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كۆڵەگەكانی ديموكراسيەت لە ئامرازەوه بۆ سەرچاوەی دەسەاڵت

پەرلەمان �سێ جۆرە ئەركی سەرەكی لە سەروەركردنی ياسا و مسۆگەركردنی حوكمڕانی دروست هەيە. 

يەكەميان دانان و هەمواركردنەوەی ياسا، دووەميان نوێنەرايەتی كردنی خەڵك و كارتێكردنی پڕۆسەی 

پەرلەمان  پێناسەيە  بەو  جێبەجێكردن.  دامەزراوەكانی  چاالكيەكانی  چاودێری  سێيەميان  بڕياردان، 

چەقی ئەو هێز و دەسەاڵتە ياسايی و سيا�سی و مەعنەویەیه كە گوڕ دەداتە سەرجەم دامەزراوەكانی 

ديكەی حوكمڕانی. پێويسته هەر لەو مينبەرەدا بەردەوام ديبەيتی ستراتيژی درێژخايەن بۆ دياریكردنی 
رێڕەوی واڵتەكە و داڕێژتنی نەخشەڕێگای سيستەمی حوكمڕانی ئەنجام بدرێ و لە پێچی چارەنووسسازدا 

بااڵكانی  بڕيار. واتە دەبێ پەرلەمان شوێنە سروشتيەكەی سەركردە  تاكە شوێنی دروستكردنی  ببێتە 

حيزبە سياسيەكان بێ و هەر لەوێشدا ناكۆكی و قەيرانی ناوەكی چارەسەر بكرێن و گفتوگۆ و رێكکەوتنی 

ستراتيژی ئەنجام بدرێن. 

پەرلەمانی هەرێمی كوردستان لە سەرەتای دروستبوونيەوە رووبەڕووی كۆمەڵێك كێشە ببووەوە كە 
رێگەی نەدا ئەو دامەزراوەيە ببێتە پێشڕەوی پڕۆسەی بەديموكراسيكردنی هەرێم. لە ساڵی 1992 كە 

ياسای بۆ داڕێژرا و هەڵبژاردنی يەكەمی بۆ ئەنجامدرا، نيەتی حيزبەكان ئەوە بوو كە پەرلەمان ببێتە 

نوێنەر و خاوەنی واڵت و لەوێشەوە نەخشەڕێگای ديموكراسيەت دابڕێژرێ. ئەوە بوو لە لوتكەوە هەتا 

كاديرانی ناوەڕاست لە پڕۆسەی هەڵبژاردندا بەشدار بوون. بەاڵم دواتر پڕۆسە و نەريتی ديموكرا�سی 

و پەرلەمانی كە پێشتر لە هەرێمدا نەبوو، هەر بە الوازی گەشەیان كرد و بە الوازيش هێشترانەوە، وە 

لە هەندێ بواردا بەرەو دواوەش چووە. ئێستا�سی لەگەڵدا بێ كولتووری پەرلەمانی له هەرێمدا تا ناخی 

دامودەزگاكانی سيستەم و هزری سيا�سی قووڵ نەبووەتەوە. 

و  كاريزماپەرستی  كولتووری  تێيدا،  بەشێكە  كوردستانيش  هەرێمی  كە  رۆژهەاڵتيدا،  كۆمەڵگای  لە 

سەركردەی ئەفسانەيی و چڕكردنەوەی دەسەاڵتی كۆمەاڵيەتی و شێوازی رابەرايەتی عەشايەری وەيان 

كۆمۆنيستی ستالينی زياتر باون، كە ئەوانەش سوڕ بەپێچەوانەی پەرەپێدانی كولتووری پەرلەمانين و 

تاكی مرۆڤ و پێكهاتە كۆمەاڵيەتيەكانی كەمينە و زۆرينە  بە  بەپێچەوانەی ئەو بەهايانەن كە گرنگی 

دەدەن. لە هەمان كاتدا، كولتووری حيزبايەتی بە شێواز و پەيكەر و نەريتە رۆژهەاڵتيەكەی وایكردووە 

كە حيزبەكانی دەسەاڵت هەميشە لە هەناودا تۆكمە و بەهێز بن و خاوەنی چەك و داهات و جەماوەر 

و كەناڵی راگەياندن بن و ئەوانە لە پەرلەمان و حكومەت بەهێزتر بن. بۆيەش بەاليانەوە گواستنەوەی 

دەسەاڵت بۆ ناو دامەزراوەكانی حوكمڕانی به الوازكردنی حيزبەكەيان و سەركردە دەسەاڵتدارەكانيان 

شەرعيەت.  و  دەسەاڵت  هەڵقواڵنی  سەرچاوەی  نەك  دەبينن  نەيار  چاوی  بە  پەرلەمان  دەزانن. 

قوڵكردنەوەی كولتووری پەرلەمانی لە هەرێمدا پێويستی بەوە بوو كە لە سەرەتاوە بايەخی سەرەكی بە 

نەريت و پڕۆسەكانی پەرلەمانی بدرێت و هەمان ئەو نەريت و پڕۆسانەش له نێو دامەزراوەكانی ديكەی 
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سيستەم قووڵ ببێتەوە. بەاڵم لەجياتيان پەرلەمان كرايە ئامراز و قوربانی ملمالنێی سيا�سی.پێگە و 

هەيبەتی وا نزم كرايەوە كە سەركردەی بااڵ لەنێو ئەندامه ئاسايیەكانی پەرلەماندا دەگمەن بن نەك 

زۆرينە. 

ياساكانی هەڵبژاردن
ناو  بگوازرێتەوە  دەسەاڵت  ئەوەی  بۆ  نەبوونە  هاوكار  كۆنەوە  له  هەرێمدا  لە  هەڵبژاردن  ياساكانی 

حيزبەكان  و  سياسەتمەدار  لەسەر  كاربەجێگەياندن  فشاری  كە  داڕێژراون  بەجۆرێك  و  پەرلەمان 

نايەنە كايەوە و پەرلەمانتارانيش وەالئيان زياتر بۆ حيزب بێ نەك هاواڵتيانی دەنگدەر. بۆ  بە ئاسانی 

نموونە، بازنەی هەڵبژاردنەكانی پەرلەمانتاران لە هەرێمدا لە كۆنەوە بە زێدە فراوانی هێشتراوەتەوە و 

بۆ ئاستی پارێزگا يان شارۆچكە و خوارتر خورد نەكراينەوه. ليستەكانيش بە داخراوی وەيان نيمچە 

كراوەيی بوونە و دەنگيش زياتر بە ليست دراون. بەوە كۆمەڵێك كێشە هاتوونەتە كايەوە. لەوانە: كاتێك 

پەرلەمانتارێك دەنگ بەقەدەر چوار پەرلەمانتار دێنێ، �سێ كانديد لەگەڵ خۆی دەباتە پەرلەمان بەبێ 

ئەوەی هاواڵتی دەنگی بەوانی ديكە دابێ. دواتر دەنگدەر نازانێ كێ بەرپرسيارە لە بەرگريكردن لە مافی 

خەڵكی كام ناوچە. بەو جۆرە پەرلەمانتاران وەالئيان زياتر بۆ حيزب دەبێ و لەبەرامبەر دەنگدەرانيان 

ناكەونە ژێر فشاری خەڵكەوە. 

بڕياردەرەكانيان  زۆربەی  كە  حيزبەكان،  سەركردايەتی  هەژموونی  ئەندامانەشەوە  ئەو  رێگەی  لە 

زاڵە.  رادەبەدەر  لە  حكومەتدا  و  پەرلەمان  بەسەر  ماينەوە،  حوكمڕانی  دامەزراوەكانی  لەدەرەوەی 

بێجگە لە خولی يەكەمی پەرلەمان، هيچ كام لە حيزبە سەرەكيەكانی هەرێم رێگەيان بە چەقی دەسەاڵت 
پەرلەمانتاری  و  خەڵك  نوێنەری  وەك  خاكێتيەوە  بەوپەڕی  كە  نەداوە  لوتكەييەكانيان  سەركردە  و 

پەرلەمانەوه.  ناو  بێنە  پەرلەمانيش  سەرۆكايەتی  بااڵكانی  پۆستە  وەرگرتنی  بۆ  هەتا  وەيان  ئاسايی، 

دوای  لە  دەكەن،  هەڵبژاردنەكانيش  ليستی  سەرۆكايەتی  كە  حيزبەكان  بااڵيانەی  سەركردە  ئەو  خۆ 

هەڵبژاردندا بەبێ دواكەوتن دەست لە پەرلەمان دەكێشنەوه، بەتايبەتی ئەگەر لە پۆستە سياديەكان 

بێبەش بكرێن. بێگومان ئەو دياردانە وەك نيشانەی بێبەهاكردنی رۆڵی نوێنەرايەتی خەڵك دەردەكەون. 

بە  لوتكەييە  سەركردە  هەمان  كە  نيە  لەوە  الريان  حيزبانە  ئەو  سەرجەم  كە  كاتێكدايە  لە  ئەوەش 

ئەزموونەكانيان پۆستی تەنفيزی ناو حكومەتی هەرێم وەربگرن وەيان لە پەرلەمان و حكومەتی بەغدادا 

پۆستی ئاسايی وەربگرن. باجی ئەو جۆرە دياردەيە زۆر گەورە بووە و وای كردووە كە پەرلەمانی هەرێم لە 

جيدديەتی سياسيەكان و ئەزموون و توانای سەركردە لوتكەييەكان بێبەش بێ و ئەوانيش ببنە يەكێك 

لە هۆكارەكانی الوازكردنی رۆڵی پەرلەمان و دابەزاندنی ئاستەكەی لە سەرچاوەی سەرەكی دەسەاڵتەوە 

ئامرازەكانی دەسەاڵت.  لە  ئامرازێك  بۆ 

ئەوەش بێجگە لەوەی هێشتا پێكهاتەی پەرلەمانی هەرێم نەبووەتە ئاوێنەی پێكهاتە هەمەڕەنگەكانی 

هەرێم بە كۆی پێكهاتە نەتەوەيی و ئاينيەكانيەوە. ديارە ئێستا تەنيا كورد و توركمان و كلدان و ئاشوری 
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و ئەرمەنی نوێنەريان لە پەرلەمانی هەرێمدا هەيە، بەاڵم پێكهاتەی نەتەوەی عەرەب و ئاينيەكانی وەك 

كاكەيی و زەردەشتی و شەبەكی تێدا نيە. بۆيەش كۆمەاڵنێكی زۆر و پێكهاتەی گرنگی هەرێم لە ئێستادا 

پەرلەمان به نوێنەری خۆيان نازانن. بێگومان نوێنەرايەتی لە پەرلەماندا بە تەنيا كێشەی ئەو پێكهاتانە 

لە بنەڕەتەوە چارەسەر ناكات، بەاڵم دەبێتە دەستپێكێكی هاندەر بۆ ئەوەی لە ئايندەدا ئەو پێكهاتانە 
فاكتەری  ببنە  و  بێنن  بەدەست  ئاينيەكانيان  يان  نەتەوەيی  مافە  و  بڕياردان  ببنە شەريكی دەسەاڵتی 

سەقامگيری و ئاشتەوايی لەجياتی لێكترازانی كۆمەڵگاكان. 

كەڵەكەبوونی ئەزموون
كه  پێگەيشتوو  تازە  الوانی  پەروەردەكردنی  و  راهێنان  شوێنی  بووە  پەرلەمان  رابردوودا  خولی  دوو  لە 

گوڕوتينی  ئەوانە  راستە  بوون.  سەركردايەتيدا  يان  ناوەڕاست  كادری  ئاستی  لە  كەمينەيەكيان  تەنيا 

ملمالنێيان زياتر تێدا بوو و پۆپۆليستيانه توانای دەنگهێنانيشيان لە زۆر لە سەركردە بەتەمەنەكان 
زياتر بوو، بەاڵم هەرگيز بەقەدەر ئەوان لە ئالقەكانی لوتكەی دەسەاڵتی حيزبەكانيانەوه نزيك نەبوون. 

هاوكات، ئەو الوانەش كە دەهات لە دوای خولێك لە كاری پەرلەمانی ئەزموونی پێويست بۆ ياسادانان 

و چاودێری حكومەت پەيدا بكەن و ئەو ئەزموونانە لە خولەكانی دواتردا بەكار بێنن و بەرهەمی باشتر 

پێشكەش بە سيستەم بكەن، كەچی حيزبەكانيان رێگەیان بە كانديد كردنەوەيان نەدەدا و ديسانەوە 

گروپێكی ديكەی الو سەرلەنوێ دەهاتنە ناو پەرلەمان و دەستيان بە راهێنانێكی نوێ دەكردەوە. تەنانەت 

سەرۆكايەتی  لە  ئەندام  بوونە  پەرلەمانتار  بوونە  يەكەمجار  بۆ  كە  لەوانەی  زۆران  خولدا  دوايين  لە 

لەوانەش كۆڵەگەی  پەرلەمانيەكان، كە هەريەك  لێژنە  و  پەرلەمان وەيان بوونە سەرۆكی فراکسیۆن 

سەرەكی كاری پەرلەمانه. 

ميكانيزمەكانی گواستنەوەی دەسەاڵت بۆ ناو پەرلەمان و حكومەت
هەڵبەتە گواستنەوەی سەركردەكان بۆ ناو سيستەمی حوكمڕانی بە خۆڕسكيی نايەتە كايەوە، بەلكو 

گۆڕينی  و  دۆستان  هاوكاری  و  دەنگدەران  گشتی  فشاری  و  سەركردەكان  نيشتيمانسازی  ئيرادەی  بە 

كۆمەڵێك ياسا دێنە كايەوە. پێويستە لە رێگەی هەمواركردنەوەی ياسا كۆنەكان و داڕێژتنی كۆمەڵێك 
ياسای نوێ بۆ سيستەمی هەڵبژاردن و ئەندامێتی پەرلەمان و پەيوەندی لەگەڵ حكومەت گۆڕانكاری 

لەوانە: بهێندرێن.  نەريته ديموكراسیەكاندا  مەزن بەسەر 

   a سيستەمی هەڵبژارنەكان )بازنەكان و شێوازی ليستەكردن و كێبڕكێيەكان( لە بەر رۆشنايی

روانگەيەكی  بە  وه  ديموكرا�سی،  گەشەپێدانی  و  ياسا  سەروەركردنی  و  گشتی  بەرژەوەندی 
سەرلەنوێ  هەنووكەيی(،  بەرژەوەندی  )نەك  حوكمڕانی  سيستەمی  كاراكردنی  بۆ  درێژخايەن 

دابڕێژرێتەوە. پێويستە ئەو گۆڕانكارايیانە رێخۆشكەر بن بۆ ئەوەی كە سەركردەكان بتوانن بەبێ 

دوودڵی و بێ لە تر�سی دەنگنەهێنان بچنە نێو كێبڕكێكانەوە. بۆ نموونە سيستەمی هەڵبژاردن لە 
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بازنەی بچووكی ئاستی قەزايەكان بەاڵم بە ليستی داخراو )يەك كانديد بۆ هەر بازنەيەك( دەتوانرێ 

بكرێ.  چارەسەر  كێشەيە  ئەو 

   a هەر حيزبێكی سيا�سی كە لە هەڵبژاردندا بەشدار بێ، پێويستە سەرۆكەكەی وەك كانديدێك

بەشداريەكی كارا لە هەڵبژاردندا بكات تا بێتە ناو پەرلەمان و لەوێ بمێنێتەوە. بەوە لە ئاستێكی 

بۆيان  سەرۆكەكان  دواتر  وەردەگرێ.  ياسايی  و  كۆمەاڵيەتی  و  سيا�سی  شەرعيەتی  بەرزتريشەوە 

هەبێ خۆيان وەك كانديدی يەكێك لە پۆستە بااڵكانی پەرلەمان يان حكومەت بپاڵێون. رەنگە لە 

دياردەيەكی  بەاڵم  بێ،  تێڕامان  مايەی  لە چاوی حيزبەكاندا  پێشنيازە  ئەو جۆرە  ئيمڕۆدا  رۆژگاری 

نامۆ نيە چونكە پێشتر لە هەڵبژاردنەكانی ساڵی 1992 كراوە و ئێستاش دەكرێ.

   a پێويستە بەپێی ياسا سەرۆك و جێگری سەرۆكی وەزيران راستەوخۆ وەك كانديدی پەرلەمان

هەڵبژێردراوی خەڵك بن. واتە، هيچ كام لەو دوو پۆستە بە كە�سی غەيری پەرلەمانتاران نەدرێ و 

دوای راسپاردنيشيان بە پێكهێنانی حكومەت لە پۆستی پەرلەمانیدا بمێننەوه. بەوە نەك تەنيا ئەو 

دوو سەركردەيە متمانەی خەڵكيان پێ دەدرێ بەڵكو پەيوەندی نێوان پەرلەمان و حكومەت پتەوتر 

دەبێت و ميكانيزمە پەرلەمانيەكان بۆ بەدواداچوون و لێپێچينەوە لە كاروباری حكومەت ئاسانتر 

