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 رێمی كوردستانەه له ييكردنەزراوەدامەب
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 مێری  - ەو ەڕاست بۆ توێژينەاڵتی ناو ەرۆژهئينستيتيوتی 

 2018يرانی، ەحوز 

 (کتێبی ە)پوخت

ژێر ەل ەميشەه ەك كەيەر رێچكەس ەستاوه، لەو ەوام نەردەكردنی بەشەگەرێمی كوردستان لەمی حوكمڕانی هەسيست

 ، كولتوورێكی ەو ەوانيشەريبی ئەهاوت ە. بەكان بوو ەكیەر ەكی و دەناو  همنی و ئابووريەسياس ی و ئ ەرجەلومەريی هەكاريگ

 ە.  لەخۆ گرتوو ەكی جۆراوجۆری لەر ەو د ەتياناڵەهرۆژ ی ی كۆنراقێڵێك مۆدێڵی عەكۆم ەك ەڵداو ەری هەس ەو ەالسايیكردن

 ەناچێ. بۆي ەهی هيچ واڵتێكی ديك ەل ەت كەزۆر تايب مۆدێڵێكی خۆماڵيی ەتەرێم بوو ەمی حوكمڕانی هەنجامدا، سيستەئ

چاوكردنی مێژوو و كولتوور و ەڕ ەو ب ڵيانەاديزاين و دروومانێكی خۆم ەبێ بەر دەدا هەئايند ەپێدان و چاككردنيش ی لەر ەپ

 .  ەو ەبچندرێت ەو ەئاين و جوگرافيای خۆماڵي

ی گەورەكان و گەشەسەندنە ناكرێ دەستكەوت بێگومانهەڵسەنگاندنی سيستەمی حوكمڕانی هەرێم زۆر هەڵدەگرێ. 

لەبەردەم م ەردەه رێمی كوردستانەه ەك ەيكاتێكدا ەش لەو ە. ئهەرێم لەو ماوە كورتەی حوكمی خۆماڵيدا ناديدە بگيردرێت

رژێمی الواز يان  ەب ەی ديكەكەهێزی ئيقليمی و له ديو  ەب ەو ەديوێك ەلهەڕەشەی چارەنووسسازی دەرەکی و ناوخۆییدابووە. 

لەو نێوەندەشدا هێزی توندئاژۆ بەناوی ئاين يا نەتەوە هەڕەشە لە سەقامگيری و بوون و . ەدراو  ەور ەشكستخواردوو د

ەن. لە ئاستی ناوخۆشدا، الوازيە هەناويەكانی سيستەمی حوكمڕانی خۆماڵی لەو دەوروبەرە دژوارەدا بوونەتە مانەوەی دەك

يە لەو توێژينەوەيەدا ئەوە ئامانجی سەرەكیش ە. بۆيسەرچاوەی قەيران و هەڕەشەی زیاتر لەسەر ئايندە و چارەنووسیدا

و بە پێی واقيعی خۆماڵی  هەرێم دەستنيشان بكرێتكەلێنە گەورەكانی سيستەمی حوكمڕانی كە بە ديديێكی رەخنەگرانە 

  روو.چارەسەركردنيان بخرێته بۆ  ساڵی 10نەخشەرێگايەكی پێشنيازی 

پسپۆڕ  200ی تێروتەسەلە بە رەچاوكردنی مۆدێلی جيهانی جياواز و بۆچوونی زياتر لە كەيئەو كتێبه بەرهەمی توێژينەوە

ولێر و سلێمانی ەه ەی هەرێم، كە لە چاوپێكەوتن و مێزگردی تايبەتدا لستانلەنێو بڕياردەر و داڕێژەرانی پۆڵەس ی و ئەكاديم

دا زياترين تيشك خراوەتە سەر چاككردنی ئەو پەيكەر و كان بەشداريان تێدا كردووە. وه تێيەو دهۆك و شارۆچك

 سيستەمێكی حوكمڕانی دروستو رەخساندنی زەمينەيەكی لەبار بۆ گەشەپێدانی  سەروەركردنی ياساميكانيزمانەی بۆ 

   ی:اگرنگن، ئەويش لە رێگ
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  بۆ هەرێم تا ببێتە چوارچێوە و نەخشەڕێگای گەشەپێدان تا ئەو كاتەی كێشەی دەستوورێكی كاتيی لەخۆگرتنی

 ناوچە دابڕێندراوەكان يەكال دەكرێنەوه.

 ی سياس ی هەرێم بۆ ناوەوەی دامەزراوەكانی حوكمڕانی.گواستنەوەی دەسەاڵتی بڕياردان 

 كانی حوكمڕانی. ەپرۆسه و بڕيار  ەت لەرعيەش هێزكردنیەب 

 .كۆنتڕۆڵكردنی دياردەی دەستێوەردانی دەرەكی لە دامەزراوەكانی حوكمڕانی 

  ازی، دەسەاڵت.تۆكمەكردنی سيستەمەكانی ياسادانان و جێبەجێكردن و دادوەری هەتا ببنە سەرچاوەی، نەك ئامر 

 .نوێكردنەوەی ياسا كارپێكراوە كۆنبووەكان و پڕكردنەوەی كەلێنەكان 

 بۆ گۆڕينی نەهجی مەركەزيانەی حكومەت و كاراكردنی حكومەتی خۆجێی  كراوداهێنانی المەركەزيەتێكی دامەزراوەيی

 لە رێگەی جێگيركردنی دەسەاڵتەكان و سەربەخۆكردنيان لە رووی كارگێڕی و داراييەوە.

