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تايبةمتةنديةكانى بةريَوةبةرى قوتاخبانة
.بيَتطشتىرؤشنبرييةكىخاوةندةبيَت.1

.بيَتثةروةردادكةسيَكيدةبيَت.2

.قوتاخبانةدابابةتةكانىلةبابةتيةكلةكةماليةنىبةبيَتثسثؤروةهةبيَتتواناىبيَتكةسيَكدةبيَت.3

.سالَيَكضةندماوةىبؤسةركةوتووشيَوةيةكىبةكردبيَتوانةووتنةوةلةسةرراهيَنانىدةبيَت.4

كةوتوهةلَسوةذيرانةهةبيَتداهيَنانىتواناىوةوهةبيَتزانيارىدواىبةكةرانتواناىبيَتكةسيَكدةبيَت.5
.هةبيَتطوجناوىضارةسةرىدؤزينةوةىتواناىهةروةهاوةبكات
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.هةبيَتبةردةوامثةرةسةندنىوطؤرانبةباوةرىوخوازبيَتثيَشكةوتن.7



؟بةريَوةبةرى سةركةوتوو كىَ ية
بةرِيَوةبةرى سةركةوتوو و كارامة كةسيَكة كة لة رِاثةراندنى كارو ئةركةكانيدا 

كةسيَكى كارزان و ليَهاتوو و سةركةوتوو بيَت و بة ثىَ ى ياساو رِيَساكانى قوتاخبانة 
و بةسوود وةرطرتن لة توانا و ليَهاتوويى خؤى لة هونةرى بةرِيَوةبردندا بة باشرتين و 

.   جوانرتين شيَوة كارةكانى قوتاخبانة بةرِيَوة ببات و سةركةوتن بةدةست بهيَنيَت



:ئاستةنطةكاني كارطيَري
كؤمةلَطايةىئةووةسيستةمودةولَةتيثيَبةكارطيَريدامةزراوةيةكىهةربةريَوةبردنىيثيَبة

كةدةبيَتةوةزةمحةتيةككيَشوةضةندتووشيبةريَوةبردندةدريَتئةجنامتيَدابةريَوةبردنةكةىكة

:خوارةوةمانةىلةبريتني



:ئاستةنطةكاني كارطيَري
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.قوتاخبانةداناولةتاقيطةكانكةرةسةىوفيَركردنهؤكارىوثةلوكةلوميالكمامؤستاينةبوونى.6
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ثةيوةندىوتاكةكةسىبةرذةوةندىلةبةركارطيَريةكانداناوةندةلةسزاوثاداشتثيَوةرىبوونةوةىكالَ.01
.كؤمةآليةتى



.خويَندنثرؤسةىبؤودلَسؤزىشارةزاييليَهاتووىبنةماىلةسةربةريَوةبةرةكاننةبذاردنىهةلَ.11

مامؤستاكانخؤياننيَوانلةباشثةيوةنديةكىنةبوونىوخويَندنلةسيستةمىخيَراطؤرانكارى.21
.تراليةكيلةقوتابيانكارىوكةسومامؤستايانوة

ثابةندقوتاخبانةوثيَوةىريَساكانىياساولةدةبنياخيكةقوتابيانةىمامؤستاوئةوهةبوونى.31
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شيَوازةكاني  بةريَوةبردنى قوتاخبانةيى
مةبةست لةم شيَوازانة جؤراو جؤربوونى بةريَوةبةرايةتيةكانة لة قوتاخبانةكاندا بةو واتايةى هةر •

طرينط ئةوةية بتوانىَ لةطةل ,بةريَوةبةريَك فةلسةفةو سياسةتيَكي جياوازى هةية لة ثيشةكةيدا

ياريدةدةرى )ستافةكةيدا رِيَكةوتنيَكى باشي هةبيَت و طرينطى ثيَدراو بيَت كة ستافةكةى ثيَكهاتوون لة 

