
 فیدرالیزم

   وه سوڕاندنی عاق بۆ قۆناخی گواستنه ژر رۆشنایی قانونی هه رنج له تبینی و سه
  فیقی حاجی خدر شه                                                                                                                    

   

  وه تی عاق بۆ قۆناخی گواستنه وه بردنی ده ڕوه  قانونی به آی له ره ی سه گۆڕانكار  آه ر نییه سه ی له قسه

   به  داننانه وه تی و آۆماریه رژمی پاشایه ، به وه آانه یی و آاتیه میشه  هه آانی پش خۆی به ستووره ڵ ده گه له

شدا  آه دیباجه  له بوایه تادا ده ره هندێ س ڵ هه گه آرا له چاوده ك ره ش وه تایه ره و سه ئه. تای فیدالیزم ره سه

ك   نه وه خونیته ستووری ئامانی فیدرال ده ی ده  دیباجه  آه بۆ نمونه.  چووه الیدا نه  به آه چی دیباجه هاتبا، آه

یدا  هآ  نو دیباجه  ئامانی فیدرال له ت به وه پاڵ وناآردنی ده كو له  به  ناوی فیدرال هاتووه آه  دیباجه ر له هه

" آتی نیشتمان یه " وه بری ئه چی له آه.   هاتوه آه ری فیدراله پكھنه) ی تۆآه وه ده(ت وه  ده١٦ر  ناوی هه

ك بۆ دیارآردنی  یه روازه ك ده  وه آه ئاخر دیباجه.   گرنگ بووه  وه رانی عاقیه الی قانون دانه زیاتر به

بونی  وه آه یه رچاوی به ی به  ئاینده  نادرآن آه رداره وهه  گه هو خا نكراو ئه تی نۆژه وه آوتی ده روسه سه

ن  ت هه وه  س شوازی ده وه ستووریه ڕووی قانونی ده له.   شوازی فیدرال ، واته نده ر به سه عاقی له

تی  وه ال و دهتی فیدر وه ، ده) وه گرته زیش دیسنترال ده رآه نترال و المه ند سه ناوه آه ( تی ساده وه ده

م  به.   دیاره وه آه ستووره ی ده دیباجه م به  هه وه آه ته وه ناوی ده م به  هه و شوازانه ك له ریه هه. آۆنفیدرال

 بیین  وه بی ئه  ده  قانونیه ره و پوه  بۆ ئه وه ڕانه گه به.  یان دیاره آه مه آه نھا یه قانونی ناوبراوی عاقیدا ته له 

) الموحد(ناوی  ر ئاوه کسه ن یه که تی عاق ده وه  فیدرالیزمی ده دارانی عاق باس له تمه یاسهکاتک س

ریتی   نه ش له وه بگومان ئه. ست  ده داته  نه و واتایه ی فیدڕال ئه ی واژه وه ک ئه  پاڵ، وه نه خه ده

ئاسانی ناتوانن   به ، دیاره  هاتووه وه تی عاقه وه  تاڕوخانی رژم و ده1925ستووری  نرتالیزمتی ده سه

  .ن رباز بکه خۆی لی ده

ند   چه کرێ که  باس ده وه تی فیدرالی ئه وه دان و پکھاتنی ده رهه تی سه  چۆنیه ت به باره زۆر جاران سه

نا  ش په وه نه هنا بۆ نمونه. نو خۆیاندا پکدنن گرن و سیستمی فیدرالی له کده  یه تۆکه وه تک یان ده وه ده

ش  وه ی ئه وه دا، ئامان، هتد، ب ئه نه کانی ئامریکا، که کگرتوه  یه ک وته کانی وه  فیدرالییه ته وه  ده  به نه به ده

،  ی نییه مینه و زه  بگوترێ عاق ئه یه وه ش زیاتر بۆ ئه وازه و بانگه ئه.  رڕاسته شی هه وانه  پچه باس بکرێ که

تی  وه و ده ره نترال به و سه تی ساده  وه ده  که یه  هه وه ی ئه دا نمونه وه ر ئه رامبه به له.  ته وه ک ده  یه چونکه