 .ئاسانكردن و شەفافكردنی پرۆسەكانی بڕياردان و كەمكردنەوەی بيرۆكراسيەت 

 .تۆكمەكردنی دامەزراوەكان بە بچووككردنەوەی قەوارە و كەمكردنەوەی هەاڵوسانیان بە فەرمانبەران 

 .بەهێزكردنی سيستەمی چاودێری و ميكانيزمەكانی پشكنينی نێو دامەزراوەكان 

  خۆماڵيی بۆ دڵنيابوون لە كواڵيتی كاربەجێگەياندن .داهێنانی سيستەمێكی كارای 

كانی چاودێری پێشنياز ەكانی بڕياردان و ميكانيزمەری كارگێڕی و پرۆسەيكەكردنی پەيی بۆ تۆكمەدا گۆڕانكاری ريشەکتێبو ەل

زموونی ەئنوسساز بگرێ. ەيرانی چار ەی قەرگەمی حوكمڕانی خۆڕاگرتر بێ و بەكرێ سيستەد ەو ەيانەرێگ ەل ەكراون، ك

 ە( هيچ جۆر ەو ەو ئۆپۆزيسيۆن تاڵ ەسەد ە)بكان ەسياسي ەركردەرێم و سەڵكی هەخ ەتی كەملاندوويەكان سەيرانەق

كانی ەر پرۆسەب ەنەشان بد ەو ەو پێداگيري ەت و ئيرادەني ەب ەی كەو ەيری ئەغ ەل ەستدا نيەردەبەكيان لەيەبژارد

، گيناەرێم. ئەی هڵكەبۆ خرفرازيی ەو سرانی ەو خۆشگوز بايی ەت وێنیەه ەنەبيانكو  ەو ەتسازيەوڵەنيشتيمانسازيی و د

 دی. ەڵك بێنەواكانی خەر  ەم خواستەحاڵی ئێستای سيست ەب ەحاڵەم

تەنیا لەیەك دامەزراوە یا لە  بەدامەزراوەییکردن بەپڕۆسەی چاکسازی و كه شادەرەنجامی ئەم توێژینەوەیە ئەوەیە  

رپرسيارێتی ەش بەو ەئ ەبەڵکو پێویستی بە هەنگاوی سەرتاسەری و هەمەگيرە، ك ت.يەبەدینادا بواری حوکمڕانی یەك

و ەنجامدانی ئەبێگومان، ئ .شەوەنیەدەڵگای مەاڵت و ئۆپۆزيسيۆن و كۆمەسەد ەرێمی كوردستانه، بەموو تاكێكی هەه

يان ەكان و ەسەكان يان گۆڕينی كەزراو ەی دامەكیانەمەر ەكاندنی هەمانای رات ەب ەی لێردا پێشنيازكراوەييەريش ەريفۆرم

 نگاوەه ەنگاو بەه ەو ەدروسەودای مەكی دوورمەيەرنامەپێی بەب ەكئەوەيه  ۆبڵكو ە، بەتی بێكاری نايەزيادكردنی كێش

 . نجێ بكرێەجێب

*   *   *   *   * 

 ریەياسادانان و دادو كانیەاڵتەسەد
 ی ياسادانانەمان و كاراكردنی پرۆسەرلەپ

 ەر ەمينبی حوكمڕانی.  ەكانی ديكەزراو ەدام ەداتەگوڕ د ەیه كەویەعنەياسايی و سياس ی و م ەاڵتەسەو دەقی ئەمان چەرلەپ

وی ەن بۆ دياریكردنی رێڕ ەيتی ستراتيژی درێژخايەوام ديبەردەب ه تاكانەسياسي ەبااڵكانی حيزب ەركردەی سەكەسروشتي

دا ميكانيزم و ياسای نوێ بۆ ەکتێبو ەل ن. ەنجام بدەئ تێداكانی ەكیەيرانی ناو ەناكۆكی و قری ەسەو چار  ەكەواڵت

 :ەوانەپێشنياز كراون.  لمان ەرلەاڵت بۆ ناو پەسەی دەو ەگواستن
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 ەو ەمانەرلەناو پ ەتا بێنەكانديد بن ه ەميشەن هەكەكێبڕكێ د ڵبژاردنداەی له هەانحيزبو ەئرۆكی ەس  . 

 ەبراسپاردنيشيان دوای  ەو ل ڵك بنەڵبژێردراوی خەهمانتار ەرلەك پەو زيران ەرۆكی و ەرۆك و جێگری سەس 

   .وهەمانیدا بمێننەرلەپۆستی پ ەت لەپێكهێنانی حكوم

 ر ەهو ن ەمان بكەرلەپ ەش بەپێشك تەو ستراتيژ و پالنی حكوم ەروانگت ەی حكومەندامانی كابينەرۆك و ئەس

كان و ەتەزار ەندی نێوان و ەيو ەهاوكات، پ.  ەو ەنەمانتاران بدەرلەاڵمی پرسياری پەمان و ەرلەهۆڵی پ ەمانگی جارێك ل

 . درێژی تاوتوێكراون  ەدا بەكەکتێب ەل ەنگاوێك كەند هەپێی چەيی بكرێ، بەزرواەدام ەمانی بەرلەكانی پەلێژن

 كانيان وون ەزموونەزرێندرێ، تا  ئەكان دابمسياس ی و حكوميه بااڵ ەركردەی سەو ەبۆ جێكردن نی پيرانەنجومەئ

