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داڕێژتنەوەی پەيكەری حكومەت و كاراكردنی

پەيكەری كارگێڕی دامەزراوەكانی هەرێم، بەهۆی ئەو كولتوور و سيستەمەی لە عێراق بۆيان ماوەتەوە 

كە  خۆماڵيی  ئەژديهايەكی  بوونەتە  ئێستا  داهات،  بەسەریان  دواتر  نارێكەكەی  گەشە  بەهۆی  و 

كۆمەڵێك پێكهاتە و دامەزراوەی بيرۆكرا�سی گەورەیان لێ پەيدا بووه. سەرجەميان بە شێوازی هەڕەمی 

تێكچەقيو دارێژراون و بە نەهجێكی مەركەزيانەی توندەوە بەڕێوە دەچن. رۆژگار سەملاندوويەتی كە 

ئەو پەيكەرە رۆژهەاڵتيانە لەگەڵ خواست و ئامانجی واڵتێكی پێشكەوتنخواز ناگونجێ، بە تايبەتی لە 

نيە كە  نايەن. شاراوە  ئاواتەكاني�سی لەبن  ئابووريەكانی سنووردارن و  هەرێمێكدا كە توانای دارايی و 

زانست  نيە. خۆشبەختانە،  ئاستی خوازراودا  لە  دامەزراوەكانی هەرێم  كارايی  ئاستی  بە كۆی گشتی، 

و هونەر و ئەزموونی سەردەمی ئێستا بۆ هەڵسەنگاندنی كارايی دامەزراوەكانی كەرتی گشتی و كەرتی 

تايبەت بايی ئەوەندە گەشەيان كردووە كە پێوەری بابەتيانە و زانستيانە دەمێكە هاتوونەتە ئاراوە، وە 

خەريكە هەنگاو بەهەنگاو روو لە دامەزراوەكانی هەرێميش دەكەن. 

چاككردنی پەيكەر و سيستەمی بەڕێوەبردنی دامەزراوەكانی حكومەت پێويستی بە پێداچوونەوەيەكی 
ڕیشەیی بەپێی پڕۆسەيەكی سەرتاسەريی مەدروس هەيە. پەيكەری حكومەت لە ئاستی كابينە و وەزارەت 

لە  پێكهاتەكان  تايبەتمەندی  و  لۆژيك  بەپێی  و  دابڕێژرێتەوە  ستراتيژيەكان  ئەنجومەنە  و  دەستە  و 

ئاستی ستوونی و ئاسۆيی لێك جيا بكرێنەوە ئەوجا بەپێی پرينسيپی كاراكردنی پڕۆسەكانی بڕياردان و 

جێبەجێكردن لە ئاستی حكومەتی پايتەخت و حكومەتی خۆجێی سەرلەنوێ ئاوێتە بكرێنەوە. 

نەهجی حوكمڕانی مەركەزی حكومەت
وەزارەت  لە  بڕياردان  و  بەڕێوەبردن  دەسەاڵتەكانی  زۆربەی  هەرێم،  ساڵەی   26 عورفی  و  ياسا  بەپێی 

باڵيان  بەرين  و  پان  بناخە  هەڕەمی  وەك  وەزارەتەكان  پەيكەری  و  چڕكراونەتەوه  وەزير  پۆستی  لە  و 

بەڕێوەبردنی  و  رابەرايەتی  ئەركی  راستەوخۆ  وەزارەتەكان  و  وەزير  هەڵكێشاوە.  هەرێمدا  سەرتاپای  به 

بە  ئيفليجبوون  رادەی  ئەوانە هەتا  پێ سپێردراوە.  لە سەرتاسەری هەرێمدا  دامەزراوەكانیان  تەواوی 

كراون،  سەرقال  لەبننەهاتووەكان  نوسراوە  واژووی  و  هاواڵتيان  كاربەڕێكردنی  و  بەڕێوەبردن  رۆتينی 

بەبێ ئەوەی كاتی بيركردنەوەيان بۆ مابێتەوە. لە ئاستی ناوەڕاست و خوارتريشدا، شێوازی رێكخستن و 

