
ل  سه  ئی مهوپایی  ئۆر کارشناسا ، با بزانم یۆ جهرما  گه باسو فدرالیسمی   نه و ئمه نتقه ئارۆ مه
  رو تاققاتی جه ڕابه  وو علومی سیاسیئولۆف پترسۆن پرۆفسۆر(تۆۆ چش ماچۆ،  چی بابه

  نه فدرالیسمیه  کتبو  جه) نه سۆیده   گای  جه ت و بازرگانی و کۆمه نعه نی ئاموزشی سه نجمه ئه
 :رۆ  باس که پی جۆرهل  سه رو ئی مه سه

  فدرالیسم 
  نه ییه  پارچه  فره  جه ک پاره یه

ینو   به ینی جه  فرموی به ب پسه غه  ئه ر شناساوه ، ال کشوهت یاله ئه  قانه فدراسیۆن یا  له
مریکای، ئامان، سویس  کا ئه رته یۆ گ ته یاله ئه.  تاریف کریۆروی  کشوه تاکه تا ال را تی کشوه کیه یه

لیم فدرالیسمی  ئا  که.  ئامایا  فدراڵ ساخته  به ره ی کشوه و  کانادا و ئۆسترالیا نمۆنن په
ی  وی میانه چو  پسهتی یاله تی ئه کیه  یه مۆدلوو ئانا تۆۆسیه  رۆ که کهخش  نه   فکریه یانه ره جه
   .رۆ  کهری  کشوه سنترالیزمو تاکهرا و    شلو کشوهینو یۆ گرتوو  به جه
  یل به  مه ڕ گرفتا که پهتوی   فدراسیۆن عباره  مرمانۆ که  عمومیه رده ر چسۆۆ ئی دیاری که هه

تی  کیه رو یه ی باس سه جا پۆۆکه. ن نه یش چه بیه) دسنترالیزم(وۆۆ ی تا وه بیه) سنتالیزم(گلرۆۆ
  هون رونی یۆ چا  بۆحرانی ده که باسه.  نه رنجیه  یاگ سهشارمانای   ئه وه  کرده تا و به یاله ئه

ر   سه وه مه ه ندی ئا قه تمه یی و تایبه  لوۆۆ چند گونه  جه. رۆوه  شی که رسازیه کراتیا کشوهدیمۆ
  ی چرو بنگا سیاسیه  یۆ بیه رپاسه هامشانی و ههی  په چۆۆ الیچۆۆ ما و رو چه  ویا مدۆ وه به
  .الش کریۆ ته  هریکیان شه
رمولوی ف. کا  یۆگرته ته یاله ئهو  و تایبتیه  شۆعاره ماچۆ  پسه، نه ییه  پارچه  فره  جه ک پاره یه

ئوی  و ئ شۆعاره. ن ههئوی  و ئ نده  ئایهتی ره ی قانونی بنه  پشنیاری په پشنویسو  جه یچه چیمنه
   . نه ییه  پاچه فره  ی جه یۆ گرته  ی مشیۆ بۆ به که  پاو پشنیاره به

ر ویرو فدراسیۆنی و  تیته  بتاوا تایبه ن که یه انهر چ ته وه)  یچه وه رچند پته هه(   فموله ئی دوه
گوی  ر کۆمه و هه  نمونه  کریۆ پسه نه ییه  پارچه  فره ی جه  بیه ک پاره یه. ر فدرالیزمی وزا به

یای  سازمان ئیداری و قانون هۆرسوڕ بهسا   که اکه ت  فره  یۆ گرتوا جه ری، که ش که ماشه ته
ن،  س نیه  که  تاکه نه  ڕاسیه  جه  یۆ گرتانه ته یاله  ئه  جه تیه ڕه ی بنه نه وه م ته به.  ریکیوه شه
 یۆ .گایا  کۆمه گو جه  یان کۆمهفدراسۆن. قن نته  و یا مه وێ ر به وێ سه مه ه  قه که به

وێ بتاوا مافو وێ بیار دایشا پارزنا  مه ه نی قه  چه  که نه ئا لکردوو  که وه ئهتی  یاله هی ئ گرته
  . شاای هرد ر که ریکی به  شه  به ادای و قانون بیار ره  چرو پوه انیچ بالنهم م زه و هه

م  و فدرالیزمی و هه رهم فک  هه ، که جمای ئی کتبیه ره نۆخت ئه  بهرۆ   که  که تینه ڕه ئی مانا بنه
 بتاوم  یه ی ئانه م په به . رۆوه  شی که نه رۆیهئاتی دل دیمۆکراتیا  یاله ی ئه تو یۆ گرته واقعیه

ن   فدراسیۆن گاهه ولیم فدرالیزمی  که بزانم که  یه ئانهرم  مشیۆ  ر که  به  باسو ڕۆی  جه ره سه
   .ن  ههندچشا خوشاوه ژمارو مان  ر پاسه یا و هه  کار مه  به  مان جیاکارنه جه
        سی م ده هه
تی  یهک  یه  کریۆ به  ی التینی، کهfoedusلیم  رو که سه رۆوه تو وش به ره لیم فدرالیسمی بنه که

  . مانا کریۆ یماننامه یا په
، ) ازاوهب( تو وشا پارزنا مایه ت و ته ه هۆوی یه نی ئانه  چه  بینا، که یمانوه رێ په رابه ن به الیه
  .تو وش بۆش مامیه ت و ته  ئادیچ هۆویه را، که ش که تیو وه کیه یه

