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سەرۆكايەتی هەرێم
دوای چارەگە سەدەيەك لە تاقيكردنەوەی سيستەمی خۆماڵيانەی پەرلەمانی و سەرۆكايەتی،
هێشتا پرسيار ماوەتەوە ئايا سيستەمی پەرلەمانی بۆ هەرێم باشترە يان سەرۆكايەتی؟ ئايا هەرێم
السايیسيستەمه پەرلەمانیەكانی وەك هی بەريتانی يا ئەڵمانی بكاتەوە وەيان سيستەمە سەرۆكايەتیەكانی
وەك هی ئەمەريكی يا فەرەن�سی .لە راستيدا ،پرسيارەكە لە بنەرەتەوە پڕە لە كەموكوڕی ،ئەويش چونكه
سەركەوتنی هەر يەكێك لەو مۆدێالنە پەيوەستن بۆ كۆمەڵێك ميكانيزم و دامەزراوەی سەروەركردنی
ياسا (واتا  )Checks and Balancesكە بە هۆيانەوە سيستەمی حوكمڕانی لە مەتر�سی بەرژەوەندی
تايبەت دەپارێزرێ .لە واڵته ديموكراسيەكان جياوازيەكی ئەوتۆ لە نێوان سيستەمی سەرۆكايەتی يان
پەرلەمانيدا نيە ،چونكە لە هەردووكياندا دەسەاڵتی بڕياردان لە هەناوی �سێ دامەزراوە بنەرەتيەكەی
پەرلەمان و حكومەت و دادگاوە هەڵدەقوڵێ ،وە پڕۆسەكانی چاودێری و هەڵسەنگاندن و لێپرسينەوه
بە ميكانيزمی تێكهەڵكێشراو و تۆكمە بەدامەزراوەييكراون ،بەجۆرێك كە سەروەريی ياسا لەوپەڕی
كارايیدا دەپارێزن .ئيتر الساييكردنەوەی ئەو مۆدێالنە لە هەرێمی كوردستاندا ،بەبێ داهێنان و
چەسپاندنی ميكانيزمەکانی سەروەركردنی ياسا و دامەزراوەييكردنی سيستەمی حوكمڕانی ،شكست
دێنن.
لە مانگی ئۆكتۆبەر (تشرينی يەكەم)ی ساڵی  1991حكومەتی بەغدا سەرجەم دامودەزگاكانی له �سێ
پارێزگای دهۆك و هەولێر و سلێمانی كێشايەوە .بۆشاييەكی ياسايی دروستكرد كە بەرەی كوردستانی
بە متمانەی خەڵكی هەرێم و هێزە هاوپەيمانە دەرەكيەكان پڕی كردەوە .بەيان و بڕيار و رێنماييەكانی
بەرە لەوكاتەدا وەك ياسا كاريان پێدەكرا ،هەتا ئەو كاتەی كە ئەنجومەنی نيشتيمانی (پەرلەمانی)
هەرێم هەڵبژێردرا .بەپێی ياسای ژمارە ()1ی بەرەی كوردستان بڕياردرا كە سيستەمی حوكمڕانی هەرێم
پەرلەمانی بێ و سەرۆك وەزيران و كابينەی حكومەت لە اليەنپەرلەمانەوە متمانەيان پێ بدرێت.
رابەرێكيش بۆ هەرێم بە راستەوخۆ لە اليەن خەڵكەوە هەڵبژێردرێ .لەو كاتەدا ،پارتی ديموكراتی
كوردستان و يەكێتی نيشتيمانی کوردستان ،كە دوو حيزبی براوەی يەكسان بوون ،نەيانتوانی بگەنە
رێكکەوتن لەسەر ئەوەی سەركردەی كاميان ببێتە رابەر تا ئەوەكەی تريان ببێتە سەرۆكی وەزيران.
ئەوكاتە هێشتا بە وردەكاريەوە دەسەاڵتەكانی هيچ كام لەو دوو پۆستە بە ياسا دياری نەكرابوو .ئەوەبوو
پۆستی رابەری (سەرۆكی) هەرێم بە بەتاڵی مايەوه .پۆستی سەرۆكی حكومەت درايە يەكێتی نيشتيمانی
کوردستان سەرۆكی پەرلەمانيش درايە پارتی ديموكراتی كوردستان.
لە ساڵی  1992هەتا دروستبوونی سيستەمی دوو ئيدارەيی لە 1996و دواتر يەكگرتنەوەی دوو ئيدارەكە
لە  ،2006سەرۆكايەتی ئەنجومەنی وەزيران لە رووی تيۆريەوە لوتكەی دەسەاڵتی جێبەجێكردن
بوو .پۆستی سەرۆكی هەرێم دانەهێندرابوو .لە ئيدارەی سلێمانی سكرتێری گشتی يەكێتی نيشتيمانی
كوردستان رۆڵی رابەری پێدرابوو و لە ئيدارەی هەولێر ئەو رۆڵە بە فەرمی بە کەس نەدرابوو ،بەاڵم
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لە واقيعدا سەرۆكی پارتی ديموكراتی كوردستان سەرچاوەی بڕياردانی لوتكە بوو .دوای روخانی رژێمی
بەعس ،دەرفەتی نوێ لە عێراق هاتە كايەوە .دوو پۆستی شايستە بۆ هەردوو سەركردەی ئەو دوو حيزبە
دەسەاڵتدارە هاتنە ئاراوە .بەپێی رێكکەوتنێكی ستراتيژی نێوانيان ،پۆستی سەرۆك كۆماری عێراق درايە
يەكێتی نيشتيمانی و پۆستی سەرۆكی هەرێميش ،كە بۆ يەكەمجار پێناسە كرا و ياسای ژمارە ( )1ی ساڵی
 2005ی بۆ داڕێژرا درايە پارتی ديموكراتی كوردستان (دواتر هەمواركراوەتەوە) .ياسای سەرۆكی هەرێم
بە ديزاينێك درووا كە بێ له ئاستی لوتكەی حيزبە دەسەاڵتدارەكان شايستەی كێبڕكێی لەسەركردن.
ياسای سەرۆكی هەرێم
بەپێی ياسای ژمارە ( )1ی ساڵی  2005هەمواركراو ،سەرۆكی هەرێمی كوردستانی عێراق سەرۆكی بااڵی
راپەڕاندنە و لە ئاستی ناوەوە و دەرەوەدا نوێنەرايەتی هەرێم دەكات .هاوكات ،فەرمانداری گشتی هێزەكانی
پێشمەرگەی هەرێمە .ئەو پۆستە بۆ چوار ساڵە و دە�شێ سەرۆك بۆ جاری دووەم هەڵبژێردرێتەوە،
وه دەنگدان بۆ ئەو پۆستە لە كاتوساتی هەڵبژاردنی پەرلەمانی هەرێمدا دەبێ .دەسەاڵتەكانی سەرۆكی
هەرێم وا داڕێژراون كە تەواوكەری كاری پەرلەمان و دەسەاڵتی دادوەری بن ،لەوانە:
•دەرچوواندنی ئەو ياسايانەی لە پەرلەمانەوە دەنگيان لەسەر دەدرێت.
•دوای ناونانی سەرۆكی وەزيران لەاليەن پەرلەمانەوە داوای لێ دەكات وەزارەت پێكبهێنێ.
•فەرمانی قبوڵكردنی دەست لەكار كێشانەوەی ئەنجومەنی وەزيران يان وەزيرەكان دەردەچوێنێ.
•لە هەندێك حاڵەتدا فەرمانی ئەنجامدانی هەڵبژاردنی گشتی دەردەکات.