ميكانيزمی بەڕێوەبردن بە ئاراستەی ستوونی و ئاسۆيی )عمودی و ئوفقيی( بە تۆكمەيی و بەپێی لۆژيك 

لە  و رێگە  ئاسان بكەن  و كاربەجێگەياندن  بڕياردان  تێكهەڵنەكێشراون هەتا پڕۆسەی  ئەوەنده  بايی 

پەيدابوونی كەلێن و نەريتی تێكدەر بگرن. رێچكەی رۆتينەكان و بيرۆكراسيەت له سەرجەم وەزارەت 

و  رێچكەكان  ئاڵۆزكردنی  هۆی  بوونەتە  و  لێكدابڕاون  و  تێكەاڵو  و  ناڕوون  حكومەت  ئۆرگانەكانی  و 

سەرلێشێوانی كارمەندانی خوارەوە و هاواڵتيان بە گشتی، ئەوەش سەرباری هەاڵوسان و گرانبەهاكردنی 

خزمەتگوزاريەكان.  و  بەرهەمهێنان  كواڵيتی  بنكۆڵكردنی  و  خزمەتەكان 
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ئەنجومەنی  دەسەاڵتی  لە  كارپێكراوەكان  ياسا  بەپێی  دەسەاڵت  شۆڕكردنەوەی  ئێستادا،  لە  ديارە 
كاری  ئەوەش  كە  دابەزيندايە،  و  هەڵبەزين  لە  بەردەوام  وەزيرەكان  سياسەتی  بەپێی  و  وەزيراندايە 

پڕۆسەی  وەزارەتەكانيشدا  زۆربەی  لە  گرتووە.  ريفۆرم  له  رێگەی  و  سيستەم  كارايی  سەر  كردووەتە 

بەش  واته  نەكراوە.  دامەزراوەيی  بە  پۆڵە�سی  و  ستراتيژ  و  روانگە  داڕێژتنی  و  توێژينەوە  و  بيركردنەوە 

بە دەگمەن  دامەزراوەكانيش  نێو  راوێژكارەكانی  دانەمەزراون.  پڕۆسانە  ئەو  بۆ  تايبەتمەند  هۆبەی  و 

وەزارەت  بەرەوخوار،  لوتكەوە  لە  بۆيە  هەڵدەستن.  ستراتيژ  و  روانگە  داڕێژتنی  و  توێژينەوە  كاری  بە 

كواڵيتیدا  مسۆگەركردنی  و  پالندانان  و  واڵت  رێرەوی  ئاراستەكردنی  لە  رابەرايەتی  ڕۆڵی  بەدەگمەن 

خەريكن.  كاربەڕێكردنەوە  و  بەڕێوەبردن  رۆڵی  بيرۆكرا�سی  رۆتينێكی  بە  زياتر  لەجياتيان  دەبين، 

يەكێك لە پاساوەكانی دەسەاڵتداران بۆ بەمەركەزيكردن ئەوەيە كە متمانەيان بە توانای بڕياردان و 

نيەت و نەهجی بەرێوەبەر و سەرۆك هۆبە و فەرمانبەرەكانی خوارتر نيە بۆ ئەوەی بتوانن بڕيار لەسەر 

چارەنوو�سی هاواڵتيان يان خەرجكردنی بودجەی پڕۆژەكان بدەن. لەوالشەوە پڕۆسەی سيستەماتيك 

و بەردەوام بۆ بەرزكردنەوەی تواناكانی بەرپرسانی خوارتر بۆ رابەرايەتیكردن و بەڕێوەبردن لە ئارادا 

نەبووه تاوەكو ئەو كەلێنە پڕ بكرێتەوە و ئەو نەهجە مەركەزيانە خاوبكرێتەوە. پاساوێكی ديكە ئەوەيە 

كە متمانەيان بە ميكانيزمەكانی چاودێری لەو ئاستەدا نيە كه بتوانن رێگە لە گەندەڵيی خوارەوە بگرن. 