ری  خۆیی و ڕابه ربه  سه ش کریا جه  وه موی ئازادانه  فدرالیسم یان سیسته تینه ڕه چی مانا بنه
  .ی ریکانه شه



ی   شوه  تا گیر و گرفت به یه رو ئانه  سهای مهک  فه ه ر  و ته ره یۆنرم  رتوه  شه نه که یماننامه په
  . راوه  که ندانه  و قانونمه ئاشتیانه

  یه رده ش که تی وه کیه  ئی ویرو یه رۆ که  که الزار ئاماژه ژناسی ئیسرائیلی دانیل ئه گا ئه کۆمه
و  که بیله  قه ه داستانو دوانز ، جه کانه  کۆنه نوشته  ی سیاسی، جه ساسو ئخالقی و  متمانه رو ئه سه

  . ئامان نه ئیسرائیلیه
ن  نجمه  ئه ریکیانه  شه نستیتوه  با و چرو قانونا و ئه ره  پوه ردم جۆراوجۆرێ متاوا  مه ه کۆمه
  .را ش که وه
  مۆکراسی د

و  ر دمۆکراسیو گنۆ شۆنه  هه نه  نیه رته لی شه وه. م دمۆکراسیوا تیچ هه یاله روی ئه کشوه
 مانا کریۆ،  نه یه ی و یۆ بیه  ترما سنترالیزه ر دمۆکراسی جه گه ئه. تی یاله ری ئه کشوهمۆدلی 

رێ نا دمۆکرات  ت کشوه به ئه.  و فدرالیسمی موه نی ئیده ت چه حمه  زه ویی قۆۆمی به ربه سه
رت  شه ر یۆ ئا هگ م ئه به.  انهنمون یۆ چا وی  ، شۆره نام فدراتیوێ بین  به  کهن وجودشا بیه

ی، مشیۆ  که ساسیه  ئه قانونه) رف حه( نیا پیت  ته ، نه که تینه قه ره  هه هری  ڕابه  قابه که  بنیۆره
ری  کشوه .ن فدراسیۆنو مشیۆ دیمۆکراسیو بۆ تمه  حه ئانه ،تی یاله ری ئه و مۆدلی کشوه گنۆ شۆنه

  نه تیه یاله ی ئه ر زو بیار دای کشوه رکه  مه جه.  دی گی منه نده نمایه) دوبل(  دوانه تی به یاله ئه
نیا  تی ته یاله روی ئه کشوه. تیا ندێ هام وه م نمایه ن و هه تا هه یاله ندێ ئه م نمایه هه
ری  کار کهندوی   نمایه ر پاسه کو هه رمانۆ  به ی ناوچوی مه  وێ بیه ر به  سه ندازوی گرنگ جه ئه

  و ،ساسی ڕکش وزۆ  قانونوی ئه زموی که رو نه تی سه یاله روی ئه  کشوه ر پاسه هه. دمۆکراسیا
  ،رزیۆره  سازمانیا مه  جۆرا و جۆره ینو ڕاده ی گرفتا به رده  که وه ی ئه  فۆرموی حقۆقی په نۆۆعه

روی  کا کشوه  دمۆکراتیه رجه تی مشیۆ مه یاله روی ئه  کشوه ش میاونۆ کهو و  نۆبه  به  کهچوو 
 . پاو پرنسیبو فدرالی سازمان دریۆ  گرد دمۆکراسیو به م پویست نیا که به . گا بارۆ قانونی به

  ویوی ر به  کریۆ واچی سه را، که  کشوه ی یکانه کا نمونن په رینه  سه ره سود و باقی کشوه
رو  تی، سه یاله ری ئه کا کشوه رجه ه چی م ن، که ساشا هه  ئه ره په   فرهن ته  نسبه) شاری(کۆمۆنی

تو  سه  و دهرۆ  کهڕاس و ڕسشساسی   مشیۆ قانونوی ئهکا  وێ ناوچه ر به مافو سه   که یه ئانه
   .کار نمارا یشا بۆ به قانون نویسه

ردمی  ری مه رو دل ئاخنو ڕابه  سه  مدۆ که تی ئاشکرا نیشانه یاله ری ئه رزیابی مۆدلو کشوه ئه
 ( پارچهک   دمۆکراسیوی  یه  کریۆ به  که یه ئانهن گیرێ  الیه. ن اشت جۆراو جۆرێ ههرد به

  ،تی یاله ری ئه  چی کشوه که . ره ال فدرایه د گۆمانیۆۆ مدیا ڕا حه  به ری به نامش به) مۆنۆلیت
  .تیۆۆ کیه  یه   نزیکا به ، کریۆ رجموی دمۆکراسی پلۆرالیانه ر ته گه ئه

تی سیاسی  سه  ده یش ملۆ که چاگۆۆ په) مۆنۆلیت(  ک پارچانه  یه  دمۆکراسیه یاواییه هن ئا ئه
ی  نمونه.  ی  چرو کۆنترۆی دمۆکراسیانه ، گنۆنه ته به ک نۆختۆۆ مزیۆ و، ئه  یه گای جه کۆمه
موی و  ب هره  دیم پسه قهگای  کۆمه. یا رانسه ی شۆڕشو فه رده  که رجمه  ته ش دمۆکاسیانه کۆنه