بةريَوةبةرو مامؤستاكان و قوتابيان و تويَذةرانى كؤمةآليةتى و نوسةران و كارطوزاران و  هةموو ئةندامانى 

كة هةموو ئةمانة ريَكخسنت و ئةرك و ( قوناخبانةكة هةريةكيان بة ثيَ ي ناونيشانى خؤيان

بةرثرسيارةتيان لة ئةستؤى بةريَوةبةرة كة هةريةكةو بة ثيَى ثسثؤرى خؤى كارةكة



ئةجنام دةدات زؤر جار سيفاتي بةريَوةبةر لة قوتاخبانةيةك بؤ قوتاخبانةيةكى تر جياوازة لة •
هةموو ئةوانةى كة بامسان كرد بؤمان دةردةكةويَت كة هةندىَ قوتاخبانة لة هةموو كاتيَكدا يةك 

شيَوازى بةريَوةبردن ثةيرِةو  ناكات كة ببيَتة شيَوازيَكى بنةرةتى و سيمايةكى تايبةتى ئةو 
قوتاخبانة بة ثيَضةواة لة هةندىَ قوتاخبانةكاندا بؤ هةميشة بة دريَذايي خزمةتى بةريَوةبةرةكة 
يةك شيَواز ثةيرةو دةكريَت كة دةبيَتة بنةماو سيمايةكى تايبةتى ئةو قوتاخبانةية بة شيَوةيةكى  

:طشتى دةتوانريَت شيَوازةكانى بةريَوةبردن دياري بكريَن بؤ سىَ جؤر



-:شيَوازةكاني  بةريَوةبردنى قوتاخبانةيى

(الديكتاتوريةاالدارة)ديكتاتؤرىبةريَوةبردني.1

(الدميقراطيةاالدارة)دميوكراتيبةريَوةبردنى.2

(الفوضويةاالدارة)طيَرةشيَويَنىبةريَوةبردنى.3



:بةرِيَوةبردنى ديكتاتؤرى

بة شيَوةيةك كة بةرثرسياريةتى تةنها بؤ يةك كةسة واتة ,ئةم جؤرة بةرِيَوةبردنة لة ئاستيَكى بةرزى بةريَوةبردن دةبينريَت •

بؤكؤمةليَك كةس نية مةبةست لة بةريَوةبةرى ديكتاتؤرى واتة تاك فةرمان رِةواية لة قوتاخبانةدا ليَرةدا بةريَوةبةرى 

قوتاخبانة ئةم شيَوازة ديكتاتؤرية دةكاتة سياسةتى خؤى لة بةريَوةبردندا كة هةموو ثالن و بةرنامةو ريَنمايي برِيارةكان لةو 

ريَطةوة ضارةسةر دةكات ياخود جيَ بة جيَ دةكات بةو مانايةى كة ثيَويستة مامؤستاكان ثيَوةى ثابةند بن و جىَ بةجىَ ى بكةن 

كة ئةمةش وا دةكات بة هيض شيَوةيةك ثةيوةندى دؤستايةتى وهاورِيَيةتى لة نيَوانيان دا بةدى نةكريَت  بة شيَوةيةكى طشتى 

:لةمانةى خوارةوةتايبةمتةنديةكانى ثيَكهاتووةدةتوانريَت بريو رِاى بةريَوةبةرى ديكتاتؤرى ياخود 



رى  نةكريَت  بة شيَوةيةكى طشتى دةتوانريَت بريو رِاى بةريَوةبةرى ديكتاتؤ
:لةمانةى خوارةوةتايبةمتةنديةكانى ثيَكهاتووةياخود 