•دەسەاڵتی دامەزراندنی دادوەران و سەرۆك و ئەندامانی داواكاری گشتی دەردەكات ،لەدوای
پااڵوتنيان لەاليەن ئەنجومەنی دادوەريەوە.
•بە رەزامەندی پەرلەمان بۆی هەيە رێگە بە هێزە چەكدارەكانی فيدڕال بدات بێنە ناو هەرێمەوە
وەيان هێزەكانی پێشمەرگە بۆ دەرەوەی هەرێم بنێرێ.
•پلەوپايەی سەربازيی بە ئەفسەرانی هێزە چەكدارەكانی هەرێم و هێزەکان ئاساي�شی ناوخۆ و
خانەنشينيان دەردەچوێنێ.
ياسای سەرۆكايەتی هەرێم باس لەوە دەكات كە جێگرێك بۆ فەرمانداری گشتی هێزەكانی پێشمەرگە
دادەمەزرێنێ ،بەاڵم باس لە دامەزراندنی جێگری سەرۆكی هەرێم ناكات ،كەچی بەپێی رێكکەوتنی
سيا�سی و راگرتنی بااڵن�سی نێوان پارتی ديموكراتی كوردستان و يەكێتی نيشتيمانی كوردستان ،جێگرێك
بۆ سەرۆك دياريكرا .بە پێی ياسا دەسەاڵتەكانی جێبەجێكردن بۆ جێگری سەرۆك دياری نەكراون.
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چارەنووسی پۆستی سەرۆكی هەرێم
هەر لە زووەوە پێشبينی لەوە دەكرا كە لە دوای تەواوبوونی ماوەی سەرۆكايەتی و دابەزينی هەردوو
سەركردە لوتكەييەكەی يەكێتی و پارتی لە پۆستە حكوميەكانی بەغدا و هەولێر ،گۆڕانكاری بنەرەتی بە
شێوازی پڕكردنەوەی پۆستی سەرۆكی هەرێم و دەسەاڵتەكانی دادێن ،بەاڵم پێش ئەو وادەيە نەخشەی
سيا�سی هەرێم و هاوكێشە حيزبيەكان گۆڕانكارايان بەسەر داهاتبوو .بزووتنەوەی گۆڕان و حيزبە
ئيسالميەكان وەك ئۆپۆزيسيۆنی كارا هاتبوونە كايەوه .ئەوان پابەند نەبوون بە رێكکەوتنە ستراتيژيەكانی
نێوان پارتی و يەكێتی .بۆيەش لە دوای تەواو بوونی ماوەی سەرۆكايەتی سەرۆكی ئەوكاتەی هەرێم (لە
ساڵی  )2013و دواتر تەواوبوونی ماوەی درێژكردنەوەی (لە  )2015بەدەر لە ياسای ژمارە ()1ی ساڵی
 2005هەمواركراو ،كێشەی چارەنوسساز هاتنە كايەوە .لەناوەرۆكی گفتوگۆ ئاڵۆزەكانەوە بەدەركەوت
كە ئەو پۆستە بۆ يەكەمجار و بگرە دواجار بەو شێوەيەی لە ياساكەدا هاتبووە پڕ دەكرێتەوە و
دوای چۆڵكردنی لەاليەن سەرۆكی ئێستای پارتی ديموكراتی كوردستانەوە جارێكی ديكە بە ئاسانی پڕ
ناكرێتەوە ،وەيان ئەگەر پڕكرايەوە بە هەمان دەسەاڵتی جاران بەكە�سی ديكە نادرێتەوە .جا يان ئەوەتا
گۆڕانكاری بنەڕەتی بە ميكانيزمی هەڵبژاردن و دەسەاڵتەكانی سەرۆکی هەرێم دادەهێندرێت وەيان لە
بنەڕەتەوە پۆستەكە نامێنێ .خۆ جارێ باسكردنی بابەتی پڕكردنەوەی ئەو پۆستە ،بە هەڵبژاردن بێ يان
بێ هەڵبژاردن ،هەڵپەسێردراوە و هێشتا پەرلەمان نەپڕژاوەتە سەر ئەوەی ياسايەكە بێنێتەوە سەر
مێزی هەمواركردنەوە.
لە مانگی نۆڤەمبەری پارساڵ( )2017بە ياسای (دابەشكردنی دەسەاڵتەكانی سەرۆكايەتی هەرێم
بەسەر دامەزراوە دەستووريەكانی هەرێم) ی ژمارە ( ،)2دەسەاڵتەكانی سەرۆكی هەرێم بەپێی بڕگە
گونجاوەكان بەسەر سەرۆكی ئەنجومەنی وەزيران ،سەرۆكايەتی ئەنجومەنی وەزيران ،سەرۆكی
ئەنجومەنی دادوەری و سەرۆكايەتی پەرلەمان دابەشكران .لە كۆتايیدا هۆيەكانی دەركردنی ياساكه
دياريكراوە "بەهۆی درێژكردنەوەی ماوەی ياسايی خولی چوارەمی پەرلەمانی كوردستان و رەتكردنەوەی
سەرۆكی هەرێمی كوردستان بۆ بەردەوامبوونی لە پۆستەكەيدا و بە پێی ئەوەی لە ماددەی چوارەم لە
ياسای سەرۆكايەتی هەرێمی كوردستان – عێراق ژمارە ( )1ی ساڵی ( )2005هەمواركراودا هاتووە كە
دەنگدان بۆ هەڵبژاردنی سەرۆكی هەرێم لە كاتوساتی هەلبژاردنی پەرلەمانی كوردستان ئەنجام دەدرێت
و لە بەر نەبوونی كانديد بۆ پۆستی سەرۆكی هەرێم و بەمەبەستی دروست نەبوونی بۆشايی ياسايی لە
دەسەاڵتەكانی سەرۆكی هەرێم ،ئەم ياسايە دەركرا".
هەر لە نووسينی ياساكەدا ديارە كە بە هۆكاری سيا�سی و بۆ تێپەڕاندنی قۆناخێكی قورس نووسراوە،
ئەگينا زۆربەی بڕگەكان مايەی ديبەيت و جێگەی پرسياری سيا�سی و ياسايين .ياسای ژمارە ()2ی ساڵی
 2017لەسەر بنەمای ياسای ژمارە ( )1ی ساڵی  2005هەمواركراو بونيادنراوە ،كەچی ئەوەی دواييان
كتومت جێبەجێ نەكراوە .لەوەياندا هاتووە كە لە حاڵەتی ديارنەمانی سەرۆكی هەرێم ،سەرۆكی
ئەنجومەنی وەزيران لە جياتی ئەويان ئەرك و فەرمانەكانی لە ئەستۆ دەگرێ .ئەگەر پۆستەكەش چۆڵ
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بوو ،سەرۆكی پەرلەمان ئەرك و فەرمانەكانی هەڵدەسوڕێنێ هەتا سەرۆكێكی نوێ لە ماوەی  60رۆژدا
هەڵدەبژێردرێ .بە واتايەكی ديكە ،ياسای ژمارە ( )1دەمێكە كاری پێ ناكرێ و بەپێی واقيعی سيا�سی
ئيمڕۆ ،سيستەمەكەی حوكمڕانی هەرێم بەشێوەيەكی كاتيی بووەتەوە سيستەمی پەرلەمانی وەك
سااڵنی پێش  ،2006وە رەنگە جارێ تا ماوەيەك وا بمێنێتەوە .ئەوەتا ديبەيتی پركردنەوەی پۆستەكەش
لە نێو حيزبەكانی دەسەاڵت و ئۆپۆزيسيۆنەوە زۆر نايەتە سەر باس و لەوە دەچێ بۆ ئايندەيەكی
ديارینەكراو (رەنگە تا دوای هەڵبژاردنی گشتی) دواخرابێ.