ر  یی په وه ته نوی نه نجمه  ئه سی وڕا ب و یاگش به  که تی تاکه سه ده  .شۆۆ ب کانه شا پۆپه
ری  رو ڕابهکو چ  به ب هیچ،فاڕیا زی نه رکه تی مه تو حکومه سه م ده به.  کریابوه
ری   ڕابه تی جه نایی حکومهوا  ته نه چگه.  بکریا یچر تهم حکه مه  نه یه ) Jakobin(یاکۆبین
 درۆسی   به نه یو چگه رده فدرای که. رۆ هکارایی دمۆکراسی  دیاری ک  ن که  هه نه گایه کۆمه
ت وزۆ  حمه  زه بۆ تا یه ی ئانه نیا په  ته رێ، که هت  تیک گۆالنه بهی  که ره ی کشوه رده  کهورد   نه پسه
  . نه یهت که مله ی مه رده ڵ کهکۆنترۆ  زی جه رکه تی مه رو حکومه وه



زی کاران و ئینا چرو  رکه تی مه سه  ده  که یه نیا پانه تهیاوایی دمۆکراسی  نه  ئه پلۆرالیانه
 باقی  ن که  هه هی  پانه بینیا  وه ئه  ر پاسه دمۆکراسی ههالشۆۆ . بۆ  ڕازی مه نه ردمیه کۆنترۆو مه

وو  ته تو و نه نیا حکومه  ته نه  ڕاسیه کراسی مۆنۆلۆتیکی جه دمۆ.نی سازمان مدریۆ چهگای  کۆمه
ینو   به  جه رۆ که  داوا که ر پاسه چی دمۆکراسی پلۆرالی هه که. کا ره ساش گه  که  ژمارو تاکه جه
تیا،  کیه  یه  وێ  پسه ر به نیستیتوی و تاقم سه  چندین ئه نه تیه  و حکومه کانه سه  که تاکه

گوی  کۆمه. وجودشا بۆ ) mass media(یا ، دانشگایا و مدیا کۆمه) کارخانا(ریکا هکلیسایا، ش
گوی بازی،  ی کۆمه ی بیه رجا په نی، مه ده گای مه  سازمان دریا، یا کۆمه ندی پسه شاروه

ی  رده  کهری  وێ ڕابه  به ی، که قه نته ساسو مه رو ئه  بنیا نریا سه ووی ر به سه. دینامیکی و ئازادی
و دمۆکراسی  ره زه  پاو نه رۆ، به ت پدا که ققه للی حه حه  ئۆتۆنۆمی مه به و یا  نه یاگ جه

  .ردمی ری مه ی ڕابه رده ی قوۆۆ که  په نه رمانوه  هه ی شوه پلۆرالیانه
  پلۆرالیسم

  نه  ڕاسیه الیسم جه پلۆر  که یه رو ئانه  سهچی که، یی چووا  پلۆرالیسم یان چند گونه  که ئانه
  .ن رجم جۆراو جۆرێ هه چندین تها، چش

 رو ماناو پلۆرالیزمی سه  نه مریکایه یخو فدرالیسمو ئه تار  جه  کهن رده  که ش ئاماژهر  زه هل ئهدانیل 
  .ن شا بیهستی ههراوجۆرێ تابیرێ جۆ
 بو وشا زهه  مه  بتاوا ئازادانه  ب که یه ی ئانه مریکای، په ی  ئه  پهین کۆلۆنیالیستا وه لوای ئه

رو   سهاک کوکارهی  گرته ره  پا ئه  جه)سمو ڕه(سورو  داراو دهی پنسیلوانیا  پۆۆکه. را ڕاوه به
  . بژیوا ره  تاون پوه ڕێ جیاوازوه  باوه ردم به مه.  یا) نه الیه دوه( ر راوه  و وهیمام رانسوی ته توله
   دلئاخنی ئابوریش به ر به ته نوی فره  دیمه پلۆرالیزم نه نیۆیۆرکیه   شاروی بازرگانی پسه جه
   . بره ت نریا ڕه  بنه  بهئازادی بازاری  ، جگه وشۆۆ  بهگرت
پا ی  رده ش که گا وه ، کۆمه نه ته ماساچوس ت جه  تایبه مریکایۆۆ، به رزیاو ئه راوندو وه  سه جه
سازمان   یۆترینی  جیا جه و ڕو وشاوه  باوه ر و ویرکام به  هه،ازێس جیاو  ده تاقم و  که ب ره باره
  .بدریا
ژادی،  ی نه رده جیا که وه رو ئه خت گیریش سه  سه ی ویرجینیا، به ی نمونه ت وارین، په یاله ئه

  .رد گی که نده دیمو تاریکو پلۆرالیزمیش نمایه
  هامکاریرو ر سه ته ی، فره ی نمونه  په   ئۆهایۆوه هب،  نه رئاوای میانه  وه  جه سازی هت تاز یاله ئه

 دل   ییه  چند گونه ییه  ناوچه  وێ ربه  ئا سهنی و نجمه  ژیوای ئه  چگه.ش کری ی وه ئازادانه
  . ب رده نگ ئامیزی که  ڕه  پلۆرالیزمیش رداشت جه به ئاخنو
  .س ش به ره که یزمی چه پلۆرال  جهسی  که  تاکه و ڕۆشنینی کالیفۆرنیای دیدیوی دیاری چه