هەڵبژاردنەكانيان  ناوچەی  دەنگدەری  خەڵكی  لەگەڵ  راستەوخۆيان  پەيوەندی  خۆشيان  و  بێ 

بمێنێ. 

   a پێويستە سەرۆك وەزيران و جێگرەكەی لە مەودای مانگی يەكەمی وەرگرتنی پۆستەكەیاندا

و  ستراتيژ  و  سياسات  چوارچێوەی  و  بكەن  پەرلەمان  بە  پێشكەش  كابينەكەیان  روانگەی 

بگەيەنن.  هەرێمی  خەڵكی  بە  ريفۆرمەكانیان  نەخشەڕێگای 

   a يەكەمی وەرگرتنی پۆستەكەی مانگی  لە مەودای دوو  پێويستە هەموو وەزيرێكی حكومەت، 

وەزيرەكان  روانگانەی  ئەو  بكات.  پەرلەمان  بە  پێشكەش  وەزارەتەكەی  چوارساڵی  روانگەی 

پێشكەشيان دەكەن نەك تەنيا بۆ بەرچاوڕوونی و پەسەند كردن بێ، بەڵكو دواتر وەك بەڵگەنامە 

بەكاربهێندرێن.  ئەدا  هەڵسەنگاندنی  بۆ 

   a يەكەی بە  يەكە  و  وەزيران  و جێگری سەرۆك  رۆتينی سەرۆك  بە شێوازێكی  و  ياسا  پێی  بە 

بەپێی  و  پەرلەمان  هۆڵی  لە  بێ(  كاژێريش  يەكدوو  بۆ  )ئەگەر  جارێك  مانگی  هەر  وەزيرەكان 

بدەنەوە.  پەرلەمانتاران  پرسياری  وەاڵمی  پێشوەخت  ئەجيندايەكی 

   a هەموو وەزيرێك دوو مانگی جارێك لەگەڵ لێژنەی پەيوەنديداری پەرلەمان بە پێی ئەجێندايەكی
روون  ستراتيژەكانی  و  روانگە  تەواوی  ميانەدا،  لەو  ببێتەوە.  كۆ  دياريكراو  بابەتی  و  پێشوەخت 

بكاتەوە و بە بەڵگەوە نيشانی بدات كە بەپێی نەخشەڕێگايەكەوە خەريكی ريفۆرمی سيستەمە و 

پێشەوەن. بەرەو  هەنگاوەكانی 

   a لە هەر وەزارەتێكەوە بە پێی رێنمايی و ميكانيزمێكی داڕێژراو، داتا و شيكاری �سێ مانگانە و
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بەشی دووەم: كۆڵەگەكانی ديموكراسيەت لە ئامرازەوه بۆ سەرچاوەی دەسەاڵت

ئەوەی  مافی  پەرلەمان  پەيوەنديداری  لێژنەی  بنێردرێ.  پەرلەمان  بۆ  رۆتينی  شێوازێكی  بە  سااڵنە 

لە  وەاڵمدانەوەی  بۆ  بێ  پابەند  وەزير  و  بنێرێ  وەزارەت  بۆ  بەدواداچوون  پرسياری  كە  هەبێ 

دەستنيشان  هەميشەيی  نوێنەرێكی  وەزارەتێكدا  هەر  لە  مەبەستە،  ئەو  بۆ  دياريكراو.  ماوەيەكی 

بكرێت و بەپێی پێويست لەكۆبوونەوه پەيوەنديدارەكانی لێژنە پەرلەمانيەكان بۆ ئاڵوگۆڕی داتا و 

ببێ.  ئامادە  كردن  جێبەجێ  هەنگاوەكانی  و  حكومەت  سياساتی  رەوتی  هەڵسەنگاندنی  و  شيكردنەوە 

   a وەيان بكەوێ  دوا  بەڵگەوە  بە  پاساوی  بەبێ  كارانەی  لەو  يەكێك  هەر  لە  وەزيرێك  هەر 

پشتگوێیان بخات، بە ئۆتۆماتيكی و بەبێ پێويستیكردن بە رەزامەنديی سەرۆك وەزيران بانگهێ�سی 

متمانه.  لێسەندنەوەی  رادەی  هەتا  لێپرسينەوە  و  بەدواداچوون  بۆ  بكرێ  پەرلەمان 

ئەنجومەنی پيران
و  تەمەن  بەهۆی  بەاڵم  كاريگەرن  هێشتا  ئەزموونانەی  خاوەن  يان  بڕياردەر  سەركردە  ئەو  پێويستە 

بارودۆخی ديكە نايانەوێ بچنە ناو پڕۆسەی هەڵبژاردنەكانەوه وەيان پۆستی حكومی وەربگرن، دەتوانن 

لە رێگەی ئۆرگانەكانی ديكەی حيزبی وەيان پەرلەمانيەوە ئەزموونەكانيان بخەنە خزمەتی بەرژەوەندی 

گشتيەوه. لە ناو حيزبەكاندا دەكرێ )ئەنجومەنێكی پسپۆڕان يان خاوەن ئەزموونەكان(دابهێندرێت و 

بەرپرسە بااڵكانی حيزبەكە لە نێو ئەو ئەنجومەنانەدا جێگە و پێگەيان پارێزراو بێ. لە ناو دامەزراوەی 

پەرلەمانيشدا دەكرێ لە ڕێگەی دروستكردنی ئۆرگانێكی وەك )ئەنجومەنی پيران( رێگە بۆ ئەوە خۆش 

بكرێ كە ئەو سياسەتمەدار و سەركردە تەكنۆكراتيانەی حكومەتدا كە نايانەوێ لە كارەكانيان بمێنن 

ناو  بگوازرێنەوە  بمێنن،  هەر  ئيمتيازەكانيشيان  لە  بەشێك  و  كۆمەڵگا  لە  پێگەيان  دەيانەوێ  بەاڵم 

ئەنجومەنی پيران. ئەوانە لەو رێگەيەوە، دەتوانن لە پڕۆسەی سياسيدا بەشدار بن و ئەزموونەكانيان 

بگوازنەوە و كاريگەريشيان لەسەر رەوتی سيستەم و داڕێژتنی ياساكان هەر بمێنێ. 

بۆ  بدرێت  ئەنجام  پەرلەمانيی  ياسايەكی  بە  دەكرێ  و  ئاسانە  كارێكی  هەرێمدا  لە  داهێنانە  جۆرە  ئەو 

و  نەوەكان  نێو  له  بۆ دەستاودەستكردنی دەسەاڵت  نوێ  كولتوورێكی  داهێنانی  بۆ  بێ  هاندەر  ئەوەی 

دەستهەڵگرتنی بەتەمەنەكان لە دامەزراوەكانی حوكمڕانی. جا لێرەدا دەكرێ ميكانيزمی سەردەميانە بۆ 
رێكخستنی ئەنجومەنی پيران دابنرێت، كە دەكرێ هەموويان بە دەستنيشانكردن وەيان بەشێكيان بە 

هەڵبژاردن بۆ ماوەيەكی دياريكراو بكرێنە ئەندام پێش ئەوەی بە يەكجارەكی خانەنشين بكرێن.
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كاراكردنی سيستەمی ياسادانان

سيستەمی ياسادانان هەموو ئەو اليەن و پێكهاتانەی سيستەم دەگرێتەوە كە دەتوانن ياسا پێشنياز 

بكەن، لۆبی بۆ بكەن، كاری تێبكەن، دايبڕێژن وەيان بڕياری لەسەر بدەن. لەوانە:

پەرلەمان وەك دامەزراوە و كارگە بنەڕەتيەكەی ياسادانان و هەمواركردنەوە.� 1

رێنماييە � 2 و  رێسا  دەكات،  پێشكەش  هەمواركردنەوەی  و  نوێ  پڕۆژەياسای  كە  حكومەت 

دەردەكات. تايبەتمەندەكانيش 

لە � 3 هەر  هەيە،  رێنماييان  دەركردنی  توانای  كە  جياوازانەی  پێكهاته  و  ئەنجومەن  ئەو 

ناحيەكان.  و  قەزا  و  پارێزگا  ئەنجومەنەكانی  دەگاتە  هەتا  بگرە  وەزارەتەكانەوە 

وەيان � 4 لۆبیكردن  رێگەی  لە  كە  مەدەنی  كۆمەڵگای  و  گشتی  كەرتی  دامودەزگاكانی  سەرجەم 

ياسا. هەمواركردنەوی  وەيان  دانان  سەر  كاردەكەنە  راوێژ  پێشكەشكردنی 

لە سيستەمی پەرلەمانی هەرێمدا تەنيا دوو رێچكە هەيە بۆ پێشنيازكردنی ياسای نوێ: 

يەكەميان ئەنجومەنی وەزيرانه كە تاكە دەسەاڵتی دەرەوەی پەرلەمانە بۆ پێشنيازكردنی ياسا �   

و پڕۆژەكان بە شێوەيەكی راستەوخۆ بۆ پەرلەمانی دەنێرێ. وەزارەتەكانيش هەر لەو رێگەيەوە 

بۆ  ئەنجومەنەوە  اليەن  لە  پەسەندكردنی  و  رەچاوكردن  دوای  دەكەنەوە  بەرز  پڕۆژەياسا 

دەنێردرێن.  پەرلەمان 

دووەميان: بۆ 10 پەرلەمانتار وەيان زياتر هەيە كە بەيەكەوە رەشنوو�سی ياسا پێشنياز بكەن. �    

بەاڵم ديسانەوە سەرۆكايەتی پەرلەمان پڕۆژەياسايەكە بۆ سەرۆكايەتی ئەنجومەنی وەزيرانی 

ئەجێندای  بيخەینە  ئەوەی  پێش  دەكات  لێ  رۆژدا  پازدە  ماوەی  لە  وەاڵميان  داوای  و  دەنێرێ 

كارەوە. خۆ ئەگەر ياسايەكە رەهەندی دارايی تێدابێ، ئەوا بەپێ عورف و رێكکەوتن مەرجە 

هەتا  ببێ،  ئامادە  گفتوگۆيەكاندا  لە  پەيوەنديدار  وەزيری  و  وەربگيردرێ  حكومەت  رای  كە 

لە  حكومەت  پێيە،  بەو  نەناردبووەوە.  وەاڵمی  حكومەت  رۆژەكەشدا  پازدە  ماوەی  لە  ئەگەر 

ئاستی ئەنجومەنی وەزيراندا رۆڵی ميحوەریی لە خێراكردنی پڕۆسەی ياسادانان دەبينێ و وای 

تايبەتمەندەوە بۆ  تێروتەسەلی زانستی و پيشەييانەی  لێ چاوەڕوان دەكرێ كە بە ديراسەتی 

بنێرێتەوە.  پەرلەمانيان 

لە رووی پرينسيپەوە، پێويستە رێچكەی يەكەم ) ( بەپێی ميكانيزم و پێكهاتەی تەواوكەر بايی ئەوەندە 

كارا بكرێت تا دەكرێتە رێچكە سەرەكيەكەی ياسادانان، چونكە حكومەت ئەو ماشێنەيە كە لە كاتی 

ئەركی جێبەجێكردن هەيە. هەرچی رێچكەی  بۆ كاراكردنی  ياسایی  لە كوێدا كەلێنی  كاركردندا دەزانێ 

دووەمە )  ( پێويستە الوەكی بێ و پەرلەمان تەنيا هاوكاری حكومەت بكات بۆ دەركردنی ياسای گونجاو، 
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بەاڵم زۆرترينی ئەرك و كات و خەرجيەكانی لە بواری چاودێریكردنی جێبەجێكردن بەڕێكات. لە هەرێمدا، 
لە  يەك  پڕۆژەياسای  پێشنيازكردنی  و  داڕێژتن  كارگەی  نەبوەتە  حكومەت  و  نيە  كارا  يەكەم  رێچكەی 

دوای يەك، وە پەرلەمانيش زياتر سەرقاڵی كاری پۆپۆليستی بووە، بەجۆرێك كە فراکسیۆنەکانی نێو 

پەرلەمان لە رێگەی كێبڕكێ و شەڕەپڕۆژەوە هەوڵيان داوە كارايی و خەمخۆری خۆيان بۆ چاكسازی و 

سەروەركردنی ياسا لە بەرامبەر دەنگدەرانيان بسەملێنن. بەو جۆرە، ژمارەيەكی رادەبەدەر لە ياسای 

نيوەكواڵ وەيان ياسای پەيوەست بە كەلێنی الوەكی خرانە نێو ئەجێنداكانەوە، كە زۆر لەوانە نەچوونە 

پێشەوە. 

بۆردی ياساداڕێژتن
لە ئێستادا پڕۆسەی ديراسەتكردن و پێشكەشكردنی پڕۆژەياسايەكان لە ئاستی ئەنجومەنی وەزيراندا 

كەناڵی  و  ديراسەتكردن  سەنتەری  ببێتە  كە  نيە  ئارادا  لە  بەتوانا  ئۆرگانێكی  نەكراوە.  بەدامەزراوەيی 

كەلێنە  بەو  دركی  حكومەت  دەمێكە  ديارە  ياسايەكان.  سەرجەم  هاتوچۆی  فلتەری  و  هەماهەنگی 

كردووە و تا رادەيەك هەوڵی چارەسەری داوە بەوەی كە ئەركی هەماهەنگی نێوان پەرلەمان و حكومەتی 

بە وەزيرێكی هەرێم سپاردووە، بەاڵم ئەوە كێشەكانی چارەسەر نەكردووە. 

لە زۆربەی وەزارەتەكاندا بە�سی ياسايی هەن كە زۆر جار ئەو جۆرە ڕۆاڵنە دەبينن، بەاڵم هەموويان 

خاوەنی ئەزموونی پێويست نين كە ئەو بۆشاييەی بۆردی ياساداڕێژتن پڕ بكەنەوە. هاوكات، ئەنجومەنی 

)شوورا( لە وەزارەتی داد هەيە، بەاڵم رۆڵەكانی بريتين لە ديراسەتكردنی ياسای كارپێكراو بۆ شیكردنەوە 

تيۆريەوە  رووی  لە  وە  ياساييەكان.  كێشە  يەكالكردنەوەی  و  دەسەاڵتەكان  لێكجياكردنەوەی  و 

ئەنجومەنی  بۆ  وەزارەتەكانەوە  لە  كە  سپێردراوە  پێ  ياسايانە  لەو  وردبينی  ئەركی  شوورا  ئەنجومەنی 

وەزيران بەرز دەكرێنەوە و دواتر دەنێردرێنە پەرلەمان. زۆر جار ياساكان بە قەدبڕيی تێپەڕ دەبن بەبێ 

ئەوەی شوورا دەرفەتی وردبينيكردنی پێ درابێ. هەرچی ياسايەكانی پێچەوانەيە كه لە پەرلەمانەوه بۆ 

حكومەت دەنێردرێن و دەبێ لە ماوەی پازدە رۆژدا وەاڵم بدرێنەوە لە بنەڕەتەوە نانێردرێنە ئەنجومەنی 

شوورا. ئەوەش بێجگە لەوەی كە توانا و ئاستی كاربەجێگەياندن و ئاستی بێاليەنێتی ئەنجومەنی شوورا 

لە ژێر پرسياردايە. 

ياساداڕێژتن  )ئەنجومەنێك(ی  بۆردێك  حكومەت  پێويستە  بنەڕەتیە،  كێشە  ئەو  بەسەر  زاڵبوون  بۆ 

لە چوارچێوەی ئەنجومەنی وەزيران، لە ژێر چەتری ئەميندارێتی ئەنجومەنی وەزيران دابمەزرێنێ، كە:

o  بە بۆردەوە  ئەو  اليەن  لە  دەكرێن  ئامادە  حكومەتەوە  لە  پێشنيازكراوەكانی  ياسا  سەرجەم 

وردی ديراسە بكرێن و رێكبخرێن ئەوجا بنێردرێنە پەرلەمانەوە. هەر ئەو بۆردە پێداچوونەوە 

بەو ياسايانەش بكات كە لە پەرلەمانەوە بۆی دێت، جا رەهەندی داراييان هەبێ يان نەبێ. 
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o  رۆڵێكی ديكەی ئەو بۆردە بريتيی بێ لەوەی كە رێگە نەدات ياساكانی هەرێم لەگەڵ هی عێراقی

)ئينفاز  بەكاركردن  دەردەچن  بەغدا  لە  ياسايەكانی  بەپێچەوانەشەوە  و  بن  ناكۆك  فيدڕال 

– أنفاذ(يان بۆ بكات هەتا دادگاكانی هەرێم بتوانن كاريان پێ بكەن بەبێ ئەوەی لەگەڵ هی 

بكەون. بەريەك  هەرێمدا 

پەيمانگای توێژينەوەی ياسايی
پەرلەمانی كوردستان پێويستی بەوەيە كە پەيوەنديەكانی لەگەڵ زانكۆ و ئەكاديميستان و كۆمەڵگای 

مەدەنی و ئەنجومەنی دادوەری وا رێك بخات كە پسپۆرەكانی ئەو كۆمەڵگايە بەپێی ميكانيزمی فەرمی 

دەستنيشان  گەورەكان  كەلێنە  و  بكەن  پراكتيكيەكان  ياساييە  بوارە  لە  توێژينەوە  بتوانن  گونجاو  و 

بكەن و ديراسەتی چۆنێتی پڕكردنەوەيان بكەن. ئەو پسپۆڕانە لە ديبەيتی لێژنەكانی پەرلەماندا بەشدار 

حاڵەتێكدا،  هەموو  لە  ببينن.  بڕياردا  و  ستراتيژ  و  روانگە  دروستكردنی  لە  خۆيان  گرنگی  رۆڵی  و  بن 
رێكخراوەكانی كۆمەڵگای مەدەنی شارەزا و پسپۆڕ و چاودێر و خاوەن ئەزموونن، وه دەنگيان دەگاتە 

توێژی بيرمەندان و هاواڵتيان، بۆيە توانای سەرخستن وەيان شكست پێكێهێنانی هەر ياسايەكيەكان 

هەيە ئەگەر بە كەموكوڕيەوە بەسەر سيستەمدا پسەپێندرێ. 