ها وتی  وره هه. لیژک ک وتی به دا، وه کی تائستاش زیندوو نیشان ده یه  و نمونه نگاوی ناوه فیدرالی هه

   که  کایه وت سیستمکی وا بنته یه ن ده نی ئوردهئستاش شانشی. ی وه ک جیانونه یه چیکوسلۆڤاکیا پش له



رزش   فیدرالیزمی عاق ب ئه رگومنتی دژه  ئه وه بوونیشه  هه  رووی نمونه  له واته که.  فیدرالیزم بچ له

ش بگوترێ  وه ب ئه  ده وه  له بجگه.  ی قانونی نییه و فیدرالیزم پشینه ره  به تی ساده وه ی ده وه  به وه منته ده

داری  ته کی راچه یه  ند نمونه ک یان چه یه   نمونه  تاکه ، واته یه ندی خۆی هه تمه ر سیستمکی فیدرالی تایبه  هه که

  . نگ بگیرن پشه ست نین تاکو به رده به

ر  سه  مدا دته ی چواره مادده نجا له  ئه س مادده   و به ت دوای دیباجه وه بردنی ده ڕوه قانونی به

عاقی  وا له رمانه سیستمی فه" یناسن  وه ده ی خواره م شوه وا به رمانه آردنی سیستمی فه پناسه

مه سه ، ده نییه الیه آۆماریدا فیدرالی، دموآراسی  فره رم و  آانی هه ته تی فیدرال  حكومه ت له نوان ح

به آان و به وانیه پارزگاآان  شاره ر  سه سیستمی فیدرالیش له. آرێ ش ده آان دابه  ناوخۆییه تییه رایه ڕ

 و  گه   ره چه مای بنه  بنه سه  له آانه ته سه ی ده وه  جیاآردنه  وه آانی جوگرافیی  مژووییه ما راستیه بنه

  . " نییه) ب زه مه(  ئایینا ویی ته   نه تن ئه

وكوو

وو

زورو

وو

آانی دواتر  ڵ مادده گه ش جاروبار له و تبینیانه رنج  و سه ن، ئه  تبینی هه   آۆمه یه  و مادده ر ئه سه له

  . بن كش ده تكه

 فیدرال و دموآراسی و  ی آۆماری به وای عاق رمانه  ونای سیستمی فه آه  مادده وه راییه به جارێ له

ر  خۆ گه. ت وه ی ده پكھاته ك به  نه وه ستته به  سیستمی حوآم ده  به آه واته فیدرالیه. آات نی ده الیه فره

ك   خه  آه ستاوه  وه ر س دینگه  سه ت له ه  ده گوترێ ڵ بكرێ ده آانی شیته رووی پكھاته تیش له وه ده

،  وه گرته تی سیاسی ده سه  ده ردارتی آه ڵ سه گه ، له )آه  سنورداره  جوگرافیه ره روبه(، خاك ) وه ته نه-ل گه(

وسا  ئه. ن آه م بۆی زیاد ده ی چواره ك دینگه تیش وه وه قانونناسان دانپدانانی نوده ندێ له  هه نده رچه هه

ناوی   ئاوه آاته نی ده الیه  و فره ك دموآراسی روه بینین فیدرالی هه  ده وه ره ی سه ر مادده  سه وه ر بینه گه

  آه روك آۆمارتیه  ت هه وه سفی ده  وه تهدا ناآا فیدرالی لره. تی سیاسی سه  ده سیستمی حوآم، واته

ش  آه آرێ فیدرالیه پی گۆڕینی سیستمی حوآم ده  به واته تی سیاسی ب آه سه  فیدرالیزم بۆ ده آه. آات ده

ی دواتر  ر ڕسته  هه رنجه ی جی سه وه ئه . رحوآمی فیدرالیی  به ونه ك ناآه  و خه  خاك  بنرت، چونكه الوه به

ی  وه  به وه  خۆڕوونكردنه وته آه  ده آه ، آاتك مادده وه آاته ستی فیدرالتی سیستمی حوآم روونده به مهزیاتر 