  
  یی  خۆیی ناوچه ر به سه
یی  خۆیی ناوچه ربه سه. نیو بۆ  پوه نه یی و فدرایزمیه خۆیی ناوچه ربه ینو سه  مابهکش نیا ره گه

روی   کشوه  جه ر پاسه  دی و هه  بنه نه سیچه ک ده وی یهری و کشوه  چوارچوه کریۆ جه
یی پا   خۆیی ناوچه ر به  سه. کریۆوه) حدود مه(ال نگه کا ته  خۆیی کۆمۆنه ر به ه کریۆ س نه هچتی یاله ئه

تانو  ره ت و ده سه و دهی دیمۆکراتیک هۆر چنیا  شوه ک به  کۆمۆنه نه روه  کشوه  جه  که مانانه
رو  وپای سهو شۆراو ئۆر یان نامه  پاو به به . گا بارا کاشا به نده  خواست شاروه ن که یشا هه ئانه
 شووی  ن پۆۆ، مشیۆ کۆمۆن به سه یچ وش به سودچانیشا  یی، که  خۆیی ناوچه ر به سه

 باسوی ڕۆشن  به .ک هۆر گرا ی که ر وه  خۆیوی وه ر به  مافو سه دمۆکراتیک سازمان دریا و جه
قق، پارز  ای، ئختیاراتی دهتی پارزن ره  مشیۆ قانونی بنه ییه  ناوچه  خۆوه ر به ئا سه ،ر و نزیکته



) یۆمی قه( سی ره ر په رو سه راوه ، پارز وه رده س ویه ری ده ، ڕابه یه رده ش که ی ئا کۆمۆنی به په
  . پارزیای حقۆقی بینا بنیۆ ر پاسه م کاری و هه وانایی ئابوری، مافو هه ری، ته کشوه
  ر فره  هه نه  پراکتیکه  جه ییه خۆ ناوچه ر به  ئا سه  مدۆ که رو ئۆروپاو ئارۆی نیشانه رنجو سه سه

ک داراو   کۆمۆنه  چاگه ، که)باکور(کا راوندیه  سه ن، پسه نه سش چه ک ده رێ یه کشوه. جۆراوجۆرا
ن  ی هه رانسه  ئینگلیس و فه سچ پسه ک ده رێ یه  چی کشوه که. ن خۆیی تارخیه ربه مافوی سه

  وخۆ وش بیاونۆنه  متاوۆ ڕاسه ت چاگه ال کریانۆۆ و حکومه نگه کا ته ۆمۆنهخۆیی ک ربه  سه  چاگه که
   .کا رونی کۆمۆنه  ده رمانا هه
ینو  رجو به ل و مه  هه  جه نه  گرد چویه یی وه هخۆیی ناوچ ربه  سه تیانه یاله  ئه ره  کشوه جه

ش  ی وه  بیه  قه نته مه رو  سه ته یاله ئه  سازمانی فدرای به. دیاری کریۆ  کانه ته یاله کا و ئه کۆمۆنه
 یاساو  چی که  .سوی با مدۆ  ده شاوهیایت کر مانه قانونی زه پاو  بهتی  سه  ڕاو ده ، جهکریاکاش

  ره  کشوه ی جه پۆۆکه. زی رکه  مهت  حکومه  نه ت منیاشاره یاله هب ئ غه ئهکا   کۆمۆنههۆرسوڕیای
و    بۆنه کهرا   که یه و ئانهک شکات  کۆمۆنه ، که  بلژیک و کانادانه  جه ، پسه ۆرۆ تیانه م وه یاله ئه

  .   وزین ال کاوه ته یاله قازانجو ئه
  ی رده  که دسنترالیزه

 چی و میزانو دسنترالیزه ندازه لی ئه  بۆ، وه مام سنترالیزه تاوۆ ته تی مه یاله روی ئه کشوهت  به ئه
  ). راوجۆراجۆ( فاڕیۆ  فره
   به  که ئانهی   جا پۆۆکه.نترالزێ با دس نه  پراکتیکه سچ متاوا جه ک ده رێ یه  کشوه رپاسه هه

شووی    به. ڕۆشنی  دورا جه  فرهبۆ چ ی رده نترای کهو دس مانا  به  ڕاوه ر جه هه ،ی رده فدرای که
ش  پیمانو وه  ره وهپ سنترالیزم و دسنترالیزم، یان   یاواییه نه  ئه  ئی دوه  واچی که کریۆ گردی 

  کت بۆ جه ره ر گه گه ندا ئه  ئه. مرمانۆ کاره وه مه ه تی ملو قه تو حکومه سه  میزانو ده را که که
،   سادێ که لیله ر پی ده خت بۆ، هه  سه ری متاوۆ  فره رو سنترالیزمی قس که ر سه نزیکۆۆ و ڕۆشنته

تین و  تی ڕواه سه  ده نزور جه جار جار مه.  گیریۆ ندازه  شوێ جۆراوجۆرێ ئه  بهت کریۆ سه ده
  نه ی ئیمکاناتیه  دارا بیه ت کریۆ جه سه ده. تینیا قه ره س لووی هه  ماناو ده جارجاریچ به