بةنيةكارةكانيانبةرِيَوةبردنىتواناىوناكةنبةرثرسيارةتىبةهةستضينيَكنمامؤستايان.1

لةسةربرِيانبةردةوامىبةواباشرتةبؤيةثيشةكةيانلةنيةداهيَنانيانوةوباششيَوةيةكى

.بكريَنضاوديَرىوردىبةدةربكريَت

ثةروةردةوثرؤسةىكةلةئامرازانةىكةرستةورِيَطةوئةوهةمووبةدةداتزؤرطرينطيبةريَوةبةر.2

.دةكاتسةرثةرشتىخؤىتةنهاقوتاخبانةىناوكارةكانىهةموووةدةهيَنريَتبةكارفيَركردن



فةرمانبةرانمامؤستاوسةرخستنةثالَةثةستؤبؤبةكاردةهيَنيَتخؤىدةسةآلتىهيَزوو.3
.قوتاخبانةبةريَوةبردنىبؤ

بةوناكاوةلةزؤرجاركؤبوونةوةكةشىكؤدةبيَتةوةومامؤستاياندةستةىلةطةلَكةم.4
.رِادةطةيةننثىَرِيَنمايةكانيانوزانيارىخيَرايىبةوكورتى

خؤىلةالىكةدةكاتطفتوطؤمامؤستايانةئةولةطةلَتةنهابرِياردةركردنىبؤ.5
.متمانةنىجىَهةلَبذاردةو



.دةبةخشرىَثيَمافيَكيهةمووبةرِيَوةبردندةزانيَتوا.6

.ثةرستةخؤوويستخؤكةسيَكي.7

.دةكاتخؤىدةركردنىناوبانطبؤكارتةنها.8

.فةرمانبةرانىومامؤستايانلةطةلَتيذةتوندو.9

.دةسةثيَنيَتملىَزؤرةبةرِيَنماييةكانىبرِيارو-10•

.دةكاتفةرمانبةرانيومامؤستايانبةسةرسيخورى-11•



:بةريَوةبردنى دميوكراتي

هاوكارىبةكةستافةكةيةهةمووكردنىهاوبةشىشيَوةيبةبةريَوةبردنةجؤرةئةم•
ثيَشبةرِيَوةبةركةوادةكاتئةمةش.دةكريَتبةجيَجىَودةردةكريَتبرِيارةكانهةريةكةيان

قوتاخبانةكةىئةندامانىلةطةلَهةبيَترِادةربرِيينوطفتوطؤدةربكاتهةربرِياريَكئةوةى
هةموووبارودؤخةكانليَكؤلَينةوةىبؤباشدةريَكييارمةتىدةبيَتةئةمةشكة

كردنىدابةشلةسةركاريطةردةبيَتكةرِادةيةىئةوتاثيشةكةتايبةمتةنديةكانى
ديارنةكراونكارةكانوننيروونزؤرجاركةرِيَنماييةكانروونكردنةوةىوةبةرثرسيارةتيةكان

ئةندامانىنيَوانلةتيَنةطةيشنتليَكهؤىدةبيَتةنةبيَتكردنهاوكارىبةئةطةرئةمةش
كارمةندةكانىكةبداتةوةليَكاليةنانةئةوهةمووبةرِيَوةبةردةبيَتبؤيةستافةكة

.باشرتئةجنامىودةروونىئاراميكةهةيةبؤىبريكردنةوةيان



تايبةمتةنديةكانى  بةرِيَوةبةرى دميوكراتي

شيَوةىبةوبكاتخؤىثسثؤريةتىلةداهيَنانخؤىبةرثرسيارةتىىثيَيبةدةتوانىَمامؤستا.1
.بكاتبةجىَجىَكارةكانهةموودانراوبؤثالن

بةلَكوقوتاخبانةكةىناوكارةكانىكردنىبةجيَجىَلةنيةبةرثرستاكةدميوكراتىبةرِيَوةبةرى.2
خؤشةويستىرِيَزوثةيوةندىكةدةبينريَتطوزةرانخؤشطةورةوخيَزانيَكىوةكئةندامةكانىهةموو