لە راستيدا بەرپرسەكانی توێژی ناوەند و خوارتر بە پێچەوانەی دەبينن و بەاليانەوە شۆڕنەكردنەوەی 

چڕكردنەوەی  و  كۆكردنەوە  خۆ  سەرووتر.  توێژی  بەرژەوەندی  پاراستنی  بە  پەيوەستە  دەسەاڵت 

دەسەاڵت لە مەركەزدا دەبێتە هۆی الوازتركردنی رۆڵی چاودێری، چونكە:

   a دامودەزگايەكانی چاودێری توانای سەپاندنی ياسايان بەسەر بڕياردەرانی لوتكە زۆر كەمترە

وەك لە هی خوارتر. لێپرسينەوە و سزادانی سەرۆك بەش يان بەڕێوەبەرێكی خوارەوە زۆر ئاسانترە 

لە هی بەڕێوەبەرێكی گشتی وەيان هەر پلەتايبەتێكی ديكە. 

   a لە مەركەزدا دەرفەت و توانای وەشاندنی گورزی زۆر گەورەتر هەيە و قەوارە و كاريگەری
زيانەكانی رەفتاری گەندەڵيی لە ئاستی مەركەزدا زۆر مەزنترە وەك لە هی بەش و بەڕێوەبەرايەتيەكانی 

خوارتر كە بۆ سەدان يەكە و هۆبە خورد دەبنەوە. 

وە  سەملێندراون،  عێراق  ساڵەی  سەد  و  هەرێم  حوكمرانی  ساڵی   26 ئەزموونی  بە  راستيانەش  ئەو 

دارايی  )وەك چاودێری  بە دەستە سەربەخۆيەكانی چاودێری  متمانەیان  ئەوەی خەڵك  بوونەتە هۆی 

و دەستەی دەستپاكی و داواكاری گشتی( و ميكانيزمەكانی پشكنين و بەدواداچوون لێپرسينەوەی ناو 

 . بێ  وەزارەتەكان الواز 

لە سەردەمی ئێستادا و دوای كەڵەكەبوونی ئەزموون و گەشەسەندنی ئاستی هوشياری خەڵكی هەرێم، 

كاتی ئەوە هاتووە كە نەهجە مەركەزيانەكەی حكومەتی هەرێم خاو بكرێتەوە، دەسەاڵتی بڕياردان و 

سنووری بەرپرسيارێتيەكان سەرلەنوێ دابڕێژرێنەوە. 
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پێناسەكردنەوەی رۆڵی وەزير: رابەرايەتیكردن و بەڕێوەبردن
وەزير بە واتای رابەری لوتكەی دامەزراوەيەك دێت كه بۆ ماوەی تەمەنی حكومەتی نوێ بەپرسيار دەبێ 

لە دياریكردنی رێرەو و بڕيارە لوتكەييەكانی وەزارەتەكەی بەپێی مانيفەستۆی حكومەتە نوێيەكه. واتە 

پێويستە رۆڵەكانی وەزير بريتی بێ لە:

ماوەی 	  بۆ  حكومەتەكەی  ستراتيژی  و  روانگە  جێبەجێكردنی  لە  وەزارەت  رابەرايەتیكردنی 

كابينەكە. تەمەنی 

توانا پسپۆڕيەكانی وەزارەت بەكاربێنێ بۆ داڕێژتنی پۆڵە�سی و پالن و نەخشەڕێگای وەزارەتەكەی، 	 

وە دڵنيابێ لە جێبەجێكردنيان لە ئاستی سەرتاسەريی هەرێمدا.