  تیه رایه ڕوبه آان به وانیه  و شاره  و پارزگاآان آان رمیه  هه ته ند و حكومه تی ناوه نوان حكومه ت له سه ده

 و   و پارزگاآان آان رمیه  هه ته ناوی حكومه  به آه  قانونهی وه دا ئه لره. آرێ ش ده آان دابه ناوخۆییه

آانیان   پكھاته آانی جیھان به  فیدرالیه ستووره  ده ی آه یه یه و پله  ئه ته بات ناگا آان ناویان ده وانیه شاره

هشتا قانون   آه وه ڕته گه ده  وه ی بۆ ئه آه  هۆیه وه الی منه به. ن به ت ناوده  یان والیه تۆآه وه  و ده ت وه ده به



فیدرالیزم .  آردوه نترالیزم رزگار نه و سه تی  وه ك ده ی یه ی بیرۆآه آه  مۆته  رانی عاق خۆیان له دانه

لژیك، پاآستان،  دا، ئالمان، به نه ك آه س وه  و به ر بۆ نمونه آانی جیھاندا هه  فیدراله ستووری وته ده له

 قانونی   آه بۆیه.  گردراوه) آان رس دینگه خۆگرتنی هه له به(ت  وه  ده  به ڕاشكاوانه زۆر به... هیندستان

ی  رچه  ده ، چونكه رانیه ی نیگه آا مایه فیدرالی ده دا باس له یه و مادده آزی له ت ئاوا به وه بردنی ده وه ڕه به

  . وه  وته آه آراوی لده نواڕنه ی چاوه قانونیانه

کردنی   و شیته ی پیناس رباره دا ده  نویه مه رده و سه  و کورد له مانی دوانی سیاسی عاقیکاتک مرۆ ز

،  وه کناگرته ی فیدرالیزم یه ڵ ناواخنی قانونیانه گه  له ق که کی زه ، تبینیه وه خونته مکی فیدرالیزم ده چه

. نترال غداش سه  و هی به تی فیدرالیین مهکانی عاقی فیدرال حکو ره  پکھنه ته ی حکومه وه بین به ده

  وه نترالیزمییه ی سه بیرۆکه بون له ش بۆ رزگارنه وه  ئه پموایه.  ی راسته که وانه قی پچه قاوده ده  به چی که

  .   وه ڕته گه ده

ند و  تی ناوه مه نوان حكو ت له سه شكردنی ده  دابه  باس له  آه  دیكه کانی  و دواتریش مادده یه و مادده ئه

  نه آه آانیش ده  ناوخۆییه تیه رایه ڕوبه و به آان  وانیه  و شاره ر پارزگاآان آسه ن، یه آه رم ده آانی هه ته حكومه

آن؟ یاخود  ك یه آانی ناوبراوان وه ته سه  ئایا ده یه وه دا ئه پرسیار لره. رم آانی هه ته هاوشانی حكومه

آی فیدرالیی  یه  تكه واته. وانیش ر ئه  سه بته ش ده بات دابه  ناوی ده آه ك مادده وهسیستمی حوآمی فیدرالی 

مژویی  له. ب آان دروست ده  ناوخۆییه راتیه ڕوبه آان و به وانیه آان و پارزگاآان و شاره رمه  هه له

وی پشوو  آتی شوره نیا یه آان ته  فیدرالیه ت رژمه  ده آه ك قانونه ك وه آاندا نه  فیدرالییه ته وه ده

ندان آۆمار و  ر و چه روه آۆماری سه١٥  ستووردا پكھاتبوو له ده ی له آه ته  فیدرالیه بوو آه شوازكی وای هه

  یه و نمونه  ئه بۆیه. ی وه شانه وه ند زاڵ بوو تا هه ر ناوه ڕاستیدا هه الم له ی ئۆتۆنۆمیدار، به  و ناوچه رم هه

  . وه  السایی بكرته  نییه وه هی ئه

تی  تایبه آرێ به نگی و هاوشانی سیاسی ده هاوسه آرێ باس له فیدرالی ده هباس ل  آه وه  شه ركی دیكه سه له 