ی و  رتهوانایی مایات گ نی ته  چه  که یه رو ئانه  م سه نه  چگه که رسه په.  گیریۆ ندازه ئه
  . رۆ ش که  دابه  کانه کا و کؤمۆنه ری و ناوچه راسه ی سه ینو بانه وش به)  بودجه( تی مای سه ده

و )  دل دای نه ئه(ی  میزانو سنترالیزه  دیارا که رچی بۆ ئانه  گیری هه ندازه و ئه شوه
و  سه ینو تاقم و ده  به م جه  و هه انهتی یاله  ئه ره ینو کشوه  به م جه ، هه)ر دای ئۆۆ به(ی دسنترالیزه

  . فاڕیۆ ، فره سانه ک ده  یه ره کشوه
  ک ئۆتۆمات دسنترالیزن و جه تیه یاله  ئه ره  کشوه  بزانۆ که ر یۆ پاسه گه ن، ئه ه ی هه جا پۆۆکه

درای سازمان رو ئامانی ف ی کشوه ی نمونه په. ن شا هه شوی گؤالنه نیا به زی ته رکه تی مه سه ده
ش پدا  توی گۆۆره سه  ده  ورده  ورده نه گایه  ئابوری کۆمه زی جه رکه تی مه چی حکومه دریان، که

   . ردنه  که ی لژه  دسنترالیزه م یاگش به م که  و کهن رده که
  سابسیدی

   و به نه ۆروپایهکا ئ تیه یه  کۆمه  باسه جه) سگرۆیی  یاردی دای ـ ده(  یاوایی سابسیدی نه ئه
  .رۆۆ  م وه نه تی ئۆروپایه کیه و یه نده رو ئایه  باسا سه جهت  تایبه

  ماستریخی جهو  یماننامه  په جه. تی مانا کریۆ لیم پرنسیبو نزیکایه  که ب به غه سابسیدی ئه
  "گیریاندا   شاروه تا کریۆ نزیک به بیارێ مشیۆ، هه "   دیاری کریان که نه یه1992و  ساه
 ورد  تی پاسه  پرنسیبو نزیکایه ئوی ساسی ئ ی قانونی ئه دماڕۆی پهو   پشنیارو کۆنگره جه

  ندازه نیا تا ئا یاگ و پا ئه تهریو   سه چارهمشیۆ ئوی  ئتی  کیه  یه  که ) مدریۆ رحه شه(کریۆوه



  ره   کشوه  کافی و شایان، بهی ندازه  ئه به  ریه سه  ئامانجو ئا چاره  بهی یاوا  که  رۆ  دیاری که
گنۆ و ن   ڕک نه نه لیه حه  یی و یا مه قه نته   یا مه نه زیه رکه و مه  بانه  جه  چهنداما وشا ئه
کاش   ئامانجه به، یاوای   دیاری کریایه  ره سه ئا چارهیی و یا تاسیراتو  روه وهو   بۆنه رۆۆ، و به وه
    .ر بۆ خاسته) ئو ئ(هن یه که تیه کیه و یه  بانه جه
 پاو وش تا ڕادو ناسکۆۆ کری   مانوی به  کریۆ به  سابسیدی ئیشاره  به نه  باسه ختو جه وه

 کار  ی به ی ویری عمومی دسنترالیزه پهم مانوێ   هه ر پسه لیم زیاته ئی که.   کریۆ ئیشاره
 نمونو .م کریان سه  هه نه و سودیه)tradition(ورس  ده  زوۆۆن جه رپاسه  هه یاواییه نه  ئی ئه.ماریۆ
رو  نه بازو پرنسیبش سه ـه1974و  ساه کاری ئۆستانی سودی جه و ئاماده  کؤمیته  که نه ئانه
" ردێ، چانیشا یۆشا واچ   فرمول که تی و کؤمۆنانه ینو حکومه  به ی جه رده ش که رمان به هه
  ر چانیشا که رزته ری به  بیارده)تح سه(ی  بانه بۆ جه زم نیا مهر ال گه ئه)  زیفه وه(  رمانه هه

  ." رۆ بنرۆره شا موه نه و خۆ په  ڕاسه که بیاره
   جهئی ویره.  نه تیچش هه  دل ئاخنی تایبه ی به  مانوه)سابسیدی(ی رده سگیری که م ده به

  . نه ش هه اسینهی دلر یاگیوه   کانه تی کلیساو کاتولیکه یه ئاموزشی کۆمه
 گۆۆرێ   که یه ی ئانه کان گؤالن په یه.  گیری شت ی، یاردی، په  التین یان فریا کۆۆته سگیری به ده

  نه  ئانه که تیه ڕه  بنه ویره. تی بدریا سگیری کریا و یارمه  ده ن که یشا هه  مافو ئانه نه با و بیاوا په
  گای، پسه  گؤالنا کۆمه سو گروپه  ده  مشیۆ به،ۆ کری ندا که گای تا ئا حه  گرفت کؤمه که

تی ئخالقی  سولیه مه.  )رێ کریا سه چاره(کا کریاوه نه نجمه  هامساکا و ئه ی، گروپه واده خانه
تاواش   نه  یاگنه  جه کانه  ئا یه  که یه  ئانهدمای.  ر گیریۆره  قؤرسی پاش سه هی ب واده خانه
خشو   ڕو به نه که دؤکتترینه .ن رده  گه گرۆ رکیه ر ئا ئه رته نوی سهرۆ، سازما کش که رمانه هه