دەستێوەردانی 	  بەبێ  بكات  بەڕێوەبەرايەتيەكان  و  فەرمانگە  كاربەجێگەياندنی  چاودێری 

وردەكاريەكان و داوای بەڵگەی جێبەجێكردن بكات بەپێی ئەولەوياتەكانی حكومەتەكەی و بە 

چاوەڕوانكراو. كواڵيتی  ئاستی 

زۆرترين 	  ئەوەی  بۆ  وەزارەت  دەرەوەی  و  وەزيران  ئەنجومەنی  لە  بكات  وەزارەت  نوێنەرايەتی 

دەستكەوت بۆ وەزارەت بێنێ و وەبەرهێنان لە بەهێزكردنی تواناكان بۆ بەجێگەياندنی ئامانجە 

بكات.  دامەزروەكەی  سەرەكيەكانی 

وەزيرەكان،  دامەزراندنی  نەريتی  و  كارگێڕی  عورفی  و  داڕێژراوەكان  ياسا  بەپێی  كوردستان،  هەرێم  لە 

پلە  خاوەن  پۆستی  هەروەك  وەزيرەكان  زۆربەی  ئێستادا،  لە  بەتاڵكراون.  ماناكانيان  لە  پۆستانە  ئەو 

لەگەڵدا  مامەڵەيان  و  دەكەن  مامەڵه  بەڕێوەبەر  وەك  گشتی،  بەڕێوەبەری  وەك  ديكەی  تايبەتەكانی 

بكەن  رابەرايەتی  ئەوەی  بۆ  نیيە  لەسەر  پەرلەمانيان  وەيان  سەرووتر  فشارێكی  جۆرە  هيچ  دەكرێت. 

و  توانا  ئاستی  رەچاوكردنی  بەبێ  كەسێك  هەر  دەتوانرێ  كەشەدا  جۆرە  لەو  بەڕێوەبردن4.  نەك 

پێ  وەزارەتی  هەستيارترين  و  وەزير  بكرێتە  كۆمەاڵيەتی  و  پيشەيی  رابوردووی  و  ئەزموون  و  بەهرە 

و  رابەرايەتیكردن  لە  الوازيەكانی  و  هەڵبسەنگێندرێ  رابەرايەتيەكەی  ئاستی  ئەوەی  بەبێ  بسپێردرێ، 

لە  زۆران  و  وەزير  نێوان  پەيوەندی  وەزارەتەكان  زۆربەی  لە  بەدەركەوێ.  دامودەزگاكانی  بەڕێوەبردنی 

تايبەتەكان لە گرژی و ركابەريدايە چونكە پردی متمانە لەنێوانياندا  پلە  بەڕێوەبەرە گشتی و خاوەن 

و  داراييەكان  و  كارگێڕی  بڕيارە  دەستێوەردانی  توانای  ياسا  بەپێی  وەزيرەكان  نابێ.  دروست  ئاسانی  بە 

كاری وردەكاری رۆژانەی سەرجەم فەرمانبەرانيان هەيە، وە بەپێی نەهجی مەركەزيانەشيان دەسەاڵتە 

زۆربەی  بەوە،  چڕكراونەتەوه.  وەزيرەكان  ئۆفي�سی  لە  واژووكردنەكان  سەرجەم  و  وردەكان  و  درشت 

كات وەزيرەكان بە كاری رۆتين و واژووركردنی پۆستە سەرقاڵ دەكرێن و كاتی بيركردنەوە و پالندانان 

و ئاراستەكردنی دامەزراوەكانيان و پشكنين و بەدواداچوونيان نامێنێ. ئيتر مايەی سەرسوڕمان نيیە 

4 جياوازيەكانی نێوان رابەر و بەڕێوەبەر لە كتێبی )نيشتيمانسازی و سيستەمی فەرمانڕەوايەتی خۆماڵی لە هەرێمی كوردستان، 2013( بە 
درێژی باسكراوە.
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كە زۆربەی وەزارەتەكان، كابينە لە دوای كابينە، لە رابەرايەتی و گەشەپێدان و پەرەپێدان و پێشكەوتن 

و سەركەوتن بێبەش دەكرێن، وە خەڵكی هەرێميش لە كواڵيتی خزمەتەكانيان و لە دادوەری و مافە 

دەكرێن.  بێبەش  بنەرەتيەكانيان 

رێبەری وەزير
هەر واڵتێك چاوی لە سەرفرازی و گەشەكردن و دەوڵەمەند بوون بێ دەبێ ئەوپەری گرنگی بەو پۆستە 
رابەریيەكانی وەك وەزير و پلەتايبەتەكانی ديكە بدات بۆ ئەوەی ببنە هەوێنی تۆكمە كردنی سيستەمی 