ی ەو ەر بۆ ئەهاند ەبێتەوه دەبن. ئەش نەتيش بێبەركردايەئيمتيازاتی س ەوام بن و لەردەتكردندا بەخزم ەبێ و لەن

 بڕێن. ەميش دانەسيست ەاڵت ببن و لەسەرداری دەستبەد ەو ەرێزلێنان ەكان بەوتوو ەپێشك ەو ەن

رك و شێوازی ەر و ئەيكەی پەو ەكردنەپێناس ەرێم پێويستی بەی هەكی ديكەيەزراو ەر دامەك هەمان و ەرلەپ

زموونی ەكردنی ئەكەڵەڵبژاردن، كەڵێ پێشنيازی وورد بۆ گۆڕينی ياساكانی هەدا: كۆمەکتێبو ە. لەيەياندنی هەجێگەكارب

، مانەرلەكانی پەلێژن، كانەرۆك كوتلەس، مانەرلەتی پەرۆكايەمانی و كاراكردنی كاری سەرلەريتی پەمانی، چاككردنی نەرلەپ

دی بۆر و  نی گشتی ياسايیەنجومەئزراندنی ەش كراون. هاوكات پێشنيازی دامەمان پێشكەرلەو راوێژكارانی پ مانتارانەرلەپ

ی ەييكردنی پرۆسەزراو ەدام ەبۆ ب ەكراو زيراندا ەنی و ەنجومەئاستی ئ ەل ی ياسايیەو ەيمانگای توێژنەپو   داڕێژتنياسا

 يان.  ەو ەكان و پڕكردنەياسايي ەلێنەك ستنيشانیەو دكان ەياسايەشكردنی پڕۆژ ەتكردن و پێشكەديراس

 رێمەری هەاڵتی دادو ەسەد

 تسازيی.ەوڵەياندنی نيشتيمانسازيی و دەجێگەركردنی ياسا و بەرو ەكانی سەگەگرنگترين كۆڵ ەل هكێكەريی يەاڵتی دادو ەسەد

ش ەو ە. ئەزۆر الواز  وه(ەكانيەم پێكهاتەرجەس ەری )بەمی دادو ەسيست ەكانی كارگێڕی لەكەتی و ميكانيزمەرايەرێمدا، رابەه ەل

خۆيی دادگا ەربەكان، سەياسايی ەدا كێشەکتێبو ەت. لەندی تايبەو ەرژ ەيان ئامرازی بەقوربانی و  ەدادگا ببێت ەك ەوایكردوو 

نگاندنی كاری ەڵسەمێكی مۆدێرن بۆ هەران تاوتوێ كراون و پێشنيازی داهێنانی سيستەزراندنی دادو ەو شێوازی دام

 .  ەياندنیان كراو ەجێگەكارب ەاكارانی گشتی و دڵنيابوون لران و داو ەدادو 

*   *   *   *   * 

 می چاودێریەكردنی سيستەتۆكم
كرێ رۆڵی ەڕوان دەوايان لێ چاو  ەن كەمی حوكمڕانيدا هەسيست ەرمی و ستراتيژی گرنگ لەی فەزراو ەڵێك دامەكۆم ەديار 

ر ەيكەی پەيان و كێشەكەريەرۆڵی ه ەدرێژی باس ل ەدا بەکتێبو ەل ەو  ،كانی حوكمڕانی ببيننەزراو ەچاودێری دام ەزن لەم

 :  ەوانەروو.  ل ەتەو ميكانيزمی كاراكردنيان خراون

(iد )ی ەستەد، داواكاری گشتیتی ەرۆكايە، سچاودێری دارايیكانی چاودێری: ديوانی ەندەتمەتايب ەرمانگەو ف ەستە

 زاكان.ەق و پارێزگانی ەنجومەمان، ئەرلەكانی پەی، لێژنستپاكەد

(ii رێكخراو )ياندن و ەكانی راگەر ەنی، مينبەدەڵگای مەكانی كۆمەبينن: رێكخراو ەوخۆ رۆڵی چاودێر دەناراست ەب ەكانی كە

 كان.ەنديكايەس

(iiiميكانيزم )تدان، دڵنيايی جۆری، ەكانی ياسايی، ووردبينی، پشكنين، مۆڵەشەكان: بەزگايەكانی دامودەكيەناو  ە

 دواداچوون.ەنگاندن و بەڵسەتی، هەرايەرابكانی ەپرۆس
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 مێكی خۆماڵيی بۆ دڵنيايی جۆریەسيست

كان ەزراو ەرانی دامەو رابندان ەكارم ەك ەيەو ەئ وامەردەنگاندنی بەڵسەهو ی كواڵيتی ەداهێنانی پڕۆس ەكی لەر ەستی سەبەم

؛ كانيان بێەركەياندنی ئەجێگەو بتكردنی هاواڵتيان ەر خزمەسەركيزيان لەت: یەو ەكرێن بۆ ئبێن و هاوكاری بدر  هان

نگێنن و ەڵبسەكتر هەي؛ نەكانيان بدەتەو خزم ەپيش ەب ەر ەنگێنن و پەڵبسەو خۆيان ه ەو ەخۆيان دابچنەبوام ەردەب

توانای   شدار بن وەيی بەڕاهێنانی پيش ەل؛ بپێكن ەكەرمانگەكانی فەك تيمێك ئامانجەن و و ەكتر بكەهاوكاری ي