سەرباری ئەوەی كە ئێستا هەرێم لە بۆشاييەكی ياساييدايە و هەموو اليەك كۆكن لەسەر ئەوەی
مەسەلەی پێناسەكردنی پۆستی سەرۆكی هەرێم و دەسەاڵتەكانی پێويستە لە ئايندەيەكی نزيكدا يەكال
بكرێتەوە ،بەاڵم لەوە دەچێ كە هەموو اليەنەكانيش كاتوساتی ئێستا بە گونجاو نەزانن بۆ ئەوەی
بيخەنە ديبەيتێكی جيدديەوە .بۆيه رەنگە باش بێ كە پەلە لەو بابەتە نەكرێ .لەجياتيان ،ئەو بابەتە
بكرێتە هاندەرێك بۆ ئەوەی لە ئايندەيەكی نزيكدا و لە چوارچێوەیەكی بەرفراونتردا باس لە سەرجەم
كێشە و كەلێنەكانی سيستەم و ميكانيزمەكانی تۆكمەكردن و سەروەركردنی ياسا بكرێت .بۆنموونە
باس لە داڕێژتنی دەستوورێكی كاتی بكرێ و سيستەمی حوكمڕانی تێيدا بۆ ماوەيەكی درێژ جێگير بكرێ
و دەسەاڵتەكانی ياسادانان و جێبەجێكردن جيا بكرێنەوە.
ديارە لە ئێستادا تەنيا چوار بژاردە لە بەردەم سياسەتمەدارانی هەرێمدا هەن:
 aپۆستی سەرۆكی هەرێم وەك چۆن لە ياسای ژمارە ()1ی ساڵی  2005هەمواركراودا هاتووە
وەك خۆی و بەبێ هەمواركردنەوەیەكی ديكە بمێنێتەوە.
 bپۆستی سەرۆكی هەرێم بە دەسەاڵتەكانيەوە بمێنێتەوە ،بەاڵم لەجياتی راستەوخۆ لە اليەن
خەڵكەوە هەڵبژێردرێت ،لە پەرلەمانەوە هەڵبژێردرێت.
 cپۆستی سەرۆكی هەرێم بمێنێتەوە ،بەاڵم بە دەسەاڵتی پڕۆتۆكۆڵیی سنووردار (وەك هی
سەرۆك كۆماری عێراق) و لە اليەن پەرلەمانی هەرێمەوە هەڵبژێردرێت.
 dپۆستی سەرۆكی هەرێم وەك ئێستا و بەدەر لە ياسا ،هەتا كاتی نووسينەوەی دەستوور بە
بەتاڵی بمێنێتەوه.
 eپۆستی سەرۆكی هەرێم لە بنەڕەتەوە نەمێنێ.
بێگومان هەريەك لەو بژاردانە اليەنی ئەرێنی و نەرێنی خۆی هەيە ،بەاڵم �سێ بژاردەكەی يەكەم
پێشتر لە ساڵی  2015لە پەرلەماندا بە تێروتەسەلی ديبەيتی لەسەر كرا و دواتر بوونە هۆی گەياندنی
پڕۆسەی سيا�سی بە بنبەستێكی درێژخايەن .ئەو ئەزموونە تاڵە سەملاندی كە حيزبەكانی دەسەاڵت و
ئۆپۆزيسيۆن لەسەر هيچ كام لەوانه بە ئاسانی ناگەنە رێكکەوتن .ديارە لە كولتووری هەرێمدا ئاسان
نيە كە بڕياردەرێكی بەهێزی ناو حيزبێكی دەسەاڵت لە پۆستێكی وا بەهێزی لوتكەييدا بێ و سيمای
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حيزبايەتيكردنی پێوە ديار نەبێ و سياسەتەكانی بە تەوافوق و پرس و راوێژكردن بەرێوە ببات ،بەڵكو بە
پێچەوانەوە دەسەاڵتەكانی سەرۆك (لە بژاردەی  aو  )bهەميشە زەمينە دەڕەخسێنێ بۆ ئەوەی حيزبێكی
دەسەاڵتدار ،كە سەركردەيەكی دەبێتە هەڵگری پۆستەكه،دەشبێتە بڕياردەری سەرەكی (وەيان تاكە
بڕياردەر) لەسەر خيتابی سيا�سی و سەربازی و ديپلۆماتی سەرتاسەريی هەرێم .جێگری سەرۆك بەپێی
ياسا تەنيا ئەو دەسەاڵتانەی دەبێ كە سەرۆك پێی دەبەخ�شێ .بۆيە دەسەاڵتی بە سروشت كەم دەبێ
و توانای رێگرتنی لە بەحيزبيكردنی پۆستەكە نابێ .بۆيه ديسانەوە كێشەكانی رابوردوو دووبارە دەبنەوە.
خۆ ئەگەر سەرۆكی هەرێم پەيڕەوی سياسەتی تەوافوقيش بكات ،تەنيا پێويستی بە راوێژ و رێكکەوتن
لەگەڵ يەك حيزبی هاوپەيمان دەبێ و بۆی دەكرێ ئەوانی ديكە ،بە تايبەتی ئۆپۆزيسيۆن ،پشتگوێ
بخات و كێشەی پەرتەوازەيی خيتاب لە بەغدا و دەرەوەدا دروست ببێتەوە.
هەرچی بژاردەی ()dيه ،دوور نيە پەيڕەو بكرێ و حيزبەكانی دەسەاڵت و ئۆپۆزيسيۆن لە ژێرەوە كۆك بن
(بە پاسا و هۆكاری جيا) بەوەی كە ئەو بابەتە جارێ با يەكاليی نەكرێتەوە و ئەگەرچی بۆشايی ياسايی
دروست دەكات ،بەاڵم با كێشەكان زەقتر نەبن دواتر بە شێنەيی ديبەيتيان لەسەر بكرێ .بێگومان
ئەوەيان زيانی مەزن بە هەرێم دەگەيەنێ .ئەزموونەكان سەملانديان كە مەسەلەی پەيڕەوكردنی ياسا
و بەهێزكردنی شەرعيەت بۆ پێگەی كورد چەند گرنگه .هەر كاتێك ئەو ياسايەی كە بە دەستی هێزە
خۆماڵيەكان دادەڕێژرێ هەر لە اليەن خودی خاوەنەكانيەوە وەال دەنرێن ،متمانەی نێودەوڵەتی بە
سيستەمی حوكمڕانيەكە الواز دەبێ و باجی ئەو الوازبوونەی متمانەش گەورە دەبێ.
بۆيە ،لە بارودۆخی ئێستادا و بە رەچاوكردنی ديناميەتی هێزە خۆماڵيەكان و كولتووری حوكمڕانی
هەرێم ،رەنگە واباشتر بێ كە جارێ پۆستی سەرۆكی هەرێم لە بنەڕەتەوە نەمێنێ و بە ياسايەكی نوێوە
دەسەاڵتەكان بە هەميشەيی بەسەر دەسەاڵتەكانی ياسادانان و سەرۆكايەتی حكومەت و دەسەاڵتی
دادوەری دابەش بكرێن .ئەوە دەرفەت دەداتە سەركردەكان كە بەبێ فشاری كات و فشاری ياسا ئەو
بابەتە يەكال بكەنەوە و هەر كاتێكيش بڕياردرا پۆستە دابنرێتەوە ئەوا بە ئاسانی ياسايەكی ديكەی بۆ
دادەڕێرێتەوە.