و  كۆن  ياسا  لە  ووربينيی  بۆ  بكرێت  دروست  تايبەتمەند  پەيمانگايەكی  دەكرێ  چوارچێوەيەدا،  لەو 

نوێيەكان و هاوكاری حكومەت و پەرلەمان بكات لە هەمواركردنەوە و داڕێژتنەوە و هەماهەنگ كردنی 

بۆردی  چوارچێوەی  بخرێتە  و  بێ  وەزيران  ئەنجومەنی  به  سەر  پەيمانگايە  ئەو  دەكرێ  ياسايەكان. 

بێ.  پەرلەمان  بە  سەر  وەيان  ياساداڕێژتن، 

پێويستە لەمەودوا پەرلەمان و حكومەتی هەرێم گرنگيەكی تايبەت بە راوێژی دامەزراوەكان و پسپۆڕانی 

ئاستی حكومەتی خۆجێيی و ئەنجومەنەكانيان بدەن و راوبۆچوونيان وەربگرن پێش ئەوەی ئەو ياسايانە 

دابڕێژن كە پەيوەندی بە ئەرك و رۆڵی جێبەجێكارەكانی خۆجێيی هەيە. ئەوانە پسپۆڕن و لە بەرەكانی 

و  ئەزموون  و  بەبێ رەچاوكردنی كێشە  پڕۆژەياسايەك  نابێ هيچ  و  بەجێگەياندندانە  پێشەوەی  هەرە 

شارەزايی و لێزانينی ئەوان بخرێتە بەردەم پەرلەمانەوه.

ئەنجومەنی گشتی بۆ راوێژی ياسايی 
بۆ كۆكردنەوەی سەرجەم ئەو اليەن و پێكهاتانەی پەيوەستن بە ياساداڕێژتن، دەكرێ ئەنجومەنێكی 

گشتی بۆ راوێژی ياسايی هەبێ بە ئەندامێتی ئەو پێكهاتانه: 

o .سكرتاريەتی ئەنجومەنی وەزيران

o .)وەزارەتی هەرێم بۆ كاروباری پەرلەمان )كە دەكرێ بەو ناوە نەمێنێ

o سەرۆكی لێژنەی ياسايی پەرلەمانی كوردستان
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o .)بۆردی ياساداڕێژتنی سەر بە ئەنجومەنی وەزيران )پێشنيازكراو

o .)پەيمانگای توێژينەوەی ياسايی هەرێم )پێشنيازكراو

o .ئەنجومەنی شواری هەرێم

ياسايی وەزارەتی  بە�سی  كاتيی هەبن، وەك  و بەشداری  ئەندام  و  پێكهاتە  ئەوانەشدا، دەكرێ  لەگەڵ 

پەيوەنديدار وەيان خەڵكی ئەكاديمی ميوان لە كاتی تاوتوێكردنی پڕۆژەياسا بۆ وەزارەتی پەيوەنديدار. 

هاوكات، لە هەر بوارێكدا پێويستە دادوەرانی شارەزانی لە ئەنجومەنی دادوەری و هاوتاكانيان لە نێو 

بانگهێش بكرێن ئەندامانی داواكاری گشتی 
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كاراكردنی پەرلەمان

لە  گەشەپێدانی سيستەمی حوكمڕانی هەرێم و سەروەركردنی ياسا و ئەنجامدانی ريفۆرمی ريشەيی 

و  تەحەديەكان  ئاستی  لە  كە  دەبێ  بوێر  و  كارا  پەرلەمانێكی  بە  پێويستيان  حكومەت  دامەزراوەكانی 

و  پەرلەمان  لەنێوان  به هەماهەنگيیەكی راستەوخۆ و چاالك دەبێ  پێويستی  بێ.  بەرپرسيارێتيەكاندا 

حكومەت و كۆمەڵگای مەدەنی و چەندين اليەنی ديكەی پەيوەنديدار بۆ ئەوەی لە قۆناخە جياوازەكاندا 

كۆمەڵێك ياسای پێشوو هەموار بكەنەوە و ياسای نوێ بۆ سيستەمی نوێ دابڕێژنەوه و بەدواداچوون 

بۆ جێبەجێكردنيان بكەن. بەو شێوازە پەرلەمانی هەرێمی كوردستان دەتوانی رۆڵی رابەر لە چاككردنی 

سيستەمدا ببينێ.

ئەرك  و  پەيكەر  پێناسەكردنەوەی  بە  پێويستی  هەرێم  ديكەی  دامەزراوەيەكی  هەر  وەك  پەرلەمان 

بە  پێويستيان  كە  هەن  سەرەكی  پڕۆسەی  و  پێكهاتەی  هەندێ  هەيە.  كاربەجێگەياندن  شێوازی  و 

وەبەرهێنانی تايبەت هەيە بۆ كاراكردنی كاری دامەزراوەيی و رۆڵی رابەرايەتی لە ناو پەرلەماندا كە لێرەدا 

سەرۆكايەتی  پەرلەمانيیەكان،  پڕۆسە  پەرلەمان،  كارگێڕی  پەيكەری  لەوانە:  سەر.  خراوەتە  تيشكيان 

پەرلەمان. راوێژكارانی  و  پەرلەمانتاران  پەرلەمان،  لێژنەكانی  فراکسیۆنەکان،  سەرۆك  پەرلەمان، 

پەيكەری كارگێڕی پەرلەمان
پەيكەری كارگێڕی پەرلەمان دەمێكە بە شێوازێكی ساكار و كۆن گەشەی كردووە و كۆمەڵێك پێكهاتەی 

تێدا هەن كە دەكرێ تۆكمەتر بكرێن و لەگەڵ گەشەی كاری پەرلەمان بگونجێندرێن. بەڕێوەبەرايەتی 

گشتی ديوان تاكە فەرمانگەی ناو پەرلەمانه و سەرپەرشتی تەنيا بەشێكی فەرمانبەرانی پەرلەمان دەكات 

لەوالشەوە  خزمەتگوزاری.  وه  بەڕێوەبردن  دارايی،  و  كارگێڕی  بەڕێوەبەرايەتیەكانی  ژێر  دەكەونە  كە 

كۆمەڵێ پێكهاتەی ديكە هەن كە راستەوخۆ سەر به سەرۆك وەيان سەرۆكايەتی پەرلەمانن و بريتين 

لە بەڕێوەبەرايەتی كاروباری پەرلەمان )كە سەرجەم كارمەندانی لێژنەكان لەخۆ دەگرێ(، راوێژكاران، 

سەنتەری توێژينەوە، راگەياندن، پەيوەنديەكان و راوێژكاری ئەمنی پەرلەمان. بێگومان، سەرۆكايەتی 

پەرلەمان كە خۆیان سەرقاڵی كاری پەرلەمانين ناتوانن راستەوخۆ و بە وردەكاريەوە كاری رۆژانەی ئەو 

كۆمەڵە پێكهاتانه بەڕێوەبەرن. خۆ لەكاتی لێكدابڕانی ئەندامانی سەرۆكايەتی پەرلەمان، پەرتەوازەيی 

بەدی دەكرێ و كێشەی رابەرايەتی لە سەرتاپای پێكهاتەكان دێتە كايەوە. 

ديارە لە ئێستادا ديبەيتێك لە ناو پەرلەماندا سەبارەت بە رێكخستنەوەی پەيكەری دامەزراوەكە لە 

سەرۆكايەتی  و  وەزيران  ئەنجومەنی  هاوشێوەی  بە  سەرۆكايەتی  ديوانێكی  كه  هەيە  بيرۆكە  ئارادايە. 

وەزير  پلەی  بە  ديوان  سەرۆكی  بگرێ.  لەخۆ  ديكە  پێكهاتەكانی  سەرجەم  كە  بكرێ  دروست  هەرێم 

دابمەزرێ و سەرپەرشتی فەرمانگەی كارگێڕی و دارايی و دوو فەرمانگەی نوێ بۆ كاروباری پەرلەمان وه 
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پەيوەنديە گشتيەكان بكات. بێگومان، ئەو دارێژتەيە بۆ ئەوەيە كە كێشەی پەيكەر چارەسەر بكات، 

بەاڵم ديسانەوە بە هەمان دەردی دامەزراوەكانی حكومەت، كۆمەڵێ پۆستهەڵگر بە پلەی تايبەت و بااڵ 

ئيميتازاتی گرانبەهاوە دادەمەزرێندرێن.  بە كۆمەڵێك  و  بەڕێوەبەری گشتی و جێگرەكانیان(  )وەزير و 

دواتريش ئەگەر ئەو پۆستهەڵگرانە كێشەی كاربەجێگەياندنيان لێ پەيدا هەبوو، سزادان و الدانيان 

تايبەتەكان  پلە  لەسەر  كاربەجێگەياندن  فشاری  كە  سەملاندوويەتی  ئەزموون  دەبێ.  قورس  كارێكی 

لە هەرێمی كوردستاندا زۆر زەحمەتترە وەك لە بەڕێوەبەر و پۆستەكانی خوارتر. لەجياتيان، دەكرێ� 

�سێ  و  ديوان  سەرۆكی  ئاستی  بۆ  بكرێتەوە  بەرز  پلەكەی  پەرلەمان  ئێستای  تاقانەكەی  فەرمانگە 

ياريدەدەری بەڕێوەبەری گشتی بۆ دابنرێ و سەرجەم فەرمانبەرانی پەرلەمانيان  پلەی  به  ياريدەدەری 

بخرێتە ژێر باڵەوە. ئەو پۆستانە و پۆستە بەڕێوەبەريەكانيش بە خەلكی بەتوانا و لێهاتوو پڕ بكرێنەوه و 

له توانا پيشەيی و كارگێڕيەكانيان بكرێ.  وەبەرهێنان 

پێويستە لە ژێر هەمان ئۆرگاندا، بەڕێوەبەرايەتيەكی دڵنيايی جۆری دابمەزرێندرێ بۆ ئەوەی پڕۆسەكانی 

ناو پەرلەمان ديراسەت بكات و ئەركی داڕێژتنی پێڕەوی پەرلەمان و رێبەری كاركردن و تەوسيفی وەزيفی 

و رێبەی كواڵيتی بگرێتە ئەستۆ، وە پێوەرەكانی هەڵسەنگاندنی ئاستی كاربەجێگەياندنی كارمەندان و 
راوێژكاران و بگرە پەرلەمانتاران پێناسە بكات، وە ميكانيزمەكانی بەدواداچوون و كۆكردنەوەی بەڵگە 

و داتا و كاری هەڵسەنگاندنی بەردەوام و هەڵسەنگاندنی سااڵنەی هەموو كارمەندان بگرێتە ئەستۆ. 

هەر ئەو بەڕێوەبەرايەتيەی ئەركی وەبەرهێنان لە توانا مرۆييەكان و راهێنانی فەرمانبەران و راوێژكاران 

و پەرلەمانتاران لە كاروباری پەرلەمانی پێ بسپێردرێت. 

پڕۆسە پەرلەمانيەكان
پێڕەوی  لە  وردەكاريەوە  بە  پەرلەماندا  لە  حكومەت  لێپرسينەوەی  و  بەدواداچوون  ئەركی  پێويستە 
ناوخۆی پەرلەماندا پێناسە بكرێت و ميكانيزمەكان بە تێكەڵێشراوی تۆكمە بكرێن، بەاڵم لە هەرێمدا 

رۆتين  وەك  ئەركەكان  بۆيە  نەكراون،  بەدامەزراوەيی  پڕۆسەكان  و  نەدراون  ئەنجام  هێشتا  ئەوانە 

بەڕێوە ناچن. بە ديوێكەوە ئامار و شیكردنەوە و هەنگاوەكانی پێشوەچوونی بەرنامەكانی حكومەت بە 

شێوەيەكی بەردەوام بۆ پەرلەمان و لێژنەكان نانێردرێن.بە ديوەكەی ديشەوە لێژنەكانی پەرلەمانيش بە 

ناكەن. ياسايەكان  جێبەجێكردنی  بۆ  بەدواداچوون  سيستماتيك  شێوازی  و  كارا  ميكانيزمی 

پێويستە رۆتين و ميكانيزم و رێكارە پەرلەمانيەكان لە رێگەی پێڕەوی ناوخۆی پەرلەمان )وەك دەستوورێكی 
دامەزراوەكە( رێك بخرێنەوە كە سەرجەم ئەرك و بەرپرسيارێتيەكانی تێدابێ بۆ ئەوەی لە يەكەم رۆژی 

دەستبەكاربوونەوه بەرچاوی پەرلەمانتار و فەرمانبەر و راوێژكاران روون بێ و لە چوارچێوەی دەسەاڵت 

و  ياسادانان  ئەركی  بۆ  پەرلەمانتاران  رێبەری  پێويستە  بكرێن.  ئاراستە  بەپرسيارێتيانەوە  و  كار  و 

چاودێری دابڕێژرێ و پێوەرەكانی ئەدای دامەزراوەی پەرلەمان زياتر روون بكرێنەوە. بەڵگەی بابەتيانە 

بۆ نيشاندانی ئاستی كارايی پەرلەمانتاران كۆبكرێنەوە و بكرێتە پێوەر بۆ كارايی دامەزراوەی پەرلەمان. 
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حيزبەكانی  وەيان  حكومەت  اليەن  لە  كە  بكرێت  ياسايانە  ئەو  داتای  سەيرێكی  دەكرێ  نموونە،  بۆ 

دەسەاڵت پێشنياز كراون، بە بەراورد لەگەڵ ئەوانەی ئۆپۆزيسيۆن وەيان لە اليەن كۆی پەرلەمانەوە 

پێشنياز كراون، ئەگەر ژمارەكان يەكسان بوون وەيان ئۆپۆزيسيۆن لە حيزبەكانی دەسەاڵت چاالكتر 

بوون ئەوا ديارە ديموكراسيەت زيندووە و كاريگەرە. لە مەسەلەی بەدواداچوونيشدا پێويستە كەمينە 

بتوانێ لێكۆڵينەوە و بەدواداچوونی كارەكانی حكومەت و كۆمەڵگا بەگشتی بكات نەك هەموو جارێك 

پێويستی بە زۆرينە بێ. ئەوەش نيشانەی كارايی پەرلەمانە. 

لەوەتەی ئۆپۆزيسيۆنی كارا لە ساڵی 2009 هاتووەتە كايەوه و فشاری خەڵك گواستراوەتەوە ناو هۆڵی 

پەرلەمان،كە بووەتە شوێنی ديبەيتی گەڕموگوڕ و مينبەری دەنگهەڵبڕين و بەدەرخستنی كەموكوڕيەكانی 

گەشەی  رەوتی  ئەوەی  بۆ  بن  بەردەوام  پێويستە  و  گرنگن  دياردەی  ئەوانە  حوكمڕانی.  سيستەمی 

ديموكرا�سی خێراتر بكەن. بێگومان لەگەڵ ئەوانەشدا نەريتی نادروست و تێكدەريش پەيدا بوونە كە 

خەريكە ببنە كولتوورێكی خۆماڵيی و كاری پەرلەمانيان خاو كردوەتەوە، تا ئەو رادەيەی كە پەرلەمان 

دەركردنی ياسا و توانای بەدواداچوون و لێپرسينەوەی حكومەتی نەبێ. بۆ نموونە لە چەندين وەرزدا 

بەهۆی مشتومڕی سيا�سی پەرلەمان ياسای پێ دەرنەكراوە. ئەوەش لە كاتێكدا كە لە باشترين ساڵدا 

)ساڵی 2007( پەرلەمانی هەرێم تەنيا 39 ياسای پێ دەركراوه، كە بە قەدەر دڵۆپێكە لە دەريايەك. لە 

زۆربەی سااڵنی ديكە سێيەكی ئەو ژمارەيە دەرنەكراوە و لە هەندێ ساڵدا ياسا دەرنەكراوە. وەيان كە 

لێپرسينەوەی  بگرە  و  پرسيار  رووبەڕووی  ئەوەی  بۆ  دەكات  بانگهێش  ئەندامێكی حكومەت  پەرلەمان 

نادەن  رێگە  و  تەسك  حيزبيانەی  بەرگريیەكی  دەكەونە  حيزبەكەی  بە  سەر  پەرلەمانتارانی  بكات، 

پەرلەمان بە كاری خۆی هەڵبستێ.