و  رێبەر  وەزارەتەكاندا،  سەرجەم  و  كابينه  ئاستی  لە  پێويستە  كردنی.  الواز  هۆكاری  نەك  حوكمڕانی 

هەفتەی  يەكەمين  لە  و  دابڕێژرێت  رابەرايەتيكردن  پرينسيپی  بەپێی  وەزيرەكان  بۆ  وەزيفی  تەوسيفی 

لە  چڕوپڕ  راهێنانێكی  دەكرێ  پەيڕەوكردنی.  بە  بكرێن  پابەند  و  بكرێت  پێشكەشيان  دامەزراندنياندا 

بزانن: تاوەكو  بە سەرجەم وەزيرەكان بكرێت  ئەنجومەنی وەزيرانەوە  اليەن 

پێوەرەكانی 	  و  بەرپرسيارێتيەكانيان چين  و  و رۆڵ  ئەرك  لەكوێيە،  سنووری دەسەاڵتەكانيان 

وەزيری چاك و وەزيری خراپ چين.

رۆڵیان ئەوان لە رابەرايەتی و بەڕێوەبردنی وەزارەتەكانيان چيه؟ چۆن روانگه و ستراتيژ و پالن 	 

بيانخەنە  بە سەركەوتوويی  و  بۆ وەزارەتەكانيان دروست بكەن و بەشێوازێكی دامەزراوەيی 

بواری جێبەجێكردنەوە. 

چۆن ئەجێندای كۆبوونەوەكانيان دياری دەكرێت و چۆن خۆيان بۆ كۆبوونەوە گرنگەكان و 	 

پڕۆسەكانی بڕياردان ئامادە بكەن.

و 	  وەزارەتەكانيان  لە  بكەن  كابينه  نوێنەرايەتی  لەاليەكەوە  بكەن،  كار  ئاراستە  دوو  بە  چۆن 

كابينەدا.  ئاستی  لە  بكەن  وەزارەتەكانيان  نوێنەرايەتی  ديكەوە  بەديوەكەی 

و 	  وەزارەتەكان  و  پەرلەمان  لەگەڵ  پەيام  ئاڵوگۆڕی  ئامادەبوون  وەيان  نوسراو  بە  چۆن 

بكەن. حوكمرانيەوە  دامودەزگاكانی  و  پارێزگاكان 

پڕۆسەكە 	  بۆ  بەدواداچوون  و  بكەن  ئامادە  هەمواركردنەوە  هی  يان  نوێ  پڕۆژەياسای  جۆن 

پەرلەمان  لێژنەكانی  هاوكاری  دواتر  و  دەكەن  تێپەڕیان  وەزيران  ئەنجومەنی  لە  هەتا  بكەن 

سەرخستن.  ئاستی  تا  بردنی  بەرەوپێشەوە  بۆ  دەكەن 

لەدوای 	  هەتا  نيشتيمانی  موڵكی  دەكەنە  درێژخايەنەكانيان  پالنە  و  ستراتيژ  چۆن 

پێويستيان  ئەوەش  بۆ  نەسڕێنەوە.  جێگرەوەكانيان  لەاليەن  وەزارەت  دەستاودەستكردنی 

ئەجێندای  بەپێی  نەتوانن  نوێيەكان  وەزيره  بكات  وا  كارێكی  وەزيران  ئەنجومەنی  كە  بەوەيە 

تاكەكەسيی يان حيزبيی وەيان بەبێ بەڵگە و روانگەی ئەلتەرناتيڤەوە، پڕۆژەكانی سەردەمی 
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بكەنەوە. خاو  خۆیان  پێش 

چۆن لە كاتی دەركردنی رێنمايیەكان هەميشە رەچاوی تۆكمەكردنی ميكانيزمەكانی پشكنين و 	 

دڵنيايی جۆری و بەدواداچوون و هەڵسەنگاندن و پاداشت و سزادان بكەن.

