنونة لة كاتي هةَ كؤمةآليةتييَكخراويَكي حيزب رِ
بةش لة  ناكؤكي يةكرت دةكةن بؤ طةيشنت بةدةسةالت يان وةرطرتين

. كؤمةآليةتي، ئابوري و  سياسي: حيزب ثيَويستة بةرنامةي هةبيَت. دةسةالتدا
ؤسةيةكي سياسي و خؤي هةيةو ثرِ كؤمةآليةتييَكخستنةو بنكةي حيزب رِ

. يوةجةماوةري حيزب وةك جاران نةماوةو سنوري جوطرايف برِ. ئالؤزة يفكري
. نكاني نةتوانن جيَي نةهيَلَؤكة تائيفةيةكي داخراو نةماوة ئةندامةحيزب ئةمرِ

بةرنامةي ئابوري و هيَلي ئايدؤلؤجي هةية؟ بؤ ئةم  ئايا حيزب ثيَويسيت بة
و ديار رِوون مةبةستةو تيَطةيشنت و بةراورد كردن ثيَويستة بةرنامةي حيزب 

كة نةدريَ ئايدؤلؤذيا  يؤشنايي باسةكة ناكريَ ئاماذة بة فاكتةرلةبةر رِ. 9بيَت
 . بووة ياسيدا هاوةلَل حيزبي سلةطةَ

 
. ثيَكهيَنا ثةرِلةمانييان حكومةتي شيَوازي لة سةرةتادا مؤديَرنةكان دةولَةتة
 ثرِؤسةية ئةم بةآلم لة ثةرِلةماندا ، زؤرايةتي نويَنةراني بة ثابةندبوو حكومةت
 حيزبة. ثةرِلةماندا لةناو حيزب طةشةكردني و بيَ دروستبون نةبوو طوجناو

 ثةرِلةماندا لةناو( ليبةرالةكان و كؤنزةرظاتيظ) كاتة ئةو سةرمايةدارةكاني
 ئةوانةي دروستبوو حيزب ثةرِلةمان دةرةوةي لة سةرةتا بةآلم. دروستبوون

                                                           
8
) Klaus von Beyme und andere, Band 2, Politikwissenschaft, Berlin, 1987, S. 118. 
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 سةبارةت هةبوو تريان ويَنايةكي دةبيين و ثرؤتيَستؤ حيزبي وةك خؤيان
 لة ناوةرِاسيت سؤسياليستةكان حيزبة فشاري لةذيَر. دميوكرات بةكؤمةَلطاي

 كردنيش دميوكراتيزة كردن، لةمانثةرِ بة لة ثرِؤسةي جطة نؤزدة سةدةي
 تري و ئةركي رِؤل لةمانثةرِ كردني دميوكراتيزة. ثيَشضوون برا ثرِؤسةي بةرةو
 هاوالتياني داخراوي يانةيةكي بةتةنيا ضيرت حيزب. حيزب بؤ طواستةوة طرنطي
 قبولَ هةَلبذاردن نويَي جةماوةري دةبواية ضيرت. نةما لةمانثةرِ ناو ناوداري
 لة. " 0دروستبكريَ والت سةرانسةريي رِيَكخراوي ئةوةبوون ناضاري. بكةن

 ئةوانةش هةبوو ، ماف هةَلبذاردنيان دياريكراو دةستةيةكي تةنها سةرةتادا
 والتانةي لةو ئةدا باجيان ياسا بةطويَرةي كة ثيشةبوون ك ومولَ خاوةن

 و نويَنةرايةتي ئةجنومةني هةَلبذاردني بؤ نيزميَكميكا وةك هةَلبذاردنيان
 هةَلبذاردن و دةنطدان مايف لةسةرةتادا ةوات ، بةكاردةهيَنا حكومةت

ذنان  بيَ دةطرتةوة ثياواني ئةوةش. ثارةوة دياريكراوي بةبرِيَكي ثةيوةستبوو
. "9 طرتةوة ذنانيشي ئةم مافة طشتيَندراو بيست سةدةي لة سةرةتاي ، تا

 دروستكرد نؤزدة لة سةدةي ثةرِلةمانييان حكومةتي كة والتانةي لةو هةنديَ
 وةك طشتييان هةَلبذاردني مايف بةآلم ئيتاليا ، بةجليكاو لة بةريتانياو بؤمنونة
 بةسةرجةم بةخشي جيهاني يةكةمي جةنطي لة دواي دميوكراسي مايف كةمرتين
 .  هاوالتيان

حيزبي سياسي الي يؤنانيةكان بة يةكةمني جؤري رِيَكخستين سياسي ديَت لة 
شيَوازو ثيَكهاتةي حيزبي سياسي هةمان ثيَكهاتةو . كؤمةَلطاي مرؤظايةتيدا

                                                           
9 ) Klaus von Beyme und andere, S. 118-119.  

 .   .، ل  9 ،  ر، هةوليَ ئارام ئةمني شواني. ، و ، حيزبي سياسي ك نوسةريَكؤمةلَ( 9 
11

) Klaus von Beyme und andere, S. 118-119.  
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بنةما سةرةكيةكاني بةرذةوةندي ضينايةتي و  بةآلمرِيَكخستين ئيَستاي نةبوة 
اسي رِؤمانةكانيش بة سوودة ئاماذة بة ميَذوي حيزبي سي. ئابوري هةبوة

بدريَت ضونكة ئةوانيش بةو ثيَيةي النكةي ياساو شارستانني و ميَذويةكي 
دريَذيان لة هةموو بوارةكاني زانسيت مرؤظايةتيدا هةبوةو لةويَش لة كؤنةوة 

رِؤمانةكانيش حيزبي سياسيان ناسيوةو هةر لةويَدا . حيزبي سياسي هةبوة
رِيةكانيش هةبووة كة يةكةميان حيزبي بازا. حيزبي خانةدانةكان هةبوة

نويَنةري ثرياني دةكردو دوةميشيان نويَنةري ضينة هةذارةكان بوو ، هةروةها 
دميوكراتي و كؤماري )رِؤماش دوو حيزبي ديكةي دةناسي كة ئةوانيش حيزبي 

جطة لة وياليةتة يةكطرتوةكاني ئةمريكا هيض  919 لي ساَ تا بةآلم.   (بوون
ليَرةدا . نةزانيوة بةواتاي هاوضةرخي ئةم وشةيةوالتيَك حيزبي سياسي 

مةبةستمان حيزبي سياسية بةواتا هاوضةرخةكةي نةك بةواتاي طروثي ئايين و 
ةتييان ثيَشكةش لبووني مرؤيي كة ئاماجني بنةرِيان كؤمةَ كؤمةآليةتيطروثي 

هةول دةدةن بة  بةآلمةت نية يَوةبردني كاروباري دةولَكردني بةرنامةي بةرِ
 ،، يانةي ميللي هةبوو كؤندا جياوازي هةبوة لة بريورِادا لة".   دةسةالت بطةن

استيةكةي ئةمانة بةواتا رِ بةآلمطروثة فكريةكان و ثةرلةمانيةكان هةبوون 
 .   "هيضيان حيزبي سياسي نةبوون

لداني حيزب بةطشيت دةطةرِيَتةوة سةرجةم هؤكارةكاني ثةرةسةندن و سةرهةَ
 : ئةم خاالنةي خوارةوة بؤ

                                                           
العلمي ،  حثالبعلي اهلامشي ، االحزاب السياسية ، وزارة التعيليم العالي و  طارق. د(   

  .1 ،    . ، ص 999 جامعة بغداد ، 
  .   .، ل ك نوسةرليَكؤمةَ(   
  .9 .ل، 992 ،  ، سليَماني امياريةكان، ثارتة رِ ةهادين ئةمحةد موحةممةدب(   
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 .ضاكسازي ئايين (1

 : شؤرِشي ثيشةسازيش ئةم كاريطةريانةي دروستكرد. شؤرِشي ثيشةسازي (2

 ضيين ناوةنديي كؤمةَل ذمارةو هيَزيان زؤربوو . 

 زؤربووني ساماني سةرمايةداري . 

 بةرثابووني كؤضي جوتياران لة الديَوة بؤ شار . 

 زؤربووني ذمارةي دانيشتوان . 

 ن و زؤربووني شارة طةورةكانطةورةبوو . 

 ئاسانبووني هاتوضؤو ثةرةسةندني هؤكارةكان . 

 طةشة سةندني ضيين كريَكار . 

 زؤربووني دةسةالتي سةرمايةدار . 

 شؤرِشي فةرةنسا . 

 1 .ثةيدا بووني بريي سؤشياليزم 
 

 دوو دةرئةجنامي ئةوروثيةكان كؤمةَلطة ناو ةكانيكؤمةآليةتي دابةشبوونة"
 شؤرِشي و نةتةوةيي شؤرِشي لة بريتني ئةوانيش بوون طةورة شؤرِشي

 لة ئايين ريَفؤرمي ثاش رِاستةوخؤ كة نةتةوةيي شؤرِشي. ثيشةسازي
                                                           

ي كورديدا ، ش بردني كؤمةلَوثيَةبةر ؤلي حيزبة سياسيةكان لةر مستةفا حةسةن ، رِدليَ (1 
 .1 . ، ل 999 ريةكان ، سليَماني ، تويَذينةوةي زانكؤي سليَماني ، كؤليَذي زانستة رِاميا
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 بؤ خؤشكردني زةمينة سةرةرِاي سةريهةَلدا ، شازدة سةدةي دوادواييةكاني
 رِةهاي دةسةالتي بة كؤتايي ئةوروثا لة نةتةوةييةكان دةولَةتة دروستبووني

 طةورةي دابةشبووني دوو دواجار شؤرِشة ئةم. هيَنا كاسؤليكيش كةنيسةي
 لة نيَوان تريشيان ئةوي كلَيَسادا، و دةولَةت لة نيَوان يةكيَكيان. ليَكةوتةوة

 شؤرشي دوةم طةورةي شؤرِشي. مةركةزدا و ئاينيةكان و ئيَتين كةمينة
 تري دابةشبووني دوو سةرضاوةي كة هةذدةهةمدا سةدةي لة بوو ثيشةسازي

 كةوتة كة بوو كةليَنة ئةو يةكةميان دابةشبووني. بوو ئةوروثيةكان كؤمةلَطة ناو
 نيَوان كةوتة دوةميش دابةشبووني. سةرمايةدارانةوة و كريَكاران ضيين نيَوان
 ئيَستاي حيزبةكاني زؤري بةشيَكي رِةطورِيشةي رِاستيدا لة. طوندةوة شارو

 ثيَويستيةكي نةتةوةيي دةولَةتي. دابةشبوونة ئةم سةر دةضنةوة ئةوروثا
 رِةوايي بؤ يةكةميان: هؤ دوو لةبةر ئةويش هةبوو سياسي حيزبي بة زؤري

لة  ثاشايةتي دةولَةتي ثيَشرت دةولَةت ضونكة نويَيةي فؤرمة بةم بةخشني
 خؤي رِةوايةتي كلَيَسا بة بةسنت ثشت بة ييةوةو( خودا مايف) ميانةي

  .2 "بةخشراوة ثيَي ئامسانةوة لة كة مافيَك بؤ دةطةرِاندةوة
 

 وابوو بؤضونيان دانيشتوان 0  و 9  لة سةدةكاني رِؤذئاوا لة والتاني هةنديَ لة
 شؤرِشي و ملمالنيَ كة جيهانبينيةك طةلةوةية ، سةرضاوةكةي لة دةسةالت

 بؤدةضوو واي دوايي ئةمةي ضونكة مةليكةكان ثاشاو بة بةرامبةر كرد بةرثا
 اليةنةوة لةم دةسةالتةكةيان شةرعيةتي ثيَدراوةو خوداوة لةاليةن دةسةالتيان

 . 2 ناكريَ دةستكاري دروستبوةو بؤ

                                                           
 .   9 0292 ، ديدار ، للةا، خةبات عبد ساييت سبةي( 2 
 ،زانكؤي سليَماني  ينةوةي زانسيتذتويَ  ، دةسةالتي سياسي  ، ساالر باسرية. د ( 2 

 .  2 . ، ل 999  ، مانيسليَ كؤليَذي زانستة رِامياريةكان ،
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 كؤمةلَطةو بياَليةني دامودةزطايةكي ببيَتة دةيويست نةتةوةيي دةولَةتي
 جياجياكان حيزبة و دةستةوطروث لةرِيَي شار ملمالنيَكاني بةريَوةبردني

 بنةماي دةبينني لةسةر كوردي ئةطةر برِوانينة حيزبي. بيَت خؤيانةوة
 لةسةر هةروةكو دانةمةزراوة ، كؤمةلَطة ناو ةكانيكؤمةآليةتي دابةشبوونة

 نية مؤديَرنةكة مانا بة شار. هةلَنةداوة سةري يش( شار) ملمالنيَكاني بنةماي
 ئيَستا تا كورديي كؤمةلَطةي هيَزةكاني طةورةي بةشيَكي ثةيوةندي ضونكة
. ةكانكؤمةآليةتي ثيَكهاتة بنةماي لةسةر نةك ناوضةية و خويَن بنةماي لةسةر
 ئةوا بيَت، كؤمةلَطة هيزيَكي ضةند يان هيَزيَك نويَنةري حيزب رِؤذئاوا لة ئةطةر
 رِاستيدا لة كؤمةلَطةو هةموو نويَنةري بة خؤي حيزب كؤمةلَطاي كورديي الي

 نويَنةري بة خؤي بوبيَت بضوكيش ضةند كوردي حيزبي. زانيوة نةتةوة هةموو
لة  طشتطريو جةماوةري حيزبيَكي مؤديَلي كوردي حيزبي. زانيوة هةمووان
 سةريَكةوة لة مانايةي بةو ئةمةش ، بووة ثارتيزان مؤديَليَكي كاتدا هةمان

لة  دياريكراو ، كؤمةآليةتي طروثيَكي ضةند يان طروثيَك لة طوزارشت نةبووة
 كوردي حيزبي. وةرطرتوة شؤرِشةوة لة خؤي شةرعيةتي تريشةوة سةريَكي
 بة طويَي ئةوةندة بووة ، كاريزماييةوة رِابةري سةركردةو شويَن بة هيَندةي

 خؤرئاواوة بة ثيَضةوانةي. نةداوة سياسي و فكري جيهانبيين ئايدؤلؤذياو
 ثيَش حيزبايةتي لة فؤرمة ئةم لدانيسةرهةَ سةرةكيةكاني هؤكارة لة يةكيَك
 .بووة داطريكةر رِوبةرِوبونةوةي و نيشتيماني رِزطاري ثرسي ديكة شتيَكي هةر

طومانيشي تيَدا نية لة غيابي دةولَةتدا حيزبي كوردي هةميشة وةكو 
 .9 دةولَةتؤكةيةك رِةفتاري كردوة

                                                           
،  رێکی شکستخواردو گه کو ئه فیدراڵیزم وه،  خةبات عبداللة،  طؤظاري سظيل  ( 9 

 .  ذمارة ،  2102
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و فكري و ئابوري و  كؤمةآليةتيحيزبي سياسيش رِةنطدانةوةي واقعي 
ي ، سيستةمي حيزبيش بةشيَكة لة سيستةمي سياس. كةلتوريي كؤمةلَطاية

 جؤرة هةر هةربؤية كؤمةآليةتي سيستةمي سياسيش تارِادةيةك بريتية لة
 سيستةمي دواكةوتين هؤي دةبيَتة سياسيدا سيستةمي لة ناسةركةوتنيَك

 .و حيزبيش لة طةلَيدا كؤمةآليةتي
بؤ ئةوةي كؤمةلَيَكي سياسي ببيَتة حيزبيَكي سياسي ثيَويسيت بة ثيَنج مةرج 

 :هةية
 . بووني ئايدؤلؤذيا (0

بووني جةماوةر ، بةو ئيعتيبارةي كة جةماوةر بزويَنةرو دروستكةري  (6
 . ميَذو و خةباتة

ئةو ثؤلة هوشيارة شؤرِشطيَرة . بووني دةستةي ثيَشرِةو (3
ليَوةشاوةيةية كة تواناي ثيَشرِةوايةتي كردني جةماوةرةكةي هةية رِوةو 

 . طؤرِيين واقيعةكةو طةيشنت بة ئاماجنةكاني

بووني فؤرمي رِيَكخسنت ، بةمةبةسيت طؤرِيين فؤرمة عةفةوي و  (1
 . يتزاتيةكةي كاركردن بة فؤرمي بابةتي و زانس

 .0 كة برِبرِة ثشيت ثيَكهاتن و بونيادي حيزبةكةية( ئيلتيزام)ثابةنديي  (1
زب لةسةر ئريادةي سياسي و بةدةستخستين نويَنةرايةتي لة يكاريطةريي ح

لة دونياي مؤديَرندا سيماي طرنطي  .دةبيَت طرنطيي خؤي هةبيَت لةمانداثةرِ
لدا ي نيشتمان و كؤمةَحيزب لة خزمةت. حيزب ئةوةية ئامراز بيَت نةك ئامانج

و بةرنامةكانيةوة بتوانيَت ئةركةكاني خؤي وةك دامةزراوةكاني يَطاي رِ بيَت و لة
 . مانيةكان بة ئةجنام بطةيةنيَتيدميوكراسيةت و بوارة نيشت

                                                           
  .  . ، ل 000 سليَماني ، ئةمحةد صاحل ، رِيَكخسنت و رِيَكخستين سياسي ، ( 0 
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 بةشي دوةم
 حيزب لة سيستةمي سياسيدا

 
 باسي يةكةم

 سياسيدا سيستةمي لة حيزب يرِؤلَ
 

 
 رِابوردوو دةيةكاني سةدةو حيزبي. ناجيَطرية طؤرِاوةو سياسي حيزبي يرِؤلَ"
 يرِؤلَ ، بوو الواز كزو حيزب ؤليرِ رِابوردودا لة. ناضن ئيَستا حيزبةكاني لة

 دةسةالتيان ئةوانةي ، بوو الواز هةر سياسيدا ذياني لةناو هاوالتيانيش
 يَكيرِؤلَ طادالةكؤمةلَ حيزب يرِؤلَ بةآلم ، كةمبوو ذمارةيان لةدةستبوو
 .9 "جةوهةرية

                                                           

 .  . يَك نوسةر ، لكؤمةلَ(  9 
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 دةبينيَت رِؤل ضوار   سياسيدا سيستةمي لة حيزب
 يهةولَ. هةية بةرنامةي ئايدؤلؤذياو حيزب: ئامانج دؤزينةوةي يرِؤلَ(  

 ئالتةرناتيظ ئيمكانيةتي لة كييخةلَ و ئةدات نيشاندةر سرتاتيجيةتي
 .تيَدةطةيةنيَت

 يَكخراوةرِ. دةبينيَت ةكانكؤمةآليةتي بةرذةوةندية بةستين ثيَكةوة رِؤلي(  
 تةنيا بة بةآلم دةكةن طوزارشت ئامانج و بةرذةوةندي هةمان مةدةنيةكانيش

 دروستكردني لةسةر يكاريطةري كة دةكاتةوة كؤيان شيَوةيةكدا لة حيزب
 . دروستدةكات ةتدةولَ ناوةندي ئؤرطاني

 كردني كؤمةآليةتيبة و لكؤمةَ طةشةثيَداني و مؤبيليزةكردن يرِؤلَ(  
 ضاالكي و بةطةرِخسنت يهةولَ سياسي ثةروةردةي يَطايبةرِ حيزب. هاوالتيان
 مةودا سةرةكية سياسية لويَستةهةَ و ئةدات بوون بةشدار و سياسي

 هاتنة لة بةردةوام بوارة ئةم يطرنطي بةآلم. ةخسيَنيَتدةرِ دورودريَذةكان
 .دةست دةطرييَتة ميدياوة لةاليةن بةشيَكي خوارةوةدايةو

                                                           

 سياسيةكةيةوة ئةليتة و سياسي كةلتوري دةستورو بة دةولَةتيَك سياسي سيستةمي(   
 ناوةندةكاني لة نيَوان واقعيةكان دةسةالتة دابةشكردني لة هةروةها ، دةكريَت دياري
 ،( دادوةري ، حكومةت ثةرِلةمان،) وةك دامةزراوةكاني و سياسيةكان سيستةمة. برِياردا
 و حكومةت لة هاوالتي هاوبةشيي و طشيت رِاي و ريَكخراوةكاني و حيزب ، دةولَةت

 ثيَشربِكيَيةكاني و هيَز و دةسةالت ، ةكانكؤمةآليةتي ريَكخراوة هةروةها كارطيَرِيدا،
 سياسي سيستةمي .كؤدةبنةوة سياسيدا سيستةمي ضةتري لةذيَر ئةمانة ، هةموو هةلَبذاردن
. ئةستؤ دةطريَتةل كؤمةَ رِيَكخستين ئةركي هةروةها ، كؤمةلَطاية ذياني و دةولَةت داينةمؤي
 كؤمةلَة و كؤمةَل و دةسةالت كاري شيَوازو رِيَكخستين بة تايبةتة زياتر سياسي سيستةمي

 بةريَوةبردن كاروباري دياريكراودا كؤمةَلطايةكي لة دامودةزطايةكة ضةند سياسيةكان و
 لة دانراوون يان ، ئارادان لة مولزميانةي رِياسا ياساو ئةو ريَطاي لة ئةستؤ دةطريَتة

 برييت بةتةنيا سياسي سيستةمي بةآلم .ثةيرِةوكراودا سياسي ئايدؤلؤذيايةكي ضوارضيَوةي
 اليةنة هةموو بة ةكانكؤمةآليةتي ثيَكهاتة هةموو لة بةلَكو حكوميةكان دامةزراوة لة نية

 عةشريةت و خزمايةتي بنةماي لةسةر كة تةقليديةكانيشةوة ثيَكهاتة بة سياسيةكانيةوة
 . ثيَك ديَنن سيستةميَك كة بةهةمويانةوة دياردانةية ئةو سياسي سيستةميبةواتا . دامةزراون
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 ناوةندي طرنطيةكي ؤكةئةمرِ ةرِؤلَ ئةم: نوخبة و حكومةت ثيَكهيَناني يرِؤلَ(  
 جار زؤربةي دةكريَ كةسةوة يَطايبةرِ بةطشيت ئيَستةش كة سياسةت. هةية
 . كةوتوة رِةخنة بةر

. بطريَتةبةر حكومي كاروضاالكي يَطايرِ بةرثرسانة بةشيَوةيةكي دةبيَت حيزب
 سياسيةكةوة سيستةمة بة نةبةسرتاوة واتوند يةك وةك حيزبيَك هةموو بةآلم
 .   بيبينيَت دةبيَت ةيرِؤلَ ضوار ئةو هةموو بة ببينيَت ثابةند خؤي كة

ئةحزاب

     
ريَكخراوةكاني 
بةرذةوةندي

دةولةت

طةل

سيستةمي كارطةريي نيَوان يةكرت

 
 بة بؤضونةكاني و بةرنامةكاني بيةويَ ئةطةر هةية ميديا بة ثيَويسيت حيزب

 شتيَك ض ريَتبزان ريَتدةتوان ميدياوة يَطايرِ بة هةر. بطةيةنيَت هاوالتيان
 هةروةها و لبذاردنةكانهةَ لةسةرضية  بؤضونيان ، يَنيَتدةجولَ هاوالتيان

 خؤيةوة يَكخراوةكانيرِ يَطايرِ بة حيزب. دةسةالت بة بةرامبةر لويَستيانهةَ
 بةم. دروستبكات لكؤمةَ و ئةم لةنيَوان كاريطةريي و ثةيوةندي ئةدات هةول

 .هةية يةكرت نيَوان وة يةكرت لةسةر كاريطةريي سيستةميَكي شيَوةية
                                                           

22 (Klaus von Beyme und andere, S. 122. 
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 باسي دوةم
 دميوكراتيدا سيستةمي لة حيزب

 
 لةذيَر لطايانةيكؤمةَ ئةو". مةحالة سياسي حيزبي بيَ هاوضةرخ دميوكراسيةتي

 لةسةرجةم تيَيدا سياسي حيزبي دةكةن طوزةر دميوكراسي سيستةمي سايةي
.   "دةطيَرِيَ فراوان و طرنط يرِؤلَ ةكانداكؤمةآليةتي و سياسي ؤسةثرِ
 حيزب ئةوةي بؤ طرنطة فاكتةريَكي دميوكراتيدا سيستةمي لة حيزب لبذاردنيهةَ

 ضارةنوسة ناضاربيَت ئازادةوة لبذاردنيهةَ يَطايبةرِ .ديكتاتؤر نةبيَتة
 هةربؤية. ئةيدةنيَ والتةكة لكيخةَ كة دةنطانةوة بةو بةندبيَت سياسيةكةي

 بؤ يةكرتدابن ملمالنيَي لةذيَر هةميشة حيزبةكان وادةكات دياردةية ئةم
 لكخةَ كؤمةالني بؤ سياسةت دةكريَ حيزب. باشرت بةرنامةي ثيَشكةشكردني

 سياسةت سةرجةم كة حيزبيَك. بدات بؤ ياريبرِ تناتوانيَ بةآلم ، بكات ثيَشنياز
 للةطةَ. دميوكراتة دذة بةتةواوي ئةوا بدات ياربرِ هاوالتيان سةرجةم بؤ

 حيزب رِوبةرِوي مؤديَرندا دميوكراتي لة هةن رِةخنةيةك ضةند ئةوةشدا
 :لة بريتني كة بونةتةوة

 .زؤر بةهيَز بوون و بوونةتة حيزبي بريؤكراتي(  
 حيزبي بونةتة بةرنامةوة وويرِ لة ونكردوةو بةطةلةوة ثةيوةندييان(  

 .رِوو و رِةنط و ، بيَدةموضاو جةماوةريي

 زؤرةكةيان دةسةالتة لة رِةخنة حكومةت و ثةرِلةمان ئاسيت لةسةر(  
 .دةطرييَت

                                                           

 .29.ليَك نوسةر ، لكؤمةَ(   



اسيداييَطةي حيزب لة سيستةمي سي                                      ساالر باسرية                             . د  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
   

61 
 

 دانيشتوان كؤمةآليةتي يةكخستين بة سةبارةت بيَتواناييان و بيَدةسةالتي(  
 . دةكةويَ توند رِةخنةي بةر

 هةولَ دةبيَت ، ناوةسيتَ سةرجنانةوة بةم ليَرةدا سياسي زانسيت تويَذينةوةي
 ئةو بطاتة ئةوةي بؤ بكاتةوة ليَك ضاالكياندا كارو طةيلَكيََ لة حيزبةكان بدات

 .                              رِةوان رِةخنانة ليخاَ لةم كام ئةجنامةي
 

 باسي سيَيةم
 جؤرةكاني حيزب

 
 مؤريس. نني هاوشيَوة سياسيةوة فكري بةرنامةو وويرِ لة سياسى حيزبي 

 دروستبوني بؤ دةكات فكر و زةمةن و شويَن لة باس لةوةي جطة دؤفرجية
 : دةكات دابةش شيَوةدا ضوار بةسةر سياسيةكان حيزبة ضيرت ، سياسي حيزبي

 شيؤعيةكان حيزبة. 