   واره  قه آه  فیدرالیه وا گونجاویش نییه ر ره ك هه  نه آاندا، بۆیه رمه تیكردنی هه رایه نی نونه نجومه  ئه له

و  وره گه به(آان انیه وه شارهكو  رپارزگاآان به ك هه  نه  آه وه سك بكرته رته  به نده وه ی ئه آه جوگرافیه

و  شتنی ئه داڕ.  وه آان بگرته  ناوخۆییه تیه رایه ڕووبه ڵ به گه له)  هایی هاتوه ره  به آه  واژه چونكه وه  بچوآیه

چ تا  ده) زی رآه المه( سیستمی دیسنترالی  زیاتر له٥٦و٣،١٠،١٥،٢١،٢٢،٥٣،٥٥آانی  و مادده  یه مادده

آی  آه ك یه آان وه وانیه زگاو شاره  پاره تدان به سه  ده ب؛ به  دوو شواز ده یش بهدیسنترال. فیدرالی

یی  زی پیشه رآه ، یان المه) زی ئیداریه رآه المه (  دیسنترالی کارگییه مه  ئه ، آه)ئیداری(جوگرافی کارگی



ستی  به مه ی جوگرافی به  بازنهچاوآردنی  ره تی بدرتی به سه ك ده یه ك یان ركخراوه زگایه  ده آه

  . آانی نگ بۆڕژراوه  ره دیھنانی ئامانجه به

ك  یه  تاڕاده ین، چونكه آان بده وانیه ر ناوهنانی پارزگاآان و شاره سه رنجك له تی سه ی خۆیه جگه

راوی عراق پارزگا و لكن وه آه یه تی به وه نی ده مه ی ته  ساه٨٣ی جماوه میراتی به له. هاوشان دانراون به

رگای  وانی به ر شاره م گه به.  ندیش بوه ری ناوه  و نونه  بووه وه نده ناوه وخۆ له دانانی پارزگار راسته

  مان چونكه ی نه  تا پله وه م بكرته نگی پارزگا آه ب سه وا ده آردن ئه  فۆرمۆله رخی دموآراسی بته هاوچه

آان و  وانیه زگاآان و شاره  و پاره رم آانی هه ته ی حكومه  گردانه وه آه یه و به  له بۆیه.  ندتیه همای ناوه

وتوون  آه رنه سه. بون وتوو نه رآه ران سه قانوندانه) بردن ڕوه نی به پی قانه به(آان   ناوخۆییه راتیه ڕوبه به

  آی دیكه یه وا قسه زی بت ئه رآه ست المه به مهر  الم گه  والتكی فیدرالی، به نه  بكه آه ی وته و ئامانجه به

  .گرت ده هه

تی  رایه ڕوبه وانی و به ندان شاره چه آیش له ر پارزگایه ، هه زگا پك هاتووه ندان پارێ  چه رمك له ر هه هه 

تی  رایه ڕوبه  به ست له به وا مه وانی ئاشكراب، ئه و پارزگا و شاره رم   هه ست له به ر مه خۆ گه. ناوخۆیی

  .  روون نییه وانی دیكه د ئه قه ی قانونی ناوبراو به گوره به ناوخۆ 

ی  و واوه ش ئه لره.  مای جوگرافی و دیرۆآییه ر بنه سه ی ناوبراو سیستمی فیدرالیی له ی مادده گوره به 

ری  ر، پوه آام پوه وگرافیا به ج چونكه.  وه نته  ده  آشه ندی نوان جوگرافی و مژویی جۆرك له یوه په

ی  ك بگه پارزگاآان وه"١٨" جوگرافیای دانپدانراو؟ جوگرافیای ئیداری  یان آامه" مری واقع ئه"ئستای 

ب   به وه قۆناخی گواستنه  پارزگاآان له١٨ر  سنوری هه" ی  قه و ده  و به  ناوی بردووه٥٣ی  مادده) ب(

ی  آه آردنه وسا راڤه  جوگرافیایی مژویی ئه بوه  ده بوایه نوانیان نه  له و واوه هر ئ خۆ گه". وه مننه گۆڕان ده