هاواڵتيان 	  و  فەرمانبەران  و  بيرنەكەنەوە  حيزبيانە  پۆستەكەدا  وەرگرتنی  كاتی  لە  چۆن 

بكەن. سەير  بەيەكسانی 

رۆڵی پلە تايبەتەكان لە رابەرايەتی و بەڕێوەبردندا
غەيری  تايبەتەكانی  پلە  خاوەن  پۆستهەڵگره  گشتی  بەڕێوەبەری  تيۆريەوە،  و  پرينسيپ  رووی  لە 

لە  زۆر  رادەيەكی  تا  پێويستە  كە  دەژمێردرێن،  دامەزراوەكان  هەميشەييەكانی  رابەرە  بە  وەزيرەكان 

بەڕێوەبردنی وەزارەتەكاندا نيمچە سەربەخۆ بن و تەنيا بۆ خاتری جێبەجێكردنی روانگە و ئەولەويەتی 

ستراتيژی حكومەت پێويستيان بە گەڕانەوە بێ بۆ الی وەزير. بەڕێوەبەری گشتی هەميشە پردی نێوان 

كابينەی حكومەت و دامودەزگای وەزارەتەكانە بۆ ئەوەی بەردەوامێتی بە سيستەم بدات و رێگە نەدات 

وەزارەت  رابەرايەتی  و  بەڕێوەبەرايەتی  لە  كەلێن  وەزيردا  ئامادەنەبوونی  وەيان  ئامادەبووون  كاتی  لە 

پەيدا ببێ. بۆيەش وا چاوەروان دەكرێ كە بەرێوەبەڕی گشتی بيركەرەوە و پێشەنگ بن و پێشڕەوێتی 

بپارێزن.  گەندەڵيان  وەيان  كەمتەرخەم  توانا،  بێ  وەزيری  لە  تەنانەت  و  ئەستۆ  بگرنە  دامەزراوەكان 

بە واتايەكی ديكە، لە بواری تايبەتمەندی پيشەيیاندا دەبێ بەڕێوەبەری گشتی ئامادە كرابن بۆ ئەوەی 
رابەرايەتی كارگێڕی و تەكنۆكراتی وەزارەتەكه بە سەربەخۆيانە بگرنە ئەستۆ. دەسەاڵتی جێبەجێكردن 

و كاربەجێگەيانديان بەپێی پۆڵە�سی وەزارەت و ياسای هەرێميان پێ بدرێت بەبێ ئەوەی وەزير دەسەاڵتی 

وەيان مافی دەستێوەردانی كاری رۆژانە و وردەكاريی بە شێوازی )Microm n gement(ی هەبێ. ئەوە 

كات و توانا و وزەی وەزيرەكەش دەپارێزێ لەوەی به كاری رۆژانە و واژووكردنی پۆستە و فشاری واستە 

لوتكەيی  رابەرايەتی  كاری  خەريكی  زياتر  ئەوەی  بۆ  دەيپارێزێ  وە  ببێ.  سەرقاڵ  دەستوەردانەكانەوە  و 

و بيركردنەوە لە ستراتيژ و پالن و دەركردنی رێنمايی و تۆكمەكردنی ميكانيزمەكانی پشكنين و دڵنيايی 

جۆری و بەدواداچوون و هەڵسەنگاندن و پاداشت و سزادان بێ. 

تاڵی هەرێمی كوردستاندا، پڕۆسەی رابەرايەتی و بڕياردان لە بنەڕەتەوە بنكۆڵكراوە  اقيعی  و بەاڵم لە 

و پۆستهەڵگرە خاوەن پلە تايبەتەكان نەك تەنيا رۆڵی رابەرايەتيان پێ نەدراوە بەلكو رۆڵی بەڕێوەبردنی 

رۆژانەشيان بەپێی ياسا و عورف لێ زەوتكراوە. پڕۆسەكانی دەستنيشانكردنی رابەر بۆ پۆستە رابەريەكان 

تا ڕادەيەكی زۆر لە ماناكانيان  پلە ئاساييەكان لە زۆربەی وەزارەتەكاندا  تايبەت و  پلە  و دامەزراندنی 

بنەمای  لەسەر  و  بوونە  موقايەزە  ملكەچی  گرنگەكان  پۆستە  زۆربەی  دامەزراندنی  بەتاڵكراون. 