لە حاڵەتی هەڵوەشاندنەوەی سەرۆكايەتی هەرێم ،پێويسته ديوانی سەرۆكايەتی هەرێميش
هەڵوەشێتەوە و پۆستەكانی ناو ديوان بەپێی تايبەتمەندێتیان دابەشكرێنە سەر دامەزراوەكانی �سێ
دەسەاڵتەكەی حوكمڕانی .لە ئێستادا ،سەرباری بەتاڵبوونی پۆستی سەرۆكی هەرێم ،كەچی ديوانی
سەرۆكايەتی هەرێم ماوە و رۆڵ لە چەندين بواری وەك پەيوەندی دەرەكیدا دەبينێ .پێويستە ئەو
ديوانە لە ئێستاوە بە زووترين كات سڕ بكرێ بۆ ئەوەی رێگە لە دووپاتبوونەوە و پەرتەوازەيی بگيردرێ.
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ئەنجومەنی وەزيران
ئەنجومەنی وەزيران (كابينەی حكومەتی هەرێم) لە دوای سەرۆكايەتی هەرێم بااڵترين دەستەی
جێبەجێكردنە و دەسەاڵتی دانانی پۆڵە�سی سەرتاسەريی و سەرپەرشتی بەجێگەياندنی هەيە ،ئەويش
لە دوای بەدەستهێنانی متمانە و بڕياری پەرلەمان .بڕيارەكانی كابينە بە زۆرينەی دەنگ و بە ئامادەبوونی
زۆربەی ئەندامانی دەردەكرێن .لە كابينەی ئێستادا ،ئەنجومەنی وەزيران لە  19وەزارەت و �سێ وەزارەتی
هەرێم پێك دێت ،ئەگەرچی ئەو سێيەی دوايی پڕ نەكراونەتەوە .سەرۆك و جێگری سەرۆك و سەرجەم
وەزيرەكان ئەندامی يەكسانن لە ئەنجومەندا و بە هاوبە�شی لەبەردەم پەرلەماندا سەبارەت بە
بەرنامەی حكومەت بەرپرسيارن .وەزيرەكانيش سەبارەت بە كاروباری وەزارەتەكەيان لەبەردەم كابينە
و پەرلەماندا بەرپرسيارن.
پێكهاتە و دەسەاڵتەكانی ئەنجومەنی وەزيران بە ياسای ژمارە ( )3ی ساڵی  1992دياریكراوە .ئەو
ياسايەهەتا ئێستا  22جار هەموار كراوەتەوه .بۆ پێكهێنانەوەی كابينەی نۆيەميش دەبێ ديسان هەموار
بكرێتەوه .ئەو ژمارە زۆرەی ئەندامانی ئەنجومەنی وەزيران و قەوارە هەاڵوساوەكانی وەزارەتەكان و
نەهجی مەركەزيانەی حكومەت لە هەرێمێكی وەك كوردستاندا لە هەموو روويەكەوە پڕۆسەی ديبەيتی
پۆڵە�سی و بڕياردانی لوتكەیی ئاڵۆز كردووە .لە ئێستادا ،سەرجەم وەزارەتەكان ،بەبێ هەاڵوێردن،
گەشەيەكی ناسروشتی و نارێكی وايان كردووە كە چاككردنيان بە پچڕ پچڕيی كێشەكان بنبنڕ ناكات.
بۆيە پێويستە هەمواركردنەوەی ئەوجارەی ياسای ژمارە ( )3بكرێتە دەرفەتێك بۆ ئەوەی پێكهاتەكانی
ئەنجومەنی وەزيران بە رەچاوكردنی ريفۆرم و لەسەر بنەمای لۆژيك و زانست و هونەری حوكمڕانی
دابڕێژرێتەوه .وه بەپێی نەخشەرێگايەكی واقيعبينانە بايی ئەوەندە بچووك بكرێتەوە كە لەگەڵ ئامانج
و ئەركەكانی ئايندەی بگونجێندرێ و پڕۆسەی بڕياردان تێيدا كارا بكرێ.
پێويستە لەمەودوا روانگە و فەلسەفە و ستراتيژ و ئامانجە لوتكەييەكانی هەر يەك لە وەزارەتەكان
پێناسە بكرێنەوە ،وە اليەنی بەهێز و الوازی سيستەمی پێشتر و خواستەكانی ئايندە دياری
بكرێن ،ئەوجا چوارچێوە و پەيكەرەكان بە وردەكاريەوە دابڕێژرێنەوە .پێويستە لەمەودوا لە رۆژی
دەستبەكاربوونيانەوە ،وەزيرەكان بە پاڵپشتی فەرمانگەكانی وەزارەتەكانەوە پابەند بكرێن بە داڕێژتنی
نەخشەرێگايەكی ئاشكرا و مەدروس بۆ ريفۆرمی سيستەم ،وە بە ديوەكەی ديكەشەوە ميكانيزم
و رێكاری تۆكمە هەبن بۆ ئەوەی رێگە لە وەزير و وەزارەتەكان بگيردرێت كە بە پێی ويستی كەسيی،
بەرژەوەندی حيزبی وەيان بۆ خزمەتی بەرژەوەندی تايبەتەوە دەستكاری سيستەم و رێنماييەكان
بكەن .بەڵكو هەموو گۆڕانكاريەكی بنەڕەتی دەبێ لە چوارچێوەی پڕۆسەیەكی چاكسازی گشتگيردا بێ،
ئەوانەش:
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•بە ئامانجی سەروەركردنی ياسا و بەدامەزراوەييكردن و كاراكردنی سيستەمی حوكمڕانی.
•لەسەر بنەمای پرينسيپی الدانی بەربەست و كارئاسانكردن و كاراكردنی پڕۆسەی بڕياردان و
رێكخستنەوەی رێچكە كارگێڕی و داراييەكان.
•بەمەبەستی بەجێگەياندنی كارە ستراتيژيەكانی حكومەت و گەشەپێدانی ئابووری واڵت و
پێشكەشكردنی خزمەتگوزاريەكان لە بەرزترين ئاستی كواڵيتی و بە كەمترين خەرجیەوە.
•لەسەر بنەمای تۆكمەكردن و كاراكردنی سيستەمی چاودێری و هەڵسەنگاندن و
بەدواداچوون.
•بەمەبەستی هەماهەنگكردنی پێكهاتەكانی حكومەت و داتراشينی دووپاتيەكان.
بەجێگەياندنی ئەو پرينسيپ و ئامانجانه پێويستيان بە ئەنجامدانی كۆمەڵێك گۆڕانكاری هەيه ،كە لە
بەشەكانی پێشوودا خرانەڕوو ،لەوانە:
•پێويسته رۆڵی وەزير پێناسه بكرێ بەجۆرێك كە زياتر رۆڵی رابەريكردن و سەرپەرشتيكردن
و نوێنەرايەتیكردنی وەزارەتەكەی ببينێ .پێويستە چاو بە رۆڵ و ئەركە رۆژانەييەكانی
وەزيرەكاندا بخشێندرێتەوە و هان بدرێن ئەركەكانيان زياتر پەيوەست بێ بە كاری لوتكەيی و
ستراتيژی سەرتاسەريی و دارێژتنی پۆڵە�سی و پالندانان و دابينكردنی بودجە و چاودێریكردنی
بەكارهێنان به كواڵيتیەوه .وەزير وەك سەرپەرشتياری دامەزراوەكه دڵنيا بێ لەوەی كە
لەماوەی چوار ساڵی كاركردنیدا مانيفەستۆی حكومەتەكەی جێبەجێ دەكرێ .پێويستە وەزير
لە ئاستی ئەنجومەنی وەزيراندا نوێنەرايەتی وەزارەتەكەی بكات و لە وەزارەتەكەشيدا نوێنەری
كابينەی حكومەت بێ.