كانيان ەالواز  ەخاڵ؛ پێ بدرێت انی زياتریەر ەستنيشان بكرێت و پەكانيان دەهێز ەب ەخاڵ؛ وهەنەرزبكەبەجێگەیاندنی کاریان ب

 ەو ەنەی كارچاكی كۆ بكەڵگەب؛ خسێندرێتەتی چاككردن بۆ بڕ ەرفەستنيشان بكرێت و دەكانيان دەييەپيش ەو پێداويستي

 ست بهێنن.ەدەرخستن و ەو مافی سوپاسكردن و پێشخستن و س

و ە. لدابهێندرێتزگاكان ەبۆ دامودت ەتايبی مەكرێ سيستەتوانرێ رێكبخرێت و دەندين جۆر دەچ ەكواڵيتی بپرۆسەی 

 ەكان بگونجێندرێن. پێكهاتەجياواز  ەزگايەيان شێواز بۆ دامودەد ەكرێ بەد ەك ەپێشنياز كراو مۆدێلێكی خۆماڵيی دا ەکتێب

ڵێك زانياری و ەكۆم ەندان كەی كارمەگبەری كواڵيتی و هەدروستكردی رێب ەل ەی دڵنيايی جۆری بريتيەكەكيەر ەس ەر ەه

پاداشت ، نگاندن و بڕياری هاوكاری كردنەڵسەكی ياسايی بۆ هەمايەبن ەبێتەد گرێت و دواترەخۆ دەی كارچاكی لەڵگەب

نگاندنی ەڵسەبۆ ه( خشينەب ەو متمان مۆڵەتدانمی )ە، سيستەمان شێو ەه ەب  .ەو پاي ەی پلەو ەرز كردنەب و رگرتنەو 

كی كارگێڕی ەيەكەموو يەه ەب ەسااڵنی ەتايی و متمانەر ەمۆڵەتی سك بۆ پێدانی ەمايەبن ەو ببێت ەكان بێته ئاراو ەزگايەدامود

 . تەرتی تايبەرتی گشتی و كەيی كەو پيش

*   *   *   *   * 

 ت و كاراكردنیەری حكومەيكەی پەوەداڕێژتن
 ەزيانەركەمهجێكی ەن ەب ەكی الواز كەژديهايەئ ەتەبوو  ەو ەر ەڵێك فاكتەكۆمهۆی ەب م،رێەكانی هەزراو ەری كارگێڕی دامەيكەپ

 ەب یپێويستكان ەخۆجێيي ەتەبۆ حكوم ەو ەئاستی كابين ەلبردن ەڕێو ەمی بەر و سيستەيكەچاككردنی پ چن.ەد ەڕێو ەب

 ن:ەوانەدا هاتوون ئەکتێبو ەكانی لەپێشنياز  ەشێك لە. بەيەه ی ڕیشەییەو ەپێداچوون

(A) وه.ەكانەنگەماهەه ەپێی پێكهاتەبكان ەتەزار ەی و ەو ەكردنەنوێ ئاوێتەرلەو س ەو ەشاندنەڵو ەه 

(B) ی ستراتيژی ەن ديد و روانگەرێكی خاو ەنيا رۆڵی رابەزير تەو  كان:ەتەتايب ەن پلەزير و خاو ەی رۆڵی و ەو ەكردنەپێناس

كواڵيتی  ەدڵنيابێ ل رخان بكات وەی تەكەتەحكومستۆی ەجێكردنی مانيفەببينێ و خۆی بۆ ريفۆرم و پالندانان و جێب

 رێت. دجێ بهێلەكان بەگشتي ەر ەبەێو ڕ ەكانيش بۆ بەرمانگەبردنی فەرێو ەركی بەی. ئەكەتەزار ەياندنی و ەجێگەكارب

(C)  ەو پالن ستراتيژ و ەداڕێژتنی روانگ ەكان لەتەزار ەت و و ەی حكومەرۆڵی كابينت:  ەزار ەسنوورداركردنی رۆڵی و 

جێكردن سنووردار بكرێ. ەكواڵيتی جێب ەدڵنيابوون لكاركردن و  و رێنمايی ركردنی رێساەكان و دەريەرتاسەس

 ەو ەكانیان بۆ جيا بكرێتەاڵتەسەكان( بكرێت و دەزايەتی خۆجێی )قەستی حكومەزگاكانی ئاستی پارێزگاكان رادەدامود

 (.  ەو ەك شۆڕ بكرێتە)ن

(D) ويشەی بچووك پێك بێت، ئكەتيەرايەبەرێو ەند بەچ ەنيا لەپارێزگا ت ەپێويستری پارێزگاكان: ەيكەپ یەو ەكردنەپێناس 

رووی  ەی لەو ەبێ ئەزاكان( بەق ەكان )لەخۆجێيي ەتەحكوم كانیەكان پێكهاتەتەزار ەو نێوان  ەل كردننگیەماهەه بۆ

 .  رپرسيار بێەلێيان ب ەو ەكارگێري
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(E) ر و ەيكەپ ەباڵم ە، بكان بنەزايەبێ قەد ەقينەی ئيداری راستەكەي: یتی خۆجێيەی حكومەردی بناخەزاكان: بەق

ی ەرێگ ەجێكردن لەجێب ەم بێ لەكەرپرسياری يەرپرس و بەی ئيداری و بەكەرۆكی يە.  قايمقام سەی نوێو ەپێكهات