و واوی  پی ئه ها به روه هه. وت آه رده آانیش باشتر ده رمه ی هه آه ییه وه ته  نه نه بوو الیه زۆر ئاسانتر ده

رمکی فیدرال ددانی  ک هه وسا وه ، ئه وه ی تدا کۆببته) جوگرافیا و مژوو(دوو توخم  ب هه  ده ندییه یوه په

  وه آرێ والك بدرته ده ،  وتووه  آه آه  پش مژوه  آه ی جوگرافیاآه واژه ر   سه وه دیسان دمه . نرت پدا ده

 پش  آه رهاتبا و مژووه گه. بت ی مژوویی هه دواتر پشینه) ك؟  چۆن جوگرافیایه( جوگرافیه  و سنوره ئه

.  وه  هاته یی ده وه ته ئامانجی نه ی باشتر به آه وه تی شیكردنه رفه  ده وا گومانی تدانییه وتبا ئه  آه هجوگرافیاآ

  یان له که  جوگرافیه ستنیشانکردنی سنووره تی فیدرالی ب ده وه کانی ده ره پکنه)  ۆکه(ت وه رم یان ده هه

کان  ته سه ی ده  بازنه و سنوور دیارکردنه ه ب ئ چونکه.  ستووردا کارکی ناجۆره نو بۆتی ده

لژیکای  ستووری به  ده بۆ نمونه. ست ده نه ر و ئامانجی خۆیان ناده  سه وته که واویان ده کی ته مومژاویه ته



ی  گوره کان به ڕمه کو هه کا، به سنیشان ده کانی ده رمه ر سنوری هه ک هه  نه5-1کانی مادده فیدرال له

ش  لژیک دابه  به  که میدا هاتوه ی چوره مادده  له بۆنمونه. ت زمانیش نانه یی ته وه ته یی، نه گه ۆمهجیاوازی ک

ردوو  رانی هه ی ئاخوه نسی، ناوچه ڕه رانی فه ندی، ئاخوه رانی هۆه ی زمان ئاخوه ر چوار ناوچه  سه بته ده

  . رانی ئامانی ڵ ئاخوه گه  له  بروکسله  که که زمانه

  یه وشوه  به آه ندی ده یوه واوی په. رناچ آه دیسان ب تبینی ده ی مادده آه ره واوآه  ته دواده

تن و    ئه گه  ره چه مای بنه  بنه سه آان له ته سه ی ده وه  جیاآردنه وه" وه  ستته به رووی خۆی ده سه به

رس  ست هه به  مه  آه یه آان هه ته سه ر ده سه ك له ژدیه دیسان ر لره"  نییه) ب زه مه(  ئایینا وه ته نه

  وه چه  بنه  ناب بۆ هیچ آام له وه داته  لك ده آه  فیدرالیه  آه   ریه ، آارگیی و دادوه آانی قانوندانان ته سه ده

  چاوپۆشین له دانیشتوانیش به  .وه ڕته گه  بۆ دانیشتوان ده واته آه.  وه ڕته  و ئایینا بگه وه ته ز و نه گه ره

و    وه نه یبه ه ی دانیشتوان د رخ زۆرینه تاآانی دموآراسی هاوچه ره ی سه گوره و دین و ئایینزاو به وه ته نه

. دا ست ده ده ی له آه سته به تای فیدرالیزم مه ره  سه واته آه. نن آان داده ن و قانونه آه شكیل ده ت ته حكومه

 سیستمی  رك ده سه له.  ری خۆی تدایه آانییدا دژبه ڕسته ڕاشكاوی له  به آه  مادده لره

 و  چه  بنه  خۆی له وه شه ركی دیكه سه له "  آانی جوگرافی و دیرۆآیه راستیه" ر سه له) آگرتویی  یه(فیدرالی

ژین  ی عاقی سیاسیدا ده رچوهچوا ی له وانه ی ئه وه ك ئه وه. آا بان ده و ئایینا نه وه ته تن و نه ز و ئه گه ره

شكردنی   ناب دابه  گوتراوه ین آه ش بده و تبینیه آرێ ئه ده. بن رو نه ی سه وانه هیچ آامك له ر به سه