•وەزارەت و دەستە و ئەنجومەنە ستراتيژيەكانی حكومەت بۆ پێكهاتە بنەڕەتيەكانیان
خوردبكرێنەوە .سەر لەنوێ ،بە ديدێكی رەخنەگرانە و لەسەر الپەڕەيەكی سپيەوە ،هەر
يەك لەو پێكهاتانە بەپێی ئەركەكانيان جيابكرێنەوە و دابەشبكرێنەوه و ئاوێتەبكرێنەوە.
سەرجەم ديوان و فەرمانگەكان لە ئاستی كابينە و وەزارەتەكان شيبكرێنەوە و ميكانيزمەكانی
هەماهەنگی و چاودێری و كاراكردنيان دابڕێژرێنەوە.
•پێويستە فەرمانگەكانی ناو هەر وەزارەتێك لە رووی كارگێڕی رۆژانە و تايبەتمەندی پسپۆڕيەوه
نيمچه سەربەخۆ بكرێن .دەسەاڵت بۆ بەرێوەبەرە گشتيەكان شۆڕ بكرێتەوە تا بتوانن بەبێ
گەڕانەوە بۆ وەزير بڕيار لەسەر ئەركە كارگێڕيی و داراييە رۆژانه و ورديلەكان بدەن.
•حكومەتە خۆجێييەكان سەربەخۆ بكرێن ،بەجۆرێك كە يەكە ئيداريەكانی ئاستی قەزايەكان
ببنە جێبەجێكاری سەرەكی پۆڵە�سی و ستراتيژ و پالنی وەزارەت بەپێی ياسا و رێسا و رێنماييە
تايبەتمەندەكان.
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بێگومان ئەو جۆرە پێداچوونەوه ريشەيی و داڕێژتنەوە راديكاليەی پەيكەر ئەوە ناگەيەنێ كە ئيتر
حكومەت كێشەی كاراكردنی نامێنێ وەيان بە راتەكاندنێك پڕۆسەی بڕياردان بەدامەزراوەيی دەكرێ،
بەڵكو ئەو داڕێژتنەوەيە تەنيا بەشێكی چارەسەريەكانە بۆ ئامادەكردنی چوارچێوەیەكی گونجاو بۆ
گەشەپێدانی دامەزراوەكان و داهێنانی كولتوورێكی حوكمڕانی شياو .داڕێژتنەوەكان بۆ ئەوەن كە
چوارچێوە نوێيەكەی پەيكەری حكومەت ببێتە نەخشەرێگايەكی درێژخايەن بۆ گۆڕينی كۆمەڵێك ياسا
و رێسا و رێنمايی .وه ئاراستەكردنی گەشەكردنی سيستەم لە سەر رێچكەيەكی مەدروس و بە ديزاينێكی
گونجاوترەوە .گۆڕينی ياسا و رێسا و رێنماييەكانيش هەر خۆيان دەرفەت دەڕەخسێنن بۆ ئەوەی كەلێن و
كەموكوڕيە سەرەكی و الوەكيە كەڵەكەبووەكانی سيستەم لە هەمان پڕۆسەدا پڕبكرێنەوە .شانبەشانی
داڕێژتنەوەی پەيكەر ،پێويستە ميكانيزمەكانی سيستەمی كارگێڕی كارا بكرێن و پڕۆسەكانی چاودێری و
دڵنيايی جۆریان لەگەڵدا تێكهەڵكێشرێ و ميكانيزمەكانی هەڵسەنگاندن و پێداچوونەوەی بەردەوام و
پاداشت و سزا و سەروەركردنی ياسايان تێدا بە ئۆتۆماتيكی بەرجەستە بكرێ.
بەو پێيە ،پێويستە لە ئايندەيەكی نزيكدا پالنێكی سەرتاسەريی و نەخشەرێگايەكی درێژخايەن بۆ
چارەسەركردنی كێشەی هەاڵوسان دابنرێت .ميالكی فەرمانبەران بەپێی ئامانج و پێداويستی دەزگاكان
و پەيكەری نوێی دامەزراوەكان دابەش بكرێنەوە ،بە جۆرێك كە رێژەی خەرجيە داراييەكان لەگەڵ
كارايی و كارامەيی دامودەزگاكان هەماهەنگ بن .وەزارەتەكان تا رادەيەكی زۆر بچووك بكرێنەوە وەيان
هەندێكيان هەر نەمێنن و بكرێنە چەند بەڕێوەبەرايەتيەكی بچووكی ئاستی لوتكە و كارەكانيان رادەستی
جێبەجێكارانی حكومەتی خۆجێيی بكرێن .لە هەمان كاتدا ،چاو بە رێچكە و ميكانيزمەكانی هەماهەنگی
و ئاڵوگۆڕی روانگە و ستراتيژ و زانياری و فەرمانە ستوونی و ئاسۆيیەكانی نێوان دامەزراوەكان
دابخشێندرێتەوە بۆ ئەوەی لە ئاستی لوتكە و ناوەڕاست و خوارتردا سيستەمی حكومەت تێكهەڵكێشراو
بێ و پێكهاتەكان كاری يەكتری ئاسان بكەن و رێگە لە دووپاتی و خەرجی زێدە و بيرۆكراسيەتی كوشتندە
بگرن.
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ديوانی سەرۆكايەتی ئەنجومەنی وەزيران
ديوانی سەرۆكايەتی ئەنجومەنی وەزيران بۆ پاڵپشتی كارەكانی كابينەی حكومەت دروست بووه و لە ژێر
فەرمانی سەرۆك و جێگری سەرۆكی ئەنجومەنی وەزيراندايه .ئەركە سەرەكيەكانی ديوان بۆ هاندان و
هەماهەنگيكردن و ئاسانكردنی كاری وەزارەتەكانی حكومەتە .ئەو ديوانە خاوەنی ئۆرگانێكی گەورەی
كارگێڕيە و لە كۆمەڵێ فەرمانگه و بەڕێوەبەرايەتی پێكدێت كە بەپێی پەيڕەوی ژمارە ( )1ی ساڵی 2006
رێكخراون و لەاليەن سەرۆكی ديوانی سەرۆكايەتی ئەنجومەنی وەزيرانەوە رابەرايەتی دەكرێن .واتە لە
رووی تيۆريەوە ،سەرۆكی ديوان بەرپر�سی يەكەمی كارگێڕیە بۆ جێبەجێكردنی سەرجەم ئەركەكانی
ديوان بەپێی ستراتيژ و پۆڵە�سی و پالنی كابينەكانی حكومەت .ديارە كە پێڕەوەكە هی سەردەمی كابينەی
پێنجەمه ،ئەو سەردەمەی كە بۆ يەكەم جار دوو ئيدارەی سلێمانی و هەولێر يەكتريان گرتبووەوە.
لەو كاتەدا ئەولەويەتی هەرە بەرزی درابووە سەرخستنی پڕۆسەی يەكگرتنەوە ،بە هەڵوەشاندنەوەی
تەواوی دامەزراوەكانی ئيدارەی سلێمانی و گواستنەوەی فەرمانگەكانی و جێكردنەوەيان لە هەولێر.
بۆيەش كێشەی ناڕێكی پەيكەر و هەاڵوسان و دووپاتبوونەوەی رۆڵەكان و تێكەاڵوبوونی رێچكە
كارگێڕیەكانی لێ پەيدا بووە .ئەوانەش بێجگە لەكێبڕكێی ناوەكيەكان لەسەر بنەمای ملمالنێی حيزبی،
بەتايبەتی نێوان دوو حيزبی دەسەاڵتدارانی هەردوو حيزبی حوكمڕان ،پارتی ديموكراتی كوردستان و
يەكێتی نيشتيمانی كوردستان.