  . رین بۆ کو مشیۆ دماته م ئاترناتیو بۆ به که بۆ یه ت مه حکومه:  موچنۆ تی وش پی جۆره حکومه
و ویرو   ئارده  یاگه  به ری پسه ری فدرای کشوه و ڕابه  شوه نه  باسا دل ئامانیه جه
 کار   به نه سایچه ک ده  یه ره  کشوه  کریۆ جه  ئی پرنسیبه.ما رو چه دریان وه) بسیدیسا(سگیری ده

چی   که. سگیری بنریۆره  ده  بروزو جه للی کریۆ به حه ی مه روه خۆووی وه ر به سه. گیریۆ
یان  ر به تهر خاس ی ته وه ش للی به حه ی مه رده ری که ڕابهرۆ،، فدرالیسم و وێ  وه ش مه که وانه پچه

   . ی سابسید کریا تا به
  جه(ی م بیه که  مافو یه گاو کاتولیکانه پرنسیبو سابسیدی پسه تی دانشو کؤمه ڕه ی بنه ره زه   نه جه
  ققو ئا فکریه وی ده رده  کار به  پاو به به  . کریان  فرمولهقق   ده وارینا سازمانه) ی ۆۆ بیه وه ئه
و  تو بانه سه ده.  نی سابسیدی موه مامی چه  ته و ئامانیچ  بهکریۆ واچی فدرالیسم مه
  .را ته  فره ر فره کا هه ته یاله تو ئه سه تو ده  نسبه ی به که تیه کیه یه
  

  )  ئابوری/رانی  گۆزه(  ئکۆنۆمیفدرالیزمی
ریشا  ان کارگهما، چون ئ رو چه سیاسیا وزۆ وه)  سسه مؤئه( نستیتوه ئهفؤرمو  رانی تئۆری گؤزه

  سه  بریاری ده  خاس بزانیۆ کریۆ به  به نداوه نی چوو ال بو شاروه  چه ن که  هه یه رو ئانه سه
 باس  نه یه  fiscal federaismتی چرو نیشان  سه  دهی رده ش که و به ل شاویه سه مه .می جه
تی نیازێ و داواکاری جیا  که مله کا مه ره جۆراوجۆ شه ردمو به  مه  که نه ی پاسنه ی لواکه په. کریۆ

  .ن کارشا هه
ی  رده  که م سنترالیزه ی و هه رده  که م دسنترالیزه  هه  کشا که یه ی ئانه  په نجه ران ناس په گؤزه
لیا و  حه  مه زوه نی ئاره ی چه  ڕک کۆۆته  دسنترالیزه.نشا یب وشا و خاسی وشا هه عه



 یه ی ئانه  په سنترالیزه. رۆ ش که کا وه کانه ینو یه  به ت قابه ڕهی  رۆۆ و ڕا په ا مارۆ وهیی قه نته مه
  .  الزماری م که راهه ری فه ی گردو کشوه میا په  جه سه  ده رمانه  بتاوی داواکاریا قازانجو هه  که

ر  ڕ به ی زه ی په رده بوڵ که رک قه رجی و ئه رو خه بیار سه   که نه تی ئانه ره پرنسیبوی بنه
 یۆ گرتا ئی  ره و کشوه  فره نه  پراکتیکه م جه به.  بۆ نه ک بانه  یه مشیۆ جه)  finance(ی ئارده

   ورده  بایسو ورده ب بۆ به غه  ئه نه یه رده بوڵ که رک قه تو ئه زعیه  وه نا ڕۆشنی جه.  ماڕا قانونیه
  .ی  بیه سنترالیزه

زی پاڵ منیۆۆ پۆۆ،  رکه تی مه و قازانجو حکومه ڕوه رانی و گؤزه م نۆخت قۆرسه م که  که رایشو که گه
 نام پۆپیتزی   وێ و به ی گرتنه)  Popitz (  نام پۆپیتز ران ناسوی ئامانیش به نام گؤزه
   .نام بریۆ

  
   هامکاری دیمۆکراتیانه

 نام هامکاری  ری که رابه شوازی  تی جه  گونوی تایبه ری کریۆ پسه تیوی کشوه کیه یه
ی تا  ر ه تی کشو کیه نی یه  چه ن که  ههچ چی سیستم که. ما رو چه ر وزیۆ وه ش گنۆ سه دیمۆکراتیانه

   نیا که یه  نیازشا پانهم هب ،یی ری چند گونه  ڕابه  شوه ن، پسه یشا ههند  نزیک خیشاوه دویار
  . ۆۆ بینی باوهومین رزه  سه به 

. رۆۆ ندین م وه راکه تنیکیۆۆ په  باری ئه  جه  که گایانه  کۆمهر چا تها زی ری دیمۆکراتیانههامکا
  .ش پک م  دوێ به  جه  سازمان دریایه ئی مۆدله

 ئیدئۆلۆژیوی  ر به ی و یا سه وه ته بی، زوانی، نه زهه رو مه  سه ی شاوی  شوه  به که ردمه م مه که یه
  . سازمان مدریۆ