 .  ەو ەكانەخۆيەربەس ەند و نيمچەتمەتايب ەتيەرايەبەرێو ەب

(F) ەتن و لەحكوم روخساری زا ەئاستی ق تیەرايەبەرێو ەبجێكردن: ەكانی جێبەكەكان: يەزايەكانی قەتيەرايەبەێو ڕ ەب 

رشتی ەرپەك سەتيەرايەبەێو ڕ ەند بەزادا چەق ەكاندانه. لەتگوزاريەشكردنی خزمەی پێشكەو ەپێش ەر ەی هەر ەب

يی ەكی لوتكەيەستەيان دەتێك و ەزار ەی و ەيان ئاوێنەكەريەه ەگرن كەخۆ دەند لەتمەی تايبەش و هۆبەڵێك بەكۆم

ن و ەكەهاواڵتيان د ەش بەكان پێشكەتگوزاريەكان خزمەزايەنی پارێزگا و قەنجومەت و ئەحكومكانی ەپێی رێنماييەب

 ستن.  ەڵدەت هەكانی حكومەجياواز  ەشەتی و بەرايەبەڕێو ەنگی ستوونی و ئاسۆيی نێوان بەماهەكاری ه ەب

(Gي )كانی ەتيەرايەبەێو ڕ ەی بەئاوێن ەبێ كەيان تێدا دەش و هۆبەڵێك بەكۆم داكانەناحي ەل: ەو ەكانەناحي ەل ەر ەنجەك پە

زا ەنی قەنجومەنی پارێزگا و ئەنجومەكان و ئەتەزار ەكانی و ەپێی ستراتيژ و پالن و رێنماييەببن و ەكان دەزايەق

موو ەه ەكاروباری هاواڵتيان لكرێن. ەرشتی دەرپەس ەو ەری ناحيەبەێو ڕ ەن بەالي ەن و لەدەنجام دەكانيان ئەكار 

 ەك بۆ هيچ جۆر ەو هيچ هاواڵتي دێتكاندا كۆتايی پێ ەزايەق و ەئاستی ناحي ەل ەتگوزاری رۆژانەبوارێكی رۆتينی و خزم

 مێنێ. اكان نەتەزار ەهاتوچۆی پارێزگا يان و  ەب یكارێك پێويست

(Hي )ی ەكەكيەر ەس ەئۆرگان ەڵبژێردرێت و ببێتەزا هەنی قەنجومەنيا ئەت ەپێويستن: ەنجومەڵبژاردن و دوو ئەك هە

كانی تێدا بێ و ستراتيژ و پالن و رێنماييی بۆ ەم ناحيەرجەری سەنوێن ەتی خۆجێی، و ەو چاودێری حكوم رشتیەرپەس

زا . ەر دوو يان س ێ قەس ەشكرێنەری پارێزگاكان دابەنتەسبۆ ئەو مەبەستەش دابڕێژێ.   ەزاكەواوی سنووری قەت

 ڵبقوڵێ.ەزا هەهی ق ەر لەنی پارێزگاش هەنجومەئ

(i )پێك ( 17تا  15 ندام )كۆی ەئ ەس ێ جۆر  لهدروست بكرێ،  ميندارانەشێوازی بۆردێكی ئ ەب زاەنی قەنجومەئ

 ەكدووانێك لەو ي ەری ناحيەبەێو ڕ ەكدوو بەڵبژێردرێن. قايمقام و يەكاندا هەئاستی ناحي ەل 9تا ەه 7.  بێت

زموونی ەن ئەند و خاو ەنێو رێزلێگيراوانی بيرم ەس لەك 5تا  3ندام بن. ەتێدا ئ زاەئاستی ق كارگێڕی رانی ەبەێو ڕ ەب

نێو  ەرۆك و جێگر و سكرتێر لەس .رەنگدەندامی دەئ ەخش ببنەك خۆبەبانگهێش بكرێن و و  ەكەزايەق

 ستنيشان بكرێن. ەڵبژێردراوان دەه

(ii )ەبريتی بن ل كانەڵبژێردراو ەه ەندامەئندام( پێكبهێندرێت. ەئ 31تا  25 ەزا )لەشێوازی ق ەب نی پارێزگاەنجومەئ 

خۆيان و ڵبژێردراوانن ەڵبژێردراوی نێو هەه ەن، ككاەزايەنی قەنجومەرۆكی ئەرۆك و جێگری سەس

نی ەنجومەئ ەل ەسنووری پارێزگاك ەك لەزايەموو قەه ەو ەه. بشيان بۆ دابينكراو ەو مووچ ەرخانكردوو ەت

 ێكی.  پارێزگار و جێگر بژێردرێنەڵدەهتی ەرۆكايەندامانی سەئ، شداەانو ەنێو ئ ەلبێ. ەری دەپارێزگادا نوێن

يش كانەكراو بانگهێشت خشهەخۆب ەندامەندام.  ئەئ ەببن  ەری ناحيەبەێو ڕ ەپارێزگار و دوو قايمقام و دوو ب

مانتار و ديپلۆماتی ەرلەزير و پەو  ە)بۆ نموون ڵكی پارێزگانەخی زموون و رێزلێگيراو ەن ئەخاو ڵكانی ەخ

 .  ناودار(ی ەن پيشەخاو  يانەو  نشيننەخان

(I) ستراتيژ و جێكردنی ەدانان و جێب ەل ەو ەرۆڵی قايمقام پێناسه بكرێت ەپێويست  جێكردن.ەری جێبە، رابيمقامدانانی قا