رووداوەكانی ساڵی 2015 يەكێك بوون لە پێچە هەرە تاريكەكانی مێژووی پەرلەمانی هەرێم كە بووە هۆی 

لە الوازبوونی  بێجگە  بنەرەتيەكانی،  ئەركە  لە  دواكەوتنی  و  دامەزراوەكە  ئيفليجكردنی  و  بنكۆڵكردن 

متمانەی خەڵكی هەرێم و كۆمەڵگای نێودەوڵەتی بە سيستەمی حوكمڕانی هەرێم .راستە شەری دژ بە 

تيرۆر وای كرد كە ئەو دياردەيە هەتا تەواوبوونی شەڕەكە لە اليەن هێزە هاوپەيمانەكانەوە ئەولەويەتی 

پرسيارەوە.  ژێر  دەخستە  هەميشە  حوكمرانيان  بڕيارەكانی  شەرعيەتی  مەسەلەی  بەاڵم  نەدرێ،  پێ 

گۆڕەپان  سەرەكی  حيزبی  دوو  دوورکردنەوەی  لێک  هۆی  بووە  پرسەکە،  نەکردنی  چارەسەر  هاوكات 

لەسەر  خراپی  کاریگەری  ملمالنێيەكانيان  کە  كوردستان(،  ديموكراتی  پارتی  و  گۆڕان  )بزوتنەوەی 

رێگە  ئۆپۆزيسيۆن  و  دەسەاڵت  اليەنەكانی  سەرجەم  لەمەودوا  پێويستە  هەبوو.  دواتريش  پڕۆژەكانی 

ببێتەوە.  نەدەن ئەو جۆرە ئەزموونە دووبارە 
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سەرۆكايەتی پەرلەمان
لە كولتووری هەرێمدا و بەهۆی سروشتی نەخشەی سيا�سی و دەرەنجامی هەڵبژاردنەكان، هەميشە 

ئەندامانی سەرۆكايەتی پەرلەمان )سەرۆك و جێگری سەرۆك و سكرتێری سەرۆك( لە حيزبی جياواز 

بوونه. بۆيە پێويسته كێشەی تەبايی هەميشە حيسابی بۆ بكرێ بۆ ئەوەی هيچ كار و بڕگەيەك بەبێ 

واژووی هەرسێكيان نەچێتە ناو ئەجێندای پەرلەمانەوە. خۆشبەختانە لە زۆربەی حاڵەتەكاندا ئەوه 

بێگومان  كردووە.  تيم  وەك  كاريان  جياوازيەكانيان  سەرباری  سەرۆكايەتی  ئەندامانی  و  كراوە  پەيڕەو 

بووەتە هۆی دروستبوونی كەلێن و الوازبوونی پردی  نەكردوه و دواجار  پەيڕەو  ئەوەيان  زۆر جاريش 

متمانەی نێوان ئەندامانی سەرۆكايەتی و دابەزاندنی ئاستی هاوكاری نێوانيان و لە ئەنجامدا بووەتە 

هۆی دابەزاندنی ئاستی كارايی پەرلەمان بە گشتی. 

ناوەكيدا  و  دەرەكی  ئاستی  لە  پەرلەمان  سەرۆكايەتی  پێويستە  پەرلەمانيی،  عورفی  و  ئێتيك  بەپێی 

لە  هاوكات خۆی  وەرنەدات.  دامەزراوەكانی جێبەجێكردن  كاری  لە  و دەست  بكات  رەفتار  بێاليەنانە 

تەنانەت  لێژنەكان نەدات.  بە دەستێوەردانی كاروبارەكانیان وەيان هی  بپارێزی و رێگە  فشاری دەرەكی 

پێويستە سەرۆكايەتی پەرلەمان )موراجيع(ی نەبێ و كەمترين ژمارەی ميوانان ببينێ. لە ديدەنیەكانيشدا 

اليەنە  رەوانەی  دواتر  و  بكەن  چارەسەريەكان  و  كێشە  لە  باس  گشتيەكانەوە  چوارچێوە  لە  تەنيا 

سەرۆكايەتی  ئەندامانی  نابێ  تەنانەت  بكەن.  پەرلەمانيان  لێژنەكانی  يان  حكومەت  پەيوەنديدارەكانی 

پەرلەمان سەرۆكايەتی لێژنەكانی ناو پەرلەمانيش بكەن وەيان كار لە ئەجێندا و رەوتی ديبەيتەكانيان 

لێژنەكان  سەردانی  سەرۆكايەتی  ئەندامانی  دەكرێ  ئەركیان،  بەپێی  بەڵێ  بكەن.  دەرهاويشتەكانيان  و 

بێاليەنانە مامەڵە لەگەل  و  لێيان دوورەپەرێز بووەستن  پێويسته  لێ رابگرن بەاڵم  بكەن و هەستيان 

بكەن.  ئەجێنداكان 

بەرژەوەندی،  ملمالنێی  و  كۆمەاڵيەتی  و  سيا�سی  كولتووری  بەهۆی  هەرێمدا  پەرلەمانی  لە 

لە  رێگە  و  بخرێن  پشتگوێ  پەرلەمانيانە  پرينسيپە  ئەو  داوە  رێگەی  كه  كردووە  گەشەی  نەريتێك 

لە  دەستيان  بەردەوام  پەرلەمانەكان  سەرۆكايەتی  ئەندامانی  بگرن.  پەرلەمان  بەدامەزراوەييكردنی 

ئاراستەی  ميدياكانەوە  رێگەی  لە  راستەوخۆيان  و  رەخنەگرانە  گوتاری  وەرداوە،  حكومەت  كاروباری 

بيانيەكان  ديپلۆماتە  و  كونسوڵ  ديداری  كاتی  لە  يان  كردووە،  ديكە  دامەزراوەكانی  و  وەزارەتەكان 

بە  رێگەيان  وەيان  دەربڕيوە،  حكومەت  ناو  تايبەتەكانی  كارە  و  وردەكاری  لەسەر  خۆيان  بۆچوونی 

خەڵكی بيزنيسمان و خاوەن بەرژەوەندی تايبەت داوە كە كار بكەنە سەر بۆچوون و گفتوگۆيەكانی ناو 

پەرلەمان و لێژنەكان. ئەگەر ئەوانە تا ئێستا كرابن و ببوونە نەريت، پێويستە لە رێبەری پەرلەماندا بە 
بگيردرێت. لێ  رێگەيان  زەقی 
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سەرۆك فراکسیۆنەکان
سەرۆكی فراکسیۆنەکان دەتوان رۆڵی گرنگ لە كاراكردنی پەرلەمان و گێڕانەوەی شكۆ بۆ ئەو دامەزراوەيە 

بدينن، ئەوەش لە رێگەی هاوكاری دروستكەرانە و هەماهەنگی نێوانيان لە بوارەكانی سەروەركردنی ياسا 

و چارەسەری ناكۆكيەكان. بەاڵم كێشەی كاربەجێگەياندن و كاری پڕۆفێشنااڵنە لە نێو فراكسيۆنەكان 

كێشەی مەزنن بەجۆرێك كە كولتووری پۆپۆليستی و حيزبايەتی تەسك و بەردەواميدانی بە ناكۆكی و 

ملمالنێی تێكدەر بەسەر كارە پەرلەمانيە گەورەكانياندا زاڵ بووە. نەريتی كاركردنی ئەوانەش پێويستی 
كاری  پێويستە  پەرلەمان.  كاراكردنی  و  كاركردنی خۆيان  لە شێوازی  پێداچوونەوەی جيددی هەيە  بە 

بە  بكرێت،  پێناسە  وردەكاریيەوە  بەوپەڕی  پەرلەمان  سەرۆكايەتی  هی  وەك  فراکسیۆنەکان  سەرۆكی 

جۆرێك كە رێگە بەخۆيان و بە یەکدی نەدەن لە چوارچێوەی رێنمايی و ئێتيكی پيشەكەيان دەربچن. 

تەنانەت سەرۆكی فراکسیۆنەکان وەك چۆن له پەرلەمان نوێنەرايەتی حيزبەكانيان دەكەن، پێويستە 

نوێنەرايەتی پەرلەمانيش لە ناو حيزبەكانيان بكەن و لۆبی زياتر لە نێو سەركردەكانيان بكەن بۆ ئەوەی 

پۆڵە�سی و ستراتيژی حيزبەكانيان لە خزمەتی بەهێزكردنی پڕۆسەی ياسادانان و تەواوی دامەزراوەكە 

بێ نەك بەپێچەوانەوە. پێويسته پەرلەمانتاران لەخەڵكانی ديكە زياتر قەدر و قيمەتی شەرعيەتی بڕيار 

بزانن و رێگە نەدەن حيزبەكانيان پەنا ببەنە بەر هێز لە جياتی ياسا بۆ يەكالكردنەوەی ناكۆكيەكان. 

پێشنيازكراو  جۆری  دڵنيايی  بەڕێوەبەرايەتی  وەيان  توێژينەوە  سەنتەری  رێگەی  لە  پەرلەمان  دەكرێ 
ببێتە  كە  دابڕێژرێ  البرملانية(  السلوك  )قواعد  پەرلەمانتاران  هەڵسوكەوتی  بنەماكانی  بۆ  رێبەرێك 

بنەما بۆ جياكردنەوەی رەفتار و هەڵسوكەوتی خوازراو و نەخوازراو. 

لێژنەكانی پەرلەمان
بەهێز  پەرلەمان  بەهێز  لێژنەی  ئەو رادەيەی كە  تا  پەرلەمانين  بڕبڕەی پشتی كاری  پەرلەمان  لێژنەكانی 

لەجياتی  كە  ئەوەيە  بۆ  پەرلەمان  هەميشەييەكانی  لێژنە  دروستكردنی  لە  سەرەكی  مەبەستی  دەكات. 

شيكردنەوە  و  وربينيكردن  و  تێگەيشتن  بە  پێويستيان  كە  هەڵبستن  ئەركانه  بەو  پەرلەمان  كۆی 

ئەولەوياتە  رەچاوكردنی  بە  توێژينەوەيە  بە  پێويستیان  كارانە  ئەو  بەڵگەكانه.  لێكجياكردنەوەی  و 
نيشتيمانی و كۆمەاڵيەتيەكان و ديدی پسپۆڕان و اليەنە پەيوەنديدارەكان و بۆ بەدەستهێنانی زانياری 

باوەڕپێكراوەكان.  داتا  و  نوێ 

له پەرلەمانی هەرێمدا22 لێژنە هەن كە رەنگدانەوەی ئەركی وەزارەتەكان و بواری ديكەی ياسادانانن. 

ديكە  هەندێكی  و  قورسە  زۆر  باريان  لێژنە  هەندێ  كاردابەشكردنيانەوە،  شێوازی  هۆی  بە  هاوكات، 

كە  دەكەن،  رەچاو  بابەت  هەمان  لێژنە  دوو  و  دەكەون  بەريەك  كارەكانيان  هەيانە  سووكترە.  باريان 

لە راستيدا دەكرێ تێكەڵ بكرێن. بۆ نموونە، ليژنەكانى مافەكانى مرۆڤ، داكۆكى كردن لە مافەكانى 

و  نزيكن  يەكتر  لە  خێزان  و  منداڵ  و  كۆمەاڵیەتى  كاروبارى  و  ئایینی،  كاروبارى  و  ئەوقاف  ئافرەت، 

و  راگەیاندن  و  رۆشنبيریى  الوان،  و  وەرزش  لێژنەكانی  وەيان  مرۆڤ.  مافی  بە  پەيوەستن  هەموويان 
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هونەريش بەهەمان شێوە. بێگومان سەرباری ئەوەی كە كار و ئەركەكانی بەردەم لێژنەكان زۆرن، بەاڵم 

ناكرێ ژمارەی لێژنەكانيش لە رادەبەدەر زۆر بن، بەڵكو دەكرێ لە رێگەی چەند لێژنەيەكی كەم كارەكان 

باشتر ئەنجام بدرێن، بە رێبەری ئەندامانی خاوەن ئەزموون و پاڵپشتێتی راوێژكارانی بەتوانا و پسپۆڕانی 

دەرەكی كاراتر بكرێن. مەرجيش نيە چوارچێوەی كار و بواری پسپۆڕی لێژنەكان رەنگدانەوەی وەزارەتەكان 

دەبن.  گۆڕانكاريدا  لە  هەميشە  تايبەتمەندێتیانەوە  بواری  و  ژمارە  رووی  لە  وەزارەتەكان  چونكە  بن، 

ديارە لە پالنی پەرلەماندايە كە ژمارەی لێژنەكان بەپێی پێداويستيەكانی كۆمەڵگا و هەرێم و سيستەمی 

حوكمڕانی كەمبكرێتەوە بۆ 16 لێژنه و هەر يەكەشيان لە يازدە پەرلەمانتار پێك بێت. 

لە ئێستادا ئەندام و سەرۆك لێژنەكان لە رووی ئەزموون و توانا و كاراييەوە كێشەيان زۆرە. هەندێكيان 

ئەوەی  بێ  دەبن  لێژنەكاری  هونەری  فێری  كاركردندا  كاتی  لە  و  پەرلەمان  ناو  بێنە  كە  خولە  يەكەمين 
راهێنانيان پێ درابێ وەيان رێبەرێكی تێروتەسەليان لەبەردەستدا بێ. هاوكات ئەوانە خەڵكی پسپۆڕ و 

بەتوانايان لە ناوەوە ودەرەوەی پەرلەماندا بە ئاستی خوازراو لەبەردەستدا نيه، بۆيەش بە كارەكانيان 
لێژنەكان بەهۆی بەشبەشێنەی حيزبی دانراون نەك ئەزموونی پسپۆڕيی و  راناگەن. زۆربەی سەرۆك 
حيزبين  مشتومڕی  خەريكی  زياتر  گفتوگۆيەكانيشياندا  كاتی  لە  تەنانەت،  بوارەكانياندا.  لە  رابەرايەتی 

وەيان پێشنياز و ديبەيتەكانيان لە روانگەی فەلسەفەی وەيان بەرژەوەندی حيزبيەوە ئەنجام دەدەن. 

خۆ زۆر جار ئەوەندەی بە پڕۆتۆكۆڵ و كاری رووكەشیەوە خەريك دەبن، ئەوەندە خەريكی ناوەرۆك 

نابن، وەيان ئەوەندەی بە هۆكاری پڕۆتۆكۆڵيەوە دانيشتنەكان دوادەخەن، بايی ئەوەندە بە گرنگيدان 

بە كواڵيتی كارەكان دواناكەون. 

هەڵسەنگاندن  و  نين  كاربەجێگەياندندا  فشاری  ژێر  لە  پيشەييدا  بواری  لە  پەرلەمانتاران  كە  ديارە 

و  پەرلەمانتار  تاكە  هەوڵەكانی  جيدديەتی  سەرباری  بۆيەش،  ناكرێ.  كارەكانيان  بۆ  بەدواداچوون  و 

ستافەكانيان، كەچی كاری لێژنەكان بە خاوی بەڕێوە دەچن و ژمارەی ياساكانی كە لە خولێكی پەرلەمانيدا 

بەجێ دەگەيەندرێن زۆر كەمترن لە پێداويستی هەرێم. ئەوەش بێجگە لەوەی كە لەكۆنەوە داهێنانێكی 

ئەوتۆ لە شێوازی ياسادانان رووی نەداوە و هێشتا زۆر لەو پڕۆژەياسايانەی لە اليەن لێژنەكانەوە بۆ 

خوێندنەوەی يەكەم و دووەم دەخرێنە بەرنامەی كاری پەرلەمانەوە تۆكمە نين و كەلەبەری ياسايی و 
زمانەوانیان تێدايە و شێوازی داڕێژتنيشيان گونجاو نيە. 