  ی بازو چوا، پسه دهر ش که رو به سهیی  سه ی ده  جۆرو ڕک کۆۆته مالنه شا رێ ئی به م ڕابه دوهه
  . و کۆلتوریسا دره مه

 consociational(  کۆنسۆسیاشۆناڵ دمۆکراسی  به ڵ ناس ئی مۆدلشه  کۆمهی ئارند لیژفارت
democracy (به ش ته رو وه ر سه ئاد زیاته. ن رده نامهۆلهنو و ه  یانو  هه کا ده ندی تا سا

  ئی مۆدله.   ب رده ی که  کالۆۆ بیه سش به  ده  ئی مۆدله مانو که ختو زه وهیان ، ی لوان1960
وینیستا، سوسیالیستا و  ژیوای کاتۆلیکا، کا ره  پوه  فۆرموی جه  پسه نه یشه شه مو گه رده  سه جه

ب لیبرا.  
ک  که کۆه. ما رو چه یوی یونانی بارۆ وه )tempel(  مزگی  پسه  ژیوایه ره یۆ متاوۆ ئی پوه

پهسیمبۆل شاوه  رکام به ردمی جیاکاری، هه ی گرۆ مه نیچ  که و دارا یا بانه بنه.  بنگا و سازمانو و
رو  فک.ی نه الیه باری دوه رده  به ی  بروزوا په کا که ینو تاقمه ی به ی ڕک کۆۆته  په نیشاننه

 گرۆ   نه رچند چا یاگا هه دی،  گایا، کریۆ بنه  کۆمه گو جه  کۆمه و فدرالیزمی، پسه یه وه ئه
  مکاری دیمۆکراتیانه هه . بۆ پوه یی و جۆغرافیاییچشا نه نی یاگه  و پوه نه با ال یۆیه ک نه ردمه مه
رو ئی  راوه  وه  جه.ن نیا ڕا چارش ههمینیوی  رزه سه  به  سته وابه   که  فدرالیزمیه ی ئاجۆره په

ری ئینگلیسی  و ڕابه  شوه  جه یی مدران، که شی فره یۆۆ دیمۆکراسی به  دیمۆکراتیانه هامکاریه
رالیسمی، و فد  پاو ویره  به هامکاری دیمۆکراتیانه. نو گرد چوی  خاوه  بۆ به نده ره  به چاگه. گیریان

     .تی مرمانۆ سه  دهی رده ش که  به شوو جه
   

   نه  بانسه ری جه رو بیچمو ڕابه ئیدو سه: فدرالیسم



. تی الهی رو مۆدلو ئه ریوی سیاسی سه رزنای ڕابه مه ره  راو ئه فدرالیسم یان ئیدێ و کۆشش جه
را، یۆ کریۆ واچۆ فدرالیسم  ش که  وه س و یۆگرته موی فکری پوه ێ سیسته  ئی ئید ندازو که  ئه به
ستی  هه ئیدیۆلۆژیوی   فدرالیسمی بینی به ره کسه کریۆ یه  چی مه که. یدیۆلۆژیوی سیاسیائ

  ).  حازر( ره داریه
  . ره پیه چه یچم  و هه ره م بینیان راسیه ن، هه ش هه ئیدیۆلۆژی فدرالیسمی ڕیش تاریخی تکه

ر متاوا وشا  ۆ و یا یۆ گرا خاسته ی ختو با به ک وه  سیاسیه ه  کۆمه  که گیره مه  هه ئی فکره
کا   ئیتالیایه کا و شاره  یونونیه رێ شاره کشوه. ن را تاریخوی دور و درژش هه پارزنا و قازانج که

ش  مو وه رده ش تا سه که  مانا مۆدرنه رچند فدرالیسم به هه. کا نمونن  دلاسینه ده سهمو  رده سه
رێ   کشوه م فره هرۆۆ، ب ی ناما وه1700کا  کای یان تا دمایی ساهمری تی ئه یاله ری ئه ی کشوه بیه

  ده مو سه رده و سیاسی سه ویره. ت سویس و هۆالند  تایبه  ماڕێ بن، به  ڕچه انهئوروپای چی ڕ
نی   چه  جۆراوجۆرا ب که میه جه سه  و دهسی  که گای، تاکه کۆمه،  جیکارا رو یاگه سه کا دلراسینه

و ری   یاوایی پدا که نه ئه  می ئان ب که هرد ل سه سه مه. را ش که کانو وه  یۆ گرا و یهبتاوا
  یا، چینا، سنفا، شارا، شارۆچکا، شازادا و سازمانه یۆگرته  ت گری ملو دنیو جه سه هد

  . رهکلیسایا
  ئاتۆسیۆس جه. ب) 1557/1638( س ئاتۆسیۆس  یۆهانه تیه را فکری ئی سننه  ڕابه یۆ جه

گای پلۆرالیۆۆ  و کۆمه  باره تو تئۆریویش جه ره بنه" پۆلیتیکای" نام  به نه کشه کیه ره  سه رمانه هه
، سازمانpolyark( (نی، پۆلیارکی ده گای مه  کۆمه یاوای مۆدرن پسه نه  ئه نه ر چگه هه.  نیاره
ردمیا  ی مه  ڕک وسهرو ال ئاتۆسیۆسیۆۆ هۆنهت  سیاسه. ستیشا ب یماننام هه ندی و په شاروه