پێی ەبو دڵنيايی جۆری،  دواداچوونەپشكنين و برشتی و ەرپەكانی سەميكانيزمی ەرێگ ەل زاەپێدانی قەشەپالن بۆ گ

ك ەاڵم و ەب ،ستێەڵنەبردن هەڕێو ەكاری ب ە. قايمقام بكانەزايەو ق نی پارێزگاەنجومەئردوو ەهكان و ەتەزار ەرێنمايی و 

ن ەالي ەقايمقام ل ە. پێويستەرخانكراوی سااڵنەی تەبودجرجكردنی ەشێوازی خ ەرپرسيار بێ لەزا بەری قەراب
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تی ەرجی قايمقاميەدا مەکتێبو ە.  لەو ەندرێتەی پێ بدرێت و لێی بسەيان متمانەستنيشان بكرێ و ەزا دەنی قەنجومەئ

زا و ەكانی قەر ەبەڕێو ە.  هاوكات، ميكانيزمی دانانی بەزراندنی قايمقام پێشنياز كراو ەو س ێ ميكانيزمی جياواز بۆ دام

 كانيش پێشنياز كراون. ەناحي

(J دانانی ) ی توانا و ەو ەبێ ئەبێ، بيی ئاستی پارێزگا ەتی لوتكەرايەنيا رابەتپارێزگار  رۆڵیفيری پارێزگا. ەس و  ر ە، راب پارێزگار

ريی ەرتاسەو ستراتيژ و پالنی س ەروانگبێ. ەه یكانەزايەكارگێڕی و دارايی ق كانیەكاريەردانی ووردەستێو ەاڵتی دەسەد

كان بكات ەرشتی كاری قايمقامەرپەدواداچووندا سەی پشكنين و بەی ميكانيزمی تۆكمەرێگ ەل.  ی دابنێەبۆ پارێزگاك

كاری  ەپارێزگار ل ەنی پارێزگا دڵنيا ببێ.  پێويستەنجومەئ وانیەئكان و ەتەزار ەستراتيژ و رێنمايی و جێكردنی ەجێب ەو ل

پێدان و ەشەريكی گەی خەكەزيرانی ئاستی پارێزگايەو  رۆكەس ەفير و بگر ەك سەی هاواڵتيان ئازاد بكرێ و و ەرۆژان

 بێ.اماندەرلەنی پارێزگا و پەنجومەێری ئژێر چاودەخۆش ی ل ،ێتب یەكپارێزگاسنووری رهێنان بۆ ەبەراكێشانی و 

خۆی  كێكيانەينی پارێزگا ەنجومەكانی ئەڵبژێردراو ەه ندامهەئنێو ەكرێ لەدڵك بێ. ەی خەڵبژاردەپارێزگار ه ەپێويست

شكرێ پارێزگار به ە. ديان الببرێتەزرێندرێت و ەن دابمەنجومەئندامانی ەنگی ئەی دەبه زۆرينكانديد بكات و 

ت دروست ەعيەرجەی مەمی خۆماڵيدا كێشەسيست ەل ەو ەاڵم ئەب ،ڵبژێردرێ ەه ەو ەڵكەن خەالي ەوخۆيی لەراست

ری ەبەێو ڕ ەزيری ناوخۆ بۆ پارێزگار )و پۆستی بەكيل و ەپێدانی پۆستی و  ەودوا پێويست بەمەلبێ. ەوا ن ەكات و باشتر ەد

 گشتی بۆ قايمقام( ناكات.

ی رۆتين و داهێنانی ەو ەمكردنەك: ەوانەزۆر و بێ سنوورن، ل  پێشنيازكراوتی ەزيەركەمۆدێلی المی ەكانی ديكەوتەستكەد

ی ەو ەدروستكردن ،تەواوی حكومەو ت ەری ناحيەبەڕێو ەت بۆ قايمقام و بەيبەی هەو ەگێڕان؛ ەر ەنجەك پەی يەپرۆس

رانی ەرمانبەی فەو ەشكردنەو داب ەاڵوسانی لوتكەی هەكردنی كێشر ەسەچار ؛ ت و هاواڵتیەوان حكومێی نەمتمان

 ەلڵيی ەندەی گەو ەمكردنەك ە؛ و هۆی باشتر كردنی كواڵيتی ژيان ەكان بەو دێهات ەی شارۆچكەو ەدانكردنەئاو ؛ كانەتەزار ەو 

 ەو ەچاودێريكردن و لێپرسينبێگومان می چاودێريی.  ەكاراكردنی سيستكان و ەرپرسيارێتيەاڵت و بەسەزاندنی دەدابی ەرێگ

 ەيان پلەو گارێك ز پارێ، زيرێكەو سزادانی و  ەو ەچاودێريكردن و لێپرسين ەل ەزۆر ئاسانتر  زاەرێكی ئاستی قەبەڕێو ەو سزادانی ب

 تێك.ەتايب

*   *   *   *   * 

 كانەنگەماهەه ەپێی پێكهاتەب كانەتەزارەی وەوەداڕێژتن

ر و ەيكە، پەكراو ت ەكانی حكومەستەت و دەزار ەی و ەو ەپێشنيازی داڕێژتن ر  و پرينسيپێكەند پێو ەپێی چەدا بەکتێبو ەل

تری سروشتيتر ەژێر چ ەو ل ەو ەتەجيا گواستراو  ەكانيان بەباتەو هاوخ ە، پێكهاته هاوشێو ەو ەتەكان شیكراونەتەزار ەركی و ەئ