 سؤشياليستةكان حيزبة. 

 فاشيةكان حيزبة. 

 1 ثاريَزطاران حيزبي. 

 :ئةدةم سياسيةكان حيزبة شيَوةي لة هةنديَ بة ئاماذة بةطشيت ليَرةدا
 حيزبي دميوكرات. 

 كؤنزةرظاتيظ . 

 ليربال . 

 حيزبي حكومةت . 

                                                           
24) Klaus von Beyme und andere, S. 120.   

 مةدةنى ىكؤمةلَ و دميوكراسى ئازادى ، خؤشناو ئةبوبةكر. و ، بويل كوين/ بينهام ديظد( 1 
 .  . ل ،000  ، سليَمانى ،
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 َ(. لبذاردن ضاالكةتةنيا ثيَش هةَ)بذاردن حيزبي هةل 

  حيزبي بةرذةوةندي يحيزبي جةماوةري ، . 

  تةنيا كةسيَك ريَطاو ئاماجنة سياسيةكان دياري ( / )قائد)حيزبي سةركردة
 ستةي تاكرِائاةسةالت دادةنيَت و هةميشة بة دةكات و خؤي بة ضةقي د

 (. ِِواتحيزبيدا دةرِ

 َمانياي رِؤذهةالت هةبوو ، رِؤلي لةوةدابوو حيزبي بلؤك ، وةك ئةوةي لة ئةل
جةماوةريَكي بةرفراوان خبزيَنيَتة نيَو دةسةالتة فةرمانرِةوايةكةو بةم شيَوةية 

 . دةسةالتة سياسيةكة سةالمةت بكات

 ِيَطاي ثيَكةوة بةرِئةم حيزبانة : لةمان دروستدةبنئةو حيزبانةي لةناو ثةر
يةكطرتين ثةرِلةمةنتاري جياوازةوة دروستدةبيَت كة بةرذةوةنديةكانيان يان 

 .     ئايدؤلؤذيايان زؤر ثيَكةوة طوجناوة

 ِوةك شيَوازي نويَي : لةمان دروستدةبنئةو حيزبانةي لة دةرةوةي ثةر
لة  لة رِووي ميَذوةوة بؤي برِوانني ئةو حيزبانةي. حيزبيَك وةسف دةكريَن

لةمان دروستبوون زؤربةي كات وةك اليةني ضةث حيسابيان بؤ دةرةوةي ثةرِ
 . 2 دةكريَت

باس لة نوسةر ( االحزاب السياسية)علي الربيعي لةكتيَبةكةيدا  طارقدوكتؤر 
 :بريلو فريجع دةكات و ئاماذة بة ثيَنج جؤر لة حيزب ئةدات كة بريتني لة

 حيزبة عةقائيديةكان. 

 حيزبة شةخسيةكان. 

 حيزبة ميَذوييةكان. 

 ِِاستةحيزبةكاني ئار. 

 2 حيزبةكاني بةرذةوةندي . 

                                                           
26) www.lerntippsammlung.de/Entwicklung-des-deutschen-Parteiensystems-nach-

1945.html - 

  .641. االحزاب السياسية ، بغداد ، سال ناديارة ، ل طارق علي الربيعي ،(   
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لة ئايدؤلؤذيا سياسية طرنطةكان كة لة ئةوروثا لة سةدةي نؤزدة لة ئةجنامي 
ةكان طةشةيان كردو هةتا كؤمةآليةتيلداني مةسةلة شؤرِشي فةرةنسي و سةرهةَ

ثيَكهيَناوة بريتني لة ئةمرِؤش ئارِاستة سياسي و فكرية سةرةكيةكاني 
ئايدؤلؤذياي تري سياسي . كؤمؤنيزم/ ليبةراليزم ، كؤنزةرظاتيزم ، سؤسياليزم 

يزبةندي لة رِِ. 9 طرنط وةك ناسيؤناليزم ، فاشيزم و ناسيؤنال سؤسياليزم
و دوو جؤر سيستةمدا دةبينينةوة كة بريتني لة احيزبدا هةميشة خؤمان لةن

 .    و سيستةمي دميوكراسي و سيستةمي ديكتاتؤري و تؤتاليتيَردااحيزب لة ن

 
 باسي ضوارةم
 لبذاردنحيزب و هةَ

 

لبذاردندا لةوة كاري حيزب لة هةَ بةآلملبذاردن بباتةوة ، حيزب دةيةويَ هةَ
ئاشيت بؤ هةمووان ، بؤ )نةبوة تةنيا دروشم بؤخؤي بدؤزيتةوة وةك  دروست

لبذاردن الني كةم لة ثيَنج شةرِي هةَ...(. يَتئازادي و ضاكسازي ، سةرؤك د
 :قؤناغ ثيَكهاتووة

 

 .طةشةدان بة بةرنامة (0

 .    ثيَشكةش كردني كانديد (6

 .دياريكردني بابةتة سياسيةكان (3

 .مؤبيليزة كردني دؤست و جةماوةر (1

 .0 لبذيَردةربردنةوةي هةَ (1

 

                                                           
28) de.wikipedia.org/wiki/Politische_IdeologieIm Cache - Ähnliche Seiten.  

29)www.bpb.de/.../LIS62C,0,Parteiensystem_der_Bundesrepublik_Deutschland. html-  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_J3lM15xPJYJ:de.wikipedia.org/wiki/Politische_Ideologie+ideologie&cd=2&hl=de&ct=clnk&gl=de
http://www.google.de/search?hl=de&rlz=1T4ADFA_deDE477DE478&q=related:de.wikipedia.org/wiki/Politische_Ideologie+ideologie&tbo=1&sa=X&ei=JGumT9eHGOTX0QWU5OHzAw&ved=0CDwQHzAB
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دةكات بؤ  تيَدا ييَكدةخات و بةشداريلبذاردن رِحيزب لة ذياني دميوكراسيدا هةَ
هةربؤية حيزبي سياسي دةبيَت دةزطايةكي ذياني ، ئةوةي دةنط بهيَنيَت 

ي بةدةستهيَناني دةنط و دةسةالت حيزب لة كاتيَكدا هةولَ. دةستوري بيَت
اي سياسي طةليش خبويَنيَتةوةو هةروةها ئةدات ، هةر بؤية طرنطيشة كة بريورِ
لويَست دةربارةيان يَنةوةو هةَوون بكربوارو بنةماكاني ذياني سياسي رِ
ياري سياسي لبذاردني طشتيدا تواناي برِوةربطرييَن بةشيَوةيةك كة لةكاتي هةَ

هةربؤية مرؤظ دةكريَ حيزب وةك . قيَندريَترِوون و تةواو بؤ طةل خبولَ
يَطاي دةنط هيَنانةوة دةيةويَ يَكخراويَكي خةبات ثيَناسة بكات كة بةرِرِ

بيَتة دةست كة بةهؤيةوة بتوانيَ ئاماجنةكاني بةدي ئةوةندة دةسةالتي 
بيَطومان ليَرةدا باس لة حيزب دةكريَت لة سيستةمي سياسيدا كة . 9 بهيَنيَت

حيزب . لبذاردني ئازادي تيَدا هةبيَت و بنةما دميوكراسيةكان بووني هةبيَتهةَ
ةثيَي لةماندا بو ثةرِالبذاردندا دةنطةكاني بردةوة ئةو كاتة لة نكة لة هةَ

يَطاي بةواتا حيزب حوكم دةكات بةرِ. دةستور حكومةت ثيَكدةهيَنيَت
ةتي حيزبيدا حكومةتةوة نةك حيزب خؤي رِاستةوخؤ حوكم بكات وةك لة دةولَ

ليَرةدا ضيرت دةبيَت ياساي حيزب هةبيَت، حيزب و سةرؤكي حيزبيش . هةية
حيزبيش بةثيَي  بودجةي. لدا بكريَتلةي لةطةَلةبةردةم ياسادا ياسايي مامةَ

لبذاردنةكانيش بةثيَي ياساي حيزب هةروةها خةرجي هةَ. ياسا دياري بكريَت
هةموو ثارةيةكي نامؤو ناشةرعي ئارِاستةي (. ياساي تةندروست)دياري بكريَت 

 رِيَتةوةزيان دةطةبة يَت و حيزب ثابةند دةكات ، دياردةيةك لبذاردن دةطؤرِهةَ
 . نيئاسايشي نةتةوةيي و نيشتيما ؤب

                                                           
30) Hans Ritscher, Welt der Politik, Berlin, 1975, S. 75.  
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هةلبذاردن مافة ، يةكيَكة لة مافةكاني مرؤظ و مايف هةلبذاردن ثرؤسةيةكي 
دميوكراتي و مةدةنيةو دةكريَ ببيَتة هؤي خولَقاني ئالوطؤرِو دةستاودةست 

هةربؤية هةَلبذاردن ئالتةرناتيظي جةنط و . كردني دةسةالت بة رِيَطاي ئاشتيانة
بنةماي سؤز و وةالو وةفا بؤ  ليَرةدا طرنطة دةنطدةر لةسةر. توندوتيذية

سةركردةي كاريزما دةنط نةدات بةلَكو لةسةر بنةماي ئةقالنيةت دةنطبدات ، 
و  كؤمةآليةتيملمالنيَ لةطةَل فكرو ئايدؤلؤذياو بةرنامة بكات ضونكة عةدالةتي 

ضارةنوسي كؤمةَلطاو سيستةمة سياسيةكة بةندة بة دةنط و فكرو بؤضووني 
هةلَبذاردني ئازاد دميوكراسي جيَطاي بريكردنةوة  بيَ. سياسي دةنطدةرةوة

لة . نيةو طرنطرتين ئامرازي كاريطةرة بؤ كؤنرتؤلَ كردني دميوكراسيةت
هةَلبذاردندا طةل بؤ ماوةيةكي دياريكراو دةسةالت دةطويَزيَتةوة بؤ 

ئةطةر دةنطدةران رِةزامةند نةبن بة سياسةتي فةرمانرِةوايان . نويَنةرةكاني
 . وانن بة ريَطاي دةنطدانةوة طؤرِان لة دةسةالتةكةدا بكةنئةوا ئةت

هةَلبذاردن تةنيا يةكيَكة لة خةسلَةتةكاني دميوكراسي،  بةواتا دميوكراسيةت 
دميوكراسيةتي تةواو و . هةمووي بة ثرِؤسةي هةَلبذاردن ثيَوانة ناكريَت

ي دةستور)رِاستةقينة لة هةَلبذاردني ئازادداية ، لة بووني دةستور 
ياسادانان و جيَبةجيَ )، جوداكردنةوةي سيَ دةسةالتةكة لة يةكرت (تةندروست

، ئازادي تاك وةك يةكيَك لة خةسلَةتةكاني كؤمةَلطاي ( كردن و دادوةري
مةدةني ، ئازادي فكرو نوسني و بووني رِيَكخراوةكان ، هةروةها لة مافةكاني 

 ...مرؤظ و مايف هاوالتي بوونداية
حيزب لة سيستةمي دميوكراتيدا فاكتةريَكي طرنطة بؤ ئةوةي حيزب بذاردني هةلَ

ياسيةكةي بةندبيَت بةو سضارةنوسة  بةرِيَطاي هةَلبذاردنةوة .نةبيَتة ديكتاتؤر
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ئةم شتة وادةكات حيزبةكان هةميشة . لكي والتةكة ئةيدةنيَدةنطانةوة كة خةَ
زب دةكريَ يح. اشرتلةذيَر ملمالنيَي يةكرتدابن بؤ ثيَشكةشكردني بةرنامةي ب

. اتبد ياري بؤبرِ يَتناتوان بةآلم اتلك ثيَشنياز بككؤمةالني خةَ سياسةت بؤ
و بيسةثيَنيَت يار بدات سةرجةم سياسةت بؤ سةرجةم هاوالتيان برِ حيزبيَك كة
، ضونكة حيزب دةبيَت بة رِيَطاي ياساو  ئةوا بةتةواوي دذة دميوكراتةبةسةريدا 

بةرنامةكاني خؤي بؤ طةل و دةولَةت جيَبةجيَ  حكومةتةوة حوكم بكات و
، يان تازة ثيَطةيشتوةكاندا دياردةي  كةوتوةكاندالة كؤمةَلطا دوا .بكات

هةَلبذاردن كاريطةريي طةورةو طرنطي هةية لة طةشةثيَداني ثرِؤسةي 
دميوكراسيدا بة تايبةتيش ئةو كؤمةَلطايانةي كة بةئارِاستةي دميوكراسي 

رضةندة لةو جؤرة كؤمةَلطايانةدا بةهؤي هةميةنةي حيزبة هةنطاو دةنيَن هة
ؤسةي هةولَي ئةوانة بؤ مانةوةيان لة دةسةالتدا ، ئةوا ثرِ ودةسةالتدارةكانةوة

هةَلبذاردن كاريطةريي طةورةي لةسةر دةستاودةست كردني دةسةالت و 
لة زؤريَك لة . طؤرِانطاري لة نةخشةي سياسي هيَزةكاندا دروست نةكردوة

لَةتان هةَلبذاردني سياسي ئةجنام ئةدريَت كة ثيَش ميَذووي دميوكراسي دةو
لة هةَلبذاردندا دةكريَ ثرِؤسةي دميوكراسي و قةوارةي حيزبةكان . نةبوة

بارودؤخةكة  بةآلمزؤرجاريش اليةنيَك نايةويَت هةَلبذاردن هةبيَت . ثيَوانة بكريَت
هاوالتي لة ثرِؤسةي هةَلبذاردندا . ناضاري دةكات هةربؤية هةولَي فرِوفيَل ئةدات

ثيادةي يةكيَك لة مافة سةرةتاييةكاني خؤي دةكات كة بريتية لة هةَلبذاردني 
ئةو حيزب و رِيَكخراوةي لةطةَل فكرو بةرذةوةنديةكاني ئةمدا يةكدةطريَتةوة ، 

هةربؤية طرنطة دةنطدةر (. ةكانكؤمةآليةتيسياسي و ئابوري و )بةرذةوةندية 
ط بة كام حيزب بةرنامةي رِاستةقينةي ئةو اليةنة سياسية ئةدات بزانيَت دةن

ئةوةش بيَطومان . كة جيَطاي جيَبةجيَ كردنبيَت و بةرذةوةندي طشيت تيَدا بيَت
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. هاوالتيان و دةنطدةرةوة كؤمةآليةتيبةندة بة رِادةي هوشياري سياسي و 
ي بةرذةوةندية دةبيَت لة رِوانطة كؤمةآليةتيبيَطومان هةر ضني و تويَذيَكي 

ةكاني خؤيةوة برِوانيَتة بةرنامةو ثرِؤسة كؤمةآليةتيسياسي و ئابوري و 
ن و بةرنامةي حيزبةكان سياسيةكةو ملمالنيَي لةطةَلدا بكات و بةراوردي ثةميا

هةموو ئةمانة دةكريَ ببنة هؤي هوشيار كردنةوةي . ل يةكرتدابكات لةطةَ
رِؤسةي هةَلبذاردن برييت نية تةنها هةربؤية ث. دةنطدةر كؤمةآليةتيسياسي و 

 . شةكؤمةآليةتيلة ثرؤسةيةكي سياسي بةلَكو رِؤشنبريي و 
دةكريَ حيزبيَك لة هةلَبذاردندا زؤرينةي دةنطةكان بةدةست بهيَنيَت بةم 

ئةو مةرج نية  بةآلمو دةكريَ بطاتة دةسةالت ،  دريَثيَئةشةرعيةتي شيَوةية 
ةر خواسيت طئة بةآلم. شةرعيةتي ثيَدراوة بةآلم تدميوكرات بيَحيزبة 

بؤضونةكاني كؤمةَل سةبارةت بة ل ةَطلةحيزبي دةسةالتدار / دةسةالتدار 
  .تدروستدةبيَ ئةوا ملمالنيَ تةوةريَطشةرعيةت يةكنة

 

 ثيَنجةم باسي
 سياسي سيستةمي خستين ثاش يان كردن بةمؤديَرن لة حيزب طرنطي

 

بةمؤديَرن كردن يان ثاشخستين سيستةمي حيزب ئؤرطانيَكي طرنطة بؤ 
يَكخراوي سياسي ي حيزب و رِرِؤلَ بةدان هةربؤية لةم بوارةدا طرنطي. سياسي

بةمؤديَرن كردن . ثيَويستة بةتايبةت طرنطيدان بةئايدؤلؤذياي ئةو حيزبة
ل ئةدات بؤ بةدةست هةية كة يارمةتي كؤمةَ كؤمةآليةتيثيَويسيت بة هوشياري 

لةزؤر  اتيَطا بؤ هاوالتيان خؤش دةكرِ و ةكاني بةمؤديَرن كردنهيَناني ئاماجن
. تاد... ، كةسايةتي كؤمةآليةتيبواري سياسي ،  الوة ضاوديَري ذيان بكةن لة

قؤناغي تةقليديةوة بؤ  لطا لةبة مؤديَرن كردن بريتية لة طواستنةوةي كؤمةَ
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 ذدة رِويدا لةقؤناغيَكي مؤديَرن وةك ئةوةي لة ئةوروثاي سةدةي حةظدةو هة

لطاية لةذيَر ئةم جؤرة كؤمةَ. و سياسي و فكري كؤمةآليةتيبوارةكاني ئابوري و 
لطاي كؤمةَ ليَرةدا مةبةست لة. كاريطةريَيت سيَكؤالريزم طةشة دةكات

تيايدا ( تاك طةرايي) يشهاوضةرخي دميوكراتية كة ثرةنسيثي ئينديظيدواليزم
 . لطاي مةدةنيةكاني كؤمةَثاريَزراو بيَت وةك يةكيَك لة ثرةنسيث

 
لة ، ثيَويسيت بة دةسةالت و يَكخراو مةحاَلطا بةبيَ دةسةالتي سياسي رِكؤمةَ

يَك بنةماكاني ذيان و طوزةران رِ بؤئةوةييَكخراو هةية سيستةميَكي سياسي رِ
لةمان ةت كة سيستةمة سياسيةكة ثيَكدةهيَنن وةك ثةرِدةزطاكاني دةولَ. خبات

ليَرةدا حيزبي سياسيش . ي طرنط دةبينن تيَيدادادوةري رِؤلَو حكومةت و 
ثيَويستة بؤ سيستةمي سياسي كة بريتية لة شيَوازيَك بؤ بةيةكةوة  طرنط و

و او ئابوريةكاني ن كؤمةآليةتيطريَدان و بةستنةوةي طشت ثةيوةندية سياسي و 
دةطريَتة ردن يَوةبي بةرِؤلَو رِ يَكخستين كؤمةلَلطا ، هةروةها ئةركي رِكؤمةَ

يَطاي ئةو ياسايانةي هةن لة ضوارضيَوةي ئايدؤلؤذيايةكي سياسي لةرِئةستؤ 
يَفؤرم كردني سيستةمي سياسي بةر لةهةر شتيَك ثيَويسيت رِ.   ةوكراوداثةيرِ
ةبينيَت بؤ بة مؤديَرن دي طرنط يَفؤرم كردني حيزب هةية ضونكة حيزب رؤلَبة رِ

 .كردني سيستةمي سياسي

                                                           

ةسول ئيسماعيل ، سيستةمي سياسي ، ضاثخانةي وةزارةتي رِؤشنبريي ، يَبني رِرِ(    
 .11. ، ل  99 شويَن ناديارة ، 
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 شةشةم باسي
  حيزب بودجةي و دارايي

 
 : دةستكةوتة مادديةكاني حيزب ضوار سةرضاوةي سةرةكي دةطريَتةوة

  لةمان و ئابونةي تايبةتي ئةندام ثةرِكة ئابونةي ئةندامان   

 .دةطريتةوة وةزيرةكانيش           

 ثيتاك   . 

 َةتبودجةي حيزب لة اليةن دةول . 

 ِؤذةي ئابوري بؤ خةرجي هةروةها ئةو حيزبانةي بةشدارن لة ثر
مانيا دةبيَت حيزب ي ياساي حيزبةكان لة ئةلَ  بةثيَي ماددةي . زياتري خؤيان

خةرجيةكاني  و دةستكةوتةكاني . سةرضاوةي داراييةكاني ئاشكرا بكات
ئةوة ناطةيةنيَت حيزب ببيَتة خاوةن  بةآلم.   بةئاشكراو بةفةرمي خباتةرِوو

 .سةرمايةداري طةورة ثرِؤذةي طةورةي ئابوري و ببيَتة

، بذاردندا ثيَويستيان بةدارايي هةية سةرجةم حيزبة سياسيةكان لةثرِؤسةي هةلَ
هيض كام لةمانة ناتوانيَت سةرجةم ثيَويستية داراييةكةي خؤي و خةرجي  بةآلم

 يَطاي ئابونةي ئةندامةكانيةوة تةنيا بةرِ يلبذاردن و كاري حيزبيثرِؤثاطاندةي هةَ

                                                           

32) de.wikipedia.org/wiki/Parteienfinanzierung.  