و  پێشدەكەون  پڕۆژەياسا  لە  زۆر  ژمارەيەكی  پەرلەمانيدا  خولێكی  لە  كاتێك  پركێشەتر،  لەوەش 

دێت  پێ  كۆتايی  خولەكە  كەچی  دەرچوون،  بۆ  دەبن  ئامادە  و  دەكرێ  بۆ  يەكەميان  خوێندنەوەی 

هاتنی  و  نوێ  هەڵبژاردنی  دوای  لە  سەرەتاوە.  خاڵی  دەگەڕێنەوە  پڕۆژەياسايەنە  ئەو  سەرجەم  و 

نيەتيش  ئەگەر  دەكرێن.  لەبير  و  وەرناگرن  ئەولەويەت  پڕۆژەياسايانە  ئەو  نوێ،  پەرلەمانتارانی 

هەبوو زيندوو بكرێنەوە، ئەوا ماوەيەكی زۆری دەوێ هەتا پەرلەمانتارە نوێيەكان ئاشنا دەبن و ئەوجا 

سەرلەنوێ ديراسەتيان دەكەنەوە و خوێندنەوەی يەكەميان بۆ دەكەنەوە. بەوانەش، ئەرك و خەرجی 

و كاتێكی زۆری پەرلەمان و اڵتەكە بەفيڕۆ دەچێ و كێشە هەڵپەسێردراوەكانيش چارەسەر ناكرێن. وەك 
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نموونە، لە خولی ئەوجارەی پەرلەماندا 184 پڕۆژەياسا خوێندنەوەی يەكەمی بۆ كراوه، لەوانە تەنيا 

30 دانەيان بووەتە ياسا و 50 دانە راپۆرتی لێژنە پەيوەنديدارەكانيان ئامادەيە هەتا بكرێنە ياسا و 104 
پڕۆژەكەی دەمێنێتەوە كاريان لەسەر كراوە، بەاڵم ئامادە نين بۆ تێپەڕاندن. بەوە، زۆربەی هەرە زۆری 

پڕۆژەياسايەكان لە كۆتاييدا لە دايك نابن و بەشەشێری كاتی پەرلەمانتارانيش بەفيڕۆ دەچێ. پێويستە 

بە  ناوخۆ رێگە  پێڕەوی  بەپێی  بە ميكانيزمی گونجاو و  ئەو دياردەيە دابنێ و  بۆ  پەرلەمان چارەسەرێك 

نەدات.  پڕۆژەياسايەكان  پشتگوێخستنی  و  كەڵەكەبوون 

پەرلەمانتاران
ديارە كە حيزبەكانی هەرێم گرنگیەكی زۆر بە هەڵبژاردنی كانديدەكانيان بۆ پۆستی وەزيرەكان دەدەن، 

بۆ  كار  ئەزموون  و  زانست  و  لێهاتوويی  و  توانا  هەڵسەنگاندنی  و  بژاردەكردن  ئاستی  هەمان  بە  بەاڵم 

دەگمەن  بە  حيزبەكان  هەڵبژاردنيش،  دوای  ناكەن.  پەرلەمانيەكانيان  كانديدە  دەستنيشانكردنی 

له  ئەوەی  بۆ  دەكەن  پەرلەمانتارانيان  بۆ  توانا  بەرزكردنەوەی  و  راهێنان  و  ئاشناكردن  بەرنامەی 

دواتريش،  حيزبەكەيان.  گە�سی  روخسارێكی  و  كارچاكی  نموونەی  ببنە  و  سەركەوتووبن  كارەكانيان 

كە پەرلەمانتاران كەوتنە ناو ژيانی پەرلەمانيەوە، هەر يەكەيان هەوڵ دەدات بە ئيجتيهاد و زيرەكی و 

لێهاتوويی خۆی بايی ئەوەندە فێر ببێ كە بتوانێ حيزبەكەی و خەڵكی ديكە لەخۆی رازی بكات. جا هەيانە 

بەتوانا و هەيانە بێ توانا، هەيانە بەرچاوە و زيرەكە و لە ديبەيتەكاندا بە گەرمی بەشداری دەكات و 

بە  هەست  هەرێم  خەڵكی  وەيان  دەستهەڵبڕێ  ئەوەی  بەبێ  تێدەپەرێنێ  پەرلەمان  چوارساڵی  هەشيانە 

بكات.  چاالكيەكانی 

ئەزموونی  پەرلەمانەوە،  ناو  دێنە  يەكەمجار  بۆ  کە  نوێ  پەرلەمانتارانی  كە  ئاساييە  بێگومان 

بە  بكرێن  پابەند  پيشەيی  كواڵيتی  رێبەری  بەپێی  پەرلەمانتاران  پێويستە  بۆيە  نيە.  پەرلەمانتاریان 
يەكەم  لە  پەرلەمانتارێتی.  هەڵسوكەوتی  بنەماكانی  و  پەرلەمانتارێتی  رێكارەكانی  لەسەر  راهێنان 

و  شێواز  و  سنوور  لە  زوو  ئەوەی  بۆ  بكرێت  پێ  پراكتيكیان  و  تيۆری  راهێنانی  دەستبەكاربوونیانەوە 

نەريتی كار و ئەرك و بەرپرسيارێتيە پيشەيیەكانيان تێبگەن و لە چۆنێتی مامەڵەكردن لەگەڵ هاواڵتيان 

و ميدياكاران و بەرپرسانی دامەزراوەكانی حكومەت شارەزا ببن. دواتر بەپێی بەرنامەيەكی مەدروسەوە 

كار لەسەر بەرزكردنەوەی توانای پەرلەمانتاران و بواری پسپۆڕی و رۆڵی رابەرايەتیان بكرێت بۆ ئەوەی 

بكەن.  پەرلەمانيدا  ديموكرا�سی  سيستەمی  گەشەپێدانی  و  ياسا  سەروەركردنی  لە  كارا  بەشداريەكی 

پێويستە پەرلەمانتاران هاوكاری بكرێن تاوەكو باشتر لە پڕۆسه ستراتيژيەكانی حوكمڕانی و پێداويستيە 

سەردەميەكانی ياسا داڕێژتن ئاگاداربن و لە كاتی ياساداناندا چيتر بەدوای كۆپيكردن و الساييكردنەوەی 

نەكەون،  رۆژهەاڵتیەوە  واڵتانی  و  ميسر  و  ئوردون  و  لوبنان  و  عێراق  ئەقليەتی  و  كولتوور  و  نەريت 

بەڵكو بە داهێنانی نوێ بەاڵم بە دروومانێكی خۆماڵيانە ياسا بۆ بەدامەزراوەييكردنی سيستەمی هەرێم 

دابڕێژن. 
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ديارە كە لە ئێستادا پەرلەمان خەريكی لەخۆگرتنی رێبەرێكی مۆدێرنە و زۆربەی بڕگەكانی پەسەند كراون، 

بەاڵم پێويستە كار لەوە نەوەستێ و لە ئايندەدا پێناسەی كار )تەوسيفی وەزيفی( بە وردەكاريەكانەوە 

بكرێ،  دروست  راوێژكاران  و  فەرمانبەر  و  پەرلەمانتاران  ئەدای  هەڵسەنگاندنی  فۆرمی  و  داڕێژرێ 

بەدامەزراوەيی  سەردەميانە  پێوەری  بەپێی  راوێژكاران  و  فەرمانبەر  الدانی  و  دامەزراندن  پڕۆسەی 

بكرێ. پێويستە لەمەودوا هەڵسەنگاندن بۆ كاربەجێگەياندنی پەرلەمانتاران بە پێی پێوەری زانستيانە و 

بابەتيانە و به ئامار و بەڵگەی كۆكراوە بكرێت. بێجگە لە دەوامی رۆتين و ئامادەبوون لە ديبەيتەكان، 

بابەتيانە  هەڵسەنگاندنی  دابنرێت.  ستراتيژی  و  بيرمەندێتی  كاری  هەڵسەنگاندنی  بۆ  پێوەر  پێويستە 

ياسا.  سەروەركردنی  و  نوێ  داهێنانی  و  لێژنەكان  كاراكردنی  بۆ  پەرلەمانتاران  بەشداری  ئاستی  بۆ 

لە رێگەی  نيە  ئەگينا زەحمەت  پەرلەمانی گەشەی نەكردووە،  لە هەرێمدا چاودێرێتی كاری  ديارە كه 

وەك  كە  مەدەنی  كۆمەڵگای  ئۆرگانێكی  وەيان  پێشنيازكراو  جۆری  دڵنيايی  وەك  بەڕێوەبەرايەتيەكی 
چاودێر )مرصد( داتاكان كۆ بكاتەوە بۆ ئەوەی بزاندرێ كام پەرلەمان بە چاكی بە ئەركی پەرلەمانی خۆی 

هەڵساوە و مووچەكەی حەاڵل كردووە و دۆزی هەرێم و سيستەمی حوكمرانيەكەی بەرەو پێشەوە 

پەرلەمانتاران،  كارچاكی  داتاكانی  دەكرێ  وەرگرتووە.  ئيمتيازەكان  لە  سوودی  زياتر  كاميشان  بردووە، 

بە مەبەستی زيادكردنی شەفافيەت و بۆ بەرچاوڕوونی دەنگدەران، باڵو بكرێنەوە. رەنگە ئەوەش تاكە 

بەربەستی  كۆمەڵێك  بەهۆی  ديكەوە  بواری  زۆر  لە  چونكە  پەرلەمانتاران  لەسەر  بێ  فشار  ئامرازی 

ژێر فشارەوە.  بخرێنە  نەتوانراوە  پاڵپشتی سياسیەوە  و  پارێزبەندی )حەسانە( 

بەدواداچوون  بەرنامەی  و  ياسا  و  ستراتيژ  داڕێژتنی  و  كاربەجێگەياندنيان  بۆ  پەرلەمانتاران  پێويستە 

هەميشە پشت بە بەڵگە و توێژينەوەی زانستی و داتای بڕواپێكراو ببەستن. لەوەدا پێويستيان بە هاريكار 

و توێژەری بەتوانا هەيە. دەكرێ لەو ميانەدا هەموو پەرلەمانتارێك توانای دامەزراندنی توێژەرێكی هەبێ 

كە لە داڕێژتن و شيكردنەوەدا هاوكاری بێ، وە ئەو دامەزراندنە لەسەر بنەمای لێهاتوييی بێ و بەپێی 

كێبڕكێی كراوه بێ و بەپێی گرێبەستی سااڵنە بێ و لەگەڵ كۆتايی هاتنی كاری پەرلەمانتارەكەش كۆتايی 

لێژنەكان  بە  راوێژكارانی سەر  راوێژی  نادەنە  زۆر گوێ  پەرلەمانتاران  ئێستادا  لە  ديارە  بێ.  كارەكانی  بە 

و فەرمانبەرەكان، بە ديوەكەی ديشەوە، رەنگە توانای هەندێ لە راوێژكار و فەرمانبەرەكانی سەر بە 

لێژنەكان لە ئاستی خوازراودا نەبێ. بۆيەش، پێويستە بە هەردوو ديوەوە سەير بكرێ و وەبەرهێنان لە 

هەردوو الدا بكرێ. 

ناونيشانی  ژێر  لە  پەرلەمانتاران  كە  لەوەدايە  پەرلەمان  زيانبەخشەكانی  كولتوورە  له  يەكێك 

رۆژانە  و  رۆتين  كاروبارێكی  هەموو  لە  دەست  زيادەوە  بە  دەدەن  بەخۆيان  ئەوە  مافی  چاودێريكردندا 

دروست  دامەزراوەكان  لەسەر  فشار  راگەياندنەكانەوە  لە  وەيان  وەربدەن  وەزارەتەكان  وردەكاری  و 

بكەن. ئەوەش زۆر جار بۆ واستەكاری و نێوەندگيری و پاراستنی بەرژەوەندی تايبەت بەكار دەهێندرێن 

ميكانيزمە  و  چاودێری  دەسەاڵتی  بەكارهێنانی  چاودێری.  كاراكردنی  و  چاكسازيی  هاندانی  جياتی  لە 

پێچەوانەی  حكومەت  و  پۆستهەڵگران  دژی  لە  هەڕەشە  و  فشار  ئامرازی  وەك  ديكە  پەرلەمانيەكانی 
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خزمەتی  لە  پەرلەمانتارێتی  سيفەتی  نەبێ  بۆی  پەرلەمانتار  پێويستە  پەرلەمانتارێتين.  پرينسيپيەكانی 

خۆی و تۆڕی بەرژەوەنديەكانی بەكاربێنێ و راستەوخۆ وەيان ناڕاستەوخۆ پەيوەندی بە فەرمانبەرانی 

وەزارەتەكان بكات، وەيان بەبێ گەڕانەوە بۆ سەرۆكايەتی پەرلەمان و لێژنەكان ميكانيزمە پەرلەمانيەكان 

بەكاربێنێ، ئەگينا ئەو جۆرە حاڵەتانە دەكەونە چوارچێوەی گەندەڵیەوە. پێويستە پڕۆسەی پەرلەمانيی 

تۆكمە لە ئارادابێ بۆ بەدواداچوون و لێپرسينەوەی پەرلەمانتار هەتا ئاستی لێسەندنەوەی پارێزبەندی 

متمانە.  و 

راوێژكارانی پەرلەمان
لە كاتێكدايە  لێژنەكانی پەرلەمان زۆر بەرفراوانە. ئەوەش  ديارە كە مەودای كارەكانی پەرلەمانتاران و 

بۆيە،  دانە.  وردبوونەوە  و  بوون  دەوڵەمەند  لە  هەميشە  جياوازەكان  بوارە  هونەری  و  زانست  كە 

لەجياتيان،  ببەستێ.  پەرلەمانتارانی  بواری پسپۆڕی  و  لێزانين  ئاستی  بە  تەنيا پشت  ناتوانێ  پەرلەمان 

دەتوانن بۆشاييەكان بە هاوكاری راوێژكار و پسپۆرەكانی پەرلەمان و سەنتەری توێژينەوە پڕ بكەنەوە. 

لە هەرێمدا، ئەوانە لە مەودای دە ساڵی رابوردوودا گەشەيەكی زۆریان لە رووی ژمارەوە بەخۆوە بينيوە. 

تا ئەو دواييە 78 راوێژكار لە پەرلەمان دامەزرێندرابوون )بەشێكيان بەودواييە خانەنشين كراون وەيان 

دەستيان لەكار كێشاوەتەوه(. لە نێوياندا خەڵكی زۆر بەتوانا هەن بەاڵم شاراوە نيە كە بە�سی زۆريان 

كێشەی ئەدايان هەيە. هەيانە بڕوانامەی زانكۆيی نيه، راهێنان و ئەزموونی توێژينەوەی نيە وەيان لە 

كێبڕكێی  ئەنجامی  لە  بەكۆمەڵ  دامەزراندنی  شێوازی  بە  زۆربەيان  نيە.  پسپۆڕ  پەيوەنديداردا  بواری 

دواييدا  لەو دوو خولەی  زۆريشيان  زۆربەی هەرە  و  دامەزراون  تاكەكەسيی  بڕياری  وەيان  حيزبايەتی 

دامەزراون. بەو پێيە، سيستەمی دامەزراندن و رابەرايەتيكردن و سەرپەرشتی كار و كاربەجێگەياندنی 
و  رێكخستنەوە  و  هەڵسەنگاندن  بە  پێويستيان  پەرلەمان  توێژينەوەی  سەنتەری  و  راوێژكاران 
كاری  و  پسپۆڕی  توانای  كێشەی  كوردستان  هەرێمی  بێگومان،  هەيه.  تواناكانيان  بەرزكردنەوەی 

تايبەتمەندێتی زۆرە چونكە بۆ ماوەی دەيان ساڵی پێشتر لە وەبەرهێنان و تواناسازيی پسپۆڕان بێبەش 

كرابوو، بۆيە پێويستە مەسەلەی بەرزكردنەوەی توانای راوێژكاران و سەنتەری توێژينەوەی پەرلەمان 

پەرلەمان. ئەولەويەتەكانی  لە  بن  يەكێك 
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دەسەاڵتی دادوەری هەرێم

لە سيستەمی فەرمانڕەوايەتيدا، دەسەاڵتی دادوەريی بە يەكێك لە گرنگترين كۆڵەگەكانی سەروەركردنی 

ياسا و بەجێگەياندنی پڕۆسەكانی نيشتيمانسازيی و دەوڵەتسازيی دادەنرێن. لە واڵتانی ديموكراسيشدا، 
زياد لەو رۆاڵنه، دەسەاڵتی دادوەری بە پارێزەری مافی مرۆڤ و دادپەروەری كۆمەاليەتی دادەنرێت. 

لە  رابەرايەتيەكەی دەگەيەنێ كه  و  ئەو سيستەمەی دادگاو دامەزراوە كارگێڕی  دەسەاڵتی دادوەری 

بۆ  بنەما  دەيانكاته  و  دەكاتەوە  �سی  كارپێكراوەكان  رێنماييه  و  رێسا  و  یاسا  دەوڵەتی  و  خەڵك  جياتی 

دەسەاڵتی  واتە،  ناكۆكيەكان.  چارەسەركردنی  ميكانيزمەكانی  دياريكردنی  و  بڕياردان  و  حوكمدان 

دادوەريی ياسا دانانێ )كە كاری پەرلەمانە( و جێبەجێ�سی ناكات )كە كاری دامەزراوەكانی حكومەتە(، 

ياسايەكان دوايين حوكم دەردەبڕێ.  بەڵگەكان و شيكردنەوەی  لە دوای هەڵسەنگاندنی  تەنيا  بەڵكو 

بێگومان دەسەاڵتی دادوەری توانا و كاريگەری ديكە�سی هەيە و دەتوانێ لە بەرجەستەكردنی دادوەريی و 

دادپەروەريی و يەكسانی بەشداری كاريگەرانە بكات، ئەويش لە رێگای دروستكردنی عورف و داهێنانی 

پێشينە، كە بەقەدەر ياسا رۆڵیان لە سەرفرازيی و سەقامگيری و گەشەی ئابووری دەبێ. 