 :ەو ەی خوار ەو شێواز ە، بەو ەتەيان كراو ەكان جێگەستەنێك بۆ دەنجومەت و ئەزار ەو  11ی ەچوارچێو  ەو گونجاوتر و ل

 پالندانانتی دارايی و ەزار ەو  (1

 .نتی پالنداناەزار ەو  ەر بەس ی ستراتيژی نپالندانا یەرمانگەف( b؛ )تی دارايی و ئابووری ەزار ەو  ( a) كردنی:ەئاوێت ەب

 پێدانی ئابووری ەشەتی گەزار ەو  (2

 یەرمانگەف ەتی داراييی و لكاندنی بەزار ەش ی گومرگی ناو و ەب( b؛ )سازيیەپيشو  تی بازرگانیەزار ەو ( a) كردنی:ەئاوێت ەب

كانی ەئابووري ەپێكهات( d؛ )كانەسروشتي ەتی سامانەزار ەو  ەر بەی كانزاكانی سەرمانگەف( c؛ )ەو ەی(aنی ژێر )بازرگا

ر ەشتوگوزاری سەی گەپێكهات( e؛ )كانی ئاوەرچاو ەو س تی كشتوكاڵەزار ەو  ەر بەری سەكشتوكاڵی و ڤێتێرن روبوومیەب

 تی رۆشنبيری وەزار ەو  ەر بەواری سەش ی شوێنەب( g؛ )رهێنانەبەو  یەستەد (f؛ )شتوگوزارەوانی و گەتی شار ەزار ەو  ەب
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ر ەتی سەرتی تایبەكانی هاندانی كەتەسیاسرهێنان و ەبە، و پێدانەر ەپ ،هاوكاری ، نگیەماهەكانی هەپێكهات( h؛ )الوان

 .تی پالندانانەزار ەو  ەب

 ەتی ووز ەزار ەو  (3

 با.ەتی كار ەزار ەو ( b؛ )كانەسروشتي ەتی سامانەزار ەو  ەر بەوت و گازی سەكانی نەپێكهات( a) كردنی:ەئاوێت ەب

 پێدانی ژێرخانی ستراتيژی ەشەتی گەزار ەو  (4

تی ەزار ەو  ەر بەو رێگاوبانی س ەو ەدانكردنەی ئاو ەپێكهات( b؛ )ياندنەو گ ەو ەتی  گواستنەزار ەو ( a) كردنی:ەئاوێت ەب

ی ەرمانگەف( d؛ )شتوگوزارەوانی و گەتی شار ەزار ەو  ەر بەوانی سەی شار ەپێكهات( c؛ )جێبوونەو نيشت ەو ەدانكردنەئاو 

 ەر بەكنۆلۆژيای زانياری سەی تەرمانگەف( e؛ )زيرانەنی و ەنجومەتی ئەرۆكايەديوانی س ەر بەكنۆلۆژيای زانياری سەت

 .تی پالندانانەزار ەو 

 و خوێندن ەردەرو ەتی پەزار ەو  (5

و  هنگەداي( c؛ )خوێندنی بااڵ و توێژينەوەی زانستیوەزارەتی وەزارەتی ( b؛ )وەزارەتی پەروەردە( a) بە ئاوێتەكردنی:

قوتابخانە و پەيمانگاكانی ( d؛ )خوێندنی نابينايان و خوێندنە تايبەتەكانی سەر بە وەزارەتی كار و كاروباری كۆمەاڵيەتی

و فێركردن( پێكهاتە پەيوەنديدارەكانی پەرەپێدانی مرۆیی )بواری پەروەردە ( e؛ )سەر بە وەزارەتی رۆشنبيری و الوان

پێكهاتەی پاڵپشتی ( g)وقاف و كاروباری ئاينی؛ ەتی ئەزار ەو  ەر بەكانی سەيمانگەپ (f؛ )سەر بە وەزارەتی پالندانان

خوێندنی كەسوكاری شەهيدان و ئەنفالكراوان  و بەش ی داڕێژتنی پرۆگرامی پەيوەنديدار بۆ خوێندنی سەرەتايی و 

 ئامادەيی و زانكۆ.  

 ندروستیەتی تەزار ەو  (6

تانی ەدانی قوربانيانی توندوتيژی دژی ئافر ەی ئۆتيزم و داڵدكانەر ەنتەس( b؛ )ندروستیەتی تەزار ەو ( aكردنی: )ەئاوێت ەب

بۆ  نفالكراوانەهيدان و ئەتی شەزار ەكانی و ەندروستيەت ەركەئ( c؛ )تیەاڵيەتی كار و كاروباری كۆمەزار ەو  ەر بەس

 .كانەوادەوتوان و خانەركەب

 كانەتيەيامرۆڤ ەتی كاروبار ەزار ەو  (7

هيدان و ەتی شەزار ەو ( c؛ )وقاف و كاروباری ئاينیەتی ئەزار ەو ( b؛ )تی رۆشنبيری و الوانەزار ەو ( a) كردنی:ەئاوێت ەب

دا پێشنياز ەكەکتێب ە)ل كانەئاينی ەی پێكهاتەستەد( e؛ )تیەاڵيەتی كار و كاروباری كۆمەزار ەو ( d؛ )نفالكراوانەئ

نی ەنجومەئ( h؛ )كاديميای كوردیەئ( g(؛ )ەدا پێشنياز كراو ەكەکتێب ە)ل كانەييەو ەتەن ەپێكهاتی ەستەد( f(؛ )ەكراو 