33) Nils C. Bandelow, Einführung in das politische System der BRD , Berlin, 

 17.11.2008, S. 112.. 
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ثارة . يَوةبردني كاروبارةكاني ثيَويسيت بةثارة هةيةزب بؤ بةرِحي. بكات دابني
، خةرجي كارمةنداني ،  نوسينطةكاني يكريَ ، ثيَويستي)ي بؤ كاروباري كارطيَرِ

بذاردن هةلَ يهاتوضؤو ضاالكيةكاني ، ثيَطةياندني ئةندامةكاني و كارو ثيَويستي
هاوكاريي ثارةي نامؤ بؤ حيزبيَكي سياسي بةثيَي ئةزمون  بةآلم. )و زؤريرت

بؤئةوةي هيض حيزبيَكي سياسي ثةنا بؤ . بةندة بة مةرج و بةرذةوةنديةوة
ئةو  يةتاني دةرةكي نةبات و بةهةر شيَوةيةك بيَت بكةويَتة ذيَر كاريطةريدةولَ
سايشي ضونكة ئةم دياردةية دةبيَتة دروستكردني مةترسي بؤ سةر ئا ، اليةنة

ليَرةدا ثيَويستة بودجةي حيزب بةثيَي ياسايةكي تةندروست . نةتةوةيي
 .   يَكبخريَترِ
 

خةرجي مةسةلةيةكي طرنطة بؤ رِوناكي خستنة سةر ثةيوةنديةكاني  دارايي و
حيزب ثيَويستة سةرضاوةكاني دارايي و دةستكةوتةكاني . حيزب و دةسةالت

دةثاريَزريَت ئةطةر سةرضاوةي دارايي ، سةربةخؤيي حيزب باشرت . دياربن
ةتي ياساوة بيَت وة بةشيَوةيةكي ياسايي مينحةو خةرجي حيزب لةاليةن دةولَ

 ،يَكخرابيَت و بةثيَي ثيَويست بدريَ ضونكة ئابوري والت ئابوري نةتةوةيةرِ
. لدا بكريَهةربؤية دةبيَت لةاليةن حكومةتةوة دادثةروةرانة مامةلةي لةطةَ

ي دارايي حيزبةكان بكات و داواي ةم شيَوةية دةتوانيَ كؤنرتؤلَةت بدةولَ
 . 1 دؤسيةي دارايي كراوةشيان ليَبكات

                                                           

34  ( Christian Starck, Politische Parteien, Bonn, 1970, S. 42-43  

 .  29. هةمان سةرضاوة ، ل( 1 
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 سَييةم بةشي
 سيستةمي تاك حيزب

 
 باسي يةكةم

 سيستةمي تاك حيزب ، بووني يةك حيزبي سةرةكي
 

سيستةمي تاك حيزب بةواتاي بووني تةنيا يةك حيزبي سةرةكي و مؤنؤثؤلي 
بؤ خؤي قؤرخ  ئيمتيازاتدةسةالت و مجوجؤلي رِامياري دةكات و هةموو 

بةواتا تاكرِةوي لة . سيستةمي تاك يان يةك حيزب لة ميَذة هةية. دةكات
نةك تاكة شيَوازي تاكرِةوي تاكة كةسيدا بوة  لة بةآلمدةسةالتدا زؤر كؤنة 

دياردةي يةك حيزب لة دةولَةتدا لةسةرةتاي سةدةي بيستةمةوة . حيزب
لةم سيستةمةدا دةسةالتي سياسي لة دةسيت تاكة حيزبيَكدا . 2 هاتؤتة كايةوة

ذيَم و يةت رِنازيبؤمنونة . كؤدةبيَتةوةو لةسةر بنةمايةكي ئايدؤلؤذي دةوةستيَت
و  زم و دذة دميوكرات، دذة كؤمؤني اديكالي دذة يةهودرِحيزبيَكي 

ئايدؤلؤذيايةي نويَنةرايةتي ئةم  كةبوو  بزوتنةوةيةكي سياسي فاشي تؤتاليتيَر
ي و سةركردايةتيةكةي تاك حيزب دةبيَتة دةسةالت ئؤرطانة كارطيَرِ .2 رددةك

لة تايبةمتةنديةكاني . لة دةولَةتدا، واتا سةنتةرطرتين هيَز لةدةسيت حيزبدا
ية كة سيستةميَكي تاكة كةسيةو ثةيوةستة بة سيستةمي ديكتاتؤري ئةوة

. كةسي ديكتاتؤرةوةو ديكتاتؤر خؤي دةسةالتي بة دةستةوةية

                                                           
، سليَماني، موحةممةد ، تيؤري دةولَةت و سيستةمة رِامياريةكان  بةهادين ئةمحةد( 2 

 . 9 . ، ل 99 
37) Faschismus; Ursachen und Politik des deutschen Faschismus, Hamburg, 1979, S  
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تايبةمتةنديةكي ديكةي سيستةمي ديكتاتؤري هةبووني يةك حيزبة لة والتدا 
لة زانسيت سياسيدا باس لة دوو جؤر . بيَطومان ئةو حيزبةش حيزبي ديكتاتؤرة

ةت ش بريتني لة ديكتاتؤري تاكة كةسي كة دةولَديكتاتؤري دةكريَت ئةوانة
يَوة دةرِوات هةروةها ديكتاتؤري رِيَضكةيي كة بةند نية لةسةر ئريادةي ئةو بةرِ

بة تاكة كةسيَكةوة بةلَكو طريَدراوي ضةمكيَكة يان بريوبؤضونيَك دةربارةي 
دةسةالت بةرِيَوةبردن و طواستنةوةي  و دةولَةت و دةسةالتي رِامياري

الت لة دةستيَكةوة بؤ دةستيَكي تر دةبيَت بةثيَي ثرانسيث و لة دةسة
 .  9 ضوارضيَوةي رِيَضكةي دياريكراودا بيَت

 
بةو ثيَيةي سيستةمي تاك حيزبي رِوبةرِوي كيَشةي كيَربِكيَ نابيَتةوة لةسةر 
كورسيةكاني دةسةالت ، لةبةر ئةوة دةبينني ئةندامةكاني كار بؤ خزمةتكردني 

بةئةندازةي ئةوةي هةولَدةدةن خؤيان لةسةركردة نزيك بكةنةوةو طةل ناكةن 
سيستةمي تاك حيزبيش سيستةميَكي سياسي  بةآلم 0 متمانةي بةدةست خبةن

ئةو كؤمةلَطايةي سيستةمي تاك حيزبي بةرِيَوةي دةبات وةك ئةو . نةطؤرِ نية
كة حيزب كؤمةلَطاية واية كة خيَلَيَك يان تايفةيةك فةرمانرِةوايةتي بكات ضون

بةرجةستةي رِوانطةي طروثيَك لة خةلَك يان بةرذةوةندي طروثيَك لة كؤمةلَ يا 
ثاشان حيزب بةبةراورد بة طةل هةر . بريوباوةرِيَك يا شويَنيَك دةكات

 . 9 كةمايةتية

                                                           
 .29 ،  21 ،   2 . هةمان سةرضاوة ، ل( 9 
،  091  السياسية املقارنة، مكتبة االجنلو، القاهرية، مضالن،  حممود خريي عيسى (0 

 .29ص،
 .0 . هةمان سةرضاوة، ل( 9 
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تاك حيزب بؤمنونة وةك ئةوانةي لةسةر شيَوةي سؤظيةتي سةردةمي كؤمؤنيزم 
ك حيزبية لةسةر ثرةنسيثي دميوكراسي ئةم شيَوة سيستةمة تا. دروستبوون

مةركةزي كار دةكات بةوةي كؤبونةوةكاني حيزب لةسةر طشت ئاستةكان، 
وةفدو سكرتيَرةكانيان بؤ دةسةالتي سةرةوة هةلدةبذيَرن ، ثيَش برِياردان 
لةاليةن سةرةوة ، خوارةوة رِيَطاي ثيَدةدريَ وتوويَذ دةربارةي بابةتيَك ئةجنام 

ةز دةتوانيَ ئةم دةستنيشان كردنانة بةكردارةكي مةرك بةآلمبدات 
هةلَبوةشيَنيَتةوة ضونكة لة سةرةوة بؤ خوارةوة بريار دةدريَ كيَ 

بةرثرسةكان بةريَطاي سةرةوة دادةنريَن و الدةبريَن و ئةم . هةلَدةبذيَردريَ
و تةنانةت زؤريَك لة.   برِيارانةي دوايي هةلَناوةشيَنريَنةوةو ناخريَنة بةر طفتوطؤ

لةذيَر  بةآلمحيزبانةش كةهيض سؤزيَكيان بؤ بريوباوةرِي كؤمؤنيزم نية 
كاريطةريي شيَوةي سؤظيَيت حيزبدان ئيرت زؤر ، يان كةم ، بؤمنونة حيزبةكاني 

ئةم كاريطةرية هةم لةسةر ئاسيت رِيَكخسنت دةردةكةويَ . رِؤذهةالتي ناوةرِاست
ضبوني رِةهاي خوارةوة بؤ ثرِةنسيثي ملكة. هةم لةسةر ئاسيت سةركردايةتي

بةسةر ئةنداماندا زادةي  سةرةوةو سةثاندني ناوةنديَيت توندوتؤلَ
تةنطةبةركردني ثةراويَزي دميوكراسي و . خؤبةستنةوةية بة شيَوة سؤظيةتةكة

ئازادي رِادةربرِين بةشيَوةيةك كة ئةندامان تةنها لة ضوارضيَوةي شانةي 
لةسةر ئاسيت سةركردايةتي، . ان دةربرِنحيزبيدا بؤيان هةية رِاوبؤضووني خؤي

رِابةري حيزب نةك هةر دةسةالتي رِةهاو بيَسنوري هةية بةَلكو ثريؤزطةراييةكي 
بةم ثيَية هةلَويَسيت حيزب لة رِوداوةكان و سياسةتة . تايبةتيشي بؤ دابينكراوة

و  كؤمةآليةتي/ طشتيةكاني ئةوةندةي ثةيوةندي بة ثيَكهاتةي سايكؤلؤذي 
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) Hans Ritscher, Welt der Politik, Berlin, 1975, S. 42. 
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ري رِابةرةكةيةوة هةية ئةوةندة ثةيوةندي بة ثيَكهاتةي ئايدؤلؤذي كةلتو
تيَهةلَكيَش بوون و تيَكةالوبوني دةسةالتةكان لةيةك دةسةالتدا . حيزبةوة نية

يةكةم جار ئةم سيستةمة .   ئةمةش رِوخساريَكي ديكتاتؤري و تؤتاليتاريزمة
. ئؤكتؤبةر لة يةكيَيت سؤظيةتي جاران دةركةوت ثاش سةركةوتين شؤرِشي

ثاشان لة ئةوروثا سيستةمي يةك حيزب جلةوي دةسةالتي كةوتة دةست لة 
هةريةكة لة رِذيَمة فاشيةكاني ئةَملانياو ئيتالياو ثاشان ئةم سيستةمة بووة 

تائيَستاش ". جيهاني سيَ"سيستةميَكي سةرةكي لة زؤربةي دةولَةتةكاني 
سةرو ، هةروةها لة  سيستةمي يةك حيزب لة ضني و كوباو سورياو كؤرياي

 .   ذمارةيةكي بةرضاو لة والتاني ديكةي ئاسياو ئةفةريقا ثةيرِةو دةكريَت
 

طؤشةطريكردن ل واتا ذةكاني كؤمةَي بةحيزب كردني سةرجةم ضني و تويَهةولَ
ل تةسك كردنةوةي بريوفكري كؤمةَبة يةك ئايدؤلؤذياي دياريكراوي حيزبي و 

ت ريي حيزبايةتي دةبةخشيَطنانيان لةسةر دةماراهيَ، رِبةجيهانبينيةكي داخراو
رةو بة ظشكي مرؤاي كردنةوةي ميَطدةر كةلةناو بازنةيةكي تةسكدا 

ئةزمووني فةرمانرِةوايي ل ساَ 1 . اي مةدةني دادةخاتطلدميوكراسيةت و كؤمةَ
شت بة ثالَثراق بةحيزبي كردن و بةعسي كردني كؤمةالني عيَ بؤلة عيَراق بةعس 
 . تؤتاليتاري داخراو منونةيةكي بةرضاوةكي ايةيذئايدؤلؤ

 

                                                           
 . 2.، ل 9   ، ذمارة   99 2  22كوردستاني نويَ ، نوسيين فةريد ئةسةسةرد ،  (  
  . 9 .، ل امياريةكانثارتة رِبةهادين ئةمحةد موحةممةد ، (   



اسيداييَطةي حيزب لة سيستةمي سي                                      ساالر باسرية                             . د  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
   

39 
 

  باسي دوةم
 ةهاوةك دةسةالتي رِ حيزبتاك 

 
حيزب كة خاوةن ثلوراليزمي سياسني شكةوتوةكان يَث والتة دميوكرات و لة
باالترين دةسةالتةو ئةمةي دواييان يدا كة لةَطلةمانيش لةرةثت و ردريَلدةبذيَهةَ

و ليَرةدا ياساي حيزب هةية. تنيَك دةهيَيَثحكومةت حيزب لة هةناويدا دواتر 
تةوة ك دوبارة دةخريَليَكة هةرضةند ساَ نت ملكةضي ياساكاني بحيزبةكان دةبيَ

بةهؤي نةبووني  .رتن لةسةريطيار وةرردان و بطةل بؤ دةنطبةردةم هةلبذاردني 
طرة حيزبي ئؤثؤزسيؤني رِاستةقينة تاك حيزب دةبيَتة حيزبيَكي ديكتاتؤرو ب

شيَوةيةك لة دةسةالت بةخؤيةوة . تؤتاليتيَرو دةسةالتي رِةهاي دةبيَت
دةطريَت كة طةل تيَيدا مايف دميوكراسي نيةو دةسةالتي دةولَةت دةسةالتي 
رِووكةش دةبيَت و دةسةالت و فةرمانرِةوايي تاك حيزب تيَيدا دةسةالتيَكي 

فةرمانرِةوايي كردني شيَوةيةك دةبيَت لة . سنوردارنةكراو، و رِةها دةبيَت
سياسي كة يةك تاك دةيطريَتة دةست كة هيض كؤت و بةنديَكي ياسايي، يان 

بةم شيَوةية ديكتاتؤريةت جؤريَكة لة . دةستوري، يان عوريف نايبةستيَتةوة
حوكمي ستةمكاري ديكتاتؤرةكان كة بةشيَوةي نادةستوري دةسةالت دةطرنة 

بة  سياسي دةسةالتي.   ةيثاريَزندةست كة زؤربةي كات ميتؤدةكاني هيَز د
 تر ، كةسي بيبةخشيَتة دةسةالتدار شيَوة تةندروستةكةي مافيَك نية

 دةسةالتي بةَلكو بهيَليَت ، جيَي خؤي دواي بؤ بيبةخشيَتة حيزب ، بةمريات
 دةستوري) ثيَدةكريَت دةستاودةسيت دةستوور ياساو سياسي بةثيَي

                                                           
  .02. ، ل091  ، اني لةفارسيةوة بؤ كورديطيَرِوةر ، يَي نوط، فةرهةن بورهان قانع(   



اسيداييَطةي حيزب لة سيستةمي سي                                      ساالر باسرية                             . د  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
   

11 
 

ليَرةدا دةسةالتي تاكيَك ، طروثيَك ، حيزبيَك ، يان ضينيَكي (. دميوكراسيانة
دةسةالت لة كؤمةلَ و دةولَةتدا دةكات ( ئيحتيكاري)كة مؤنؤثؤلي  كؤمةآليةتي

كةواتة سيستةمي . 1 و ئةم دةسةالتةش زؤربةي جار بيَسنوور ثراكتيزة دةكات
ةو ديكتاتؤري سيستةميَكي تاكة كةسية، ثةيوةستة بةكةسي ديكتاتؤرةو

ديكتاتؤر خؤي دةسةالتي والتي بةدةستةوةية، خؤي خاوةن برِيارةو لةو 
كارةدا ثةنا دةباتة بةر خةَلكي الوازو بيَتوانا بؤئةوةي ئاميَري دةسيت خؤي بن 

هةرضةندة ديكتاتؤر سوود لةخاوةن كةساني . ضوارضيَوةي ئةو دةرنةضن و لة
تةكنؤكراتانة  بةآلم،  ئةزموون و خةَلكي زاناو ئةكادمييستةكان وةردةطريَ

بريناكاتةوةو رِةفتار ناكات ، ئةو كةسانة بة ووني دةميَننةوةو لةسةر 
طؤرِةثاني سياسي والت و دةولَةت دةرناكةون و دةسةالت نايةويَ ئةم تويَذة 

لةوةية ديكتاتؤر ئةجنومةن و دةزطاي جؤراوجؤر . بةشداري دةسةالت بكات
تةمة سياسيةكة دةزطاي ياسادانان و ثيَك بيَينَ و وانيشان بدات كة سيس

لة رِاستيدا ئةمانة هةمووي  بةآلمدةزطاي رِاثةراندن و دادوةريي هةية، 
ئةجنومةن و دةزطاي ديكتاتؤرين بؤ ضةواشةكردن و ثةيرِةوكردني سياسةتي 

هةنديَ جار ديكتاتؤرةكان . ديكتاتؤرانةي خؤي كة ديكتاتؤر بةكاريان دةهيَنيَت
دةطةنة دةسةالت لة رِيَطاي حيزبةكانيانةوة كة زؤرجار ضاالكن و لة دةوري 

ةبنةوةو قسةي ثشت طويَ ناخةن و سةرؤكةكةيان سةرؤكي حيزبةكةيان كؤد
دةطةيةننة دةسةالت و هةيبةت و منووي بؤ دروستدةكةن و طةورةي دةكةن و 

 .  2 خؤياني ثيَدا هةَلدةواسن و سوودو بةرذةوةندي تاكي خؤيانيشي تيَداية
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) Kleines Lexikon der Politik, Dieter Nohlen, München, 2001, S. 65-66. 
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) Peter Pawelka, Herrschaft und Entwicklung im Nahen Osten, Heidelberg, 1985, S.77-78.  

 بؤ زانياري زياتر بروانة
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 باسي سيَيةم
 تاك حيزب ، سيستةميَكي ديكتاتؤر ، نائةقالني و نادميوكرات

 
سيستةميَكي  برييت نية لة اتؤر ثيَضةوانةي سيستةمي دميوكراتيحيزبي ديكت

لةم سيستةمةدا كؤمةَل دةبيَت لةاليةن تاك  .2 ئةقالني، شةرعي، دميوكرات
ئةم حيزبة ليَرةدا لةذيَر دةسةالتي . حيزبي جةماوةريي فةرمانرِةوايي بكريَ

ئؤليطارشي  تةنيا يةك سةركردةدا دةبيَت كة بةشيَوةيةكي هرياكي و هةرِةمي و
دةسةالت و فةرمانرِةوايةتيةكة ناوةنديةو رِيَطا نادريَ بة شيَوازي . رِيَكخراوة

ئةم دةسةالتة كؤنرتؤلَي هةر سيَ . ئاشتيانة دةسةالت دةستاودةست بكات
ياسادانان ، )دةسةالتة سةرةكيةكاني دةوَلةت دةكات كة بريتني لة دةسةالتي 

رةدا مؤنؤثؤلي حيزب بووني هةيةو تةنيا بةواتا ليَ(. جيَبةجيَكردن و دادوةري
ئةو يةك حيزبة سةرجةم سياسةتي طرتؤتة ضنطي خؤي و برِيارةكان بةتةنيا 

نة لةناو، وة نة لةدةرةوةي حيزب ئؤثؤزسيؤني ثيَ ثةسةند . ئةجنام ئةدريَت
لةبةر رِؤشنايي قةدةغةكردني تةكةتوالت بةتةنيا سةرووي حيزب فةرمان . نية

طشت ئةمانة لةذيَر . ةدا رِيَكخراو، و طروثي ئاوتؤنؤم نيةليَر. دةردةكات
حيزب شيَوة ئةدات بة طروثةكان و بةرِيَوةيان دةبات ، . كؤنرتؤلَي حيزبدان

بةجؤريَك كة طشت مرؤظةكان ضةند جاريَك ضاوديَري دةكريَن ، بؤمنونة سةنديكا 
نةك وةك بة جؤريَك كة كةسي تاكيش وةك تاك ، . و رِيَكخراوة ثيشةييةكان

طروث هةميشة رِوبةرِووي بةرةي داخراوي حيزب و ئايدؤلؤذياكةي دةبيَتةوة كة 
ئةم بةرامبةري بيَدةسةالتةو لةم ديدو جيهانبينيةي دةسةالتةوة دةبيَت 
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) Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen, 1980, S. 551.  
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سيستةمي ديكتاتؤرو تاك حيزب وةك تةواوي سيستةمة  9 .هةرواش مبيَنيَتةوة
ديسثؤتيزم و تؤتاليتيَرو ستةمكارةكان ناتوانيَت خؤي رِابطريَت بيَئةوةي بواري 
. ذياني طشيت و توانا سياسيةكاني مرؤظةكاني كؤمةَلطاكةي تيَك نةشكيَنيَت

( كردنطؤشةطري)ئينتيماي بؤ رِذيَميَكي وةسفكراوي نويَ هةية كةتةنها ثشت بة 
 نابةسيتَ ، بةَلكو لة هةولَي ئةوةشداية ذياني تايبةتي مرؤظةكانيش كؤنرتؤلَ

ئةوة سةبارةت بة تيَرِوانيين حيزبي ديكتاتؤر بؤ مرؤظةكان و تاكي . بكات
ئةم . 0 كؤمةَلطا ، هةروةها ليَرةدا مؤنؤثؤلي رِيَكخراوةييش ثةيرِةو دةكريَ

ةريَطاي ئايدؤلؤذياوة دةكات ضونكة شيَوة دةسةالتة بةرطري لة دةسةالتةكةي ب
ليَرةدا . حيزب لةو ئاماجنة دروستبوة ئاماجنةكاني ئايدؤلؤذيا بةدي بهيَنيَت

بؤ ئاماجني شةرعيةتدان وة هةروةها وةك : ئايدؤلؤذيا بؤ حيزب دوو واتاية
 . 19ئامرازي دةسةالت

 
 باسي ضوارةم

 تاك حيزب بؤ دةولَةت وةك ئامرازي دةسةالت
 

سيستةمي تاك حيزب فةرمانرِةوايي دةولةت وةك ئامرازي دةسةالتةكةي بةكار 
دةهيَنيَت، بؤ هةر دامةزراوةيةكي دةولَةتيي هاوتةريب بةو دامةزراوةيةكي 

                                                           
48  ( Reinhard Kuhn, Welt der Politik, Berlin, 1971, S. 35-36. 

 0
 ي سليَمانياري زانكؤظؤط ، ذينةوةيةكي زانسيتيَ، تو ، تؤتاليتاريزم ساالر باسرية. د(  

                .  .ل ماني،يَسل،  999  ،   ذمارة  ، ايةتيةكانظ، زانستة مرؤ  Bبةشي 
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) Reinhard Kuhn, S. 42. 
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بؤمنونة . حيزبيش هةية كة ناوةرِؤكةكةي بريتية لة خاوةن دةسةالت خؤي
. يش هةيةوةزارةتي مايف مرؤظ هةية ، كةضي مةكتةبي مايف مرؤظي حيزب

ئةوة دةولَةت نية فةرمان بة ئيَمة دةكات ، بةلَكو ": ئةدؤلف هيتلةر دةليَت
ئةم بؤضوونة بنةما فكريةكةي ".  1ئيَمةين فةرمان بةسةر دةولَةتدا دةكةين

ليَرةدا دامةزراوةكاني دةولَةت . ديكتاتؤر نيشان ئةدات سةبارةت بة دةولَةت
ةربؤية دةولَةت و حيزب ، يان ه. لةاليةن كةسةكاني حيزب داطريدةكريَن

حكومةت و حيزب لةبةرةوة وا بةناو يةكرتدا دةتويَنةوة كة لةيةكرت 
يَيةتي لةنيَوان كةسة ضاالك و هاورِ. جوداكردنةوةيةكي تةواو نزيكةي ئاستةمة

هةريةكةو حوكمي ئةوي تر بةوة ئةدات . بةرثرساني ئةم شيَوة حيزبة زؤر كزة
مرؤظ لةم جؤرة سيستةمةدا كةسي خاوةن ماف نية . ضي بؤ حيزب دةكات

بةَلكو كةرةسةيةكي خزمةتة، كة بةثيَي خزمةت كردني بؤ حيزب و باوةرِي 
 .  1ثيَوانة دةكريَ 

دا بةتايبةت ئةو حيزبانةي باسي ئايدؤلؤذيا دةكةن يةك حيزبلة سيستةمي ي
لة  بةآلم، ...وةك ئةوانةي ئةدؤلف هيتلةرو مؤسؤليين و ستالني و سةدام

ئةجنامدا ئايدؤلؤذيا لة كةسايةتي يةكةمي حيزبدا كؤدةبيَتةوةو سروشت و 
ئارةزوي خوودي ئةو تاكة كةسة دةبيَتة هةموو حيزب و حيزب لةودا  

حيزبي بةعس لة عيَراق لة كاتي فةرمانرِةوايي سةدام حوسيَندا . تةوةكؤدةبيَ
هةرضةندة لة ثةيرِةوي ئةم دواييةي حيزبي بةعسدا باس لة . بةم شيَوةية بوو

 بةآلمدةكات . تاد...و( قيادةي قوتري قيادةي قةومي و)هةلَبذاردني ئةنداماني 

                                                           
 .  . سةرضاوة ، لهةمان  ( 1

1 
) Hans Ritscher (Hg.), Welt der Politik, Totalitäre Herrschaft, Berlin, 1971, S. 35. 
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. سةدام حسني بوو دا سةدام حسيَن حيزبي بةعس و حيزبي بةعسيشيلة كؤتاي
دةولَةتي حيزبيي بةدةولَةتيَك دةوتريَ كة دةسةالتي دةولَةت لة ناوةرِؤكدا لة 

ضةندين رِةخنة رِوبةرِووي  .ليَكي بةرذةوةندي بيَتدةسيت حيزب و كؤمةَ
سيستةمي تاك حيزبي دةبنةوة كة بريتني لة قؤرخ كردني دةسةالت، 

 . بالوبونةوةي طةندةلَي و بريؤكراسيةت
 

 باسي ثيَنجةم
 فرةحيزبي لة بةراورداو  سيستةمي دوو حيزبي

 

بؤ تيَطةيشتنيَكي زياتر سةبارةت بة سيستةمي تاك حيزبي تويَذةر بة باشي 
زاني وةك بةراورديَك لة رِووي زانسيت سياسيةوة ئاماذةيةك بة سيستةمي دوو 

ة سةبارةت بة سيستةمي دوو حيزبي وةك ئةوةي ل. حيزبي و فرةحيزبي بدات
بةريتانياو وياليةتة يةكطرتوةكاني ئةمريكا هةية بةوةي كة دوو حيزبي طةورة 

سيستةمي دوو . هةبن يةكيَكيان لة دةسةالتداو ئةوةي تر لة ئؤثؤزيسؤندا بيَت
لة ثيادة حيزبي بؤمنونة لة وياليةتة يةكطرتوةكاني ئةمريكا زياتر لة سةد ساَ

. دميوكراتةكان و كؤماريةكاندةكريَ كة بريتني تةنيا لة هةردوو حيزبي 
تةنيا دووان توانيويانة خؤيان لةسةر  بةآلمزبي تر هةن يليَك لة حكؤمةَ
لة سيستةمي . ةثاني سياسي بنويَنن و بتوانن بة تةنيا حكومةت ثيَكبهيَننطؤرِ

ةتي دميوكراتيدا دةستاودةست كردني ئاشتيانةي دوو حيزبيداو لة دةولَ
لة وياليةتة يةكطرتوةكاني  0 و  9 سةدةكاني  لة. دةسةالتي دوو حيزب هةية

بةزؤري تةنيا دوو حيزبي طةورة  بةآلمبي تر هةبوون و هةية يزئةمريكا ح
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لة  بةآلم ؤيشتوةؤسةي سياسيدا رِبةريتانياش بةهةمان ثرِ.  1هةبووةو هةية
تيظةكان ادواي جةنطي يةكةمي جيهاني هةردوو حيزبي كريَكاران و كؤنزةرظ