لە واڵتانی ديموكرا�سی، ميكانيزمی تۆكمە بۆ پاراستنی سەربەخۆیی دەسەاڵتی دادوەریی و شەفافكردن 

بۆ  كانديدەكان  دەستنيشانكردنی  ميكانيزمەكانی  نموونە،  بۆ  دانراوە.  دادگا  سيستەمی  كاراكردنی  و 

پۆستی دادوەری و رێكار و رێبەرەكانی دوای دامەزراندنيان لەسەر بنەمای بێاليەنی و پيشەمەندێتی و 

بەرزڕاگرتنی رۆڵە پيرۆزەكەيان بونيادنراوە. وە ميكانيزمەكانی تەمويلی سيستەمی دادوەریی لە حكومەت 

جيا كراوەتەوە تاوەكو لە رێگەی بودجەوە دادگا نەخرێتە ژێر كاريگەری دەسەاڵتی جێبەجێكردنەوە، 

لە  بنكۆڵكردنی  لەگەڵ  نيە  جياوازيەكی  و  دادوەری  دەسەاڵتی  بنكۆڵكردنی  لە  شێوازێكە  ئەوەش  كە 

تايبەتەكانەوە.  بەرژەوەنديە  اليەن خاوەن 

سيستەمی دادوەری هەرێم
سيستەمی دادوەری، كە جياوازه لە دەسەاڵتی دادوەری، كۆمەڵێك اليەنی پەيوەنديداری هەمەجۆر. 

لەوانە دەسەاڵتی دادوەری و پێكهاتەكانی ديكەی لەناو حكومەتە، كە زۆربەيان لە وەزارەتەكانی داد و 
1958 بەوالوه، رووی  لە عێراقدا، لە سەردەمی ديكتاتۆريەتەكانی  ناوخۆ جێگەيان كراوەتەوە. دادگا 

هەر بەرەو الوازيی بوو تا دواتر بووە ئامرازێك لە ئامرازەكانی سەركوتكردن. بەاڵم بە ديوەكەی ديكەوه 

هەر  رژێمەكانەوە  لەاليەن  زۆر  رادەيەكی  تا  دادوەران  كاربەجێگەياندنی  و  پەروەردە  لە  وەبەرهێنان 

بەردەوام بوو، بۆيە پێگە و هەيبەتی دادگا و دادوەران لەنێو كۆمەڵگادا هەتا پێش سەردەمی حوكمی 

خۆماڵيی تا ڕادەيەك بە بەرزيی مايەوە. 

تەوەرەوە  چەندين  لە  تێپەڕيوە  گەشەكردندا  قۆناخی  چەندين  بە  هەرێمدا  لە  دادوەری  سيستەمی 
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دەوڵەتسازی نەخشەڕێگايەك بۆ سەروەركردنی ياسا و بەدامەزراوەييكردن لە هەرێمی كوردستان

بەسەر  و گۆڕانكاريە دەستووريەكانی  ئيدارە  يەكگرتنەوەی دوو  و دواتر  لەتبوون  لە دوای  بەتايبەتی 

لەهی هيچ واڵتێكی  دامەزراوەيەكی خۆماڵيی كە  بووەتە  ئەنجامدا  لە  پەرەيان سەندووە.  هاتن  عێراق 

و  بێ  ديموكراسيی  سيستەمی  شايستەی  و  خەڵك  خواستی  ئاستی  لە  ئەوەی  لەجياتی  ناچێ.  ديكە 

ببێتە رابەری سەروەركردنی ياسا و دامەزراندنی شێوازی حوكمڕانی دروست، كەچی زۆر لە دواوەی 

ناكرێ.  بەدی  لێ  چاالكانەی  و  خێرا  ريفۆرمی  دياردەی  و  حوكمڕانيدايە  ديكەی  دامەزراوەكانی 

دەرفەتی ريفۆرم
لە مەودای 26 ساڵدا، دەرفەتی مەزن و بگرە هاوكاری نێودەوڵەتی بێهاوتا خرانە بەردەم سەركردەكانی 
دادگا و سيستەمی دادوەری لە عێراق و لە هەرێمی كوردستاندا. بەوانە لە ماوەی دە ساڵی رابوردوو بازی 

گەورە بە پەيكەری كارگێڕی و ياساكانی دەسەاڵتی دادوەریی هەرێمی كوردستان دراوە. لە هەنگاوێكی 

مێژووييدا ئەنجومەنی دادوەریی بە پێی ياسای )23(ی ساڵی )2007( لە حكومەت )وەزارەتی داد( جيا 

ياسادا  سەروەريی  بەرجەستەكردنی  لە  كاريگەر  رۆڵی  و  بكرێ  سەربەخۆ  كە  ئومێدەی  بەو  كرايەوە، 

ببينێ. بەاڵم ئەو جياكردنەوەيە ناتەواو بوو و لەوكاتەوە سيستەمی دادوەری لە جاران الوازتريش بووه. 

كوردستان  هەرێمی  بۆ  ياسا«  سەروەری  كردنی  بەهێز  و  »چەسپاندن  ستراتيژی  دا   2010 ساڵی  لە 

حكومی  دامەزراوەی  كۆمەڵێك  بەشداری  و  هەماهەنگی  بە  و  هەرێم(  ياسايی  )چاودێری  اليەن  لە 

كۆمەڵێك  كە  گرنگەكان  زۆر  دۆكيومێنتە  لە  يەكێكە  ئەوەش  كرايەوە.  باڵو  مەدەنی  كۆمەڵگای  و 
پێشنيازی بەجێی تێدايە و دەكرا ببێتە نەخشەڕێگايەك بۆ بەرەو پێشەوە بردنی سيستەمی دادوەری 

كارێكی  كاتەوە  لەو  پەيوەنديدارەكان  اليەنە  و  داد  وەزارەتی  و  دادوەری  ئەنجومەنی  بەاڵم  لەهەرێمدا. 

وایان لەسەر دۆسيەكە نەكردووە. دۆكيۆمەنتەكەش لە زۆر رووەوە زياتر سەيری اليەنە سەرەكيەكانی 

سيستەمی  هەناويەكانی  الوازيه  و  گەورەكان  كەلێنە  و  كردووە  دادوەری  دەسەاڵتی  سەربەخۆكردنی 

خۆرێكخستنەوەی  و  خۆبەهێزكردن  و  ناوەكی  چاودێری  ميكانيزمەكانی  هەتا  ئەولەويەت  نەكردووتە 

تێدا كارا بكرێت. بۆ نموونە، پێوەرەكانی دادوەری چاك و خراپ، داڕێژتنەوەی بنەماكانی پێشخستن و 

نەكراون.  پێشنياز  سەردەميانه  و  شەفاف  سيستەمێكی  پێی  بە  دادوەران  سەركەوتنی 

كێشەكانی سيستەم
كێشە و الوازيەكانی سيستەمی دادوەری لە هەرێمی كوردستاندا، وەك باقی عێراق، لە ئاستی قەيراندايه. 

هەندێ لەو كێشە و كەموكوڕیانە هی كۆنن و بۆ هەرێم ماونەتەوه، بەاڵم ئەوانی ديكە پەيوەستن بە 

و  پەيكەر  لە  الوازيی  بە  پەيوەستن  هەشيانە  و  ياسايين  كێشەی  هەيانە  جياوازەوە.  ناوەكی  فاكتەری 

ئەوانەش  جۆریەوە.  دڵنيايی  و  بەدواداچوو  و  چاودێری  ميكانيزمەكانی  و  رابەرايەتی  و  كارگێڕی  كارايی 

نموونەن: هەندێ 
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كێشەی ياسا و دژەبەرژەوەندی پيشەيی: بە ياسا، دادوەر بەرپرسياری بااڵيە بۆ لێكۆڵينەوە، 	 

كەچی لە راستيدا رۆڵی دادورەر دەبێ تەنيا هەڵسەنگاندن و حوكمدان بێ. كەواتە، دەسەاڵتی 
خۆی  هەر  دادوەر  حاڵەتدا  زۆر  لە  گرێدراون.  لێك  حوكمدان  و  تاوانباركردن  و  لێكۆڵەرەوە 

لێكۆڵينەوە دەكات، بڕياری رەوانەكردن دەردەكات بۆ دادگای تايبەتمەند، هەرخۆی دۆسيەكە 

دەتوانی دابخات، پڕۆسەی دادگاييكردن و دادبينی بەڕێوە دەبات، حوكم دەدات و كەيسەكە 

يەكاليی دەكاتەوە. لە قەزايەكدا دادوەرێك لە يەك كاتدا لێكۆڵينەوە و )بيدائه(و باری كە�سي 

پێويستە  خۆيەتی.  چاودێری  خۆ�سی  و  بڕياردەر  خۆی  واتە   ، دەكات  شەخ�سي(ش  )ئەحوالی 

ئەو ڕۆڵە جياواز و دژبەيەكانە بە ياسا و بە شێوازێكی هەميشەيی لێك جيا بكرێنەوە. هەوڵی 

لێك  رۆڵە  دوو  ئەو  كە  گشتيەوە،  داواكاری  ئەندامانی  لەاليەن  تايبەتی  بە  ئارادايە،  لە  زۆر 

لێكۆڵەرەوە  وەيان  گشتی  داواكاری  ئەندامانی  بدرێتە  لێكۆڵينەوە  دەسەاڵتی  و  بكرێنەوە  جيا 

تايبەتمەندەكان بەپێی سيستەمی )النيابة العامة، Pu l   Pros  utor(. بەاڵم داهێنانی ئەو 

جۆرە گۆڕانكاريە بنەڕەتيە لە كولتوور و هزری دادوەری هەرێمدا كارێكی ئاسان نيە. 

گشتی، 	  كەرتی  بەرپرسانی  و  كارمەند  زۆری  كۆمەاڵنێكی  مۆڵەت:  بە  و  گشتگير  پارێزبەندی 

وەك پەرلەمانتار، دادوەر، وەزیر و خاوەن پلە تايبەتەكان، پارێزبەندی يان هەيه و بە ئاسانی 

هی  و  پزیشك  رۆژنامەنووس،  پارێزەر،  وە  ديكەی  پيشەمەندانی  دادگا.  بەردەم  ناهێندرێنە 

دیکەش جۆرێك له پارێزبەنديان هەيە بەوەی كە دادگا پێويستی بە رەزامەندی سەركردە و 

وەزيرەكانیان هەيە تا بانگهێشيان بكات، كه ئەوانيش بە ئاسانی بەدەستەوەيان نادەن. خۆ 

پارێزەران و رۆژنامەنووسان كارمەندی هيچ دامەزراوەيەكی حكومەت نين، لە جياتيان دادگا 

پێويستی بە رەزامەندی سەنديكايەكان هەيە، كە ئەوان بە پێی سروشتی رێكخراوەكان، اليەنی 

نەهاتووی  لەبن  ژمارەيەكی  پێيە،  بەو  ئيتر  تايبەتن.  بەرژەوەندی  خاوەن  و  حيزبی  و  سيا�سی 

سەركردە  بە  بن  پشتئەستوور  و  بكەن  پێشێل  ياسا  دەتوانن  هەستيار  پۆستی  هەڵگرانی 

ياسای  بنەڕەتەوە  لە  پێويستە  لێرەدا،  بپارێزن.  ياسا  لە  خۆيان  و  حيزبيەكانيان  و  پيشەيی 

توانا  بەپێی  و  بكریت  هەموار   1971 سالی   36 ژمارە  الجزائيه(ی  املحاكمات  اصول  )قانون 

پێويستە سەنديكايەكان  بكرێتەوە. خۆ  تایبەتمەندی پۆستهەڵگران كەم  و  پارێزراوی  ئاستی 

رۆڵی خاوەن كار نەبينن و باشترە حكومەت وەيان ئەنجومەنی دادوەری دەزگايەكی تۆماركردن 

و مۆڵەتدان بۆ هەموو پيشەمەندان )بە تايبەتی پارێزەران و رۆژنامەنووسان( دروست بكات 

تاوەكو سەنديكايەكان تەنيا رۆڵيان وەك باقی كۆمەڵگای مەدەنی بۆ بەرگریكردن بێ لە مافی 

هەبێ.  جێبەجێكردنيان  دەسەاڵتی  ئەوەی  بەبێ  ئەندامانيان 

دامەزراوەكانی 	  سەركردەی  عێراقدا  و  هەرێم  لە  رابەرايەتيكردن:  و  بەڕێوەبردن  ئەزموونی 

بەاڵم  زۆرە،  پيشەييان  ئەزموونی  کە  بەتەمەنەكانی  پيشەمەندە  لە  بريتين  دادگا  سيستەمی 

مەرج نيە ئەوانە ئەزموونی بەڕێوەبردن و رابەريەتيان پەيدا كردبێ وەيان بەهرەی بەڕێوەبردن و 
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رابەرايەتيان تێدا بووبێ. لە زۆربەی حاڵەتدا خەڵكانێك بۆ بەڕێوەبردن و رابەرايەتی دادەنرێن 

دەسەاڵتی  لەگەڵ  پەيوەندیان  وەيان  بووە،  درێژتر  ديكە  لەوانی  كاركردنيان  ماوەی  كە 

سياسيدا بەهێزتر بووە بەبێ رەچاوكردنی توانا و ئەزموونی بەڕێوەبەرايەتی و رابەرێتی. خۆ لە 

دوای وەرگرتنی پۆستەكانيشيان، دەرفەتی راهێنانی كارگێڕيان بۆ ناڕەخسێندرێ، يان كاتيان بۆ 

ئەو راهێنانه لەبەردەستدا نابێ، وەيان خۆشيان خاكيەت نانوێنن بۆ ئەوەی، داوای راهێنان 

دامەزراوەكانيشدا،  زۆربەی  لە  دياره  بكەن.  خوارتر  به  راوێژ  كارگێڕی  كاروباری  بۆ  و  بكەن 
رێبەری كاركردنی سەركردەكان لە ئارادا نيە. 

پۆستە  كۆمەاڵيەتيەكانی  و  پڕۆتۆكۆلی  و  دارايی  ئيمتيازە  هەرێمدا،  و  عێراق  لە  بێگومان 

بدەن  بۆ  هەوڵی  دەكات  دادوەران  لە  وا  كە  سەرنجڕاكێشن  ئەوەندە  بايی  سەركردەييەكان 

بە  نيە  تايبەت  دياردەيە  ئەو  نابن.  سەركەوتوو  پێشتر  هاوشێوەدا  رۆڵی  لە  ئەگەر  هەتا 

سيستەمی دادگا، بەڵكو لە سەرجەم سێكتەرەكانی ديكەی وەك تەندروستی و خوێندنی بااڵ 

و ئەندازياری و ئابووری و زۆرانی ديكەدا بەدی دەكرێ. لە هەمان كاتدا سەركردە كارگێڕيەكان 

سەرباری سەرقاڵبوونيان بە كاری رۆتينی و كارگێڕی رۆژانە، لە كاری پيشەيی خۆشيان هەر 

بەردەوام دەبن و و رووبەڕووی ئەو ئەگەرە دەبنەوە كه لە ئەنجامدا لە هەمووياندا كوورت 

بێنن. خۆ هەندێ رۆڵ هەن هەر لە بنەڕەتەوە بە تێكەاڵویەوە چەند رۆڵێكن كە هەريەكەيان 

بەجيا خۆ تەرخانكردنی دەوێ. بۆ نموونە، پۆستی سەرۆكی ئەنجومەنی دادوەری لە هەرێمدا، 

دادگای  گشتی  دەستەی  سەرۆكی  و  تەميزە  دادگای  سەرۆكی  پۆستەكە،  پێناسەی  بەپێی 

دادگای  ناو  تايبەتمەندەكانی  دەستە  سەرۆكايەتی  هەيە  بۆی  و  )تەميز(  پێداچوونەوەيه 

پێداچوونەوەش بكات. هەريەكێك لەو رۆڵە چڕوپڕانە پێويستی بە خۆ تەرخانكردنی تەواوە، 

بێجگە لەوەی دژەبەرژەوەنديش دروست دەكەن، چونكە ناكرێ رۆڵی جێبەجێكار و چاودێر 

بكرێن.  بەيەكتر  تێكەڵ 

پێكهاتەكانيەوه( 	  هەموو  )بە  دادوەری  سيستەمی  دەرەكی:  دەستێوەردانی  و  سەربەخۆيی 

دەمێكە لە لەاليەن دەسەاڵتدارانی سيا�سی و كۆمەاڵيەتی و تۆڕەكانی بەرژەوەندی تايبەتەوە 

بۆ  لە اليەن سەركردەی دامەزراوەكانی دادوەريدا هەوڵی جيددی  بەبێ ئەوەی  بنكۆڵ كراوە 

پاراستنی سەربەخۆيی درابێ. بەڵكو بە پێچەوانەوە، لەبەر الوازيەتی اليەنی كارگێڕی و نەبوونی 

ميكانيزمی كارا بۆ چاودێری ناوەكی، بەشێك لە دادوەران و ئەندامانی داواكاری گشتی و پۆليس و 

فەرمانبەرانی ديكە بوونەتە بەشێك لە تۆڕەكانی بەرژەوەندی تايبەت و دامەزراوەكانيان زياتر 

پێكهاتەيە، كێشەی ملمالنێی دەسەاڵت  ئەو �سێ  لەنێو خۆشياندا،  تەنانەت،  الواز كردووە. 