 (.ەو ەخوار  ەل 12پاڵ  ەكرێ بچێتە)د بااڵی كاروباری خانمان

 وەزارەتی داد (8

 .كۆمەاڵيەتیفەرمانگەی بەنديخانەكانی ناو وەزارەتی كار و كاروباری ( b؛ )وەزارەتی داد( a) بە ئاوێتەكردنی:

 وەزارەتی ناوخۆ (9

( دەزگای دژە تيرۆری سەر بە ئەنجومەنی cی هەرێم و )دەزگای ئاسايش ( b؛ )وەزارەتی ناوخۆ( a) :لێكبەستنەوەیبە 

 . ئاسايش ی هەرێم

 وەزارەتی پێشمەرگه (10

سەر به وەزارەتی ی هێزە چەكدارەكانی زێرەڤانی و بەرگری و فرياكەوتن( b؛ )وەزارەتی پێشمەرگە( a) بە ئاوێتەكردنی:

 . و خانوادەی شەهيد و ئەنفالكراوان بەش ی خانەنشينی پێشمەرگەكان( cناوخۆ؛ )

 كانەسروشتی و نيشتيماني ەو سامان ەتی ژينگەزار ەو  (11



 رێمی كوردستانەه له ييكردنەزراوەدامەياسا و بركردنی ەروەسك بۆ ەڕێگايەخشەن :تسازییەوڵەد
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تی ەزار ەو  ەر بەندروستی سەتی و تەالمەی سەرمانگەف( b؛ )ەی پاراستن و چاككردنی ژينگەستەد( aكردنی: )ەئاوێت ەب

( d؛ )كانی ئاوەرچاو ەو س تی كشتوكاڵەزار ەو تی ەزار ەو  ەر بەی دارستانی سەرمانگەف( c؛ )كانەسروشتي ەسامان

تی ەزار ەو  ەر بەكانی ئاوی سەرچاو ەی سەستەد( e؛ )ياندنەو گ ەو ەتی گواستنەزار ەو  ەر بەشناس ی سەی كەرمانگەف

گشتی زگای ەد( g( ؛ )ەكراو  دا پێشنيازە)لێر رێم ەكانی هەويەز  ەسامان یەستەد( f؛ )كانی ئاوەرچاو ەو س كشتوكاڵ

 تی ناوخۆ.ەزار ەو  ەر بەو دارستانی س ەوانی( ژينگەتی پۆليس ی )پاسەرايەبەڕێو ەب( h؛ )مينكاروباری 

   كانەندەتمەتايب ەرمانگەو ف ەستەنی دەنجومەئ (12

ی هيچ ەچوارچێو  ەپێی بواری پسپۆڕيان لەب ەكن ەه خۆەربەسەنيمچ ی حكومیەرمانگەو ف ەستەدڵێك ەكۆم

بۆ ت دابڕاون. ەيی حكومەاڵتی لوتكەسەزانياری و د ەل ەو ەرێزيەپەدوور  ەاڵم بەوه، بەیان نابێتەتێكدا جێگەزار ەو 

خۆيی ەربەيان سەبكرێن و ەی ئاوێتەو ەبێ ئەب ەو ەژێر چادرێكدا كۆ بكرێن ەل ەوانەكرێ ئەكانيان دەرخستنی كار ەس

ی كار و ەستەد( a: )ەوانەبێ. لەتدا هەحكومی ەكابين ەييان لەميشەرێكی هەنوێن ەن، و ەست بدەدەخۆيان ل

 ەڵ پێكهاتەگەتی لەاڵيەتی كار و كاروباری كۆمەزار ەو  ەر بەی كاری سەكردنی پێكهاتەئاوێت ەكارخستن، بەب

تی ەزار ەو  ەر بەنديی سەی ئاماری ناو ەستەد( b؛ )تی پالندانانەزار ەو  ەر بەپێدانی مرۆیی سەر ەكانی پەنديدار ەيو ەپ

 كان. ەناحكومي ەی رێكخراو ەرمانگە( فd)سازی و كۆنتڕۆڵی جۆری؛ ەی گشتی پێوانەستەد( c؛ )پالندانان

 

ەدا رەچاوی بژاردەی جياواز بۆ دياريكردنی چارەنووس ی کتێبوەك بەشێك لە گۆڕانكاريە بنەڕەتيەكانی پەيكەر، لەو 

، بە شێوازی ئەنجومەنی وەزيرانيشسەرۆكايەتی ديوانی . خراوەتەڕوو سەرۆكايەتی هەرێم و ديوانەكەیپۆستەكانی 

وەزارەتەكان، بەدامەزراوەيی بكرێ و بكرێتە ئەمينداريەتی گشتی، كە پەيكەری ناوەكی سەرلەنوێ دابڕێژرێتەوە. فەرمانگەی 

هەماهەنگی و بەدواداچوونی بخرێتە سەر بۆ ئەوەی ئەركی بەدواداچوونی پرۆژە و پرۆسەكان و هەڵسەنگاندنی كواڵيتی 

چاو  هەروەها پێشنيازكراوە كە و كاربەجێگەياندنی وەزارەتەكان لە سۆنگەی دەسەاڵتدارێتيەوە بگرتە خۆ. جێبەجێكردن

ی نوێ ەو ەپێی گونجاوێتی و بيركردنەر و پێكهاتەكانی بەيكەو پ ەو ەدابخشێندرێت ئەنجومەنی ئاسايش ی هەرێم ەب

 .ەو ەدابڕێژرێن

 