مەحسوبيەتی حيزبی و عەشايەری و خزمايەتی و تۆڕی ديكەی بەرژەوەندی تايبەتەوە پڕكراونەتەوە. 

وە هەژموونی ئەو اليەنانە لەسەر پۆستهەڵگرەكان لە يەكەم ڕۆژی دامەزراندنەوە دەست پێ دەكات و 

بچڕانەوەی بۆ نيە. ئەوەش هۆكارێكی سەرەكی بنكۆڵكردنی سەرجەم دامەزراوەكانە. خۆ دامەزراندنی 
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فەرمانبەرەكانی خوار پلە تايبەتەكانيش ملكەچی هەمان كولتوور و ديناميەت و هاوكێشە خۆماڵيەكانن، 

بۆيە هێزی بەرهەڵستيكردنی فەرمان و فشاری ناياسايی دەرەكی بۆ خزمەتكردنی بەرژەوەندی تايبەت 

لە ئەوەلەوە سەرهەڵنادات. 

بە  وە  رەهايە،  دەسەاڵتی  سەرچاوەی  وەزير  وەزارەتەكاندا  زۆربەی  لە  كارپێكراوەكان  ياسا  بەپێی 
يەكەم ڕۆژی دەستبەكاربوونی  لە  نيە كە  مايەی سەرسوڕمان  راستيانەی سەرەوە،  ئەو  رەچاوكردنی 

وەزيرەوە بەڕێوەبەرە گشتيەكان چاوەڕوانی فەرمانی ئەو وەزيرە نوێيە كەمئەزموونەن بۆ بەڕێوەبردنی 

بچووكترين و گەورەترين ئەركی كارگێڕيی و دارايی و پسپۆڕی وەزارەتەكان. بۆيەش لە هەرێمدا وا پێويست 

دەكات كە وەزيرەكان لە بوارە تايبەتمەند و پسپۆڕيەكان خاوەن ئەزموون بن و پشت بە خۆيان ببەستن 

بۆ بەڕێوەبردنی وەزارەتەكە هەتا ئەگەر لە بواری رابەرايەتيكردنی دامەزراوەكاندا شارەزا نەبن. ئەگينا، 

پێويست نيە كە وەزير لە بواری تايبەتمەنی وەزارەتەكە پسپۆڕ بێ بەڵكو تەنيا پێويستە رابەرێكی بەتوانا 

بێ و توانای بڕياردانی هەبێ، ئەويش لەدوای گوێگرتن لە راوبۆچوونی راوێژكار و بەڕێوەبەرە پسپۆڕەكان. 

بە واتايەكی ديكە، لە فەرمانگەكانی وەزارەتدا پڕۆسەی بيركردنەوە الوازە وەيان غايبە و توانای بڕياردان 
الوازتريشە. وە لە غيابی پڕۆسەيەكی دروستی دڵنيايی جۆری و هەڵسەنگاندن و لێپرسينەوە، فشاری 

بەڕێوەبەرە  بەسەر  سيستەم  لە  گۆڕانكاری  و  ريفۆرم  بۆ  بەردەوام  بيركردنەوەی  و  پێشڕەويیكردن 

گشتيەكانەوە نابێ. ديارە كە ميكانيزمەكانی كارگێڕی لە ئێستادا فشاری ئەدا دروست ناكەن، باش و 

خراپ لێك جيا ناكەنەوە، رابەری سەركەوتوو پاداشت ناكرێ و رابەری شكستخواردوو مەتر�سی الدانی 

وەزارەتەكانەوە  ناو  خوارتری  كارمەندانی  و  گشتی  بەرێوەبەرە  بەالی  تەنانەت  نابێ.  دروست  لەسەر 

شكستخواردنی وەزارەت بە كێشەی سەرۆكی حكومەت و وەزيرەكان دەبينن نەك هی خۆيان. 