 . ةوةشويَنيان طرتن

ةتيَكي داوةتة سيستةمي ضةند خةسلَ Giovanni Sartoriسياسةتزاني ئيتالي 
 :دوو حيزبي

لبذاردنة طشتيةكاندا هةريةك لة دوو حيزبة طةورةكة لة لة كاتي هةَ (0
. كورسيةكان لة ثةرلةمان بةدةست بهيَنيَتي رِةهاتوانايداية زؤرايةتي 

دريَت و لبذاردنةوة بطؤرِيَطاي هةَنيَوان دوو حيزبة طةورةكةدا بة رِ دةسةالت لة
 .بطوازريَتةوة

 . 1بكاتفةرمانرِةوايي ئةم حيزبة ئامادةو تواناي هةية بةتةنيا  (6

 لة سةرةكية ئةم سيستةمة تومخيَكي ئةوةي ثةيوةندي بة فرةحيزبيةوة هةية
 رِيَكخراوي و طرنطة حيزب بةآلم والتيَكدا لة دميوكراسي بووني ومخةكانيت

. 11دروستببيَت ةكانكؤمةآليةتي و ئابوري و سياسي ثيَويستية بةثيَي سياسي
 ئةليتةو ضةندين برِياري دةردةضن فرةحيزبيدا والتي لة سياسيانةي برِيارة ئةو

 فرةحيزبي. دةريانناكةن اليةن يةك ئةليتةو يةك شارةزان ، اليةني سةركردةو
 ثيَكهاتة هةمةاليةنةي بةرذةوةندي فيكرو لة ديَت جياوازي واتاي بة

 بؤ طوجناوة و طرنط رِيَطايةكي سياسي ثلوراليزمي. ةكانكؤمةآليةتي
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) de.wikipedia.org/wiki/Zweiparteiensystem. 
54

) Giovanni Sartori , Parteien und Parteiensysteme, Berlin, 2007, S.37.  
 .9  ذمارة،  9 9 9222 ،  دةستور( 11

http://de.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Sartori
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 خةسلَةتيَكي وةك مؤديَرن دةولَةتي دروستبووني و ثيَشكةوتن و طةشةسةندن
 . مةدةني كؤمةَلطاي

 

 لطادا ،كؤمةَ لة هةمةجؤريي بةبووني داننان واتة فرةحيزبي شت هةموو لة بةر"
 لةو رِيَزطرتن هةروةها. شوناس يةك لةناو ئينتيما بازنةي ضةندين بووني

لة  بريوباوةرِ جياوازي و ناكؤكي لة دةرئةجنامةكاني قبولَكردني و هةمةجؤريةي
 ئارايهيَنانة  هةروةها طرنطيثيَدان ، و ذيان شيَوازي و بةرذةوةندي
 لة و ئازادي بة هةمةجؤريية ئةو دةربرِيين بؤ طوجناو دارِشتةيةكي

 لة فرةحيزبي يا سياسي ثلورِاليزمي ئةوةي بؤ. 12"طوجناودا ضوارضيَوةيةكي
 :بن فةراهةم شتانة ئةم دةبيَ هةبيَ ، والتيَكدا

 تاقمة دةستةو بؤ مافةكان تةواوي و هةبيَ ياسايي سيستةميَكي دةبيَ (0
لة  طوزارشت كردن سةربةخؤو ريَكخستين بكات وةك دةستةبةر ةكانكؤمةآليةتي

 ةكانكؤمةآليةتي طروثة دةستةو هةموو بة ماف ثيَداني هةروةها بريورِاكانيان ،
 ضةتري لةذيَر دةسةالت بة بطةن ئاشتيانة رِيَطايةكي بة هةولَبدةن كة

 .بكات يَذيانياسارِ وت بدا شتانة بةو رِيَطا كة ياساداريَذانة رِيَكخستنيَكي

 ثرِؤسةي تا هةبيَ رِيَكخستنيَك حكومةت طةل و نيَوان لة تدةبيَ (6
 و طرنط دياردةيةكي بة بوون كة سياسيانةي حيزبة ئةو وةك رِيَكبخات سياسي
 ضةندين دايانربِين ضونكة هاوضةرخ دميوكراسي سياسي لة سيستةمي ناكريَ
 و لَكؤمة نيَوان ثةيوةندي رِيَكخسنت ، وةك بةجيَدةطةيةنن ، ئةرك

 .   12تاد...دةسةالت

                                                           
 .  2- 2 .، ل ليَك نووسةركؤمةَ( 12
 .  2. ، ل اوةضهةمان سةر( 12
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 بةشي ضوارةم
ميتؤدةكاني حيزب بؤ و زبة تةقليدي و مشوليةكان يح

 طةيشنت بة دةسةالت
 

 باسي يةكةم
 سايةي حيزبة تةقليدي و مشوليةكان  لة كؤمةلَ

  

يَكي اون ئيرت هةر نيحيزبة تةقليدي و مشوليةكان كة حيزبي ديكتاتؤر
لةمان و حكومةت تيَيدا بيَكاريطةرةو لةاليةن حيزبةوة بةخؤيةوة نابيَت ، ثةرِ

سةرؤكي . فةرمانرِةوايي دةكريَت و حيزبيش لةم سيستةمةدا حيزبي قائيدة
ي كاريزما ببينيَت و بةرطي حيزب و ئايدؤلؤذياش دةيةويَ رِؤلَليَرةدا حيزب 

يَطاوةو لةم سيستةمةدا دارودةستة كارةكان دةبةن بةرِ. بكريَنة بةري ئةم
ل و مةنتق دانةمةزراوةو برِواي بة سيستةمي سيستةمةكة لةسةر بنةماي ئةقَ
. ل بنةما دميوكراسيةكان يةكرت ناطريَتةوةالمةركةزي نيةو هةربؤية لةطةَ

لطا لة سايةي ئةم شيَوازي دةسةالت و سيستةمة سياسية حيزبيةدا طةشة كؤمةَ
لة رِوانطةي زانسيت  ناكات و ئابوريش تيَيدا طيَرِ دةبيَت ، هةربؤية طرنطة

سيستةمي  .سياسيشةوة بؤ شيكردنةوةي حيزب و سيستةمي سياسي برِوانني
لةهةر . ةتيَكةوة بؤ يةكيَكي تر دةطؤرِيَوالت و دةولَ سياسي ثةيرِةوكراو لة

ل و بريوبؤضووني مرؤظةكاني ةتيَكدا رِادةي هوشياري سياسي كؤمةَدةولَ
ة ميَذويية جياجياكان بةخؤوة دةربارةي دةسةالت لةسةر بنضينةي قؤناغ

هةربؤية حيزبيش بةرهةمي واقعي ئةو . ةتي ثيَدا رِؤيشتوةوةردةطريَ كة دةولَ
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لطاي تةقليدي بريتية لةكردةوة تةقليدية ةتي كؤمةَخةسلَ. لطاية خؤيةتيكؤمةَ
ل و مةنتق واتا ئةو كردةوانةي كة لةسةر بنةماي ئةقَ. ةكانكؤمةآليةتي

سةر بنةماي ئةو كردةوانةي كة سةردةمانيَك كاري لكو لةدانةمةزراوة بةَ
يةكيَك لة . ثيَكراوةو جيَطريبوةو بةمريات ماوةتةوة وةك شتيَكي تةقليدي

 كؤمةآليةتيلطاي تةقليدي بريتية لة ثيَكهاتةيةكي داخراوي خةسلةتةكاني كؤمةَ
بة طران خؤي دةداتة دةست طؤرِانكاري بةتايبةت بةمؤديَرن كردني هةرةمي  كة
لطاية سةربةخؤييان نية، زؤربةي ئةنداماني ئةم كؤمةَ. ةرةوةيس

لة بةسةر ليَرةدا باري ئايين زاَ. لطاكةبةسرتاونةتةوة بة نةرييت طشيت كؤمةَ
ةتيَكي حوكمي دةسةالتي سياسيش خةسلَ. لطاكةتةواوي بوارةكاني ذياني كؤمةَ

ثيَدرا بةثيَي لطاية هةروةك ئاماذةي هةربؤية ئةم جؤرة كؤمةَ. فةردية تيَيدا
زياتر لة شويَين . سروشيت خؤي ، خؤي كةمرت دةداتة دةست بةمؤديَرن كردن

خؤي دةضةقيَ و طؤرِانيشي كاتيَكي دورودريَذي دةويَ كة ئةميش بةندة 
لةم سيستةمة تةقليديةدا ئابوري خزمايةتي و . ليَك فاكتةرةوةبةكؤمةَ

. ت و رِؤل دةبينيَتبارودؤخي ثابةندبوون و ثةيوةندي شةخسي دروستدةبيَ
ل لةئارادا نيةو دةسةالتةكة دةسةالتيَكي كالسيكيةو هوشياري كؤمةَ

دةسةالتداري تةقليدي سوود لةم دياردةية وةردةطريَ و دةشيةويَ كةش و 
ة دواكةوتوةكة هةر بةم شيَوة كؤنة مبيَنيَتةوة لة شيَوةي داب كؤمةآليةتيهةوا 

هةموو ئارِاستةيةكي مؤديَرنيزم و ثيَشكةوتن و . و نةريتة تةقليديةكان
يين ئةو نةريتة تةقليديةي كة دةبيَتة الوازكردن و طؤرِ كؤمةآليةتيهوشياري 

يديةكةدا يَطر لة بةردةم دةسةالت و سيستةمة سياسية تةقلدواتر دةبيَتة رِ
ي لةناوضووني هةربؤية بةطشت شيَوةيةك ئةم اليةنة هةولَ .(كالسيكيةكةدا)
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لطايةكي داخراو بيَت و لطا كؤنةكة كؤمةَثيَشكةوتن ئةدات و دةيةويَ كؤمةَ
لةوة بؤي بضيَتة سةرو دةسةالتدار جيَطاي ياساش بةهؤي ناهوشياري كؤمةَ

 طالةبينيَت و بةم شيَوةية كؤمةَل هيضيرت نبطريَتةوةو دةيةويَ لةم زياتر كؤمةَ
 .  بيَبةش دةكات لةميَذوش

 
 هةروةها الوازةو كزو هاوالتيان الي سياسي هوشياري لطايانةيكؤمةَ لةو

 سياسي سيستةمي ئةوا الوازة تياياندا كؤمةآليةتي و ئابوري رِةوشي
 و زةبروزةنط لةسةر كة دةبيَت سيستةميَك ةتدادةولَ لة ثةيرِةوكراو
 و لكؤمةَ تاكةكاني مايف ثيَشيَلكردني ليَرةدا. دةنريَت بنياد خؤسةثاندن

 شتيَكي ةتدالةدةولَ جؤراوجؤر سياسي بةطروثي بوارنةدان و سةربةستيةكانيان
 ئيرت ، دةكريَت ثةيرِةو ةتدادةولَ لة ديكتاتؤري سيستةمي واتا. دةبيَت ئاسايي

 يان ، بيَت كةسي تاكة ديكتاتؤري سيستةمي ديكتاتؤرية سيستةمة ئةو
 .   بيَت يَضكةييرِ ديكتاتؤري سيستةمي

 

ئةم جؤري سيستةم و دةسةالتة سياسية دةيةويَ لةسةر زةمينيَكي تةواو 
 كؤمةآليةتيلة سياقيَكي سياسي و ميَذويي و . ي نةطؤرِ كار بكاتطؤرِاودا بةئةقلَ

ي كؤن ئيش بكات ، ئةوةش طؤرِاودا دةيةويَ بةثيَي هةمان سياق و ئةقلَ
يَتةوة بؤ سروشت و ثيَكهاتةي ئةو دةسةالت و حيزب و سيستةمة دةطةرِ
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) Max Weber, S. 130.  

 .29 امياريةكان ، ل ، ةت و سيستةمة رِبةهادين ئةمحةد حمةمةد، تيؤري دةولَ( 10
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. سياسية تةقليدية كة بةرهةمي دونياي تراديسيؤن و بةر لةمؤديَرنةية
 لة نةبن مشولي و تةقليدي حيزبي ناكريَ دةسةالتة شيَوة ئةم حيزبةكاني

 و ئةقالني و سيستةمي دةسةالت ثيَضةوانةي بة. كرداردا لة بريكردنةوةو
سيستةمة  زؤربةي كايةوة هاتؤتة درةنط كة رِؤذئاوا ئةوةي وةك ثيَشكةوتو

 كردني ثراكتيزة لة تةقليدية و سيستةمي دةسةالت هيَشتا هةر سياسيةكاني تر
 بؤ طواستنةوة قؤناغي هةربؤية. دةسةالت كالسيكيةكةي و نائةقالني شيَوة

 ببينيَت تيَدا طرنطي يرِؤلَ دةكريَ حيزب كة مؤديَرنيزم و دميوكراسيةت
 سيستةمة و ةتاندةولَ بةرضاوي بةشيَكي. 29قورس و ئاَلؤزة ثرِؤسةيةكي
 .ياليزمةرِ لةم نية بةدةر" سيَ جيهاني" سياسيةكاني

 
 دوةم باسي

 حيزب و دةسةالت سيستةمي سةثاندني
 

 شتيَك ةتدالةدةولَ حيزب و دةسةالت سيستةمي لة شيَوةيةك هةر ثةيرِةوكردني
 ئةطةر. بيَتنة نةطؤرِ و برِبكات سةر هةتا يان ، بسةثيَندريَ بةزؤر نية

 و فكري و سايكؤلؤجي كةلتورو باري للةطةَ ثةيرِةوكراوةكة سياسية سيستةمة
 بة سياسية سيستةمة ئةو ئةوا نةبوو طوجناو والتدا لكيخةَ كؤمةآليةتي
 ئةجنام وةكو بةآلم بكريَت ثةيرِةو زةمةنييش ماوةيةكي بؤ ئةطةر حيزبيشةوة
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) Wolfgang Laskowski, Macht und Herrschaft, Seminararbeit, WS 2001/02, 

Manuskript, S. 23.         
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 لةرِاستيدا كة ناثيَكيَ ةتدةولَ يَكخستينرِ ئاماجني و ديَنيَت هةرةس هةر
 كؤمةآليةتي و سياسي رِةوشي سةقامطريكردني و طوزةراني خؤش بؤ ثيَويستة

 . كايةوة هاتبيَتة ئابوري و
 

 سيَيةم باسي
  دةسةالت بة  حيزبطةيشتين ميتؤدةكاني

 

 بؤ يَتدةهيَن بةكاري( ؤنيئؤثؤزس/  دةسةالت) حيزب كة ميتؤدانةي ئةو زؤرن
. ليَي كردن ثاريَزطاري و دةسةالت مانةوةي ، سياسي دةسةالتي بة طةيشنت
 :ئةدةمئامرازانة  ميتؤدو لةو هةنديَك بة ئاماذة ليَرةدا

  
 (دةسةالت بة طةيشنت ميتؤدي وةك ئاشيت و زةبروزةنط)

 بةريَطاي دةيةويَ( ئؤثؤزسيؤن/  دةسةالت حيزبي) حيزب جار هةنديَك
. ئةوروثا رِؤذئاواي لة بؤمنونة. بكات دةستاودةست دةسةالت ئاشتيانة
 دةيةويَ توندوتيذيةوة و ضةكداري خةباتي و شؤرِش يَطايبةرِ تر هةنديَكي

 لةوةي جياواز تري سياسي سيستةميَكي دروستكردني بؤ دةسةالت بطاتة
و  جةماوةري ييناثةرِرِ و شةقام فشاري بةريَطاي جاريش هةنديَ. ثيَشوو

 ميَذووي لة بوة برييت بةطشيت مرؤظايةتي ميَذووي. كؤمةآليةتيشؤرِشي 
 هةموو مرؤظايةتي ثيَناوةشدا لةم. ئابوريدا و دةسةالت ثيَناوي لة دانهةولَ

 قؤناغةكاني بةثيَي يَطايانةشرِ ئةم. طرتؤتةبةر جؤراوجؤري ئامرازيَكي يَطاورِ
 تةتةرو يان ، رِؤميةكان ميَذووي لةسةردةمي بؤمنونة. نةبوون يةك وةك ميَذوو
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 كردني ةويثيَشرِ و وةشاندن مششيَر و بةدةني شةرِي ئازايةتي مةغؤلةكان
 بوةو دةركةوتن ضةقي تيَيدا نواندن ئازايةتي و جةنط طؤرِةثاني بؤ سوثا

 ئةطةر خؤ. دةسةالت ثلةو ثايةو بة طةياندويةتي مرؤظةكةو داوةتة هةيبةتي
 يرِؤلَ لةكةشيبنةماَ ناوبانطي ئةوا بوبيَت ناسراو لةيةكيبنةماَ بة سةر كةسةكة

 خاوةن و ةمةنديدةولَ شانبةشاني فاكتةرة ئةم. بينيوة خؤي تايبةتي و طرنط
 خةالفة ةوبنةمالَ ناسراوي. دةسةالت بة بطات زووتر كةسةكة وايكردوة دارايي

 نيمضة يان ، دوا والتة لة بةتايبةت ئةمرِؤش رِؤذي هةتا كة فاكتةريَكة
 بؤ يَتةوةدةطةرِ يارةشبرِ ئةم و دةبيينَ خؤي طرنطي يرِؤلَ دواكةوتوةكان

 هةر بريكردنةوةكان جؤري و ةكانكؤمةآليةتي ثةيوةندية شيَوةي ضونكة ئةوةي
 سيستةمي و دةسةالت شيَوةكاني هةرضةندة. دةذي تيَيدا شيَوةية بةم هيَشتا
 وةك ئابوري و كؤمةآليةتي ثيَكهاتةي بةثيَي و ميَذوو، رِةوتي بةثيَي سياسي

 بوة برييت كة بوة سةرةكيةكة مةبةستة دوو بؤ ناوةرِؤكدا لة بةآلم نةبوون يةك
 ئابوري و دةسةالت لةوةداية هةميشة ثرسيارةكة بةآلم ، ئابوري و دةسةالت لة

  مةبةست؟ كام بؤ كيَداو لةدةسيت
 
 (سياسيدا ذياني و دةسةالت لة زةمةن و شويَن)

 بةردةواميدان و كردن ثاريَزطاري بؤ يان ، طةيشنت بؤ دةسةالتداران
 باري ، كؤمةآليةتي ثيَكهاتةي ، شويَن رِةضاوي دةبيَت بةدةسةالتةكةيان

 والتة و كؤمةلَ ئةو رِؤشنبريي اليةني ، كؤمةلَ هوشياري، سياسي  ، ئابوري
 سةركردايةتي لةذيَر مانيئةلَ نازي حيزبي دةسةالتةي و سياسةت ئةو.  2بكةن

سياسي  دةسةالتي بةآلم بةكاريهيَناوة خؤيدا سةردةمي لة هيتلةر ئةدؤلف
                                                           

 .2 . ةت و سيستةمة رِامياريةكان ، لبةهادين ئةمحةد حمةمةد ، تيؤري دةولَ(  2
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 ئايدؤلؤذيايةوة شيَوة بةو سياسي سيستةمي هةمان ناتوانيَت مانيائةلَ لة ئةمرِؤ
 نازي حيزبي كة وابوة يدايميَذو قؤناغيَكي لة. بكات ثيادة فاكتةر ضةندين لةبةر

 و ذيَمرِ و حيزب ئةو بووني كةواتة. بووة يقبولَ ميللةتيش كردوةو فةرمانرِةوايي
 ئةو ئةوةندةش و دةبةخشن خؤي كؤمةلطاية ئةو واقعي بةرهةمي كةسانة
 سياسيةكةش سيستةمة و دةسةالت ئةوا مبيَنيَتةوة بارودؤخ بةهةمان واقيعة

 يَطايرِ لة ديكتاتؤري دةسةالتي. دةميَنيَتةوة تةمةن لةسةر دريَذ ماوةيةكي
 ديكتاتؤر جار هةنديَ بةآلم ، ديَتةكايةوة زةبروزةنطةوة و سةربازي كودةتاي
 ثاشان و دةست بطريَتة دةسةالت دميوكراسي و ئاسايي بةشيَوةيةكي دةكريَ

 كاريطةريي و نيَوببات لة والتدا لة دميوكراسي و بسةثيَينَ خؤي ديكتاتؤريةتي
 ليساَ لة نازي حيزبي. بكات ثراكتيزة نويَكة سياسية سيستةمة لةسةر خؤي
 طةيشتة لبذاردنهةَ بة ظاميار كؤماري دميوكراسي كةشوهةواي لة   0 

 يكتاتؤرانةد تيَكداو دةستوريةكاني دامودةزطا هةموو ثاشان.  2دةسةالت
                                                           

دةسةالت هةميشة زةمينة بؤ دةسةالتدار . ل دةكاتةوايي كؤمةَدةسةالت فةرمانرِِِِ(  2
ل كردني بةرامبةرةكةي و سةثاندني فةرمان و ويسيت خؤي ايةَدروستدةكات بؤ طويَرِِ

هةروةها دةسةالت ئةو ئيمكانيةتة دروستدةكات دذةكان . ينيشيي رِاثةرِبةسةريدا دذ بةهةولَ
، (داردا -دةسةالت )بةرذةوةندي و خواسيت  طوجناو لة بةآلمناضاري هةنطاوي طوجناو بكات 

ناضاري بكات ، ( لة سيستةمة ديكتاتؤرةكاندا)ئةطةر ثيَويستيش بوو دةيةويَ بة زةبروزةنط 
وازي ئةو زةبروزةنطة ضيةو ضؤنة ئةوة سروشت و ثيَكهاتةي دةسةالتة سياسيةكة ئيرت شيَ

دياري دةكات ئيرت تاك بيَت ، يان طروث ، يان دةزطا بيَت ، خاوةن دةسةالت هةول ئةدات 
هةرضةندة مةرج نية دةسةالت هةميشة بةندبيَت . رِةفتار بةسةريدا بسةثيَنيَت

مةترتو طةورةترة كة بةندبيَت بة رِةزامةنديةوةو كةمرت دةسةالت سةال بةآلمبةزةبروزةنطةوة 
ئةطةر دةسةالتدار نةيةويَ دةسةالتةكةي بكةويَتة ذيَر مةترسيةوةو . بةريَطاي ناضاركردنةوة

دةسةالت )بيةويَ لةدةسيت نةدات ئةوا دةبيَت رِةضاوي بةرذةوةندي حوكمكراوةكانيش 
. بؤ دةسةالت ئةدات ادة دةكات هةولَئةو اليةنةي سياسةت ثي. بكات( بةسةرةكانيشدا

تردا ، يان لة ثيَناوي ئريادةي خؤييدا بؤ خؤشي  دةسةالت وةك ئامراز لة ثيَناوي ئاماجني
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 وويرِوبةرِ جيهاني بةشيَكي ةتةودةولَ وئة كردو مانيايئةلَ فةرمانرِةوايي
 جيهان و مانيابةئةلَ ماددي و طياني زؤري زيانيَكي كردةوةو دذوار جةنطيَكي

 .  2طةياند
 
 (دين ميتؤدي)

 بةثيَي دةسةالت بة طةيشنت مةبةسيت بؤ فاكتةرانةي لةو ترة يةكيَكي دين
 سيستةمة و حيزب لةاليةن كؤمةلَ ميَذويي رِةوتي و كؤمةلَ بارودؤخي

 مانةوة و طةيشنت بؤ ئامرازيَك كراوةتة ثيَدراوةو بايةخي جؤراوجؤرةكانةوة
 لة تاليبان ، سوريا و عيَراق لة داعش بؤمنونة ،  2دةسةالت لةسةر

 لة. تاد...يشئيَران لةهةروةها لة عيَراق و دةسةالتي سياسي  ئةفغانستان،
 .فارسداية ناسيؤناليزمي خزمةتي لة دين ئيَران

 
 ( ئابوريفاكتةري ) 

 باشكردني. ئاماجنة ئةم بؤ هةبوة خؤي تايبةتي جيَطاي ئابوريش فاكتةري
 و رِاكيَشان بؤ طرنطة تري فاكتةريَكي بيَكاري كةمكردنةوةي و ئابوري باري
 . دةسةالت بةهيَزكردني بؤ يان ، دةسةالتدار و حيزب لة كؤمةلَ كردنةوةي نزيك

                                                                                                                           

 99 كةسايةتي ناسراوي فةرةنسي ضارلس ماوريس ثيَش زياتر لة . وةرطرتن لةو دةسةالتة
ناكريَ لةسةري  ةآلمببةقةمةي سةر تفةنط مرؤظ دةكريَ هةموو شتيَك بكات :"سال وتويةتي

ناضاركردن و هيَزو زةبروزةنط ئامرازة بؤ دةسةالت و مانةوةو بةردةوام بوون ". دابنيشيَت
 . خاوةن دةسةالت بةكاري بهيَنيَتناشتوانريَت هةتا سةر  بةآلمدةسةالتدا  لة

63)
 Faschismus; Ursachen und Politik des deutschen Faschismus,  S. 4 

64
 Unsere Zeit, Berlin, 26.10.1990, S. 3.( 
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 (دوذمن ويَناي)

 لة بوة برييت دةسةالت لةسةر مانةوة و طةيشنت بؤ فاكتةرةكان لة تر يةكيَكي
 بووني ثيَويسيت بة ئاماذةكردن هؤيةوة بةم و دوذمن ويَناي دؤزينةوةي
 نازي حيزبي. رِذيَمة و دةسةالت ئةو بةرذةوةندي لة توندوتيذ ملمالنيَي