 دینیان  بوایه ده آه. مای دین ب ر بنه سه  ناب له گوتراوه ل نه ئاینا ب، وه...مای  ر بنه سه آان له ته سه ده

  .ق واتای دین بدا قاوده ب ده زه  مه رج نییه م مه  به وه گرته بیش ده زه  دین مه چونكه. تباب خس زه پش مه

وور ز

و

  وه  سیستمی فیدرالیه وخۆی به ندی راسته یوه آات په آان ده ته سه شكردنی ده  دێ باسی دابه آه  قانونه آه

و  ك له ویه  تكه پموایه.  یه  هه وه تی قانونه هو  ده ندی به یوه آان په ته سه شكردنی ده كو دابه ، به نییه

  وه ئه  آه یه  هه وه دموآراسی و قانونی مافداره ندی به یوه تی قانونیش په وه ده.  یه دا هه داڕشتنه

  .  وه بۆته ی نه تی عاق جگه وه ی ده ساه ٨٣ مژوی له

ت جیا  وه ی ده کانی دیکه  شوه  له وه کانییه ته سه ر س ده هه تی فیدرال به وه ری ده وهه خاکی جه

کی  ره کی سه ک رسایه ش وه مه ئه. تی کانیه ڕمه کانی هه ره  پکھنه ره وخۆی نونه نگی راسته ، ده وه کاته ده

.  ن دوو باهمان دوو ژوور یا ڕله کاندا په  فیدراله مو سیستمه هه له.  وه بینته تی قانونداندا ده سه  ده خۆی له

  واره تی قه رایه  نونه ی دیکه که ، باه که  فیدراله ته وه ک هاوتی ده کات وه تی دانیشتوان ده رایه باکیان نونه

  ره کی هه یه نی پیرانی ئامریکا نمونه نجومه ران و ئه نی نونه نجومه ئه. کا تی فیدرال ده وه کانی ده ره پکھنه



شکردنی  دابه  له و شوازه ئه.  یان دوباه که مانه ڕله  په کانی دیکه ش وته یه  و نمونه ئهر  سه ، له زیندوه

کی  یه ک کرده ماندا گرنتی فیدرالیزم وه رله ر دوو ژووری په سه  به وه رانییه ی نونه رگه ڵ له تی گه سه ده

  ی فیدرالیش نییه که  سیستمه  که یه راسی واهه وتی دموک شایانی باسه.  گۆردا نییه شبون له تدابه سه ده

ش هی  ، هی دیکه له رانی گه ژوورکیان هی نونه.  یه مانی هه رله چی دوو ژوری په  که لکو دیسنتراله به

  .ند ک شانشینی هۆه تی وه کانیه ره پارزگا پکھنه

واو   ته یه له سه و مه  خۆی له وه ستنهتی عياق بۆ قۆناخی گوا وه بردنی ده ڕوه  قانونی به رنجه جی سه

  .نترال ی سه ر وتکی ساده ک هه  وه ک ژووره  یه  و ه ک کۆمه نھا یه ی نیشتمانی ته ه کۆمه.  وه بوارده

ستووری  ده ی قانونی ناوبراو له موکورتییانه و که  یان ئه و تبینیانه  ند الیی له  ئایا تا چه یه وه دا ئه پرسیار لره

ی   گوره  عاقکی فیدرال؟ به  عاق ببته ی قانونیانه وه ، بۆ ئه وه کرته ی عاقیدا ده یی ئاینده میشه هه

ی   ماون بۆ دانانی پۆژه فته ک دوو هه ی چوار مانگ و یه نھا واده ته  61ی  می مادده که ی یه بگه

نو  مومژ له ته  ب کانی دیکه واوی پرسه و ته لیزم ب پرسی فیدرا ش ده ییه میشه  هه ستووره و ده ئه. ستوور ده

رسڤی پرسکی وا  ستی به به  ده یه و ماوه  ئایا ئه یه وه کی ئه ره وسا پرسیار سه قنوس بکا، ئه کانیدا ده مادده

  ب؟؟؟  نووسساز ده چاره

 