لە ئێستادا زياتر لە  3700كارمەند لە فەرمانگە جۆراوجۆرەكانی ديوانی سەرۆكايەتی ئەنجومەنی
وەزيران كار دەكەن كە زۆر لە رادەی پێويست زياترن .ئاراستەی هاتوچۆی زانياری و هەماهەنگی
ستوونی و ئاسۆيی لە ئاستی ناوەوە و دەرەوەی ديوان لە زۆر رووەوە پەرتەوازەن .رێچكەكانی كارگێڕی و
بڕياردان ئاڵۆز و تێكەاڵو بوونە لە زۆر حاڵەتدا بە پێچەوانەی خودی پێڕەوی سەرۆكايەتی ئەنجومەن
ئەنجام دەدرێن .تەنانەت بەدرێژايی مێژووی حكومەتی هەرێم بەڕێوەبەری سەر بە ئۆفيسەكانی سەرۆك
و جێگری سەرۆكی وەزيرانی كابينە جياوازەكان لەگەڵ رۆڵی سەرۆكايەتی ديوان هەميشە بە هاوتەريبی
مامەڵەيان لەگەڵدا كراوە و ئەركەكانيان تێكەڵ بە يەكتر كراون .ئەوەش نەك تەنيا پەيوەست بووە بە
ملمالنێی دوو حيزبە هاوپەيمانەكە ،بەڵكو بە سەرچاوەكانی بڕياری ناو هەريەك لەو دوو حيزبە .ئەوەش
يەكێكە لەو ئەولەوياتانەی كە پێويستە لە رێگەی بەدامەزراوەييكردن به يەكجارەكی بنبڕ بكرێ.
رۆڵی ئەنجومەنی وەزيران لە بنەڕەتەوە بريتيە لە رابەرايەتیكردنی ستراتيژی دامەزراوەكانی حكومەتی
هەرێم ،پێويستە ديوانی سەرۆكايەتيش لەوەدا رۆڵی هاندەر و كارئاسانيكەر و هەماهەنگيكەر ببينێ.
كەچی لە واقيعدا ،ديوانی سەرۆكايەتی ئەنجومەنی وەزيران بووەتە بەربەستێكی بيرۆكرا�سی كە رۆڵی
فلتەرێكی خاوكەرەوەی سەرجەم دامەزراوەكانی حكومەت دەبينێ ،بەجۆرێك كە رێچكەی زۆران
لە كاری رۆتين و رۆژانەی گەورە و بچووكی وەزارەتەكان دەچنەوە الی ديوانی سەرۆكايەتی و لەوێوە
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چارەنووسيان دياری دەكرێ ،جا بە سەرئاوكەوتن بێ وەيان نقوم بوون .بێگومان هاتوچۆی نوسراوی
نێوان ديوان و وەزارەتی دارايی و وەزارەتە بيرۆكراسيەكانی ديكه توانای دواخستن و خاوكردنەوە و
دواتر خنكاندنی هەموو پڕۆژەيەكی هەيە .پڕۆژە ستراتيژيەكانی وەك پڕۆژەكانی بيناكاری وەزارەتەكان و
تواناسازی و زۆرانی ديكە نموونەی ئەو جۆرە دەرەنجامانەن .ئەوەش لە كاتێكدايە كە وەزارەتەكان
دامەزراوەی سەربەخۆن و خاوەنی شەخسيەتی مەعنەوی خۆيانن و راستەوخۆ سەر بە ئەنجومەنی
وەزيرانن ،نەك ديوانی سەرۆكايەتی ئەنجومەنی وەزيران ،وه توانای ئەوەيان هەيە كە بەپێی ياسا و
رێسا و رێنماييەكان و سياسەتی گشتی حكومەت سەرجەم كارەكانيان جێبەجێ بكەن .سەرۆكايەتی
ئەنجومەنی وەزيرانيش دەتوانێ لە رێگەی سەپاندنی ميكانيزمی چاودێری و پشكنينەوه لە كارەكانيان
دڵنيا ببێ .ديارە كە لێرەدا كۆمەڵێك فاكتەری جياواز رۆڵيان لە گەشەی ئەو سيستەمەدا بينيوه،
لەوانە ،فاكتەری پەيوەستبە مێژوو ،كولتوورەوە ،ياسا و رێسا ،توانا مرۆييەكان ،نەبوونی پسپۆری
پێويست لە اليەن وەزارەتەكانەوە ،كێبڕكێی دەسەاڵت وەيان شەڕە بەرژەوەندی و ملمالنێی بەرژەوەنديە
تايبەتەكانەوە.
ديوانی سەرۆكايەتی ئەنجومەنی وەزيران پێويستی بە پێداچوونەوەی پێڕەو و پەيكەر و رێبەری
پڕۆسەكانی بڕيار هەيەلە سەرجەم جومگەكانی كارگێڕی پێوسته ئەوانه لەگەڵ ئامانجەكانيدا
بگونجێندرێن و ديوان پڕ بەپێستی پێناسەكەی رۆڵی هاندان و كارئاسانيكردن و هەماهەنگيی ببينێ.
لەجياتی ديوان :ئەميندارێتی گشتی
پەيكەری جياواز و مۆدێلی جياواز لە عێراق و واڵتانی دەوروبەردا هەن كە لە رووی دامەزراوەييەوە لە
هی هەرێم سەركەوتووتر بوونە .دەكرێ بە هەمان شێوازی بەغدا ديوان بكرێتە ئەميندارێتيەكی گشتی
و لە خوار ئەويشدا كۆمەڵێك فەرمانگە و بەڕێوەبەرايەتی نيمچە سەربەخۆ كارەكان بەڕێوە ببەن .بەو
پێيە ،ئەميندار دەبێتە رابەر و سەرپەرشتيارێكی لوتكەيی ،وە پردێك لە نێوان كابينەی حكومەت و
فەرمانگە و بەڕێوەبەرايەتيەكانی خوارەوە و ئاراستەكردنی رێرەوی فەرمانگەكان بەپێی ستراتيژ و بڕيارە
لوتكەييەكانی حكومەت ،بەاڵم بەبێ ئەوەی بچێتە وردەكاريەكانەوە .پێويستە ئەمينداری گشتی ببێتە
بزوێنەر و هاندەری بەكارخستنی ئەنجومەنی وەزيران و تەواوی دامەزراوەكانی حكومەت.
پێڕەوی ئەميندارێتی
پێويستە پێداچوونەوەيەكی بنەڕەتی بە پێڕەوی ديوانی سەرۆكايەتی ئەنجومەنی وەزيراندا بكرێت و
بەپێی فەلسەفە و چوارچێوە نوێيەكە رۆڵی هەريەك لە پێكهاتەكان و چۆنێتی پەيوەندی و هەماهەنگی
لەنێوان وەزارەتەكان رێك بخرێنەوه .هەريەك لەوانە سەربەخۆ بكرێن و لە بەكارهێنانی دەسەاڵتە
كارگێڕی و دارايیەكان ئازاد بكرێن ،بەاڵم بە ميكانيزمی چاودێری كاراوە بەدواداچوون و هەڵسەنگاندن
بۆ كواڵيتی كارەكانيان بكرێت .ئەمينداری گشتی ئەنجومەن پێويستی بەوە نابێ هيچ جۆرە واژوويەكی
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كارگێڕی الی خۆی كۆ بكاتەوە .بەڵكو پێويستە بە پێچەوانەوە زۆربەی دەسەاڵتەكانی بە هەميشەيی بۆ
فەرمانگە و بەڕێوەبەرايەتيەكانی خوارتر شۆر بكاتەوە .هاوكات كارئاسانی بۆ دامودەزگاكانی وەزارەتەكان
بكات تاوەكو بەپێی ياسا و سنووری دەسەاڵت و بودجەی تەرخانكراويان كارەكانيان ئەنجام بدەن .كە
بودجەی حكومەت لە پەرلەمانەوە پەسەند كرا ،بەبێ دواكەوتن و بەپێی شێوازێکی شەفاف بەشە
بودجەی بەكاربردن و پڕۆژەكانیان بۆ بخرێتە سەر حيسابی وەزارەتە جياوازەكان تاوەكو يەكسەر
دەست بە جێبەجێكردنی پڕۆژەكان بكەن.