 ئةم... كورد توركياش حكومةتي و دوذمن ويَناي كردبوة يةهوديةكانيان
 .ميَذوودا لة نية نويَ ميتؤدة

 

 ( جةنطفاكتةري )

 جةنط. 21بووة دةسةالتدا لةخزمةتي سياسةت ئامرازي وةك فاكتةرةش ئةم
 بؤ هةروةها و بهيَنريَت بةكار دةسةالت بة طةيشنت بؤ ئامراز وةك دةكريَ
 بؤ ئةمرِؤكة ئامرازةش ئةم بةآلم. ترةوة بةشويَين جةماوةر لكردنيسةرقاَ

 جةنط. دةكريَ سةير دواوة بةرةو طةرِانةوة بة دةسةالت مةبةسيت بة طةيشنت
 شيَوةي بة بووة سياسةت دريَذكةرةوةي و سياسةت لة بووة برييت هةميشة
 هةردوو. ئاشتيانة بةريَطاي سياسةتة ئاشتيش ضؤن هةروةك ، توندوتيذ
 حيزبي اليةن لة كوةيت داطريكردني و ئيَران و عيَراق جةنطي) كةنداو جةنطي

 .بؤضونةكةية بةرضاوي منونةيةكي( بةعسةوة

 
 (ئايدؤلؤذيا)

( ناسيؤناليزم) نةتةوةيي يدةمارطريي. ئامرازانة لةم ترة يةكيَكي ئايدؤلؤذياش
 بؤمنونة. ثيَكراوة كاري ئاماجنة ئةم بؤ و ئايدؤلؤذيةكان فاكتةرة لة يةكيَكة
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) Fadil Rasoul, Irak-Iran, Wien 1987, S. 170, S. 46.   
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 بؤ رِاسيزم سياسةتي و ناسيؤناليزم مانئةلَ نازيةكاني و بةعس حيزبي
 لة بةرطري نازي حيزبي. بةكارهيَناوة ئامراز وةك طةلةكانيان سةر كارتيَكردنة

 رِةطةزيَكي بةرزةو مانيئةلَ ئاري رِةطةزي كة دةكرد بةوة دةسةالتةكةي
 بة فكرةيةي ئةم ميللةت و هات ئةطةر. ترةوةية نةتةوةكاني لةسةرو تايبةتةو
 كاتة ئةو ، دوايكةوت خؤي بةرِةزامةندي رِذيَمةو ئةو بؤ بيين شةرعي

 دةسةالتيَكي نية مةرج بةآلم شةرعي دةسةالتيَكي دةكريَتة دةسةالتةكة
 كردبوة ي(العربية القومية) ناسيؤناليزمي فكري بةعس. بيَت دميوكراسي
و سعودية  ئيَران لة. دةهيَنرا بةكار سياسي ئامرازي وةك ئايدؤلؤذياو

 سياسيانة سيستةمة جؤرة ئةو. تاد... وةك ئايدؤلؤذيا ئيسالميزمدةمارطرييي 
 لة تةئسري وا ئايدؤلؤذيايةك يارمةتي يَطاورِ بة ئةدةن هةولَ مةبةستة ئةم بؤ

 ئةو ئايدؤلؤذياي للةطةَ يةكبطرنةوة كة بكةن جةماوةر لة و ذيَردةستةكانيان
 بة بدةن شةرعيةت بتوانن جؤرة بةم دةسةالتدارةو اليةنة و حيزب

 و حيزب كة ئامرازانةي لةو يةكيَكة ئايدؤلؤذياش بةواتا. فةرمانرِةوايةتيةكةيان
 و حيزب ليَرةدا و دةهيَنيَت بةكاري خؤي بةرذةوةنديةكاني بؤ دةسةالتدار
 بةناو دةسةالتدار بريوفكري شؤرِبونةوةي بؤ يَطايةرِ باشرتين دةزطاكاني

 ، ناسيؤناليزم ، ليرباليزم ، سؤسياليزم درومشي ئيرت ، طةلدا شادةمارةكاني
 لة جةماوةر و حيزب يَطايانةوةرِ بةم بؤئةوةي. بيَتيان كؤمؤنيزم  ئيسالميزم

 بؤ شةرعيةت و تيَبكةن رِووي لكيخةَ كؤبكريَتةوةو سةرؤكيش دةوري
 لة كام هةر بؤ ئيرت بدات دةسةالت بةذياني دريَذة و بكريَت ثةيدا دةسةالتةكةي
 .بيَت مةبةستةكان
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 ( دةسةالت بة طةيشنت بؤ تر ميتؤديَكي ، تؤتاليتاريزمديكتاتؤريةت و )  

 بؤ ديكتاتؤرانة تري ميتؤديَكي وةك تؤتاليتاري سيستةمي بةعس حيزبي
 جؤرة لةم سيستةميَكي هةموو. دةهيَنا بةكار ثاراستين و دةسةالت بة طةيشنت
 ئةو. دةسةالت لةسةر مانةوةيان بؤ دةهيَنن بةكار جؤراوجؤر ئامرازي ضةندين
 لة ثيَوانةيةك كردني بةشةرعيةت بؤ بيَت هةرضيةك سيستةمة و حيزب

 باوةرِةداية لةو اخلليل مسري. 22ثيَويستة بةردةوام هةميشةو طةل رِةزامةندي
 تر شتيَكي لةهةر بةر بةعس حيزبي سياسي سةقامطريي اطرتينرِ" كة

. بةردةوام ئريهابي يَطايبةرِ كؤمةلَ و ةتدةولَ يينطؤرِ ئةجنامي بؤ يَتةوةدةطةرِ
 كؤنرتؤلَ بؤ دةسةالتيش سةقامطريي دواي تةنانةت ئريهاب و زةبروزةنط

 ئيمكانيةتي بةدةطمةن كؤمةلَ بةشيَوةيةك كراوة بةدةزطا كؤمةلَ كردني
 رةكانيشيَتؤتاليت سيستةمةحيزب و  بةآلم. 22"دةميَنيَتةوة بؤ كاردانةوةي

 سةدام دةسةالتي ذيَربةعسي  سياسي سيستةميحيزب و دارِماني . نين نةطؤرِ
 ئةو سياسيةكاني و ئابوري و كؤمةآليةتي طؤرِانكارية نيشانيدا رِووني بة حسيَن

. بةعس رِذيَمي سةر بؤ نةبوو بيَكاريطةر و بيَئةجنام بةعس عيَراقي لةيساَ 1 
 ئةو هةموو سةرةرِاي ثيَش ديَتة ثرسيارة ئةو رِاستية ئةم رِؤشنايي لةبةر

 مةودايةكي بؤ ةتدةولَ و كؤمةلَ تواني بةعس حيزبي ضؤن طؤرِانكاريانة
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) Hans Ritscher, Welt der Politik, Berlin, S. 3. 
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) Samir al Khalil, Republic of Fear, Los Angeles, 1989, zitiert nach Ibrahim, Staat 

und Gesellschaft im Irak unter der Herrschaft der Baath-Partei, in: Zeitschrift für Politik 
und Ökonomie in der Dritten Welt, Nr. 42, Münster, 1991, S. 20.). 
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 سياسيةكةش رِذيَمة فةرمانرِةوايي مانةوةو و بكات كؤنرتؤلَ دوور ئةوةندة
لة اليةن رِؤشنبريان و  بةسوودة سياسي ميَذووي ليَرةدا. بثاريَزيَت بتوانيَ

هةَلبسةنطيَندرين و وانةي  سياسيةكان سيستةمة و حيزب ميَذوناسان و 
 .ليَوةرطرييَن

 
 (جيهاني يةكةمي جةنطي دواي ةتةكانيدةولَ هيَشتنةوةي)

 ، كويَت لة بؤمنونة دةسةالتدارةكاني سيستةمة و حيزب كة تر فاكتةريَكي
 لة بريتية رِاطرتوة ناوضةكة تري ةتانيَكيدةولَ لة يان ، سوريا ، عيَراق

 هيَزة اليةن لة جيهاني يةكةمي جةنطي دواي لة ةتانةيدةولَ ئةو هيَشتنةوةي
 ئةم ثيَكهاتةي بةسةر طؤرِانيَك هةموو. دروستكران كؤلؤنياليستةكانةوة

 خؤيدا لةطةل نةكراو ثيَشبني ئةجنامي دةكريَ دروستكراوانةدا ةتةدةولَ
 هيَشتنةوةي لةسةر تةبابوون رِؤذئاوا و رِؤذهةالت زهليَزي دوو هةر. 29بهيَنيَت

 مةبةستة ئةم بؤ ناوضةكةو ةتانيدةولَ دةستكردانةي جوطرافية سنورة ئةم
 بةعسيش ئةوةي وةك حيزبيَكي كردو عيَراقيش سورياو لة بؤمنونة ثشتطرييان

 سياسي سةقامطريكردني و دةسةالت و ةتدةولَ مانةوةي بؤ ليَوةرطرت سوودي
 بؤ ةتانةوةدةولَ بةم لكيَندراو بةزؤر طةالني خةباتي بةآلم رِذيَمةكةي و حيزب
 ذيَر خستؤتة دةستكردانةي جوطرافية ثيَكهاتة ئةم سةربةخؤيي و ئازادي

 .      ثرسيارةوة
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) Samir al Khalil, Republic of Fear, S. 18.  
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 ثَينجةم بةشي
 سياسي ئؤثؤزسيؤني

 
 باسي يةكةم

 ؤن وةك ضةمك و زاراوةيئؤثؤزس
 

ؤن زؤرتر مةبةست لة يتةرخانكراوة بؤ باس لة ئؤثؤزس يئةم بةشة
ي لةسةر سيستةمي سياسي و ئةرك و ؤلَؤنة وةك حيزب و رِيئؤثؤزس

 .وةزيفةكاني

 
 واتا لة و دةبةخشيَت لستكاريبةرهةَ يان كردن دذايةتي ماناي ؤنيئؤثؤزس

 يان حيزبةكان سةنديكاو كؤششي و هةول لة بريتية بةربالوةكةيدا
 ويسيت بة دذ ئاماجني هةنديَ بة طةيشنت بؤ كةسان و دةستةوطروث
 شيَوازي لة وةرطرتن لككةَ بة كؤمةآليةتي و ئابوري ، سياسي دةسةالتداراني

 ووبونةوةرِوبةرِ لة بريتية ؤنيئؤثؤزس. 20ديكة شيَوازيَكي هةر يان ثةرلةمانيي
 كة ئةمةشة هةر نيَوانيانداو لة هةبيَت جياوازي كة ئؤجبةكتدا دوو لةنيَوان
 . دروستدةكات ثيَشربكيَ و ملمالنيَ

 
 بةواتاي التيين ي( oposition) بؤ تةوةيَدةطةرِ بنةمادا لة ؤنيئؤثؤزس وشةي
 بواري لة سةرةتا كة ديَت ثيَضةوانة رِاي يان ، وةستان بةرامبةر وبونةوةورِوبةرِ

 تايبةت بة ديكة بوارةكاني ناو هاتة دواتر بةآلم دةهات بةكار ئةستيَرةناسي
                                                           

     . ، ل 991 دبةطي ، فةرهةنطي رِامياري نيطا ، هةوليَر ،  دئازاد وةلة( 20
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 و رِةخنةطرتن بةواتاي فةرةنسيشدا زماني لة هةروةك. سياسةت بواري
 بةواتاي ئينطليزي زماني لة شيَوة هةمان بة. ديَت بةرطري يان نارِازيبوون
 عةرةبيدا زماني لة. ديَت يَطريرِ و نارِازيبوون يان رِوبةرِوبونةوة و بةرخؤدان
 :دةطريَت لةخؤ مانا سيَ ؤنيئؤثؤزس

 (.التنافس و املسابقة) ملمالنيَ و كيَثيَشربِ (0

 (. االعرتاض و املنع) يَطريكردنرِ و نارِةزايي (6

 لة جياوازي كة شتيَك لةكؤمةَ يان شت دوو نيَوان لة رِوبةرِوبونةوة (3
 .هةبيَت نيَوانيان

 لة ضو  ضةمك ، ناو لة ض ؤنيئؤثؤزس طةشةكردني و لدانسةرهةَ مةسةلةي لة
 دنياي داهيَنراويَكي وةك خؤرئاواوةو بة دةبةسرتيَتةوة ناوةرِؤكدا و كرؤك

 جيهاني و ثاشكةوتو دنياي نوسةراني و لكانخةَ بةتايبةت. دادةنريَت خؤرئاوا
 ليَكدانةوةو ليَككؤمةَ بة و دادةتاشن بؤ طةتيظيةَن يَكيرِؤلَ طشيت بة ئيسالمي
 . نية ؤنةوةيئؤثؤزس بة ثةيوةندي نزيك و دوور كة دةيبةستنةوة ئةركةوة

 
 ، جياوازة دي يةكيَكي بؤ سيستةميَكةوة لة ؤنيئؤثؤزس ضةمكي لة تيَطةيشنت
 خؤيةوة بة جياوازي تيَطةيشتنة ئةم زةمةنيشةوة رِةهةندي لة هةروةك
. ؤنيئؤثؤزس ئاماجنةكاني و هؤكارةكان ، ئامرازةكان لة هةروةها دةبينيَت
 لةوةي هةية رِاستةوخؤي كاريطةري بنةرِةتيةكاني كاراكتةرة جياوازي هةروةها

 و داخراو نامؤو يان بيَت تةندروست كاراو رِاستةقينةو ؤنيَكييئؤثؤزس كة
 .29لكؤمةَ خواستةكاني و تاك ئةنديَشةي لة ثةراويَز

                                                           

 . 2. ، ل   9 ؤن لة ضةمكةوة بؤ ئةرك ، سليَماني، يبةختيار جةبار شاوةيس ، ئؤثؤزس( 29
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 باسي دوةم
 ؤن لة سيستةمي سياسيدايئؤثؤزس

 
 حيزبي بةآلم دةسةالتدار حيزبي لة مةبةست دةكريَت حيزبدا باسي لة

 انةوئة هةموو. بةطشيت حيزبة دةستةواذةي لة مةبةست ، بيَت ؤنيشيئؤثؤزس
 بوونى ئاشكراية. دةيانطريَتةوة هاوبةش ةتيَكيخةسلَ لةكؤمةَ حيزب وةك

 ثيَوةرةكانى لة يةكيَكة سياسيدا سيستةميَكى هةر لةناو ؤنيئؤثؤزس
 . دميوكراتى

 

 بيَت زةمةنيَكدا و شويَن لةهةر جا سياسي ؤنيَكييئؤثؤزس هةر ئاماجني"
 بة باوةرِيان كة هةن يثةرلةماني ؤنييئؤثؤزس.  2"دةسةالت بة طةيشتنة
 ؤنيييئؤثؤزس كاري لةمانداثةرِ لة يَساكانرِ ياساو بةثيَي هةيةو والت دةستوري
 دةسةالتي و سيستةم بةتةواوي كة هةن ؤنيشيئؤثؤزس...  رِادةثةريَنن
 شاراوةش ؤنييئؤثؤزس. دةكةن يينطؤرِ داواي رِةتدةكةنةوةو بةرِيَوةبردن

 فرةحيزبي دةسةالتانةي ئةو ، مشوليةكاندا ديكتاتؤرو سيستةمة لةنيَو هةية
 هةنديَكجار.  2رِادةثةريَنن كارةكانيان بةنهيَين ؤنيشيئؤثؤزس رِةتدةكةنةوةو

 لكوبةَ نةبيَت دةسةالت ليسةرقاَ بةتةنيا هةر ؤنيئؤثؤزس دةكات واثيَويست
 بةسةر هةرِةشةية دةسةالت كة كاتةي ئةو،  بدات لطاكؤمةَ بة زؤريش بايةخي
 دةكات كؤمةلَ بةشةي ئةو نويَنةرايةتي فةرميي ؤنييئؤثؤزس. لطاشةوةكؤمةَ
 بؤ ناتوانيَ هةرطيز حيزبيَك ضونكة نايكات براوة حيزبي كة لةمانثةرِ لةنيَو

                                                           

 لكةوت عبداللة،هةَ: ؤن و دةسةالت ، ويعةبدول ئياله بةلقزيز ، ئؤثؤزس(  2
 . 9.، ل 99 سليَماني 

 .9 . بةختيار جةبار شاوةيس ، ل(  2
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 ؤنيئؤثؤزس. بكات بةشيَكي نويَنةرايةتي دةتوانيَ تةنيا و بدويَ طةل سةرجةم
 فشارو طروثةكاني و مةدةنيةكان يَكخراوةرِ ، بيَت سياسي حيزبيَكي دةكريَ
 ئةوةية نيَوانيان جياوازي بةآلم،  بيَت لكخةَ كؤمةالني يان بةطشيت شةقام
 دةيةويَ مةدةنيةكان يَكخراوةرِ و  2فشار طروثي بةثيَضةوانةي سياسي حيزبي

                                                           

. دةكاتةوة كؤيان تايبةت كؤمةآليةتي ثةيوةنديةكي كة كةسيَكن كؤمةلَة فشار يثطرو(  2
 ةفتاريرِِِ دياريكراوي ضةشنيَكي هةيةو كاتي يان هةميشةيي خةسلَةتيَكي يان ثةيوةندية ئةو

 لة تاك كؤمةلَيَك بووني واتا فشار طروثةكاني. دةسةثيَنيَت ئةندامةكانيدا بةسةر كؤمةآليةتي
 لةثيَناو هاوبةش بةرذةوةنديةكي و هاوبةش بنةمايةكي لةسةر دياريكراو يَكخراويَكيرِ

 دةبينني ثيَناسةيةوة لةم. ياساييدا ضوارضيَوةيةكي لة هاوبةش ئاماجنطةليَكي هيَنانةدي
 كة نةبيَت ئةوةوة رِِووي لة تةنها ، نية سياسي حيزبي فشارو طروثةكاني لةنيَوان جياوازي
. نية ةوئة وازياريخ فشار طروثي بةآلم ، دةسةالت بة بطات دةدات هةولَ سياسي حيزبي
 دةخةنة فشار واتا ، دةطات ثيَي حيزب كة دةسةالتةي ئةو سةر دةخةنة فشار ئةوة لةبري
 حيزبة لة كاريطةرترة زؤر تيَداية وةهاي طروثي هةية والت هةنديَِ. دةسةالت سةر

 سيفةتي هةَلطري جار زؤر فشار طروثةكاني دةبيستني ميَذوو بؤ طةرِِانةوة بة. سياسيةكان
 كاري نةداوة طروثانة بةو رِيَطاي كة دةولَةتةوة ديكتاتؤري بةهؤي ئةوةش نةبوون ياسايي
 نهييَن و زةميين ذيَر كاري دةكات طروثانة لةو وا ، ئةمةش بدةن ئازادانة ئةجنام خؤيان
 ، نوسةر كؤمةَليَك) خؤيان ئاماجنةكاني بة طةيشنت بؤ بةكاربهيَنن توندوتيذي يان بكةن

 (.   9  ، هةوليَر ، شواني ئةمني ئارام. و ، سياسي حيزبي
 سيستةمي لة( مةدةنيةكان ، جةماوةريةكان) ةكانكؤمةآليةتي يَكخراوةرِ يؤلَرِِِ كةواتة
 سيستةمة لة ئةوانةي للةطةَ ناكريَ بةراورد دةسةالتداردا تاك ديكتاتؤرو سياسي

 ثيَش ديكتاتؤردا سيستةمي لة جةماوةريةكان ريَكخراوة سةرجةم. هةن دميوكراتيةكاندا
 بةشانةي ئةو كردني بةكؤنرتؤل سةبارةت ةتداندةولَ و دةسةالت خزمةتي لة شت هةموو
 فشار و ةكانكؤمةآليةتي رِيكخراوة و طروث. دةكةن نويَنةرايةتيان وكةشبةرِِ ئةمان كة كؤمةل
 هةول ئةمانيش حيزبةكان هةروةك. سياسيدا ؤسةيثرِ لة طرنطن اليةني حيزبةكاندا لةثال
 طرتنة يهةولَ سياسيةكان حيزبة بةثيَضةوانةي بةآلم. نيشانبدةن بةرذةوةندي ئةدةن

 بةردةم دةخةنة بةرذةوةنديةكانيان و داواكاري لكوبةَ نادةن حكومي ليَثرسينةوةي ئةستؤي
 لةنيَو كوبةلَ نايةت بةدي حيزبدا لةنيَو كة هةن بةرذةوةندي هةنديَ. حكومي ليَثرسراواني
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. بكات سياسي دةسةالتي ثيادةي و دةسةالت بطاتة سياسي يَكخراويَكيرِ وةك
 ئةوةي بةآلم،  يَتب لةمانثةرِ دةرةوةي يان ، وان حيزبي دةكريَ ؤنيؤثؤزسئ
 حيزبي لة ؤنيئؤثؤزس هةبيَت جياوازيةك دةبيَت.  2كاريطةرترة لةمانثةرِ وان

 ،دةسةالت لةوةي جياواز بةرنامةي بؤمنونة ، جودابكاتةوة دةسةالتدار
 وةك ؤنيئؤثؤزس ، هةبيَت ئالتةرناتيظي جياوازو ئايدؤلؤذياي جياوازو سياسةتي
 بةر ئةتوانيَت لةمانثةرِ دةرةوةي ؤنييئؤثؤزس. 21بكات رِةفتار ؤنيئؤثؤزس
 ميديا ئازادي بريورِاو ئازادي سةرةكيةكاني بنةما بة ثشت شت لةهةموو
 نويَكان سياسية رِةوتة. رِوو خباتة ئاشكرا بة داواكاريةكاني بؤئةوةي ببةستيَت
 لة و لةمانثةرِ دةرةوةي لةدةكةن  كارةكانيان بة دةست كات زؤربةي

 بطةنة ئةدات رِوو و دةرِؤن هةريَمدا لةمانةكانيثةرِ بة فيدراليةكان سيستةمة
 ئةم منونةيةكي. ئيتحاديش حكومةتي دةطةنة هةتا بطرة و ئيتحادي ثةرِلةماني

 لة دواتر دروستبوو، 099  ليساَ لة كة مانيايةئةلَ سةوزةكاني حيزبي يَطايةرِ
 ثيَكةوة 991  – 009  لةسالي دميوكراتةكان سؤشيال للةطةَ كواليسيؤنيَكدا

 .  22ثيَكهيَنا ئيتحادييان حكومةتي

                                                                                                                           

 طروثة نويَنةراني كة نية دةطمةن شتيَكي. دةكةوون بةدةست ةكانداكؤمةآليةتي يَكخراوةرِ
 لة و بن سياسةمتةدار كاتدا هةمان لة( فشار و جةماوةريةكان يَكخراوةرِِ) ةكانكؤمةآليةتي

 .بن كاريطةر خاوةن استةوخؤرِِِ وةزارةتدا و لةمانثةرِِِِ
 

74
(Kramm, Lothar: In: Zeitschrift für Politik, 33. Jg., Heft 1, S. 33 - 43  

75
) Peter Lösche: Opposition und oppositionelles Verhalten in den Vereinigten 

Staaten. In: ders. (Hrsg.): Göttinger Sozialwissenschaften heute. Göttingen 1990, S. 

140.  