ملكەچی  و  هاوكار  دەبێ  و  ناوخۆيە  وەزارەتی  بە  سەر  كە  پۆليس  هەيە.  كەوتنيان  بەريەك  و 

سيستەمی دادوەری بێ كەچی رۆڵی لە دادوەران زاڵترە و لەوانيش زياتر بە كاری لێكۆڵينەوە 

هەڵدەستن. ديارە كە كێبڕكێی نێوان لێكۆڵەرەوەكان بەشێكی بۆ سوودی بەرژەوەندی تايبەت 
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و دەستێوەردانی دەرەكيە، ئەگينا بەرپرسيارێتيەكی هەندە سەرنج راكێش نيە كە ببێتە مايەی 

ملمالنێ. 

ئيتر نهێنی نيە كە لە ئێستادا رابەرايەتی ئەنجومەنی دادوەری و وەزارەتی داد )بە داواكاری گشتیەوە( 

لە بەرجەستە كردنی سەروەری ياسادا الوازە. لە هەرێمدا، دادوەری باش و خراپ وەك يەك مووچە و 

ئيميتاز وەردەگرن و بگرە دادوەری خراپ لە رێگەی تۆڕە دەرەكيە تايبەتەكانیەوە بە ئاسانتر پله و پايه و 

ئيمتيازاتی دەست دەكەوێ. ديسانەوە، ئەو جۆرە نەخۆشيە تايبەت نيە بە سيستەمی دادوەری بەڵكو 

وەك باقی دامەزراوەكانی حوكمڕانيە، بەاڵم گرنگی و هەستياری سيستەمی دادوەری لە سەروەركردنی 

ياسا و داهێنانی دادپەروەری كۆمەاڵيەتی و پێشخستنی كۆمەڵگا زۆر لە دامەزراوەكانی ديكە مەزنترە. 

دەسەاڵتی دادوەری و دەسەاڵتی سياسی
شايانی باسە رابەرەكانی ئەنجومەنی دادوەری كێشه و شكستەكانيان بە هی دەسەاڵتی سيا�سی دەزانن 

و چاوەڕێشن لەوێوە پڕۆسەی چاكسازيەكان دەستيان پێ بكرێ نەك لە رێگەی خەباتی رۆژانەی خۆيان. 

گلەيیەكانيان دەخەنه ئەستۆی دەسەاڵتی سيا�سی بەوەی نەك تەنيا دەست لە كاروباريان وەردەدەن و 

دەبنە رێگری گەشەسەندنی ئەنجومەن، بەڵكو نيەت و ئيرادەيەكی بەهێزيشيان بۆ سەرورەركردنی ياسا 

و كارا كردنی سيستەمی حوكمڕانی لێ نابینن. بە پێچەوانەشەوە گلەيی سياسەتمەداران لە دادوەران 

خەمخۆری  كەمتر  و  بووە  تايبەتيان  بەرژەوەندی  لەسەر  زۆربەیان  تەركيزی  كە  بووە  ئەوە  هەميشە 

سەروەركردنی ياسا بوونە. لە ديدەنيەكانياندا لەگەڵ سەركردە سياسيەكان رازوگلەیی دادوەران بە 

دەگمەن لە دەستێوەردانەكان بووە وەيان داواكانيان بۆ سەربەخۆكردنی دادگا و بەرگريكردن لە مافی 

و  دادوەران  كەسيی  ئيمتيازاتی  و  ماف  لە  جەختيان  زياتر  بەڵكو  بووە،  گشتی  بەرژەوەندی  و  خەڵك 

وەرگرتنی زەوی و مووچە و دەرماڵەی زێدە بووە. 

بۆ  پاساون  بۆچوونەكان  حاڵەتيشدا  هەردوو  لە  بەاڵم  تێدايە،  راستی  اليان  هەردوو  بۆچوونی 

تايبەت  بەرژەوەندی  ديكەی  تۆڕەكانی  و  عەشايەری  و  سيا�سی  دەسەاڵتی  بێگومان  خۆشاردنەوە. 

هەميشە هەوڵی بەكارهێنانی سيستەم دەدەن بۆ ئەوەی بەرژەوەندی خۆيانی پێ بپارێزن، لە دەرەنجامدا 

بنكۆڵی دەكەن. بەاڵم ئەنجومەنی دادوەریش لەناوەخۆيدا خۆی بە الوازيی هێشتووەتەوە تا ئەو رادەيەی 

كە لە توانا و ئيرادەی دەستپێشخەريی بۆ ريفۆرم پەيدا نەكردووە و نەيتوانيوە بەرگريی لە سەربەخۆيی 

دادگا بكات، وەيان هەنگاوی مەزن بەرەو بەدامەزراوەييكردن، تۆكمەكردنی سيستەمی بەڕێوەبردن، 

شەفافكردنی پڕۆسەی هاندان و لێپرسينەوە و بژاردەكردن، وەيان پەرەپێدانی سيستەمی راهێنان و 

پەروەردەی دادوەران بنێ. زۆربەی ئەو كارانە پێويستيان بە ئيرادەی سيا�سی نيە و هيچ سەركردەيەكی 

بەپێچەوانەوە  بەڵكو  هەڵبستن،  پيشەييانە  كارە  بەو  كە  نەگرتوون  لێ  رێگەی  دەسەاڵتداريش 

سياسەتمەداران هەميشە جەخت لەو مەسەالنە دەكەنەوە و ناشتوانن لەجياتی دادوەران بەو كارە 

هەڵبستن. 
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بەناو »سەربەخۆيە«، لەوەتەی لە وەزارەتی داد  ئیتر ئەنجومەنی دادوەريی هەرێم كە دامەزراوەيەكی 

جيابووەتەوە لە اليەنی كارگێڕی و چاودێری ناوەكی و كواڵيتی كاربەجێگەياندنەوە پەرتەوازە بووە. ئەوەش 

لە كاتێكدايە كە هيچ اليەنێك بۆی نيە فشاری بخاتە سەر بۆ چاكسازيكردن. بۆيه پێويسته فشارێكی 

سەركردەكانی  و  سيا�سی  سەركردايەتی  سەر  بخرێتە  حكومەت  و  پەرلەمان  و  خەڵك  اليەن  لە  نوێ 

ئەنجومەنی دادوەری تاوەكو هيممەت بكەن بۆ راستكردنەوەی سيستەم. 

دامەزراندنی دادوەران
هەرێمی كوردستان كێشەی كەميی ژمارەی دادوەرانی هەيە. لە كاتێكدا رەنگە هەرێم پێويستی بە زياتر 

ئايندەيەكی  لە  و  دانەيە   200 لەسەرووی  تۆزێك  ژمارەكەيان  ئێستادا  لە  بێ، كەچی  دادوەرە   450 لە 

رێگەی  لە  دادوەران  پەروەردەكردنی  خێرايی  ديارە  دەكرێن.  خانەنشين  زۆريان  كۆمەڵێكی  نزيكدا 

بۆ  ئەوەش  نيە.  سيستەمدا  لە  دەرچوون  و  خانەنشين  خێرايی  بەهەمان  دادوەريەوە  پەيمانگای 

كێشەكانی ناو وەزارەتی داد و پەيمانگای دادوەری دەگەڕێتەوە كە هێشتا بە هۆكاری جياواز نەيانتوانيوە 

ئەو پەيمانگايە گرنگە بە دامەزراوەيی بكەن و بە بەبێ پسانەوە كانديد وەربگرن و نەهێڵن بۆشايی لە 

نێوان نەوەكاندا پەيدا ببێ. هاوكات، هەستيارێتی رۆڵی دادوەری وای فەرز دەكات كە گرنگيەكی بێ پايان 

بدرێته پێوەرەكانی وەرگرتن لەو پەيمانگايە و دواتر دامەزراندن لەسەر بنەمای شايستەيی و لێهاتوويی 

لە هەرێمدا،  بەاڵم  رێزلێگيراوێتی كۆمەاڵيەتی.  و  و دەستپاكی  زانستی  ئاستی  و  ئەزموون و شارەزايی  و 

زۆربەی  هاوشێوەی  دادوەريدا  سيستەمی  لەناو  دەسەاڵت  و  پۆست  دابەشكردنی  پڕۆسەی  دەمێكە 

دامەزراوەكانی ديكەی حكومەت ئەنجام داراوە، ئەويش بەبێ تەواو رەچاوكردن و پەيڕەوكردنی پێوەرە 
پيشەييە بنەڕەتيەكان. نهێنی نيە كە دادوەران لە هەرێمدا لە رێگەی فەرمی و نافەرمی جياوازەوە بڕياری 

چەندين  لە  دەبێ،  بەتاڵ  كارگێڕی  وەيان  دادوەری  پۆستێكی  كە  كاتێ  دەدرێت.  بۆ  دادەمەزراندنيان 

اليەنی دەرەكی حيزبی و كۆمەاڵيەتيەوە كانديد بۆ ئەنجومەنی دادوەری پێشكەش دەكرێن و لە زۆربەی 

پۆستانە  لەو  دامەزراندنيان  چان�سی  هەيە  دەسەاڵتەوە  حيزبی  بە  پەيوەنديان  كە  ئەوانەی  حاڵەتدا 
كەم  لەنێويشياندا  بەاڵم  پۆستەكەيانن،  شايستەی  و  لێهاتوون  دادوەران  زۆربەی  بێگومان  زياترە. 

پڕكردووەتەوە.  هەستياريان  شوێنی  و  سيستەم  ناو  ناشايستانەی خزاونەتە  دادوەرە  ئەو  ژمارەی  نين 

پێويستە لەمەودوا ئەنجومەنی دادوەری به هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی داد، بە تايبەتی سەرۆكايەتی 

پڕۆسەكە  بۆ  متمانە  و  بكەن  دادوەران  دامەزراندنی  بابەتی  لەسەر  جيددی  كاری  گشتی،  داواكاری 

بگەڕێننەوە.
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هەيبەتی دادوەر لە رەفتار و بەرز ڕاگرتنی بەهاكانيدايە
دەبێ  دادوەر  بۆنموونە  دانراوە،  بەرز  پيشەيی  بەهای  و  بەعورف  دان  دەمێكە  دادوەراندا  نێو  لە 

هەيبەتی خۆی و دادگا بپارێزێ، رێز لە پيشەكەی بگرێ، نهێنی خەڵك بپارێزێ، كاری بارزگانی و سيا�سی 
نەكات، بێاليەنی خۆی بپارێزێ و لەو داوايانە دابەزێ )تەنەحی بكات( كە هەتا خزمی پلە چوار ی ئەوی 

تێدايە. بەاڵم كە دادوەران پێوەی پابەند نابن، سەركردەكان بەدواداچوون و لێپرسينەوە ناكەن، وەيان 

دادوەران  كە  باسە  شايانی  نيە.  پێيان  متمانەی  خەڵك  و  دەيكەن  الوازی  و  بژاردەيی  بە  دەيكەن  كە 
لە نێو خۆياندا باش دەزانن دادوەری باش و كارا لەوانی ديكە لێك جيا بكەنەوە، دەشزانن كە چۆن 

واستە،  و  بەرتيل  قەبوڵكردنی  رێنماييەكان،  و  ياسا  پێشێلكردنی  رێگەی  لە  نێويان  كەمينەيەكی 

خۆنزيككردنەوە لە دەسەاڵت و پەيڕەوكردنی حيزبايەتی ناوبانگی زۆرينەیان زڕاندووه. گلەييەكانيان لە 

الوازيی سەركردايەتی سيستەمی دادوەریە لەاليەك و لە بێ نيەت و ئيرادەی سياسيی دەسەاڵتدارانە بۆ 

لەاليەكەی ديكەوە.  ئەوجا چاككردنی سيستەمی دادوەری  و  سەربەخۆكردن 

لە هەرێمدا كواڵيتی كاربەجێگەياندن لە كاتی دەوام پێوەريان بۆ دانەنراوە. راستە دادوەران بە شێوەيەكی 

بەاڵم  لەبەردەستياندايە،  كاتەی  لەو  زياترە  هەميشە  بەردەميان  كەيسەكانی  و  سەرقاڵن  زۆر  گشتی 

لە ڕووی كواڵيتيەوە وايان لێ چاوەڕوان دەكرێ كە كارابن و تەركيزيان لەسەر دادوەرێتی بێ. بێگومان 

ئەوانيش مرۆڤن و حاڵيان وەك هەر كارمەندێكی هەر دامەزراوەيەكی حكومەت قابيلی بەرێ الدانن. 

پێوەری زانستيانە و سەردەميانەی كارگێڕی و پيشەيی تۆكمە لە ئارادا نين بۆ ئەوەی بزاندرێ دادوەر 

بەكارهێنانی  و  تازيە  چوونە  و  ميواندارێتی  بە  كات  چەنديش  و  كارەكانيەتی  لەسەر  تەركيزی  چەند 

فەيسبوك و قسەكردن لەسەر تەلەفۆن و سەيركردنی تەلەفزيۆن لەكاتی دەوام بەڕێ دەكات، وەيان 

كار و رەفتاری ديكەی نابەجێی وەك گوێنەدانە پاراستنی نهێنيەكانی پيشەيی و مافی تاوانباران و پاراستنی 

بۆ  نيە  ئارادا  لە  دادوەران  لەسەر  فشارێك  جۆرە  هيچ  هاوكات  دەكات.  دادگا  حورمەتی  و  هەيبەت 

پەرەپێدانی پيشەيی بەردەوام، هەيانە ئاگاداری ياسا نوێيەكان نين، وەيان هۆكارەكانی دەرچوونی ياسا، 

وەيان خەريكی تێڕوانين و لێكۆڵينەوە نين لە پێشكەوتنەكانی سيستەمی دادوەری لە جيهانی سەردەم 

بۆ هی سەردەمی  لە سيستەمی كۆن  و گواستنەوەی  دادوەری  وەيان خەمی گەشەپێدانی سيستەمی 

ديموكرا�سی بە خەمی خۆيان نازانن. 

شايانی باسە كە دەكرێ بەڵگەی سەرجەم ئەو رەفتارانە بەپێی فۆڕمی هەڵسەنگاندن كۆبكرێتەوە و 

بخرێتە هەگبەی دادوەرانەوە بە هاوشێوەی ئەو سيستەمە گشتگيرەی دڵنيايی جۆری كە لە بەشەكانی 

خوارتری ئەو راپۆرتەدا پێشنيازكراوە.
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توانای دادوەران و فشاری سيستەم
ديارە ياسای هەرێمی كوردستان وا دەخوازێ كە پۆليس و دادوەران بەتوانا بن و بە خێراترين و باشترين 

ببينن.  دادوەريدا  پڕۆسەی  لە  خۆيان  ڕۆڵی  بەرز  كواڵيتيەكی  بە  و  هەڵبستن  ئەركەكانيان  بە  شێوە 

پێويسته دادوەران و كارمەندانی دادگاکان خاوەنی نوێترين زانياری و ئەزموونی پيشەيی پەيوەنديدار 

بە  و  بدەن  ئەنجام  كارەكانيان  رێكوپێكی  بە  بتوانن  ئەوەی  بۆ  دابن  ڕاهێنان  بەرزی  ئاستێكی  لە  و  بن 

بكەن.  ڕێنماييەكان  پەيڕەوی  بەرپرسيارێتيەوە 

پيشەيی  راهێنانی  و  هونەر  و  زانست  ئاستی  و  توانا  كێشەی  دادوەراندا،  نێو  لە  كە  نيە  شاراوە 
چاودێری  تۆكمەی  پڕۆسەيەكی  بەبێ  و  تەنيا  بە  كردن  ڕێنمايی  و  ڕاهێنان  هاوكات،  مەزنن.  كێشەی 

كارمەندانی  و  دادوەران  سەرجەم  لەسەر  فشار  دروستبوونی  هۆی  ببنە  كە  ناكەن  ئەوە  بە�سی 

بە  پيشەييەوە خزمەت  بەرزی  ئاستێكی  لە  بتوانن  و  بن  پێشەنگ  و  بكەن  ئەوەی هيممەت  بۆ  دادگا 
هەموو  كاری  سەركەوتنی  نهێنی  كە  سەملاندوويەتی  ئەزموون  بگەيەنن.  ياسا  سەروەركردنی  پڕۆسەی 

وە  كارەكانيان،  بابەتيانەی  هەڵسەنگاندنی  و  سەرووتر  بەدواداچوونی  بە  پەيوەستە  پيشەمەندێك 

پەيوەستە بە ئامادەيی سەركردەكان بۆ سەپاندنی سيستەمی پاداشت و سزا لەسەر بنەمای بەڵگەی 

بابەتيانە. بۆيەش، ئامانجی پڕۆسەی كواڵيتی بريتيە لە دڵنيابوون لەوەی كە دادوەران ڕۆڵی پێشڕەو لە 

سەركردايەتی دادگاكان ببينن و بتوانن لە ئاستی بەرپرسيارێتيەوە ئەو ئەركە پيرۆزانەی پێيان سپێردراوە 

بە ئەمانەتەوە جێبەجێی بكەن و بە بڕگەكانی ياسای كارپێكراو و بە ئێتيكی پڕۆفێشنااڵنەی پيشەكەيان 

پابەند بن و باشترين كواڵيتی پيشەيی بە بەردەوامی پێشكەش به هاواڵتیان و نيشتيمانەكەيان بكەن.