بةيةوطشتىئاماجنيَكىكةودةدةنهةولَئامانجيةكهيَنانىبةدىبؤوهةيةدانيَوانيانلة
.دةزاننخؤيانمولَكى

جياوازىبةدانطرينطىوزانيارييانئاستىباشرتكردنىبؤقوتابيةكانلةهةريةكهاندانى.3
.كؤتاييانئةجناميلةسةردةبيَتكاريطةرىكةقوتابيانئارةزووىحةزوووتاكايةتى



تايبةمتةنديةكانى  بةرِيَوةبةرى دميوكراتي
دميوكراتىبةريضوةبردنىضونكةقوتاخبانةكةيانبةرنامةىوسياسةتكردنىديارىلةستافةكةىبةردةوامىبةشداريكردنيَكي.4

ىبةرزكردنةوةقوتاخبانةكةوسستةمىبؤبرِةخسيَنيَتزياتربواريَكيوادةكاتكةئةمةشهةيةجؤراوجؤرةكانتوانابةثيَويستى
.كارةكانسةركةوتنىوهاوكارىطيانى

هةستزياتروةثيشةكةىبؤهةبيَتزياترىحةزيَكيكارمةندةكانلةكةهةريةكئةوةيةدميوكراتيبةرِيَوةبةرىسةرةكيئاماجني.5
هةريةكنيَوانلةمرؤييةكانثةيوةندييةلةطةشةثيَدانيدةبيَتبرييتئةمةشئةجنامىكارةكانىبةريَوةبردنىلةبكاتئارامىبة
.كارمةندةكانلة

هةموونيَوانلةبطوجنيَتكةبيَتشيَوةيةكبةكارةكانكردنىبةجيَجيَوبرِياردانلةكاتىقوتاخبانةبارودؤخيطرتنىلةبةرضاو.6
ورابثةريَنيَتكارةكانىدةتوانيَتخؤىبةرثرسيارةتةكةىيثيَبةستافةكةئةندامانىلةهةريةكيَكضونكةقوتاخبانةكةستايف

.بيَنيَتبةدةستلةئةركةكةىزياترسةركةوتنى

.قوتابيانومامؤستايانلةهةريةكبريكردنةوةىكردنىفراوانبؤباشهاندةريَكيدةبيَتةبةرِيِوةبردندالةبووندميوكرانىكةشى.7



تايبةمتةنديةكانى  بةرِيَوةبةرى دميوكراتي
رووىلةكؤمةآليةتيةبوونةوةريَكيمرؤظكةئةوةىيثيَبةباشةهؤكاريَكىهاندةروكةكردنثاداشتسياسةتىبةكارهيَنانى.8

.دةداتئةجنامكارةكانباشرتبةوةدةروونىوسايكؤلؤجي

ببيَتةهةميشةستافةكةىنيَوانناخؤشيهةلَويَستىبوونىدروستلةكاتىهةولَدةداتكاتزؤربةىدميوكراتيبةرِيَوةبةرى.9
.كيَشةكةضارةسةركردنىبؤباشمنوونةيةكي

دةبيَتطةيشنتلةيةكبنةماىلةسةركؤمةلَطاكةىثةيوةندىلةطةلَكارمةندةكانىوخؤىثةيوةندىدميوكراتىبةرِيَوةبةرى.01
.بكريَتبةدىزياترضاآلكيوادةكاتئةمةشكة

لةوةثشكنيينهةيةوهةلَةكردنىئةطةرىمرؤظيَكهةموووئاساييةدياردةيةكيهةلَةكردندادميوكراتيبةريَوةبردنىلة.11
.نةكاتبرينداركارمةندةكانهةستىتاكونادريَتئةجنامناكاو

.نةكةنجياوازىبةهةستهيضيانكةمامؤستاكانلةهةريةكيَكلةطةلَكردنىكةوتوهةلَسلةهاوسةنطىرِةضاوكردنى.21