76
)http://de.wikipedia.org/wiki/Au%C3%9Ferparlamentarische_Opposition.  
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 سيَيةم باسي
 ؤندايئؤثؤزس ذياني لة زةمةن و شويَن

 

 لة هةروةك جياوازة دي يةكيَكي بؤ سيستةميَكةوة لة ؤنيئؤثؤزس لة تيَطةيشنت
 خؤيةوة بة جياوازي تيَطةيشتنة ئةم زةمةنيشةوة و شويَن رِةهةندي
 ئاشكراو دميوكراسيدا والتيَكي لة ؤنيئؤثؤزس ضاالكي كارو شويَين. 22دةبينيَت
 ئةوا ديكتاتؤردا والتي لة بةآلم. طةشةكردن هؤي دةشبيَتة بيَرتسةو
 كورد بؤمنونة ، قوربانيدان و ذيَرزةميين خةباتي بكاتة رِوو دةبيَت ؤنيئؤثؤزس

 لةو. كوردستان تري بةشةكاني لة كورد يان ، بةعسدا ذيَميرِ سةردةمي لة
 ةويرِيَرِ دةكات ناضار ؤنيئؤثؤزس دةستدريَذيكردنةدا و سةركوتكردن دؤخي
. 29بطريَتةبةر سياسي توندوتيذي ناذيواريانةو نائاشتيخوازانةو ديكةي
 و تةقليدي سيستةمة و ديكتاتؤرةكان سيستةمة ثيَضةوانةي بة ؤنسيئؤثؤز

 و كاربكات ئازادي بة دةتوانيَت دميوكراسيدا سيستةمي لة تةنيا مشوليةكان
 لةسةر و برِوانني بؤي زةمةنيشةوة رِةهةندي لة. طةشةبكات تةندروستانة

 سياسةتي سارددا جةنطي سةردةمي لة عيَراق لة دةميَنمةوة كورد منونةي
 بةعسدا ةتيدةولَ و حيزب بةرذةوةندي لة رِؤذئاوا و رِؤذهةالت بلؤكي هةردوو

 كورد بةرذةوةنديةكاني بة دذ بلؤكة دوو ئةو دةرةوةي سياسةتي هةربؤية. بوو
 رِاستةقينةي ثةيوةندي. سياسي ؤنيَكييئؤثؤزس وةك طةرِايةوة عيَراق لة

 رِزطارخيوازةكانةوة بزوتنةوة بة نةك بوو ةتانةوةبةدةولَ تةنيا سؤظيةت يةكيَيت
 وةك عيَراقدا ةتةيدةلَ ئةم والةن كورد. كؤمؤنيستةكانيشةوة بة تةنانةت
 . دةذيا لةداهةَ زةمةنيَكي و شويَن لة ؤنيئؤثؤزس هيَزيَكي

                                                           

 . 2. وانة سةرضاوةي ثيَشوو ، لبرِ( 22

 .  0 . ؤن و دةسةالت ، ليوانة عةبدول ئياله بةلقزيز ، ئؤثؤزسبؤ زانياري زياتر برِ( 29
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 ضوارةم باسي
 دةسةالت و ؤنيئؤثؤزس نيَوان يهاوثةمياني

 
 بكةويَتة نةتةوةيي ئاسايشي و ثرس طةورةدا قةيراني لةكاتي ئةدات وورِ

 سةر بؤ سةربازي دةرةكي هيَرشي يان طةورة ئابوري قةيراني وةك مةترسيةوة
. هةية ؤنيئؤثؤزس و دةسةالت هةماهةنطي بة ثيَويسيت بارودؤخيَك. والت

 نيَوان سياسي سروشيت بة بةندة هاوثةميانيَتيةش و هةماهةنطي ئةم سروشيت
 هةية قؤناغ ضؤن هةروةك. لةسةري طةل لويَسيتهةَ اليةنةو دوو ئةو

 هةية قؤناغيش شيَوةية هةربةم،  دةبةستيَتةوة ثيَكةوة ؤنةكانيئؤثؤزس
 جياوازيةكاني هةميشة بةآلم دةبةستيَتةوة ثيَكةوة دةسةالتيش و ؤنيئؤثؤزس
 ئاسايي طةورة كواليسيؤني. دياربن دةبيَت ؤنيئؤثؤزس و دةسةالت نيَوان
 ئيرت هةية ةمانيانثةرلَ زؤرايةتي كة ةمانةثةرلَ طةورةكاني حيزبة نيَوان ئةوةي
 بؤمنونة. بيَت يئيتحاد ةتيدةولَ ئاسيت لةسةر يان هةريَم ئاسيت لةسةر

 حيزبي)SPD  و  CDU/CSUجةماوةريةكاني حيزبة طةورةي كواليسيؤني
 لةسةر ئةملانيا لة( دميوكراتةكان سؤشيال و دميوكراتةكان مةسيحية يةكيَيت
 ليساَ لة مانيائةلَ لة طةورة كواليسيؤني يةكةم. دةطمةنة ئيتحاد ئاسيت
 كاتي لة بوو 991 2  2   لة كواليسيؤن دوةم. بوو 020  -022 

CDUحكومةتةكةي
 جار دوو تةنيا جيهانيةوة دوةمي جةنطي لة بةواتا،  20 
 مانيادائةلَ لة ؤنيئؤثؤزس و دةسةالت حيزبي نيَواني طةورةي كواليسيؤني

 .99هةبووة

                                                           
79

)de.wikipedia.org/wiki/Koalitionsregierungen_in_Deutschland.  
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( Kramm, Lothar: Grundzüge einer Theorie der politischen Opposition. In: 

Zeitschrift für Politik, 33.Jg., Heft 1(1986, S. 33 - 43  
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 ثيَنجةم باسي
 ؤنيئؤثؤزس و حيزب لةسةر سياسي كةلتوري يكاريطةري

 

 سياسي كةلتوري دواكةوتويي لة بريتية لكؤمةَ و سياسةت كيَشةكاني لة يةكيَك
 ناوةرِاستدا رِؤذهةالتي ناوضةكاني هةموو لة تةنانةت .دميوكراتيةكان بةها بؤ
 بووةو رِوكةش تةنيا دميوكراسيةت( تارِادةيةك/  ئيسرائيل ةتيدةولَ لة جطة)

 ئياله عبدول. ناكريَت بةدي هاوضةرخةكةي بةواتا سياسيش ؤنييئؤثؤزس
 لة ؤنيئؤثؤزس نةكردني طةشة بة سةبارةت ئةدات هؤكار ضوار بة ئاماذة بةلقيز

 فيكري، دؤطماي ، سياسي شكسيت: لة بريتني كة ئيسالميدا و عةرةبي جيهاني
 لطايانةداكؤمةَ لةم. رِيَكخراوةيي داخراني لطاوكؤمةَ طؤرِانكاريةكاني بة نامؤبوون

 ، بن دةسةالت دةستبةرداري نةبوون ئامادة هةرطيز تةقليديةكان دةسةالتدارة
 دواكةوتويي رِؤشنايي لةبةر. ؤنيشيئؤثؤزس بؤ طةرِاوةتةوة بةزيان ئةوةش
 والتانة ولة ؤنةكانيئؤثؤزس هةربؤية سياسيةكة كةلتورة و بةطشيت لكؤمةَ

 واقعي بةرهةمي دةسةالتيشةوة بة هةموو و نني هاوضةرخ ؤنيَكييئؤثؤزس
 كاريَكي مؤديَرن لطايةكيكؤمةَ بؤ ينةوةثةرِ هةربؤية،  خؤيانن لطاكةيكؤمةَ
 .  9دريَذخايةنة ئالؤزو ثرِؤسةيةكي نيةو ئاسان
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) Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen, 1980, S. 551.   
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  بةشي شةشةم
 مانياداسيستةمي سياسي ئةَل زب لةيح

 
 باسي يةكةم

 مانياحيزبة سياسيةكاني ئةلَ
 

كي سياسي دميوكراتي ثيادةي سيستةميَ يلةمانيكي ثةرِةتيَمانيا وةك دةولَئةلَ
ت بؤ ردريَلدةبذيَك حيزب هةَجاريَ هةر ضوار سالَ. ثلوراليسيت و فرةيي دةكات

 .مةكان و ئيتحاددالةمان لةسةر ئاسيت  هةريَناني ثةرِكهيَثيَ
 

 دوةمي جةنطي دواي،  0 0  ليساَ لة ملانيائةَ لبذاردنةكانيهةَ يةكةم لةكاتي
% 1 داناني رِيَذةي. ملانيائةَ ثةرِلةماني يةكةم طةيشتنة حيزب يازدة جيهاني

 كاري دانراو يةكةجمار بؤ  01  ليلةساَ لةمانثةرِ نيَو ضوونة مةرجي وةك
 ي%29 لة زياتر لبذاردنةداهةَ لةمCDU/CSU, SPD  ، FDPحيزبةكاني. ثيَكرا

 سؤشياليسيت ئيمثراتؤري حيزبي  01  ليساَ لة. بةدةستهيَنا دةنطةكانيان
 قةدةغة بوو حيزب يةكةم ةوئة. قةدةغةكرا(  اسرتةورِِ اديكاليرِِ حيزبيَكي)

 ليساَ لة هةروةها. جيهاني دوةمي جةنطي دواي ؤذئاوارِِ ملانيايئةَ لة بكريَت
 هةشتاكان كؤتايي هةتا .قةدةغةكرا( KPD) ملانيئةَ شيؤعي حيزبي 012 

 سيستةمي بةسةر باالدةستبوون CDU/CSU, SPD ، FDPحيزبةكاني
 تر حيزبيَكي هيض زياتر حيزبانة لةم وة 02  لة. ئيتحاديي ملانيايئةَ سياسي
 -  02  ليساَ لة ثةرِلةمان لبذاردنةكانيهةَ لة. ثةرِلةماندا لة نةبوو بووني
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 خؤياندا بةالي دةنطةكان سةرجةم ي%00 تةنانةت يانيتوان 022 
 .  9كؤبكةنةوة

 
 990 2222  بةرواري لةئةلَمانيا  ئيتحادي لبذاردنيهةَ كؤميسيؤني ياريبرِ دواي
 ليساَ بؤ هةريَمةكان لبذاردنيهةَ بؤ ثيَدران يَطارِ حيزب 0  بةشداريكردني تةنيا
 يَكخراورِ ذمارةي. لبذاردنةوةهةَ ثرِؤسةي بضنة انيتواني حيزب 2  بةآلم ، 990 

 و حيزب 92 لة بووة برييت 9 9  ليساَ بةرواري هةتا  9مانيائةلَ حيزبةكاني و ،
 بودجةو يَكخراورِ و حيزب 2  تةنيا ذمارةية لةم بةآلم ،ي سياسييَكخراورِ

 تيَدا ياساييةكانيان مةرجة ضونكة ثيَدراوة ةتياندةولَ دارايي ثشتطرييي
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(www.bpb.de/.../KR1MEJ,0,0,Das_Parteiensystem_der_BRD_und_sei.  (   

شيَوازي . مانيا شيَوازي دةولةت كؤماري ، ثةرلةماني ، ئيتحاديةبةثيَي دةستوري ئةلَ(  9
مانيا خاوةني ئةلَ. مانيا شيَوازي فيدرالي ثيادة دةكاتئةلَ. حكومةت ثةرلةمانيي دميوكراتية

ضرِترين ناوضةي ( حةوت مليؤن بيَطانة ، زؤرينةي تورك)كةسة مليؤن   9دانيشتوانيَكي 
ضرِيي . كم دوجا  20   122 مانيا بريتية لة ةتي ئةلَرِوبةري دةولَ. جيَنشينة لة جيهاندا

اسيت ئةوروثاو لة ةتة كةوتؤتة ناوةرِئةم دةولَ. كةس بؤ هةر يةك كم دوجا 0  دانيشتوان 
ةتي ئةوروثي هاوسيَ هةية كة انيا سنوري بة نؤ دةولَئةمل. هةريَمي فيدرالي ثيَكهاتوة 2 

(. ةندا، بةجليكا، ثؤلؤنيانةمسا، ضيك، سلؤظاكيا، سويسرا، ئيتاليا، فةرةنسا، هؤلَ)بريتني لة 
. سنوري بة دةرياي باكورو دةرياي رِؤذهةالت هةيةو لة باشوريش بة شاخةكاني ئالث

ةسي ، بازاري ئةوروثي هاوبةش ثةمياني ئةتلَيَكخراوي نةتةوة يةكطرتوةكانة ، هاوئةندامي رِ
مانيا بةثيَوانةي دةخلي قةومي ، ئةلَ. ةتة ثيشةسازية طةورةكةيةو ئةندامي هةشت دةولَ

دوةم طةورةترين  990 لة سالي . طةورةترين ئابوري ئةوروثايةو ضوارةم طةورةتريين جيهانة
ةتة لة جيهاندا لة سيَيةم دةولَ. ةت بوو لة هةناردةو سيَيةم طةورةترينة لة هاوردةدادةولَ

ماني زماني فةرمية بةرلني ثايتةختةو ئةلَ. هةناردةي ضةك
(de.wikipedia.org/wiki/Deutschland  .) 
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 ذمارةي و كةس مليؤن  9 دانيشتوانيَكي بؤ حيزبانة ذمارة ئةو. هةبووة
 . ئةندام   2 لة بريتية كة ئيتحادي ثةرلةمانيَكي

 
 ليساَ دوايلة  مانيائةلَ سياسي ميَذووي جياوازةكاني قؤناغة برِوانينة ئةطةر
 وة ، ناو كة هةبووة حيزبيَك لةكؤمةَ قؤناغيَك هةر بؤ كة ئةبينني ةوة9 0 

 و ئابوري و كؤمةآليةتي و ميَذويي و سياسي قؤناغة بةو بةندبووة ناوةرِؤكيان
 و ي ميَذوييقؤناغ و زةمةن و شويَن بةواتا ذياون، تيَيدا كة كةلتوريةوة
 ، ذيان جياوازةكاني ثرِؤسة بؤ هةية خؤي يطرنطي لطايةكؤمةَ ئةو سروشيت

 .  9ليدالةطةَ سياسةتيش و حيزب
 

 يةكييَت/  مةسيحي دميوكراتي يةكيَيت) مانيا حيزبةكانيلة رِؤذئاواي ئةلَ
( سؤشيال دميوكراتةكان) SPDهةروةها  CDU/ CSU( مةسيحي كؤمةآليةتي

. دةنطةكانيان هةية% 9 لةسةر ئاسيت هةريَمةكان هةريةكةو بةطشيت الني كةم 
و ( FDP، Bündnis 90/Die Grünen)لةكاتيَكدا ليبةرالةكان و سةوزةكان 

يَذةو مةرجي يان هةية ، ئةمة وةك رِ% 1و ريَذةي ضةثةكان هةنديَك لةسةر
لة هةريَمةكاني باكوري رِؤذهةالتي (. هةريَم و ئيتحاد)لةمانةوة ضوونة نيَو ثةرِ

سيستةميَكي حيزبيي ( ؤذهةالتي سةردةمي جةنطي ساردئةملانياي رِ)مانيا ئةلَ
تةكان يةكيَيت دميوكراتي مةسيحي، سؤشيال دميوكرا)سيَ اليةنة دروستبوة لة 

يَذةي زؤرينةي ئةم رِ(.  SPD, CDU ،Linkspartei( )و حيزبي ضةثةكان
دواي كؤتايي جةنطي ساردو رِوخاني ديوارةكةي )وة  009 حيزبانة لة ساالني 

 .بةردةوام لةبةرزونزميدايةهةتا ئةمرِؤش ( بةرلني و يةكطرتنةوةي ئةملانيا
لبذيَردةر بة حيزبةوة بةطشيت رِووي ئةندامبوون و بةندبووني هةَ هةروةها

                                                           
84

) Reinhard Kühn, Welt der Politik, 1991, S. 37.     

http://de.wikipedia.org/wiki/Christlich_Demokratische_Union_Deutschlands
http://de.wikipedia.org/wiki/Sozialdemokratische_Partei_Deutschlands
http://de.wikipedia.org/wiki/Freie_Demokratische_Partei
http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCndnis_90/Die_Gr%C3%BCnen
http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Linke
http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Linke
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لة هةريَمةكاني تر كة  CDUهةريَمي باظارياو  يCSUحيزبي . لةكزي كردووة
 SPDلةسةر ئاسيت ئيتحاد توند ثيَكةوة كاردةكةن هةردوو ئةم حيزبانة وةك 

مانيا ةنيَن ضونكة لةسةر ئاسيت سةرجةم ئةلَخؤيان بة حيزبي جةماوةري داد
لبذيَردةريان هةيةو خؤيان لة ضةثةكان و رِاسرتةوة ئةندام و جةماوةرو هةَ

خؤي ( سؤشيال دميوكراتةكاني ئةملانيا) SPD. ةوةكان جودا دةكةنةوةتوندرِ
بة نويَنةري كريَكاران و تويَذي ناوةرِاست دادةنيَ و نزيكن لة سةنديكاكانةوة،  

بة زمانيَك خؤيان وةك نويَنةري . لة رِاستيدا بة دوو زمان دةدويَن آلمبة
بة زمانةكةي تر نويَنةري  بةآلمكريَكاران و سةنديكاكان دةناسيَنن ، 

،  FDP, Die Linke)حيزبةكاني . سةرمايةدارة طةورةكانيش دةكةن

Bündnis 90/Die Grünen )َسيَ ئةم . لبذيَردةرانيَكي باريكةوة هاتوونلة هة
ل لةطةَ. دان%1يَذةي لة لبذاردنةكاندا لةبةردةم طرفيت رِحيزبة بةردةوام لة هةَ

ملانيا حيزبة بضوكةكان هيَزي سياسني كة ئةوةشدا لة سيستةمي حيزبدا لة ئةَ
بؤمنونة . بؤ حيزبة طةورةكان فاكتةري دروستبوني هاوثةميانني بؤ حوكمراني

FDP (ليبةرالةكا) ال دميوكرات ثيَناسة دةكات و خؤي وةك حيزبيَكي ليربن
 (Bündnis 90/Die Grünen)سةوزةكان . بؤ هاوثةميانيةت CDUنزيكة لة 

خؤيان لة بابةتةكاني ذينطةو هةروةها بزوتنةوةي ئاشيت و دذة ئةتؤم و بواري 
ل سؤشيال دميوكراتةكان دةبيننةوةو زؤرتر لةطةَ كؤمةآليةتيةتي دةولَ

ليَرةدا جياوازي نيَوان ئةم جؤرة حيزبة بضوكانةي . هاوثةمياني ثيَك دةهيَنن
ملانياو هاوشيَوةكاني لةسةر ئاسيت بةرنامةو ئايدؤلؤذيا ئاماذةم ثيَدان لة ئةَ

لة هةريَمة نويَكاندا ( ليبةرالةكان و سةوزةكان) Grüne و  FDP.دةبينريَن
وةك  ضةثةكان دةتوانريَ. رِؤلي طرنطيان نية( ملانيائةوانةي رِؤذهةالتي ئةَ)

( ملانيارِؤذهةالتي ئةَ)لة هةريَمةكاني باكوري رِؤذهةالت  يحيزبي جةماوةري
و لةم هةريَمانة خؤي وةك ئالتةرناتيظيَكي دميوكرات سؤسياليست ببينريَت 

لبذيَردةراني حيزبي ضةثةكان سةرضاوةي هةَ. ئةدات نيشان SPDبةرامبةر بة 
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يةو لة رِؤذئاواش لة هةنديَك لة مانيابة شيَوةيةكي سةرةكي لة رِؤذهةالتي ئةلَ
لةماني و ثةرِاتوانيويانة بضنة ن بةآلمهةريَمةكان لة طةشةكردنداية 

ي سةقامطريكةرو مانيادا رِؤلَحيزب لة سيستةمي سياسي ئةلَ. 91ئيتحاديةوة
 هةريَمةكان دةنطةكاني ذمارةي و لبذاردنهةَ. يَتبةشةرعي كردن دةبين

 سيستةمي سةر بؤ ناوةندو دةسةالتي سةر بؤ هةية خؤي طرنطيي و كاريطةري
 لة قورسايي و سياسي ثيَكهاتةي لةسةر هةروةها. بةطشيت ةتدةولَ سياسي

حيزب لة بنةرِةتدا كة ئامرازي طوزارشت .   (فيدرالي ئةجنومةني) 92بوندسرات
لبذاردن هةر ملانيا بةثيَي ياساي هةَل ، لة ئةَكردنة لة بريوبؤضونةكاني كؤمةَ

لبذاردنةوة بة ئاماجني طةيشنت بة ثةرِلةمان جاريَك دةضنة هةَل ضوار ساَ
 (. ئيتحاد/ هةريَمةكان )
 

هةمان ( بوندستاط)مانيا حيزبةكاني نويَنةر لة ثةرِلةماني ئةلَ  09 لي هةتا ساَ
كة بريتني لة  0 0 لي لبذيَردران لة ساَئةو حيزبانة بوون بؤ يةكةم ثةرِلةمان هةَ

، سؤشيال دميوكراتةكان ( CDU)مةسيحية دميوكراتةكان حيزبةكاني يةكيَيت 
(SPD)  و ليبةرالةكان ،(FDP ) مةسيحي  كؤمةآليةتيهةروةها يةكيَيت
(CSU) كة خوشكة حيزبي ( بايةرن)ي هةريَمي باظاريا(CDU) ة و ثيَكةوة بؤ،

يَنةوة بؤ خيَزاني حيزبة ئةم دوو حيزبة دةطةرِ. لبذاردنةكان دادةبةزنهةَ
سؤشيال دميوكراتةكان . ملانيامةسيحيةكاني نويَنةر لة سةرجةم ئةَ ئةوروثية

                                                           
85) de.wikipedia.org/wiki/Politisches_System_Deutschlands. 

 ثيَكهيَنرا، 0 0 212   لة دةستورية، ئؤرطانيَكي( هةريَمةكان ئةجنومةني) بوندسرات( 92
 .ثايتةختة بةرليين لة سةرةكي بارةطاي

87
) Hans Boldt, Nordrein-Westfalen, Bonn, 2009, S.105. 
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(SPD )َيَتةوة بؤ خيَزاني مانيايةو دةطةرِدووةم طةورةترين حيزبي سياسي ئةل
 . ةكان و دميوكراسية سؤشياليستةكاني ئةوروثاكؤمةآليةتيحيزبة دميوكراسية 

 
 لة سةرةكي حيزبي شةش بةآلم مانيائةلَ لة سياسيةكان حيزبة ذمارةي زؤرن

  :لة بريتني، ئةوانةش  داطريكردوة ملانيايانئةَ سياسي ةثانيطؤرِ ئيَستادا
(CDU ،  FDP ،  CSU، SPD ،  DIE LINKE, BUNDNIS 90/Die 

GRÜNEN) .لة بريتني حيزبانة ئةم بةهيَزتريين بةآلمSPD  لةطةل CDU 
 و نني يةك وةك هةريَمةكان لة حيزبانة ئةم جةماوةري زؤريي هيَزو ريَذةي بةآلم

 لةم تةنيا بووني بةآلم بةهيَزترينة CSU حيزبي Bayern هةريَمي لة. جياوازن
 .هةريَمةداية يةك

 
بؤمنونة . حيزب ليَرةدا لة بةرنامةكةيداية كة رِةنطدانةوةي ئايدؤلؤذياية يطرنطي

طوزارشت لة بةرذةوةنديةكاني كارطةو خاوةن   CDU/CSUحيزبيهةردوو 
بة حيزبيَك ( سؤشيال دميوكراتةكان) SPD. سةرماية طةورةكان دةكةن

خؤي بة نويَنةري تويَذي  بةآلمدادةنريَ كة نزيكة لة سةنديكا كريَكاريةكانةوة 
حيزبي دميوكراتي ئازاد ( FDP)ليبةرالةكان  بةآلم. ناوةرِاستيش دةزانيَت

 ةتة لةسةر ذياني ئازاديي بازارِنويَنةري مةبدةئي تةدةخول كردني دةولَ
بةشيَوةيةكي سةرةكي نويَنةري بةرذةوةنديةكاني . ئةوةندةي لةتوانادا بيَت

حيزبي سةوزةكان و . 99ؤشنبريةكانةتويَذة رِخاوةن موضة بةرزةكان و ضني و 
بةشيَوةيةكي سةركةوتوو  0 0 لي ضةث يةكةم حيزبن لةدواي ساَحيزبي 

يَتةوة بؤ ئةوةي يةكةم دةطةرِ. دروستبوةو بةردةوامة لة ذياني سياسيدا
ةتي ئةم حيزبة بانطهيَش لة خةسلَ. خيَزاني حيزبة سةوزةكاني ذينطةي ئةوروثا

                                                           

 .92 . ، ل هةمان سةرضاوة99)    

http://de.wikipedia.org/wiki/Bayern
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 ينيَوان ضاوديَري ئي ئابوري بازارِو لةةلة نيَوان مةبد طريَدانكردنة بؤ ثيَكةوة 
  90.ةت لةسةر سروشت و ذينطةدةولَ

 
مانياي ي كؤماري ئةلَ(SED)لة هةناوي حيزبي شيؤعي  090 لي لة ساَ

سةركةوتنةكاني . دروستبوو PDSحيزبي ( مانياي رِؤهةالتئةلَ)دميوكراتي 
ئةم حيزبة دواتر . كؤبؤوة 09مانيارِؤذهةالتي ئةلَزؤرتر لة هةريَمة نويَيةكاني 

لي لة ساَ ولي ضةثي سؤشيال دميوكراتةكان يةكيان طرتوبةشيَك لة باَ لةطةلَ
بة جياوازيةوة  بةآلم  0(Die Linke)بوونة حيزبي ضةث ، دي لينكة  992 
ليَرةدا دةبينني حيزب خاوةن بةرنامةو . ل فكرو بةرنامةي ثيَشودالةطةَ

                                                           

 كردوة ئةتؤميةكاني وزة كورةي البردني داواي سياسيةية حيزبة تةنيا ئةو سةوزةكان( 90
 شيماؤكوف رِوداوةكةي دواي ئيَستة. بهيَنريَت بةكار تر ئالتةرناتيظي شويَنيدا لة ئةلَمانياو لة
 و البريَت ئةتؤميةكان وزة كورةي   9  ساَلي هةتا برِياريدا ئةَملانيا حكومةتي يابان لة

 .شوييَن دةخريَتة تر ئالتةرناتيظي
 ئةلَمانيا دابةشبووني ئةجنامي لة و جيهاني دوةمي جةنطي دواي رِؤذهةالت ئةلَمانياي( 09

 يةكيَيت دةسةالتي ذيَر خراية ئةَملانيا بةشةي ئةم رِؤذهةالت رِؤذئاواو بةرةي هةردوو بةسةر
 لة ساَلي كة( SED) رِؤذهةالت ئةَملانياي سؤشياليسيت يةكييَت حيزبي لة جطة. سؤظيةت

 ئةَملانيا شيؤعي حيزبي و دميوكراتةكان سؤشيال حيزبي يةكثيَطرتين بةزؤر لة 0 0 
 هةردوو يةكطرتنةوةي دواي. نةدرا ئازاد تري حيزبي دروستبوني بة رِيَطا ضيرت ثيَكهات

 حيزب ضةندين سارد جةنطي كؤتايي دواي لة بةرلني ديوارةكةي رِوخاني ئةلَمانياو بةشةكةي
 دواي لةمانة هةنديَك. دروستبوون ئةملانيا رِؤذهةالتي بةشةي لةو تر سياسي رِيَكخراوي و