فەرمانگەی هەماهەنگی و بەدواداچوون
بە هاوتەريبی ئەوانەی سەرەوە ،پێويستە هەماهەنگی نێوان ديوان و وەزارەت و دەستەكانی حكومەت
بەدامەزراوەيی بكرێ و هەڵسەنگاندنی بەردەوام بۆ كواڵيتی كارەكانی بكرێ .لە ئێستادا هەماهەنگی
لەنێوان سەرۆكايەتی ئەنجومەنی وەزيران و وەزارەتەكان وەيان لەنێوان وەزارەتەكان بە وردەكاريەوە
پێناسە نەكراوە و بە دامەزراوەيی نەكراوه .ئەو پەيوەنديە�شی كە هەيە بەپێی رێكکەوتن و ياداشتی لێك
تێگەيشتن و گرێبەست و رێبەری كاركردن رێك نەخراون ،بەڵكو تەنيا بەپێی عورف و رۆتينی بيرۆكراتيانە
رێكخراون .پێويستە لەمەودوا هەموو پڕۆسەيەكی هەماهەنگی يان كۆكردنەوە و گەياندنی زانياری و
چاودێریكردن و بەدواداچوونی كاربەجێگەياندن بەپێی فەرمانی لوتكەيی و پاداشتی لێكتێگەيشتن بن
بە پێانەسەی ووردەوه.
دەكرێ ئەو رۆڵە بخرێتە ئەستۆی فەرمانگەی هەماهەنگی و بەدواداچوون .لە ئێستادا راستەوخۆ سەر
بە سەرۆكايەتی حكومەتە ،بەاڵم دەكرێ بخرێتە ژێر چەتری ئەميندارێتی گشتی ئەنجومەنی وەزيران
و دەسەاڵتی جێبەجێكردنی پێ بدرێت .ئەركەكانی ئێستای ئەو فەرمانگەيە بريتينلە بەدواداچوونی
بڕيارەكانی حكومەتتا جێبەجێكردن ،وه دەستنيشانكردنی كێشەكان و پێشنيازكردنی الدانی كۆسپی
بەردەم كاربەجێگەياندن و دواتر چاودێريكردن و هەڵسەنگاندنی ئاستی كاربەجێگەكاندن بەپێی
پێوەر جيهانیەكان .ديارە كە فەرمانگەی هەماهەنگی و بەدواداچوون ئەزموون و هونەر و زانستی
هەماهەنگی پەيدا كردووە و دەتوانێ رۆڵی كاريگەر لە رێكخستنەوەدا ببينێ .پێويسته فەرمانگەگە له
رۆڵە گرنگەكانی ئێستايدا بەردەوام بێ و هەندێ دەسەاڵتی جێبەجێكردني�شی پێ بدرێت بۆ ئەوەی
لە كاراكردنی تەواوی سيستەمی حكومەتدا بەشدار بێ .دەكرێ ناوەكەی بگۆڕدرێ بە (فەرمانگەی
پالندانان و بەدواداچوون) .هاوكات ،لە سەرۆكايەتی ديواندا كۆمەڵێك فەرمانگەی گەورەی وەك
فەرمانگەی پالندانان ،بەدواداچوونی پڕۆژەكان و تەكنۆلۆژيای زانياری لە ديوانی سەرۆكايەتی
ئەنجومەنی وەزيران كە دەكرێ بكرێنە بەڕێوەبەرايەتی بچووكتر و بخرێنە ژێر فەرمانگەی پالندانان
و بەدواداچوونی پێشنيازكراو كە ئەركەكانی كتومت هەماهەنگن لەگەل رۆڵی ئەو پێكهاتانە ،بەاڵم
هەريەكەيان بەپێی بواری پسپۆڕيی و تايبەتمەندێتێی خۆی .لەنێو رۆڵە نوێيەكانيدا ،دەكرێ ئەوانەی
پێ بسپردرێت:
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 aپێدانی بيرۆكە و پڕۆژە بۆ باشتركردنی كاری حكومەت بۆ سەرۆك وەزيران.
 bرۆڵی ديكەی جێبەجێكردن ،بەتايبەتی لەو بوارانەی پەيوەستن بە بەزركردنەوەی توانا
مرۆييەكان و بە ئەليكترۆنيكردنی سيستەم ،كە ئێستا لە وەزارەتی پالندانان و ديوانی ئەنجومەنی
وەزيراندانە.
 cداهێنانی سيستەمێكی دڵنيايی جۆری خۆماڵيی بۆ دامەزراوەكانی حكومەت و بەدواداچوونی
جێبەجێكردنيان.
بۆردی ياساداڕێژتن
هەر لە چوارچێوەی ئەمیندارييەكەدا ،بۆ كاراكردنی هەماهەنگی لەگەڵ پەرلەمان و بەرزكردنەوەی
كواڵيتی پڕۆژە ياسايەكان كه لە نێوان حكومەت و پەرلەمان هاتوچۆ دەكەن ،دەكرێ بۆردی ياسا
داڕێژتن دروست بكرێت و بخرێتە ژێر سەرپەرشتی سكرتێری ئەنجومەنی وەزيران و ئەويش لە
ژێر سەرپەرشتی ئەمينداری گشتيدا بێ .ئێستا رۆڵی سكرتێری ئەنجومەن لە نووسينی كۆنووس و
باڵوكردنەوەی هەندێ كاری ديكەی ياسايی و وردبينی سنووردار كراوە ،بەاڵم لە راستيدا سكرتاريەت
پێگەيەكی ستراتيژی هەيە بۆ ئەوەی رۆڵی گەورەتر ببينێ .دەكرێ بە�شی ياسايی ديوانی لەگەڵدا تێكەڵ
بكرێ و گروپێكی كارا و پسپۆڕی ئەكاديمی بۆ زياد بكرێت و پەيوەنديەكانی بە ئەنجومەنی شوورا بەهێز
بكرێت و ئەركی هەماهەنگی و كاروباری پەرلەمانی�شی پێ بسپێردرێت.
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داڕێژتنەوەی وەزارەتەكان بەپێی پێكهاتە هەماهەنگەكان
لەو راپۆرتەدا ،بەپێی پێوەر و پرينسيپەكانی لەسەرووتر باسكران ،پێشنيازی داڕێژتنەوەی وەزارەت
و دەستەكانی حكومەت كراوە ،پەيكەر و ئەركی وەزارەتەكان شیكراونەتەوە ،پێكهاته هاوشێوە و
هاوخەباتەكانيان بە جيا گواستراوەتەوە و لە ژێر چەتری سروشتيتر و گونجاوتر و لە چوارچێوەی 11
وەزارەت و ئەنجومەنێك بۆ دەستە و فەرمانگە تايبەتمەندەكان جێگەيان كراوەتەوە ،بەو شێوازەی
خوارەوە:
1)1وەزارەتی دارايی و پالندانان
بە ئاوێتەكردنی )a( :وەزارەتی دارايی و ئابووری؛ ( )bفەرمانگەی پالندانای ستراتيژی سەر بە وەزارەتی
پالندانان.