سەرپەشتياری دادوەری
لە هەرێمدا بەپێی پێوەری كالسيكی رۆژهەاڵتيانە، دادوەری باش تەنيا بە چەند پێوەرێكی ساكار پێناسە 

دەكرێ، بۆ نموونە دەبێ دادوەر بوێر و بێگەرد بێ و زانياريەكانی هەميشە نوێ بن. لە رووی تيۆريەوە، 

بە  سەبارەت  )أستئناف(  تێهەڵچوونەوە  دادگای  سەرۆكی  و  دادوەری  سەرپەرشتياری  رای  پێويستە 

دادگا  سەرپەرشتياری  بە�سی  هەرێم  دادگای  هاوكات  وەربگيردرێ.  دادوەر  كاربەجێگەياندنی  ئاستی 

)اشراف القضاء(ی هەيە كە پێويستە چاودێری دادگا و دادوەران بكات. لە راستيدا، ئەو ڕۆڵە وەك 

سالی  ی   124 )ژمارە  دادی  سەرپەرشتياری  ياسای  بەپێی  هەرێم  لە  پێشتر  وايە.  نەيبينێ  كەس  ئەوەی 

1979( رۆڵی سەرپەرشتياری بەسەر دادوەران و ئەندامانی داواكاری گشتی و بەڕێوەبەرايەتيە داديەكان 

هەبوو. بەاڵم لەگەڵ دەرچووی ياسای ژمارە )23( ی ساڵی 2007، ئەنجومەنی دادوەری جيا بووەوە و 

پڕۆژەكەياساكە�سی  دادوەری دەربچێ، كە هێشتا  بۆ سەۆكی سەرپەرشتيارێتی  نوێ  ياسايەكی  دەبوايە 

لە  شوێنەكە�سی  و  نيه  دادوەری  سەرپەرشتيارێتی  سەرۆكی  كوردستان  هەرێمی  بۆيە  نەكراوە.  ئامادە 

ئەنجومەنی دادوەريدا بەتاڵە. لەجياتيان، سەرپەرشتيارێكی دادوەری لە هەولێرە و بەرپرسە لە دادگا 

واتە  گەرميان.  و  سلێمانی  لە  بەرپرسيارە  كە  هەيە  ديكەش  يەكێكی  و  دهۆك  و  هەولێر  دادوەرانی  و 
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ياسايی شوێنی  بە  ناشتوانن  و  نيە  تەنيا دوو سەرپەرشتيار هەن و هيچ كاميان سەرۆك  لە هەرێمدا 

بگرنەوە.  سەرۆك 

كاری سەرپەرشتيارەكانی هەولێر و سلێمانی لە هەندێ رۆتينی ياسايی تێناپەڕێ، بەبێ ئەوەی بە شێوەی 

دەگمەن  بە  ئەوانە  بكەن.  دادوەر  و  دادگا  بۆ  هەڵسەنگاندن  سەردەميانە  پێوەری  بەپێی  و  بابەتيانە 
دەسەاڵتەكانیان بۆ فشارخستنە سەر دادوەران بەكار دەهێنن. بە واتايەكی ديكە، لە ئێستادا روون 

پابەند  چۆن  بكرێتەوە،  بەرز  پايەی  ئەوەی  پێش  هەڵدەسەنگێندرێت  حاكم  زانياری  ئاستی  چۆن  نيە 

و  بوێری  مەودای  چۆن  بێ،  بەشدار  زانياريەكانی  نوێكردنەوەی  و  راهێنان  خولی  لە  بەوەی  دەكرێ 

دادوەران  كارخراپيی  و  كارچاكی  بەڵگەی  هاوكات  دەكرێت.  دياری  بەراوردكردن  بۆ  نەزاهەتی  ئاستی 

بەهۆيەوە  و  بكرێت  بۆ  خولييان  هەڵسەنگاندنی  بنەمايە  ئەو  لەسەر  تا  كۆناكرێتەوە  بەردەوامی  بە 

پلەوپايەيان پێ بدرێت وەيان خاڵە الوازيەكانيان بۆ بەهێز بكرێت. بۆيە، سەرپەرشتياری دادگا رۆڵێكی 

ئەوتۆ لە سيستەم نابينێ و بەالی دادوەرانەوە بوون و نەبوونی وەك يەكە چونكە نەبۆتە هۆكارێك بۆ 

گەندەڵيی. رەفتاری  و  دەستێوەردان  بنبڕكردنی  وەيان  خراپ  و  باش  دادوەری  جياكردنەوەی  لێك 

كاراكردنی  و  كارگێڕی  اليەنی  چاككردنی  مەسەلەی  كە  دەردەكەوێ  باسەدا  پوختە  لەو  ئيتر  كاری 

كارێكی  وەك  دادوەری  سيستەمی  ديكەی  پێكهاتەكانی  و  دادوەری  دەسەاڵتی  و  دادوەر  ئەنجومەنی 

دادوەری: ئەنجومەنی  سەركردەكانی  پێويستە  بدرێت.  پێ  گرنگيان  فرياكەوتن 

لە 	  كە  بكەن  تايبەتمەند  رێكخراوی  وەيان  پسپۆڕ  اليەنی  لە  هاوكاری  داوای  دڵيی  دوو  بەبێ 

بخەنەوە.  رێك  بۆ  ئەنجومەنەكەيان  و  بكەن  هاوكاريان  كارگێڕيدا  بواری 

رێبەری دادوەران و فەرمانبەرانی دادگا و رێكارەكانی سيستەمی كواڵيتی و تەوسيفی وەزيفی 	 

بواری جێبەجێكردنەوە. بيانخەنە  و  دابڕێژن  بە زووترين كات  كاربەجێگەياندن  و سيستەمی 

هەگبەی دادوەران و فەرمانبەرانی دادگا دروست بكەن و دەست بە كۆكردنەوەی ئامارەكانی 	 

هەڵسەنگاندن بكەن و بۆ هەڵسەنگاندنی كاربەجێگەياندن بەكاريان بێنن. 

نموونەی ئەو جۆرە پڕۆسانە لە راپۆرتەدا لە ژێر ناونيشانی دڵنيايی جۆری پێشكەشكراون كە دەكرێ 

بۆ دامەزراوەی دادوەری وەك ئەوانی ديكە بگونجێندرێ و جێبەجێ بكرێ.

سيستەمێكی سەردەميانەی هەڵسەنگاندن بۆ دادوەران
ديارە كە كۆمەڵێك پرينسيپی جيهانی )وەك هی بەنگەلۆر و نيودەلهی و مۆنتريال و هی ديكە( بۆ دادگا هەن 

كە دەكرێ لە هەرێميشدا پەيڕەو بكرێن. هەروەها كۆمەڵێك پێوەر و سيستەمیش بۆ هەڵسەنگاندنی 

و   Int rn t on l Fr m work  or Court Ex  ll n  ( هەن  دادگاكان  كاربەجێگەياندنی  ئاستی 

  Glo  l M  sur s o  Court P r orm n ( كە بەردەوام لە گەشەكردندانه و دەكرێ بۆ سيستەمی 

خۆماڵيی بگونجێندرێن. ئەوانە پشت بە پێوەری پراكتيكی دەبەستن بۆ هەڵسەگاندنی ئاستی كارايی و 
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شەفافی دادگا. لەوانه: 

فيدباكی هاواڵتيان و مەودای رەزامەندێتيان	 

بڕی تێچووەكانی دادگا بۆ هەر جۆرە كەيسێك 	 

نرخی رسوماتی ناو دادگا كە لەوانەيە رێگر بن لە دادپەروەريی	 

خێرايی پڕۆسەكردنی كەيسەكان	 

مەودای يەكالكردنەوەی كەيسەكان	 

درێژيی ماوەی بەندكردن بە چاوەرێی دادگاكردنەوه	 

رێژەی ئەو كەيسانەی كه بۆ ماوەی درێژتر لە پێويست لە سيستەمدا دەمێنەوە	 

پابەند بوونی دادگا بەو كاتوساتانەی بۆ بڕياردان دادەنرێن	 

لە 	  بەشدارێتيان  بە  هەست  رەزامەنديەوە  بە  كە  دادگا  فەرمانبەرانەی  ئەو  رێژەی 

دەكەن دادگا  كاربەجێگەياندنی 

ئاستی پابەندبوونی حوكمدراوان بە حوكمەكان. 	 

لەوەدا، ئەركی سەركردەكانی دادگايه كە بەبێ چاوەڕێكردنی رەخساندنی كەشێكی سيا�سی ئارامتر وەيان 
زيادبوونی فشاری خەڵك ميكانيزمی ناوەكی دابنێن تاوەكو:

دادوەران بە ئەركی پيشەيیەكانيانەوە پابەند بكرێن.	 

روانگە و بەها و ئامانجە ستراتيژيەكانيان هەماهەنگ بكەن و دڵنيابن كە لە كاری رۆژانەيان 	 
رەنگ دەداتەوە. 

پێوەر و نيشانەكانی كاربەجێگەياندنيان دياری بكەن و بيانخەنە رێبەرێكی كاركردنەوە.	 

جەخت لەسەر گرنگی دەرەنجامی كەيسەكانی بەردەستيان و خێرايی و كارایيی يەكالكردنەوەيان 	 

بكرێتەوە تاوەكو وەك نيشاندەری كاربەجێگەياندن بەكاريان بێنن.

هەوڵدەن جياوازيی لە نێوان ستاندارد و ئاستی كواڵيتی كاربەجێگەياندنی نێو دادەوەران لە 	 

دادگا جياوازەكاندا جياوازيان زۆر نەبێ. 

بكەنە 	  دادوەران  كاری  سەرخستنی  پاڵنەری  و  كاربەجێگەياندن  وفشاری  كواڵيتی  هاندەری 

رۆتينی.  كارێكی 

ئەو جۆرە هەنگاوانە كارئاسانی بۆ ئەنجومەنی دادوەری و دادگا و دادوەران دەكەن بۆ ئەوەی روانگە 

ژێر  بكەونە  كەمتر  بكەن،  شەفافتر  پڕۆسەكانيان  جێبەجێكردنەوە،  بواری  بخەنە  ئامانجەكانيان  و 
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سەروەركردنی  جيديەكانی  هەوڵە  لە  و  بگەيەنن  خەڵك  بە  سەركەوتنەكانيان  نەخوازراوەوە،  هێر�سی 

بكەنەوە.  دڵنيايان  ياسا و خزمەتكردنی هاواڵتيان 

دەكرێ  كە  هەن  دياريكراو  ئەركی  كۆمەڵێك  هەرێمدا  دادوەری  دەسەاڵتی  ياسای  لە  خۆشبەختانە،   

بەبێ چاولێكەری دەرەكی و بێ دواكەوتن بكرێنە بنەما بۆ هەڵسەنگاندنی دادوەران و هەڵسەنگاندنی 

دامەزراوەكانی دادگا. لێژنەی كاروباری دادوەران هەيە كە ئەنجومەنی دادوەريی سااڵنە دروستی دەكات 

پێداچوونەوە  دادگای  لە  كە  دادوەران  هەڵەكانی  وە  دادوەران،  سەرپێچيەكانی  هەڵسەنگاندنی  بۆ 

بەكار  مەبەستە  ئەو  بۆ  دەكرێ  و  دۆسيەكانيانەوه  ناو  ناخرێنە  ئێستادا  لە  كە  دەستدەكەون 
بهێندرێن. واتە لە چوارچێوەی ياسا و پێڕەوە خۆماڵيەكانەوە و بەپێی )تەوسيفی وەزيفی(يانەوە دەكرێ 

جۆرە  ئەو  دادوەری  ئەنجومەنی  یاسای  لە  ئەگەرچی  رێكبخرێت،  دادوەران  هەڵسەنگاندنی  بابەتی 

ئەنجام  دادوەری  لەدەستەی سەرپەرشتی  ئەو رۆاڵنە  نەكراوە. دەكرێ  دیاری  زەقی  بە  هەڵسەنگاندنە 

نەكراوه  كارا  بە�سی سەرپەرشتیاری دادوەریش  و  نەبووە  ئەو دەستەيە دروست  بەاڵم هێشتا  بدرێن، 

هەڵبستێ.  كاربەجێگەياندن  فشاری  و  هەڵسەنگاندن  بنەڕەتيەكانی  كارە  بە  تاوەكو 

دادوەران  كە  بزاندرێ  ئەوەی  بۆ  كۆبكەنەوە  بڕواپێكراو  ئاماری  و  زانستی  پێوەری  دەتوانن  دادگاكان 

)وەيان داواكارانی گشتی( لە كاربەجێگەياندندا چەند كاريگەرن. كۆكردنەوەی ئامار لە رێگای سيستەمی 

ئەليكترۆنيەوە ئاسانتريش دەبێ، بەاڵم هێشتا ئەنجومەنی دادوەری لە بواری بە ئەليكترۆنيكردنی كار 
و رێكارە سەرەتاييەكان و ئەرشيفەكان زۆر لە دوای دامەزراوەكانی ديكەی هەرێمە و هێشتا هەنگاوی 

جيددی بۆ نوێسازی نەناوه. 

تەندروستانە  فشارێكی  كە  دەكەن  ئەوە  بە�سی  و  هەن  دادگاكاندا  لە  ئامار  ئەوەندە  بايی  ئێستادا  لە 

لەناو  حيزبايەتی  رۆڵی  و  گەندەڵی  و  دەرەكی  دەستێوەردانی  ئەوەی  بۆ  دروستكەن  دادوەران  لەسەر 

ئەوانەن: ئامارانە  ئەو  نموونەی  بكەنەوە.  كەم  دادگادا 

دادوەر چەند دۆسيە )حالەت و قەزيە(ی يەكال كردووەتەوە، چەندی پشتگيری لێكردووە و 	 

چەندی ڕەتكردووە.

ژمارەی ئەو )رد و نقض(انەی كە بۆی گەڕاونەتەوە و ژمارەی )تصديق(ـەكانيش. 	 

ڕێژەی ئەو بڕيارانەی دادوەران كە داوكاری گشتی ڕەتی كردوونەتەوەو ڕێژەی ئەو ڕەتكردنەوانەی 	 

كە دادوەر داوای تەميزی كردووەتەوە، لەگەڵ دەرەنجامەكانيان دوای يەكال كردنەوەيان.

چەند بڕياری دادوەر تەميز كراوه لە اليەن اليەنی داواكار، داواكاری گشتی ،پارێزەر، دادگای 	 

تەميز وەيان ئيستيئناف وە چەنديشيان رەتكراونەتەوە )بە رەفز گەڕاونەتەوە(. 

بسبب 	  جسيم  )خطأ  گەورە  وەيان  مغتفر(  )خطأ  بچووك  هەڵەی  بە  دادوەر  بڕياری  چەند 

گەڕاوەتەوە.  القضاء(  في  االولية  باملبادئ  الجهل 
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دەوڵەتسازی نەخشەڕێگايەك بۆ سەروەركردنی ياسا و بەدامەزراوەييكردن لە هەرێمی كوردستان

پاداشت و سزاكانی تۆماركراون بە پێی بەڵگەكان.	 

داهێنان و دەستكەوتی پيشەيی كە نيشانەی پێشڕەوێتی و خەمخۆری و خزمەتكردنە.	 

بەشداریكردن لە فێركردن و ڕاهێنانی فێرخوازان و پيشەمەندانی ديكە.	 

پڕۆسەی 	  پێشخستنی  و  خەڵك  كردنەوەی  هوشيار  بۆ  دەرەكی  چاالكی  لە  كردن  بەشداری 

الرشيد(. )الحكم  دروست  فەرمانڕەوايەتی 
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تەمموزی2013 - بە ژمارە 843ک تۆمارکراوە.

پرسە  بەو  گرنگی   )MERI )مێری،  توێژینەوە  بۆ  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  ئینستیتیوتی 
ڕۆژهەاڵتی  لە  بەدیموکراسیکردن  و  دەوڵەتسازی  پڕۆسەی  بۆ  رێگە  کە  دەدات  سیاسیانە 
ناوەڕاست خۆش دەکەن. لەڕێگەی شیکردنەوەی بێالیەنانە و دیبەیتی پۆڵەسی، ئامانجی 
توێژینەوەکانی مێری بۆ سەرخستن و پێشخستنی حوکمڕانێتی دروست، مافەکانی مرۆڤ، 
سەروەرێتی یاسا و خۆشگوزەرانی کۆمەاڵیەتی و گەشەی ئابوورییە لە ناوچەکەدا. مێری لە 
ساڵی 2014 وەك دامەزراوەیەکی سەربەخۆی قازانج نەویست لە هەولێری پایتەختی هەرێمی 

دامەزرا. عێراق  كوردستانی 

دەربارەی ئینستیتیوتی مێری

کوردستان،  هەرێمی  رۆشنبیری  وەزارەتی  گشتیەکانی  کتێبخانە  گشتی  بەڕێوەبەرایەتی  الیەن  لە 
سپاردەی ژمارە 420ی ساڵی 2018 ی پێدراوە.
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