 يةكطرتنةوةكةي دواي ، رِؤذهةالت بةشي لة دروستبوون بةنهييَن ئةلَمانيا دابةشبووني
 لة ، بوون ضاالك ئةلَمانيا بةشةي لةم سياسي حيزبي(   ) و طؤرِي خؤيان ناوةكاني ئةلَمانيا
  .ماوون هةر يَكيانبةش كة دروستبوون بضووك تري حيزبي(   ) ئةمانة تةنيشت

91
) http://www.almaniya-iraq.org.  

http://www.almaniya.com/
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هةربؤية بؤضونيَكي بيَ لؤجيكة حيزبيَك بتوانيَت سةرجةم ضني و . ئايدؤلؤذياية
ةكان بة بؤضوون و بةرذةوةندية جياوازةكانيانةوة بؤ فكرو كؤمةآليةتيتويَذة 

 . سياسةت و ئابوري لةنيَو يةك حيزبدا كؤبكاتةوة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  نةخشةي ذمارة /   مانيا و هاوسيَكانينةخشةي ئةلَ
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 مانياي ئيتحاديثةرِلةماني ئةلَ،   ويَنةي ذمارة 
 

 مدوةباسي 
 زارالند هةريَمي لة مانيالَئة ضةثي حيزبي

 و ضةث حيزبي هةردوو لةسةر ئةجنامداوة كةمم ينةوةيةكيليَكؤلَ باسدا دوو لة
 دواي طةورةكاني سياسية هيَزة بة بةبةراورد نويَ حيزبي دوو وةك سةوزةكان

 لةسةر سياسيانةي طؤرِانة لةو تيَطةيشنت بؤلة ئةلَمانيا  جيهاني دوةمي جةنطي
 لة حيزب سيَ  Saarland 0 وةك هةريَميَكي لة. ثيَش هاتؤتة حيزبدا طؤرِةثاني

 :لة بريتني كة دةكةن فةرمانرِةوايي هاوثةميانيةتيَكدا

                                                           
. رِؤذئاوا ئةَملانياي هةريَميَكي بووة 012  ساَلي دواي كة ناوضةيةي ئةو زارالند ، ناوضةي(  0

 بةآلم بوو سةربةخؤ ناوضةيةكي 012 2 2  - 1 0  لة جيهاني دوةمي جةنطي دواي زارالند
 حيزبي ضةندين 1 0  ساَلي دواي زارالند بارودؤخةي لةم. فةرةنسا دةسةالتي لةذيَر

 بؤ كاريان كة درابوو كةش حيزبي بة ريَِطا 011  لة ساَلي هةريَمة لةم. دروستبوون سةربةخؤ
 لةم حيزب ذمارةي. ئيتحاديدا ئةَملانياي لةطةَل دةكرد ئةَملانة ناوضة ئةم يةكطرتنةوةي

 . 9  لة بوو بؤ ئةو قؤناغة ميذويية برييت ناوضةية

http://de.wikipedia.org/wiki/Saarland
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CDU, FDP ، BUNDNIS 90/Die Grünen .حيزبي  حيزبي هةريَمة لةم
 بؤ 990  لة هةريَمةكةدا لبذاردنيهةَ لة الفؤنتيَن ئؤسكار سةرؤكايةتي بة ضةث

 كة بةدةستهيَنا لةمانيانثةرِ كورسي    كردو لبذاردنيانهةَ يبةشداري يةكةجمار
 ئؤسكار. شملانيائةَ هةريَمةكةو ميَذووي لة سياسية نويَي طؤرِانيَكي دياردةو
 ضةندين ماوةيةك بؤ. بوو دميوكراتةكان سؤشيال حيزبي ضةثي ليلةباَ الفؤنتيَن
 دواتر. دارايي وةزيري لة بوو برييت دواثؤسيت. هةبوو جؤراوجؤري ثؤسيت

 هةناوي لة كة ضةث سياسي تري هيَزيَكي للةطةَ و جيَهيَشت حيزبةكةي
 حيزبيَكي 990 2222  لة .PDS لة بوو برييت،  لداسةريهةَ ملانيائةَ ؤذهةالتيرِ

 لةمانيثةرِ وان بؤضوونة هيَنا ثيَويستيان دةنطي كة ثيَكهيَنا سياسيان نويَي
 حيزبيَكي كاراكتةري هةريَمةكاندا لة. ثايتةخت بةرليين شاري لة ئيتحادي

 ضةث حيزبي. هةية بااليان ثؤسيت كؤمونةكان ئاسيت لةسةر هةيةوهةريَمييان 
 سؤشيال لةطةلَ ثيَكةوة) حكومةتدا لة بةشدارن هةريَم دوو لة تةنيا

 لة براندنبورط و ثايتةخت بةرليين هةريَمي هةردوو لة بريتني كة( دميوكراتةكان
 هيَزي سيَيةم بوونة   9 202   لبذاردنيهةَ لة ضةثةكان. ملانيائةَ ؤذهةالتيرِ

 كؤي لة. مانيائةلَ لة ئيتحادي لةمانيثةرِ نيَو فراكسيؤنةي ثيَنج لةو سياسي
. دةكةويَت ضةث حيزبي بةر كورسي  2 ئيتحادي لةمانيثةرِ نيَو كورسي 622

 . ئةوروثان ضةثةكاني بةرةي ئةندامي ئةوروثا ئاسيت لةسةر ضةثةكان حيزبي
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 25.03.2012/  زارالند هةريَمي لة بذاردنهةلَ

 (%  بةريَذةي دةنطةكان)
 

 35,2 %  CDU  

 30,6 %  SPD  

 16,1 %  Linke  

 1,2 %  FDP  

 5,0 %  Grüne  

 7,4 %  Piraten  

 4,5 %  sonst.  

 2 ذمارة خشتةي
 

+0,7 %  CDU  

 +6,1 %  SPD  

 -5,2 %  Linke  

 -8 %  FDP  

 -0,9 %  Grüne  

 +7,4 %  Piraten  

 -0,1   sonst  

 
   1  زارالند هةريَمي لة بذاردنهةلَ دؤرِاوةكاني براوةو دةنطة

 3 ذمارة خشتةي
 هةريَمي لبذاردنيهةَ لة دؤرِاوةكان براوةو دةنطة يَذةيرِ   ذمارة خشتةي لة

 دةبينريَ خشتةكةدا دوو نيَوان بةراوردي لة. بينريَتدة   9 /  زارالند
 بؤ يةكةم ثلةي بة دةنطانةش ئةم دؤرِاندوةو دةنطيان ليبةرالةكان و ضةثةكان
 ئةم. ؤيشتوةرِ( ثرياتةكان) نويَ حيزبيَكي بؤ هةروةها و دميوكراتةكان سؤشيال

javascript:void(0);
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 بةرليين هةريَمي لة   9  ليساَ لبذاردنةكانيهةَ لة ثرياتةكان نويَيةي حيزبة
 بة دةنطةكان ي%0 توانيويةتي لبذاردنةوةوهةَ ضؤتة يةكةجمار بؤ ثايتةختيش
 لة هةروةها ضةثةكان حيزبي و ثرياتةكان نويَيةي دياردة ئةم. دةستبهيَنيَت

 نويَ حيزبي كة ئةدات نيشان ثةيامة ئةو سةوزةكان حيزبي هةشتاكانيشةوة
 جيهاني جةنطي دووةم سةردةمي حيزبةكاني قورسايي لة و دروستبوون

 .كةمدةكةنةوة بةدواوة

 4 ذمارة خشتةي
http://www.wahlrecht.de/ergebnisse/saarland.htm 

 

 بؤ دةردةكةويَ هةريَمةكة حيزبةكاني دةنطةكاني يَذةيرِ دا   ذمارة خشتةي لة
 لة. ضةث حيزبي لة بريتية رِاكيَشة سةرنج جيَطاي ئةوةي. 990 /   99  ساالني

 990  لة كاتيَكدا لة هيَناوة دةنطي%   2  تةنيا ناوبراو حيزبي  99  ليساَ
 طةرِاوةتةوة   9  لبذاردنيهةَ لةدوا بةآلم%  2   طةيشتؤتة دةنطةكاني يَذةيرِ
 (. ،   ذمارة خشتةي وانةبرِ)  22  بؤ

رِيَذةي دةنطةكاني هةريَمي زارالند ، ساالني 
، برِوانة رِيَذةي دةنطةكاني حيزبي ضةث  2004 / 2009

حيزبةكان

http://www.wahlrecht.de/ergebnisse/saarland.htm
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 مسيَية باسي 
 مانيائةلَ سةوزةكاني حيزبي

 
 لة دةنطةكان ي%9  لة بريتية سةوزةكان حيزبي فراكسيؤني بةهيَزتريين

 ,Sachsen-Anhal ( (Sachsen)) ,(Brandenburg)) هةريَمي ثةرِلةمانةكاني

(Thüringen كة سةوزةكان حيزبي  0.ملانيائةَ رِؤذهةالتي كةوتونةتة كة 
 هةزار  59.210لة بريتية   9 /  مانطي ئاماري بةثيَي ئةنداماني ذمارةي
 ضةند ئيتحاديدا لةمانيثةرِ والةن دةسةالتةو بةشداري هةريَمدا سيَ لة،  ئةندام

 حيزبي. حكومةتدا لة بةشداربوون دميوكراتةكان سؤشيال للةطةَ ليَكساَ
 و ميَذويي و سياسي رِةطي ضةثةكان حيزبي بةثيَضةوانةي سةوزةكان
 ذينطةو بواري سياسييان ناوةرِؤكي. ملانيايةئةَ رِؤذئاواي لة انكؤمةآليةتي
 بةثلةي لبذيَردةريانهةَ جةماوةري سةوزةكان حيزبي. ئابورية و كؤمةآليةتي

 طةجنان تويَذي لةناو بةتايبةتي شارةكاندان ناو تويَذةكاني و ضني لةناو يةكةم
 و هامبورط و بةرلني) وةك هةريَمةكاني لة بةتايبةت بةرزةكان ثيشة خاوةن و

 ئةم بذاردنةكانيهةلَ ئةجنامي دوةمي رِيزي لة كات زؤربةي كة( بريَمن
 لة. هةريَمةكانيدا حكومةتي لة بةشداربوون جاريَك ضةند و بوون هةريَمانةدا

 بادن) هةريَمةكاني لة بةتايبةت هةية ثيَطةيان تريشدا ناوضةيةكي ضةند
 بة و( شتاينهؤلَ شليَسظيط) هةريَمي لة ماوةيةكة هةروةها( هيَسن و ظورمتبيَرط

. طةشةكردندان لة( بايةرن و نيدةرزاكسن) هةريَمةكاني لة يَذةييرِ شيَوةيةكي
( تيوبينطن و كؤنستانتس ، برايسطاو ، فرايبورط) وةك زانكؤييةكاني شارة

 ديَهاتةكاندا لة ثيَضةوانةوة بة بةآلم سةوزةكانن حيزبي لة ثاريَزطارةكانيان
 رِؤذهةالتداية هةريَمةكاني لة سةوزةكان كيَشةي. هةية كةميان دةنطي

 991  ليساَ يئيتحادي لةمانيثةرِ لبذاردنيهةَ لة(. رِؤذهةالت ئةملانياي)

                                                           
93  

( de.wikipedia.org/wiki/Die_Linke. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Landtag_Brandenburg
http://de.wikipedia.org/wiki/Landtag_Brandenburg
http://de.wikipedia.org/wiki/Landtag_Sachsen-Anhalt
http://de.wikipedia.org/wiki/Landtag_Sachsen-Anhalt
http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4chsischer_Landtag
http://de.wikipedia.org/wiki/Th%C3%BCringer_Landtag
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 9   بةآلم بردةوة دميوكراتةكان سؤشيال لة دةنطيان هةزار 9   سةوزةكان
 دةنطيشيان هةزار 29 و ضةثةكان بؤ ينةوةثةرِ سةوزةكان دةنطدةري هةزار
 990  ليساَ لبذاردنيهةَ ثيَضةوانةي بة. نةدةرةكان دةنط بةرةي بؤ ينةوةثةرِ
 لة CDU بةرذةوةندي بؤ دةنطي هةزار 9   سةوزةكان دا 991  سالي لة

 .        0دةستدا
 يَذةيرِ لة طؤرِانيَك 990  ليساَ لة ئيتحادي ثةرِلةماني لبذاردنيهةَ لة
 سؤشيال حيزبي لبذيَردةرةكانيهةَ لة هةزار 92 ليَرةدا. بةديكرا لبذيَردةرانداهةَ

 9   سةوزةكان ثيَضةوانةشةوة بة. سةوزةكان الي بؤ ينةوةثةرِ دميوكراتةكان
 دةنطي هةزار 9  و ضةثةكان حيزبي بةرذةوةندي بؤ لةدةستدا دةنطيان هةزار

 ذمارةي طواستنةوةي يَذةيرِ. دةنطنةدةر طروثي بؤ لةدةستدا تريشيان
 كةمرت زؤر تر ةوةكانيرِاسرتِ حيزبة بؤ ةوةكانةوةرِاسرتِ حيزبة لة دةنطدةران

 هةزار 9  بةآلم سةوزةكان بؤ ييةوةثةرِ CDU دةنطي هةزار 19 لةكاتيَكدا. بوو
 (. FDP) ليبةرالةكان حيزبي بؤ ثةرِييةوة سةوزةكانيش لة دةنطدةر

 

 ثلوراليزمي خاوةن هةيةو فرةثارتايةتيان سيستةمي هةريَمةكان سةرجةم
 ئاسيت لةسةر لكوبةَ هةريَميَكدا لة نةتةنيا ثةثوليستةكان حيزبة. سياسني

 ئيتحادي يَكخراويرِ هةريَميةكانيان يَكخراوةرِ لة جطة و دةردةكةون ناوةنديشدا
 ةتدةولَ سةرجةم ئاسيت لةسةر ئيتحاددا لبذاردنيهةَ لة هةيةو ناوةنديشيان

 لة هةية دا  CSUلة تةنيا ملانيالةئةَ هةريَميي سنورداري حيزبي. دةهيَنن دةنط
 بةهؤي وةثيَدا ئاماذةم ثيَشرت وةك ، شازة زؤر دياردةيةكي كة باظاريا هةريَمي

 . ناوةند ئاسيت لةسةر هةية ييكاريطةر CDU حيزبي للةطةَ هاوثةميانيَتيةوة
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) de.wikipedia.org/wiki/Bündnis_90/Die_Grünen. 
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 مضوارة باسي
  سياسي سيستةمي لةسةر كاريطةري و نازي حيزبي ئايدؤلؤذياي

 

نازيةت رِذيَم و حيزبيَكي رِاديكالي دذة يةهود ، دذة كؤمؤنيزم و دذة دميوكرات 
تؤتاليتيَرةو نويَنةرايةتي ئةم  و دذة ئاين و بزوتنةوةيةكي سياسي فاشي

. ناسيؤناليزم و رِاسيزم لة خةسلةتةكاني ئةم سيستةمةية. جيهانبينية دةكات
 لطاكؤمةَ ئةو. مانيا دروستبووفكري نازي لةدواي جةنطي يةكةمي جيهاني لة ئةلَ

 ديكتاتؤريةتي بة دةلكيَندريَت دروستيدةكات تؤتاليتيَر سيستةمي كة نويَيةي
 فريدريش،  كارل) لةاليةن كة بازنةيةوة ئةو ناو دةخريَتة تؤتاليتيَرةوةو

CARL J. FRIEDRICH )ِياردةربرِ ليخاَ شةش بة كراوة يزبةندير :
 كردني مؤنؤثؤل) (تريؤر سيستةميَكي) (جةماوةريي حيزبي تاك) (ئايدؤلؤذيا)

 ئابوريةكي( )حيزب لةاليةن سوثا كردني كؤنرتؤل( )رِاطةياندن ئامرازةكاني
 .01(قيادةكراو ناوةنديي

                                                           

 سةرجةم كة هةن فاكتةر شةش( CARL J. FRIEDRICH) ئةلَماني نوسةري بريورِاي بة( 01
 :هةيانة هاوبةش هاوضةرخ تؤتاليتيَرةكاني كؤمةلَطاو سيستةمة سياسية

 كة دراوةتيَ شةرعيةتي تؤتاليتيَرةكةوة سيستةمة لةاليةن كة رِةمسي ئايدؤلؤذيايةكي(  
 لةاليةن يةهوديةكان بةكؤمةَلي لةناوبردني. بطريَتةوة مرؤظةكان ذياني بةشةكاني سةرجةم

 و تايبةت رِةطةزيَكي بة ئاري رِةطةزي هيتلةر. هةية ئايدؤلؤذيشي ثالَثيَوةنةري نازيةكانةوة
 لة بةرطري تؤتاليتاريزم. ترةوةية رِةطةزةكاني هةموو لةسةرو طواية كة دادةنا ثاك

 دروستبوة ئاماجنة لةو تؤتاليتيَر حيزبي. دةكات ئايدؤلؤذياوة بةرِيَطاي دةسةالتةكةي
 ئاماجني بؤ: واتاية دوو حيزب بؤ ئايدؤلؤذيا ليَرةدا. بهَينيَت بةدي ئايدؤلؤذيا ئةهدافةكاني
 .دةسةالت ئامرازي وةك و انشةرعيةتد
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 يةك تةنيا ليَرةدا. بكريَ فةرمانرِةوايي جةماوةريي حيزبي تاك لةاليةن: حيزب مؤنؤثؤلي(  
 بةتةنيا برِيارةكان و خؤي ضنطي طرتؤتة سياسةتي سةرجةم كة هةية بووني سياسي حيزبي
 رِؤشنايي لةبةر. نية قبولَ ئؤثؤزسيؤني حيزب لة دةرةوةي نة وة ، لةناو نة. ئةدات ئةجنام

 لةذيَر حيزب. دةردةكات فةرمان حيزب سةرووي بةتةنيا تةكةتوالت قةدةغةكردني
 ئؤليطارشي و هةرِةمي و هرياكي شيَوةيةكي بة كة دةبيَت، سةركردةدا يةك تةنيا دةسةالتي
 شيَوازيَكي هيض بة نادريَت رِيَطا مةركةزيةو فةرمانرِةوايةتيةكة و دةسةالت. رِيَكخراوة
 سيَ هةر كؤنرتِؤلَي دةسةالتة ئةم. ليَبسةندريَتةوة دةسةالتيان هةَلبذاردن و دةستوري
 جيَبةجيَكردن و ياسادانان) دةسةالتي لة بريتني كة دةكات دةولَةت سةرةكيةكاني دةسةالتة

 (. دادوةري و
 كادرةكاني و حيزب لة دةسيت جةنط ئامرازةكاني تةواوي كؤنرتؤلي و مؤنؤثؤلَ(  

 .سوثاداية و حيزب دةسةالتي ذيَر بريؤكراتي
 رِاطةياندنداو ئامرازةكاني سةرجةم بةسةر حيزب موتلَةقي كردني كؤنرتؤلَ و مؤنؤثؤل(  

 .كردني سةركردايةتي
 نهيَنيةوة ثؤليسي و حيزب لةاليةن كة دةروني و فيزيكي بنةماي لةسةر تريؤر سيستةمي( 1

 دذايةتي بةَلكو ضاوديَر هةر نةك سةركردةكةي بؤ حيزبيش. دةكريَ ثرِاكتيزة و كؤنرتؤل
 تريؤري و دةكات دانيشتوان عةفةوي رِاثةرِيين سةركوتي و دةكات رِِذيَم دوذمناني

 طروثة بةو دذ هةروةها و دةبريَن ناو رِِذيَم نةياري بة كة اليةنانةي بةو دذ سيستيَماتيك
 دوذمين شوناسي ئةوا ئؤثؤزيسؤن ببيَتة ئةوةي. دروستدةبن عةفةوي كة انةيكؤمةآليةتي

 ضونكة دةبريَت لةناو سيستةمةدا لةم ئازادي. بربيَت لةناو دةبيَت و ئةدرييَتَ سيستةمةكةي
 و ديكتاتؤريةت بةرةو بيةويَ ئةطةر سياسية سيستةميَكي هةر سةرةكي بنضينةي ئازادي

 طروثي و رِيَكخراو ، هةية رِيَكخراوةيي ئيحتيكاري سيستةمةدا لةم. نةكات طةشة تؤتاليتاريزم
 و طروثةكان بة ئةدات شيَوة حيزب. حيزبدان كؤنرتؤلَي لةذيَر ئةمانة طشت. نية ئاوتؤنؤم

 بؤمنونة دةكريَن ضاوديَري جاريَك ضةند مرؤظةكان طشت كة بةجؤريَك دةبات بةرِيَوةيان
 طروث وةك نةك ، تاك وةك تاك كةسي كة جؤريَك بة ، ثيشةييةكان رِيَكخراوة سةنديكاو
 بةرامبةري ئةم كة دةبيَتةوة ئايدؤلؤذياكةي و حيزب داخراوي بةرةي رِِوبةرِِووي هةميشة

 سيستةمي لة رِيَكخسنت. مبيَنيَتةوة هةرواش دةبيَت جيهانبينيةوة ديدو لةم بيَدةسةالتةو
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 يانقبولَ لكؤمةَ كة ئاماجنيانة تةقليديةكان و ديكتاتؤري سياسية سيستةمة
 خستنة دةست وورد بةشيَوةيةكي. مةترسي بةر نةخةنة دةسةالتيان و بكات
 يينطؤرِ و نويَ لطايةكيكؤمةَ دروستكردني كةسةوةو تاكة و كؤمةلَ ذياني ناو
 تةقليديةكان ديكتاتؤرية سيستةمةسةرةكي  ئاماجني بةنويَ كؤنة لةكؤمةَ ئةو

 دةسةالتي تةواوي مةبةسيت ئازادي تةواوي نةهيَشتين بةآلم ، نةبوة
 بووني ضونكة هةبيَت نةكراو كؤنرتؤلَ بةشي نادريَت يَطارِ ليَرةدا. تؤتاليتاريزمة

 دةسةالتي بؤ مةترسي دروستكردني ببيَتة دةبيَت بؤضونةوة لةم بؤشاييةك هةر
 تاك سياسي سيستةمي تؤتاليتيَر سياسي سيستةمي و حيزب. تؤتاليتيَر
 و دةطريَ ضةق حيزبيَكدا تاك لةدةسيت سياسي دةسةالتي سةرجةم حيزبةو
 ئةوةش بةآلم دةسةالت كورسي لةسةر نابيَتةوة كيَربكيَ كيَشةي تووشي

 ديكتاتؤرةوة دةسةالتي ثيَضةوانةي بة. نةبيَت نةطؤرِ سيستةمة ئةمطةيةنيَت نا
 لةناو دؤستةكانيشي لكوبةَ دوذمنةكاني بةتةنيا نةك تؤتاليتاريزم دةسةالتي

 هاوالَتياني. ستالني اليةن لة بؤلشةظيكةكان سةركردة كوشتين بؤمنونة دةبات
 دامودةزطا يَطايبةرِ بونةتةوة هةميشةيي كؤنرتؤلَي ويرِوبةرِ تؤتاليتيَر دةولَةتي
 و طرتن بؤ بيَسةروبةر ئريهابي هةروةها لطريةكانيةوةوهةواَ و سيخوري

 .ةمةكيهةرِ شيَوةيةكي بة خةلَكيي بةندكردني
                                                                                                                           

 ةكانكؤمةآليةتي طروثة و كؤمةل و تاك بوارةدا لةم بةآلم هةية خؤي خةسلَةتي تؤتاليتيَردا
 جيهانبيين رِؤشنايي لةسةر ريَِكخسنت لةبةر ئةوةي وون دةكةن خؤيان سةربةخؤيي
 .ئةدريَ ئةجنام مةركةزيي نةخشةي بة ئةميش دادةنريَ تؤتاليتيَر سيستةمي

2 ) CARL J. FRIEDRICHيضاوديَري لة بريتية كة دةكات تؤتاليتاريزم تري فاكتةريَكي لة باس 
 . حيزبةوة و ةتدةولَ لةاليةن ئابوري مةركةزيي كردني سةركردايةتي و كردن
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 ثيَنجةم باسي
 ماني ، ميتؤدةكاني طةيشتين بة دةسةالتحيزبي نازي ئةلَ

 
 : لة باسي حيزبي نازيدا طرنطة ئةم خاالنةي خوارةوة لةبةرضاو بطرييَن

 ئايدؤلؤذياي حيزب. 