2)2وەزارەتی گەشەپێدانی ئابووری
بە ئاوێتەكردنی )a( :وەزارەتی بازرگانی و پيشەسازيی؛ ( )bبە�شی گومرگی ناو وەزارەتی داراييی و لكاندنی
بە فەرمانگەی بازرگانیەوە؛ ( )cفەرمانگەی كانزاكانی سەر بە وەزارەتی سامانە سروشتيەكان؛ ()d
پێكهاتە ئابووريەكانی بەروبوومی كشتوكاڵی و ڤێتێرنەری سەر بە وەزارەتی كشتوكاڵ؛ ( )eپێكهاتەی
گەشتوگوزاری سەر بە وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار؛ ( )fدەستەی وەبەرهێنان؛ ( )gبە�شی
شوێنەواری سەر بە وەزارەتی رۆشنبيری و الوان؛ ( )hپێكهاتەكانی هەماهەنگی ،هاوكاری ،پەرەپێدان،
وەبەرهێنان و سیاسەتەكانی هاندانی كەرتی تایبەتی سەر بە وەزارەتی پالندانان.
3)3وەزارەتی ووزە.
بە ئاوێتەكردنی )a( :پێكهاتەكانی نەوت و گازی سەر بە وەزارەتی سامانە سروشتيەكان؛ ( )bوەزارەتی
كارەبا.
4)4وەزارەتی گەشەپێدانی ژێرخانی ستراتيژی.
بە ئاوێتەكردنی )a( :وەزارەتی گواستنەوە و گەياندن؛ ( )bپێكهاتەی ئاوەدانكردنەوە و رێگاوبانی سەر
بە وەزارەتی ئاوەدانكردنەوە و نيشتەجێبوون؛ ( )cپێكهاتەی شارەوانی سەر بە وەزارەتی شارەوانی و
گەشتوگوزار؛ ( )dفەرمانگەی تەكنۆلۆژيای زانياری سەر بە ديوانی سەرۆكايەتی ئەنجومەنی وەزيران؛
( )eفەرمانگەی تەكنۆلۆژيای زانياری سەر بە وەزارەتی پالندانان.
5)5وەزارەتی پەروەردە و خوێندن
بە ئاوێتەكردنی )a( :وەزارەتی پەروەردە؛ ( )bوەزارەتی وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژينەوەی زانستی؛ ()c
دايەنگه و خوێندنی نابينايان و خوێندنە تايبەتەكانی سەر بە وەزارەتی كار و كاروباری كۆمەاڵيەتی؛
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( )dقوتابخانە و پەيمانگاكانی سەر بە وەزارەتی رۆشنبيری و الوان؛ ( )eپێكهاتە پەيوەنديدارەكانی
پەرەپێدانی مرۆیی (بواری پەروەردە و فێركردن) سەر بە وەزارەتی پالندانان؛ ( )fپێكهاتەی پاڵپشتی
خوێندنی كەسوكاری شەهيدان و ئەنفالكراوان و بە�شی داڕێژتنی پرۆگرامی پەيوەنديدار بۆ خوێندنی
سەرەتايی و ئامادەيی و زانكۆوە.
6)6وەزارەتی تەندروستی
بە ئاوێتەكردنی )a( :وەزارەتی تەندروستی؛ ( )bسەنتەرەكانی ئۆتيزم و داڵدەدانی قوربانيانی توندوتيژی
دژی ئافرەتانی سەر بە وەزارەتی كار و كاروباری كۆمەاڵيەتی؛ ( )cئەركە تەندروستيەكانی وەزارەتی
شەهيدان و ئەنفالكراوان بۆ بەركەوتووان و خانەوادەكان.
7)7وەزارەتی كاروبارە مرۆڤايەتيەكان
بە ئاوێتەكردنی )a( :وەزارەتی رۆشنبيری و الوان؛ ( )bوەزارەتی ئەوقاف و كاروباری ئاينی؛ ( )cوەزارەتی
شەهيدان و ئەنفالكراوان؛ ( )dوەزارەتی كار و كاروباری كۆمەاڵيەتی؛ ( )eدەستەی پێكهاتە ئاينیەكان
(لە راپۆرتەكەدا پێشنياز كراوە)؛ ( )fدەستەی پێكهاتە نەتەوەييەكان (لە راپۆرتەكەدا پێشنياز كراوە)؛
( )gئەكاديميای كوردی؛ ( )Hئەنجومەنی بااڵی كاروباری خانمان (دەكرێ بچێتە پاڵ  12لە خوارەوە).
8)8وەزارەتی داد
بە ئاوێتەكردنی )a( :وەزارەتی داد؛ ( )bفەرمانگەی بەنديخانەكانی ناو وەزارەتی كار و كاروباری
كۆمەاڵيەتی.
9)9وەزارەتی ناوخۆ
بە لێكبەستنەوەی )a( :وەزارەتی ناوخۆ؛ ( )bدەزگای ئاساي�شی هەرێم و ( )cدەزگای دژە تيرۆری سەر بە
ئەنجومەنی ئاساي�شی هەرێم.
1010وەزارەتی پێشمەرگه
بە ئاوێتەكردنی )a( :وەزارەتی پێشمەرگە؛ ( )bهێزە چەكدارەكانی زێرەڤانی و بەرگری و فرياكەوتنی سەر
به وەزارەتی ناوخۆ؛ ( )cبە�شی خانەنشينی پێشمەرگەكان و خانەوادەی شەهيد و ئەنفالكراوان.
1111وەزارەتی ژينگە و سامانە سروشتی و نيشتيمانيەكان
بە ئاوێتەكردنی )a( :دەستەی پاراستن و چاككردنی ژينگە؛ ( )bفەرمانگەی سەالمەتی و تەندروستی
سەر بە وەزارەتی سامانە سروشتيەكان؛ ( )cفەرمانگەی دارستانی سەر بە وەزارەتی كشتوكاڵ؛ ()d
فەرمانگەی كەشنا�سی سەر بە وەزارەتی گواستنەوە و گەياندن؛ ( )eدەستەی سەرچاوەكانی ئاوی سەر
بە وەزارەتی كشتوكاڵ؛ ( )fدەستەی سامانە زەويەكانی هەرێم (لێرەدا پێشنياز كراوە) ؛ ( )gدەزگای گشتی
كاروباری مين؛ ( )hبەڕێوەبەرايەتی پۆلي�سی (پاسەوانی) ژينگە و دارستانی سەر بە وەزارەتی ناوخۆ.
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1212ئەنجومەنی دەستە و فەرمانگە تايبەتمەندەكان
كۆمەڵێك دەستە و فەرمانگەی حكومی نيمچەسەربەخۆ هەن كە بەپێی بواری پسپۆڕيان لە
چوارچێوەی هيچ وەزارەتێكدا جێگەیان نابێتەوه ،بەاڵم بە دوورەپەرێزيەوە لە زانياری و دەسەاڵتی
لوتكەيی حكومەت دابڕاون .بۆ سەرخستنی كارەكانيان دەكرێ ئەوانە لە ژێر چادرێكدا كۆ بكرێنەوە
بەبێ ئەوەی ئاوێتەبكرێن وەيان سەربەخۆيی خۆيان لەدەست بدەن ،وە نوێنەرێكی هەميشەييان لە
كابينەی حكومەتدا هەبێ .لەوانە )a( :دەستەی كار و بەكارخستن ،بە ئاوێتەكردنی پێكهاتەی كاری
سەر بە وەزارەتی كار و كاروباری كۆمەاڵيەتی لەگەڵ پێكهاتە پەيوەنديدارەكانی پەرەپێدانی مرۆیی سەر
بە وەزارەتی پالندانان؛ ( )bدەستەی ئاماری ناوەنديی سەر بە وەزارەتی پالندانان؛ ( )cدەستەی گشتی
پێوانەسازی و كۆنتڕۆڵی جۆری؛ ( )dفەرمانگەی رێكخراوە ناحكوميەكان.
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