  .  نهشایگای  شانای و نیگاداری ژیوای کۆمهی، نیای، رده ش که ی وه په
تی ڕک  چوو سیاسه.  ژیوایش نامن ره ، پوه"سیمبۆلیک" ی   شوه ت به ی سیاسه جا پۆۆکه

وی رار  پاو قه  به  بینا که یمانه په مژیوا  ره  پوه  ئان که یه  پاو ئینه به ،)consociatio(یا وسه
نگی  ماهه ی هه انهی  کۆمه رێ ژیوایوی   یاردی ده نه الیه   یاوای، دوه نه  ئه ر پاسه  یا هه هئاشکرای و

   .با
  نه  سرشتو وشه وی ماچۆ ئینسان جهتس ره ی ال ئه و ڕاس په  گی ڕاسه وه  ئه ئاتۆسیۆس به

ین و هاما  ئینسان کۆمه. ن نیا ژیوای ال  ئینسانیۆۆ چووی بگانه  ته به. گاییا گیانداروی کۆمه
 گرد چو دریان  ش کرین و نه  یۆی به  پسه  چوێ نه.رۆ کام که ری ڕشد و ته ردمی ته نی مه چه
 یۆی چووش   جۆرو که ش کرین، به چوێ ناڕک به. ش کرین  ماباقی ب به  یۆی و نه به
  . گایا ی وکۆمه تو کۆمه ڕه ی بنه نی گرته فاڕای و پوه وه ئه. ر چووته ر ن و یۆته هه

ڵ و  ن، کۆمه  یۆترینی هه ک نیازشا به  ئینسانه  نیا که یه ی ئانه ر په گه ئه: رسۆ ئاتۆسیۆس په
  .ن ی چشیه گا په کۆمه
 ڕک کۆۆت ،یمان  په ردم به  مه.ری ملۆ ی سه  وارۆۆ په ت جه سه  ده نه  دنیاو ئاتۆسیۆسیه جه
ی  وا بیه ت ڕه حکۆمه.   باوه نه رشا چه ته و وشا ڕک کۆۆت گۆۆره  نۆبه  به را و ئینچه ش که وه

. توی سازمان دریای تاریف کریۆ سه  ده ی سیاسی پسه  وێ بیه ر به سه.  چرۆۆ گرۆ وش جه
. تیۆۆ  حکومه  جه  خۆدایۆۆ و نه  جه  گرۆ ـ نه مه رچه راشۆۆ سه هی بنیاد ن  ڕک کۆۆته ت جه سه ده

   ڕک کۆۆت پسه  کهما رو چه  مدریۆ وهیمانا  په ک زنجیره  یه ش کریو جه  وه ڵ پسه کۆمه
  تی جه تو حکومه سه  ده پی جۆره. رۆ ش که را وه تا و کشوه یاله گیا، شارا، ئه سته وادا، هامبه خانه
  .  گرۆ مه رچه لی سه حه یی و مه قه نته کانا مه  یه تیو جه هکی یه
مینی گۆۆرێ  تی زه سه ینو کلیسای و ده نی به رو پوه  فکرێ سه  فره نه  دل پرۆتستانتیسمیه جه
رشد(بی (په وه قازان  به  که نه و یاوویرو فدرالیسمی ته جو ش  فکرو لۆتری. مامیی)Luther (



ک  رۆ نه ی دیاری که که ره بو کشوه زهه  مه،)لی حه مه(  یاگنه ت دارو جه سه اچۆ ده م  که چانه
 شۆرشو  بهدانشو کالوینیسمی هزش دا . لی حه خۆیی مه ربه ی سه  پشتیوانو په بی به ،)پاپا(پاو
  .رو سپانیایۆۆ راوه  هۆالندی وه کا  پایینیه ته الیه وه

یی فکری رو ئاگا  جۆیی پرۆستانتیسمیش سه  جوابو مۆبارزه یله ب مه و   ب گیانه کلیسای کاتولیکه
  پسهدیمۆکرات  حزب کریستن  نه یه1900وپاو سا ئور جه.   داوهی رده  که و دیمۆکراتیزه
و دانشو  رجموو پاویانه  ته جه. ش بی تو کاتۆلیسمی وه ی سیاسه رده  که ی مۆدرنیزه کۆششوی په

نوی  ده  به  تاکه ڵ پسه کۆمه. ن  فدرالیسمی هه  جه ر کۆۆته   شووی به نه تۆلیسمیهتی کا یه کۆمه
 پاو   به.ما رو چه کش مدریۆ وه ره ی سه سته  هه  پسه واده  خانه و جۆراوجۆرا  یۆگرته پک ئاما جه

  بیه زهه  مه یانه ره و جه فره. رو پرنسیبو سابسیدی بۆ رکا مشیۆ سه ی ئه رده ش که  به انیاریهئی ز
فکرێ فدرای . ن  ئارده کاشانه تیه یه  کۆمه  دۆکترینه فدرایشا جه )element(جۆراوجۆرا عناسرێ

کریۆ  ی مه  جا پۆۆکه. کریۆ شۆنی هۆر کریا نه تو ئارۆیه  سیاسها فکری مۆۆجهو   دل فره جه
  ). ویژه(تی رو ئیدئۆلۆژیوی سیاسی تایبه ریۆۆ سه فدرالیسمی به

   
  ن ش هه درژه

  سایتو هۆۆرامانی