 َمانيا ، هؤكارةكاني طةيشتين بةدةسةالت و كاريطةريي لة ئةلَ ي فاشيزمرِؤل
مانيا لة كؤماري ظاميارةوة بؤ يين سيستةمي سياسي ئةلَلةسةر طؤرِ

 . سيستةميَكي فاشي تؤتاليتيَر

 هيض سيستةميَكي سياسي  كة دانيشانئةو رِاستيةي ش يرِوخاني حيزبي نازي
 .نةطؤرِ نية

 ستةميَكي تري سياسي دميوكراتي نويَ لة لة دةرئةجنامي رِوخاني فاشيزم سي
سيستةميَكي سياسي تاك حيزبي  بةآلم، مانيا هاتة كايةوة رِؤذئاواي ئةلَ

 . مانيا دروستبووتؤتاليتيَريش لة رِؤذهةالتي ئةلَ

 
 و كؤمؤنيزم دذة و ناسيؤناليسيت ئةلةمةنيت لةثالَ نازي حيزبي بةرنامةي
 ليشيكؤمةَ تويَذي و ضني يداواكاري( يةهود دذة) زمييتيزم دذة و رِاسيزم

 ، دةكرد طوزارشت سةرمايةكان طةورة بة دذ كةخؤيان بةرنامةوة خستبوة
 نارِةزايي توانرا شيَوةية بةم. يةهود سةرمايةداري كردبوة رِويان بةزؤري بةآلم
 بةرذةوةندي بؤ ثيَبكريَتةوة ثيَض يةهود بة دذ بةديوي ناوةرِاست تويَذي

 ميتؤدة لة تردا رِاسرتِةوةكاني ثارتة للةطةَ نازي حيزبي جياوازي. سيستةمةكة
 كة بؤدةضوون واي نازيةكان بؤمنونة. دةردةخست خؤي سياسيةكانيشدا
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 لةوةي ئايدؤلؤذياداية، دذة لة كؤمؤنيستةكان كردني دذايةتي بؤ يَطارِ باشرتين
 دذ كريَكاريي بزوتنةوةي و رِابكيَشن خؤياندا بةالي كريَكاران نازيةكان

 سةرةتاوة لة هةر نازي رِذيَمي. بكريَ مؤبيليزة و يَكبخريَترِ بةكؤمؤنيستةكان
 مانياوئةلَ فراوانكردني دةرةوةو داطريكردني ئاماجني بؤ دةكرد جةنط بؤ كاري
. ناشةرعيةوة يَطايرِ بة مشوليةكةي دةسةالتة و ةتةكةيدةولَ ةمةندكردنيدةولَ
 كردني سةرقالَ ترو شيَوةيةكي بة سياسةت دريَذةثيَداني بؤ جةنط بةواتا

 ئؤكؤنؤميستةكان بةرنامةي شت هةمان. ترةوة بةشويَين جةماوةريش
 و ثشتطريي مةبةستة ئةم بؤ كة بوو سةربازيةكانيش و( ئيقتيساديةكان)

 ئةدرانة طةورةكان ئابورية تةندةرة ثرِؤذةو. دةكرد نازييان حيزبي هاوكاري
 ثشتطريي و ثةيوةندي وةالو ئاسيت لةسةر قورسةكان طةورةو كارطة و كةسان

 ئامرازانة ئةو. 02دةكران دابةش ثرةنسيثة ئةم لةسةر و سةرؤك و حيزب بؤ
 بطاتة بتوانيَ بةعس حيزبي وةك يان ، نازي ئةوةي وةك حيزبيَكي كة ضيبوون

 و دةست بطريَتة بةردةوام توندية بةو دةسةالت ضةمكي دواتر و دةسةالت
 قةيرانة هةموو ئةو سةرةرِاي بتوانيَت تؤتاليتيَرو دةسةالتيَكي و حيزب ببيَتة

 بؤتةوة ويانرِوبةرِ فةرمانرِةوايةتياندا لةساالني كة زؤرةش ئابورية و سياسي
 مانيائةلَ نازيةكاني ئةوةي ثيَش مبيَننةوة؟ دةسةالت لةسةر دريَذ زةمةنيَكي

 دةسةالتي بة بطات هيتلةر ئةدؤلف سةرؤكايةتي بة( القومي االشرتاكي احلزب)
 حكومةتي بةهؤي دارايي لئاوسانيهةَ و بيَكاري و ئابوري قةيراني ، سياسي

فاكتةرة  يةكةم ثلةي بة. طرتبؤوة مانيايئةلَ ناو كة بوو لةئارادا ظاميارةوة
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و ئابوريةكان بوون زةمينةي طةيشتين نازيةتيان دواي  كؤمةآليةتيسياسي و 
ئةم فاكتةرانةي خوارةوة . يةكةمي جيهاني بة دةسةالت طةياندجةنطي 

 :بارطراني بوون بةسةر كؤماري ظاميارةوة هةر لة دروستبونيةوة
 َئةم. للئاوساني ئابوري و داضووني موضةو بيَكاري بةكؤمةَقةيران و هة 

لةسةر هيَزة رِاسرتِةو، وة ضةثرِةوةكان كاريطةربوون كة  دياردانة
دميوكراسيةتي ثةرِلةمانييان رِةد دةكردةوة، بيَريَزييان ثيَدةكردو 

 .   بيَسةقامطرييان دةكرد

  حكومةتة بيَتوانا ناسةقامطريةكاني دواي جةنطي يةكةمي جيهاني قةيرانة
ويست سةركردايةتي نةدةكرد مانيا لةكاتي خؤيدا وةك ثيَئابوريةكانيان لة ئةلَ

 . لكو بةشيَكيشي خراثرتكردبةَ

  بيَتوانايي هيَزة دميوكرات و ليبةرالةكان لةسةر كردارو بةرنامةي هاوبةش دذ
 .02بة نازيةكان

 
 بة سةبارةت ظامياريان كؤماري كاتةي ئةو حكومةتي بيَتوانايي نازيةكان
 والتيان ناو ئابوريةكاني قةيرانة و ليطةندةَ كردني ضارةسةر نةتوانيين
 تواني قةيرانة لةو وةرطرتن بةسوود نازي حيزبي خؤيانداو بةالي قؤستةوة

 زؤر طروثة لة يةكيَك وةك( جيهاني يةكةمي جةنطي دواي) 9 0  ساَلي دواي
 ساالني لة. دروستبكةن مانيائةلَ ميؤنيخي شاري لة خؤيان ناسيؤناليستةكان

 ثشتطريي بة تواني نازي حيزبي   0  - 0 0  طةورةكةدا ئابورية قةيرانة
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 بةرةيةكي وةك. جةماوةريي بزوتنةوةيةكي ببيَتة طةورةكان ثيشةسازية كارطة
 و دةركةوت( نازي) مانيئةلَ يقةومي ئيشرتاكي حيزبي سادة لكانيخةَ طواية
 جوتياراني لةناو سةرةكي بةشيَوةيةكي سةرةتاو ةكةيكؤمةآليةتي بنكة

 كريَكاراني و ثيشةسازي كريَكاراني بةشيَكي لة و ناوةرِاست تويَذي قةرزدارو
% 22 لة  ، 9 0  ليساَهةَلبذاردنةكاني  لة حيزبة ئةم. 09دروستكرد ليكشتوكاَ

%  22  ،  0  ليساَ لة دواتر ،%  92  ، 9 0  ليلةساَ. هيَناةكاني دةنط
 شيَوةية بةم تواني جؤرة لةم حيزبيَكي ضؤن ئايا. 00هيَنا بةدةست دةنطي
 جةنطيَكي لطريسانيهةَ هؤي بووة طةورةيةو هيَزة ئةو ببيَتة و بكات طةشة
 بدات دةنط بةدةستهيَناني يهةولَ دميوكراتيدا كةشيَكي لة حيزبيَك. يجيهاني

 ريَطايةوة بةم بيَت ئاماجنة ئةو بؤ و نةبيَت دميوكراسيةت بة برِواي خؤي كة
 كؤماري ثةرِلةمةنتاري سيستةمي هةواي و كةش بة كؤتايي دواتر و بةهيَزبيَت

 طةورةي بةشيَكي و دامبةزريَينَ تؤتاليتاري سيستةميَكي و بهيَنيَت ظاميار
 -   0  ليساَ ، دانازيةت قؤناغيلة . بكةن ثةسةندي لكيشخةَ كؤمةالني

 حيزبيَكي هيض دروستبوني بة يَطارِ تؤتاليتيَر سيستةميَكي و حيزب وةك 1 0 
 .نةدرا تر سياسي
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 بةشي حةوتةم
 ئةَلمانيا فيدرالي ئةجنومةني لة حيزب كاريطةريي و ِرؤل

 

 لة دةستور ي 1 ماددةي ثيَي بة مانيائةلَ( لةمانيثةرِ) نويَنةراني ئةجنومةني
 للةطةَ( ئيتحادي لةمانيثةرِ) لة بريتني كة دروستبووة ثيَكهاتة دوو
 (.فيدرالي ئةجنومةني)
  

 بةرامبةر بةتايبةت دةسةالتدا قةوارةي لة فيدرالي ئةجنومةني قورسايي
 حيزبي دةنطي و ضةندايةتي يَذةيرِ بة بةندة ئيتحاد حكومةتي و ثةرِلةمان

 ، ترةوة لةاليةكي هةريَمةكان لة ، لةاليةكةوة( ئيتحاد) ناوةند لة سياسيةوة
 طؤرِاني ذيَر دةكةويَتة( فيدرالي ئةجنومةني/ هةريَمةكان ئةجنومةني) بةوة

 لة سياسي حيزبي كورسي و دةنط زؤرايةتي يَذةيرِ شيَوةية بةم. بةردةوام
 ئةجنومةني و سياسي سيستةمي و دةسةالت لةسةر كاريطةرييان هةريَمةكاندا

 ئةندامةكاني و( فيدرالي ئةجنومةني) دةستورية ئؤرطانة ئةم. هةية فيدرالي
 بة سةر لكوبةَ ثةرِلةمان ئةندامةكاني وةك لنةبذيَردراوةهةَ طةلةوة لةاليةن

 دميوكراتةكان سؤشيال لةاليةن هةريَميَك ئةطةر بؤمنونة. هةريَمةكانن حكومةتي
 ئةجنومةني دةنيَردريَتة حيزبة ئةم نويَنةري ئةوا بكريَت فةرمانرِةوايي
 بةشداري خؤي بةشيَوةي ئؤرطانةش ئةم. فيدرالي ئةجنومةني/  هةريَمةكان

 دةري( كابينةكةي و وةزيران سةرؤك) ئيتحاد حكومةتي ياسايانةي لةو يارةبرِ
 يان بكاتةوة رِةد رِةشنوس دةتوانيَت فيدرالي ئةجنومةني. دةكات
 ئؤرطانة ئةم بةرِةزامةندي ثيَويستييان ياسا هةنديَ ضونكة بكات ضونةوةتيَهةلَ

 جيَطري كاتدا هةمان لة فيدرالي ئةجنومةني سةرؤكي. هةية دةستوريةش
 .   99 كؤمارة سةرؤك
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 حكومةتي لة دةنطيان كة فيدرالي ئةجنومةني ئةندامي دةبنة ئةوانة تةنيا
 ، هةريَم وةزيري ، هةريَم حكومةتي سةرؤكي لة بريتني ئةوانةش. هةية هةريَمدا

 ناو بضنة دةتوانن ةتيشدةولَ سكرتيَرةكاني هةروةها سيناتؤرةكان ثاريَزطارو
 هةموو. هةبيَت كابينةيان ثلةي ئةوةندةي بةآلم فيدراليةوة ئةجنومةني
 بةقةد هةبيَت فيدرالي ئةجنومةني لة ئةندامي ئةوةندة دةتوانيَت تةنيا هةريَميَك

 جيَطر ئةندامي وةك دةتوانريَت هةريَم حكومةتي تري ئةندامةكاني. دةنطةكاني
 لة جيَطر يان ئةندام دةبيَتة كيَ ئةدات ياربرِ خؤي هةريَميَك هةر. دابنريَن

 ذمارةي بةثيَي هةريَميَك هةر دةنطةكاني ذمارةي. فيدرالي ئةجنومةني
 سيَ كةم الني ،( 5 ذمارة خشتةي برِوانة) دةكريَت رِةضاو دانيشتوانةكةي

 ضوار مليؤنة لةدوو زياتر دانيشتواني ذمارةي كة هةريَمةكاني. هةية دةنطي
 حةوت لة ثرت. هةية دةنطي ثيَنج كةس مليؤن شةش لة ثرت. هةية دةنطي
 ئةجنومةني لة بةواتا هةريَمةكان ئةجنومةني لة هةية دةنطي شةش ، مليؤن

 . فيدرالي
 

 يارةكانبرِ بؤ. دةنط 20 لة بريتني فيدرالي ئةجنومةني لة دةنطةكان ذمارةي
 ئةندامةكاني زؤرايةتي ي /  بة تةنيا. دةكات دةنط 1  بة ثيَويست

 لة طؤرِانكاري دةتوانريَ دةستور ي20 ماددةي بةثيَي فيدرالي ئةجنومةني
. دةنط 2  لة دةبيَت برييت كةم الني ئةوةش. بكريَ مانيادائةلَ دةستوري

 دةنطدا لة قورسايي تردا هةريَمةكاني لةطةلَ بةراورد بة بضوكةكان هةريَمة
 زال تردا هةريَمةكاني بةسةر خؤيان دةنطي بتوانن بيَئةوةي بةآلم وةردةطرن

. دةكات بةهيَز هةريَمةكان ثيَطةي فيدرالي ئةجنومةني لة بوون ئةندام. بكةن
 لة ثيَكةوة ثيَية بةم هةيةو دةنطي شةش هةريةكةو هةريَم طةورةترين ضوار

 زؤرايةتي ي  /  كة يبنةرِةتي دةستوري يينطؤرِ لةبةردةم هةية تواناياندا
 دةنطةكان كؤي زؤرايةتي بةتةنيا بةآلم بةربةست كةمايةتيةكي ببنة دةويَت

 . 9 تر هةريَمةكاني بةرامبةر يان دذي وةستانةوة برِيارو بؤ ناهيَنن ثيَك
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(لةاليةن نوسةرةوة كراوة بةكوردي ) فيدرال ئةلَمانياي سيستةمي سياسي           

ئةجنومةني نوينةران

كؤبونةوةي ئيتحادي

سةرؤك كؤمار

ئيتحاد دادوةري باالي

هةَلبذاردن
ناردني ئةندامان

دانان و البردن/ مايف ثيشنيازكردن 
ياسا دانان

جيَبةجيَ كرجن
دادوةري

 

   ذمارة نةخشةي
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 دةرئةجنام
 
 َحيزب كار لةسةر . لةدميوكراسي هاوضةرخ بيَ حيزبي سياسي مةحا

ل دةكات ، هةروةها حيزبي دروستبووني ئريادةي سياسي تاكةكاني كؤمةَ
حيزبي سياسي رِةنطدانةوةي . سياسي دةبيَت دةزطايةكي ذياني دةستوري بيَت

 .لطاشةكؤمةَ يو ئابوري و فكري كؤمةآليةتيواقعي 

  بةديهيَناني بؤ هةيةو تايبةتي بةرذةوةندي كة طةل بةشيَكي بة بةندةحيزب 
 بؤ ناتوانيَ هةرطيز حيزبيَك شيَوةية بةم. وةوب ئؤرطانيزة بةرذةوةنديانة ئةم

 بةشيَكي نويَنةرايةتي دةتوانيَ تةنيا ثيَناسة بةثيَي ضونكة بدويَ طةل سةرجةم
حيزبيَكي ) لكؤمةَ تري بةشةكاني بةرذةوةنديةكاني بة دذ كات زؤربةي ، بكات

كريَكاريي خةبات ناكات لة ثَيناو ثاراستين بةرذةوةنديةكاني ضينيَكي بؤرذوازي 
 (. لكو بةثيَضةوانةوة لةدذي دةوةستيَتةوةبةَ

 َلةبةر . اكتيزة بكاتل شتيَكي طرانة ئايدياكاني بةتةنيا خؤي ثرِبؤ تاكي كؤمة
ئةوانةي وةك ئةم بةدواي هةمان  يَت ،ئةوة بؤ هاوبريةكاني خؤي دةطةرِ

ل بةرذةوةنديةكانيدا لدةبذيَريَ لةطةَمرؤظ ئةو حيزبة هةَ. يَنئاماجندا دةطةرِ
 (. ةكانكؤمةآليةتيبةرذةوةندية سياسي و ئابوري و )طوجناون 

 َتيَدا دةكات  ييَك دةخات و بةشداريلبذاردن رِحيزب لةذياني دميوكراسيدا هة
ي بةدةستهيَناني دةنط و كاتيَكدا هةولَ حيزب لة. بؤ ئةوةي دةنط بهيَنيَت

دةسةالت ئةدات ، هةربؤية طرنطيشة بريورِاي سياسي طةليش خبويَنيَتةوةو 
لويَست دةربارةيان هةروةها بوارو بنةماكاني ذياني سياسي رِوون بكريَنةوةو هةَ

لبذاردني طشتيدا تواناي برِياري سياسي بةشيَوةيةك لةكاتي هةَ،  توةربطرييَ
 . رِوون و تةواو بؤ طةل خبولقيَندريَت
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  لة سيستةمي سياسي ديكتاتؤردا دةسةالت لةوةية ئةجنومةن و دةزطاي
يَنيَت و وانيشانبدات كة سيستةمة سياسيةكة دةزطاي هجؤراوجؤر ثيَك ب

استيدا ئةمانة هةموو لة رِ بةآلمياسادانان و دةزطاي رِاثةراندن و دادوةريي هةية 
ةوكردني سياسةتي ئةجنومةن و دةزطاي ديكتاتؤرين بؤ ضةواشةكردن و ثةيرِ
سيستةمي تاك لة . ديكتاتؤرانةي خؤي كة حيزبي ديكتاتؤر بةكاريان دةهيَنيَت

لي و حيزبيدا والت رِوبةرِووي قؤرخ كردني دةسةالت و بالوبونةوةي طةندةَ
 .بريؤكراسيةت دةبيََتةوة

 رطانيَكي طرنطة بؤ بةمؤديَرن كردن يان ثاشخستين سيستةمي حيزب ئؤ
يَفؤرم كردني سيستةمي سياسي بةر لةهةر شتيَك ثيَويسيت بة رِ. سياسي

 ةبينيَت بؤ بة مؤديَرنديَفؤرم كردني حيزب هةية ضونكة حيزب رِؤلي طرنط رِ

 .  كردني سيستةمي سياسي
 بكات دةسةالت يضاوديَري و ؤلَكؤنرتِ و بيَت رِةخنةطر ثيَويستة ؤنيسئؤثؤز 
 بة زيان كة بيَت كؤمةآليةتي و ئابوري ، سياسي بوارةكاني ئيرت الدانيَك هةر بؤ

 دةسةالت لة سةنطةر ؤنيئؤثؤزس. بطةيةنيَت مانيينيشت و نةتةوةيي ئاسايشي
 زؤرترين داهاتودا لبذاردنيهةَ لة ئاماجنةي بةو دةقؤزيَتةوة لةكانيهةَ و دةطريَت
 خؤي بةرنامةكاني بتوانيَت ئةوةي بؤ دةسةالت بطاتة و بهيَنيَت بةدةست دةنط

 والةن دةكات لكؤمةَ بةشةي ئةو نويَنةرايةتي ؤنيئؤثؤزس. بكات جيَبةجيَ
 سةرجةم بؤ تناتوانيَ هةرطيز حيزبيَك ضونكة نايكات براوة حيزبي كة ثةرِلةمان

 . بكات بةشيَكي نويَنةرايةتي دةتوانيَ تةنيا و بدويَ طةل

 ثةرِلةمان دةرةوةي ، لةمانثةرِ وان سياسي حيزبيَكي دةكريَ ؤنيئؤثؤزس 
 بةطشيت و شةقام فشارو طروثةكاني و مةدةنيةكان يَكخراوةرِيان  ، بيَت

 بة سياسي حيزبي ئةوةية نيَوانيان جياوازي بةآلم ، بيَت لكخةَ كؤمةالني
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 يَكخراويَكيرِ وةك دةيةويَ مةدةنيةكان يَكخراوةرِ فشارو طروثي ثيَضةوانةي
 دةبيَتهةروةها . بكات سياسي دةسةالتي ثيادةي و دةسةالت بطاتة سياسي

 .جودابكاتةوة دةسةالتدار حيزبي لة ؤنيئؤثؤزس هةبيَت جياوازيةك

 َمانياو هاوشيَوةكاني بة رِووني خاوةن فكري سياسي و حيزبةكاني ئةل
وةك و  و ذينطةو ئابوري خؤيانن كة كاريان ثيَدةكريَت كؤمةآليةتيبةرنامةي 

 . وونو ئابوري دروستب كؤمةآليةتيثيَويستيةكي سياسي و 
 كةلتوري دواكةوتويي لة بريتية لكؤمةَ و سياسةت كيَشةكاني لة يةكيَك 

 رِؤذهةالتي ناوضةكاني هةموو لة تةنانةت. دميوكراتيةكان بةها بؤ سياسي
. بووة رِوكةش تةنيا دميوكراسيةت( رِادةيةك تا ئيسرائيل لة جطة) ناوةرِاستدا

 دةستبةرداري نةبوون ئامادة هةرطيز تةقليديةكان ديكتاتؤرو دةسةالتدارة
 رِؤشنايي لةبةر. ؤنيشيئؤثؤزس بؤ طةرِاوةتةوة بةزيان ئةوةش ، بن دةسةالت

 ؤنةكانيشيئؤثؤزس هةربؤية سياسيةكة كةلتورة و بةطشيت كؤمةلَ دواكةوتويي
 بةرهةمي دةسةالتيشةوة بة هةموو و نني هاوضةرخ ؤنيَكييئؤثؤزس والتانة لةو

 مؤديَرنرت لطايةكيكؤمةَ بؤ ينةوةثةرِ هةربؤية،  خؤيانن لطاكةيكؤمةَ واقعي
 .  دريَذخايةنة ئالؤزو ؤسةيةكيثرِ نيةو ئاسان كاريَكي

 ثةيوةنديةكاني سةر خستنة وناكيرِ بؤ طرنطة مةسةلةيةكي بودجة و اراييد 
 دةستكةوتةكاني و دارايي سةرضاوةكاني ثيَويستة حيزب. دةسةالت و حيزب
 و دارايي سةرضاوةي ئةطةر دةثاريَزريَت باشرت حيزب سةربةخؤيي. دياربن
 ياسايي بةشيَوةيةكي و بيَت ياساوة ةتيدةولَ لةاليةن حيزب خةرجي

 نةتةوةيةو ئابوري والت ئابوري ضونكة بدريَ ثيَويست بةثيَي و ريَكخرابيَت
. بكريَ لدالةطةَ لةيمامةَ دادثةروةرانة حكومةتةوة لةاليةن دةبيَت هةربؤية
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 داواي و بكات حيزبةكان دارايي يكؤنرتِؤلَ دةتوانيَ شيَوةية بةم ةتدةولَ
 .ليَبكات كراوةشيان دارايي دؤسيةي

 لطايةكيكؤمةَ هةر بريوبؤضووني. هةية خؤي تايبةمتةندي لطايةككؤمةَ هةر 
 ئةويرتدا لةطةلَ سياسي سيستةمي و حيزب و دةسةالت دةربارةي مرؤظايةتي
 و ميَذويي رِووي لة لطايةككؤمةَ هةر يتايبةتي رِةوشي بةثيَي ئةويش،  دةطؤرِيَ
 كة هوشياريةوة ئاسيت جوطرافياوكةلتوري و  و كؤمةآليةتي و ئابوري رِةوشي

  .دةكةن دياري لطاكؤمةَ تاكةكاني سياسي هوشياري
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 سةرضاوةكان
 

 كوردي زماني بة سةرضاوةكان
 ؤذئاوادالدان و بةردةوامي حيزبة سياسيةكان لة رِحوجةتوالي ئةيوبي ، سةرهةَ. د. 

  كؤليَذي : اني بؤ كورديلناسي سياسي ، وةرطيَرِكؤمةَ،  شعب ن الط هر االسو
  .زانستة رِامياريةكان ، زانكؤي سليَماني

 َئارام ئةمني شواني: انيحيزبي سياسي ، وةرطيَرِليَك نوسةر ، كؤمة.  

 ِامياريةكانبةهادين ئةمحةد موحةممةد ، ثارتة ر . 

 ِئيسماعيل ، سيستةمي سياسي يَبني رِةسولَر. 
 ى ئةبوبةكر خؤشناو ، ئازادى دميوكراسى و كؤمةلَ. كوين بويل ، و/ ديَظد بينهام

 .مةدةنى
 ت و سيستةمة رِامياريةكانةموحةممةد ، تيؤري دةولَ بةهادين ئةمحةد. 

 َبورهان قانع ، فةرهةنطي نوي       . 

 ؤن لة ضةمكةوة بؤ ئةركيبةختيار جةبار شاوةيس ، ئؤثؤزس. 
 لكةوت عبداللةهةَ: ؤن و دةسةالت ، ويعةبدول ئياله بةلقزيز ، ئؤثؤزس. 

 ساالر باسرية ، دةسةالتي سياسي ، تويَذينةوةي زانسيت. د  . 

 لي ، رِؤلي حيزبة سياسيةكان لة بةرةوثيَش بردني كؤمةَ دليَر مستةفا حةسةن
 .كورديدا

 ِيَكخستين سياسييَكخسنت و رِئةمحةد صاحل ، ر. 

 َبةطي ، فةرهةنطي رِامياري نيطا دلةئازاد وة. 
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 عةرةبي زماني بة سةرضاوةكان
  ، السياسية املقارنة النظمحممود خريي عيسى. 

 حممد السويدي ، علم االجتماع السياسي. 

 علم االجتماع السياسياالسود  الطاهرشعبان . د ،  . 

 االحزاب السياسية،  ط رق علي الرب عي. 

 العلمي حثالبعلي اهلامشي ، االحزاب السياسية ، وزارة التعيليم العالي و ط رق . د. 

 

 رِؤذنامةكان
  ، َ99 2  22كوردستاني نوي  

  9 9 9222  ، 9 دةستور ، ذمارة. 

 

 طؤظارةكان
  طؤظاري سظيل ، ذمارة  . 

  ساالر باسرية ، تؤتاليتاريزم لة سيستةمي سياسيدا ، تويَذينةوةي زانسيت ، طؤظاري

                .  ، زانستة مرؤظايةتيةكان ، ذمارة  Bزانكؤ بةشي 

 

 سايتةكان

  ، 9 0292ساييت سبةي  . 
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