ناو  تايبەتەكانی  پلە  چونكە  گەورەترە  وەزيرەكان  هی  لە  گشتیەكان  بەڕێوەبەرە  كێشەی  شێوەيە  بەو 

زۆر  وەزيرێك  الدانی  تەنانەت  هەميشەييە.  پۆستەكانيان  عێراق،  كۆنەكانی  ياسا  پێی  بە  وەزارەتەكان 

گوێدانە  بەبێ  كە  گشتی  بەڕێوەبەرێكی  بۆ  ئاسانە  زۆر  گشتی.  بەڕێوەبەرێكی  الدانی  لە  وەك  ئاسانترە 

و  بكات  درێژ  پشووی  دەرەكيیەكانی،  پشتوپەنا  بە  پشتئەستوور  تەنيا  كاربەجێگەياندن،  فشاری 

فشار،  گۆڕين،  قابيلی  ئاسانی  بە  توێژە  ئەو  بۆيە  دەگۆڕدرێن.  وەزير  دوای  لە  وەزير  تا  بكات  چاوەڕێ 

نين.  چاكسازيی  و  نوێ  راهێنانی  وەيان  چاككردن 

پلە  پۆستی  هەڵگرانی  هەڵسەنگاندنی  و  دامەزراندن  لەگەڵ  مامەڵەكردن  لەمەودوا  پێويستە 

تايبەت وەك هی وەزيرەكان بە جيا بكرێ و كۆمەڵێك ميكانيزمی تۆكمە بۆ پڕۆسەكانی دامەزراندن و 

دروستكردنی فشاری كاربەجێگەياندنيان بەسەردا جێبەجێ بكرێت. پێويستە رێبەری تێروتەسەل بۆ 

ئەوانه:  كە  ئەوەی  لەسەر  بكرێتەوه  جەخت  و  دابڕێژرێت  تايبەتەكان  پلە  پۆستهەڵگره  سەرجەم 

 i � كاری بۆ  دەبێ  و  واڵتن  بنەڕەتيەكانی  دامەزراوە  تايبەتمەندی  و  كارگێڕی  رابەرايەتی  پۆستی 

تەكنۆكراتی تەرخان بكرێن و بەپێی �سی ڤی و پێوەری توانای رابەرايەتی دابمەزرێندرێن دوور لە 
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هيچ جۆرە حيساباتێكی ديكه. 

 ii � وە ببن،  حيزبی  )موقايەزە(ی  و  بەشبەشێنە  ملكەچی  نابێ  و  نين  سيا�سی  پۆستانە  ئەو 

گۆڕينيشيان دەبێ بەپێی ياسا و پێوەری هەڵسەنگاندنی كاربەجێگەياندن بێ نەك بەپێی تەبايی 

وەزير.  لەگەڵ  گونجانيان  و 
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جیاکردنەوە و دابەشکردنەوەی دەسەاڵتە ستوونیەکان

بە  جێبەجێكارەكان  دەزگا  و  وەزارەت  بەڕێوەبردنی  ئەزموونی  لە  سەدەيەك  چارەگە  لە  زياتر  دوای  لە 

سەرتاپای  وردەكاريەوە  بە  و  رەخنەگرانە  ديدێكی  بە  هاتووە  ئەوە  كاتی  رۆژهەاڵتيانە،  سيستەمی 

سيستەمی بڕياردان هەڵسەنگێندرێتەوە و سەرلەنوێ پەيوەندی نێوان وەزير و فەرمانگەكانی وەزارەت 

و  رێچكە  وە  دابڕێژرێنەوە،  ناحيەكان  و  قەزا  و  پارێزگا  ئاستی  هەتا  خوارتر  بەڕێوەبەرايەتيەكانی  و 

ئاراستەی هاتوچۆی زانياری و فەرمانی كارگێڕی ستوونی و ئاسۆيی رێكبخرێنەوە. لێرەدا تەنيا پوختەی 

ئەو رێكخستنەوە و دارێژتنەوانە ئاماژەيان بۆ كراوە و لە بەشەكانی دواتری ئەو راپۆرتەدا لە ژێر هەر 

كراوە. وردەكاريەكان  لە  باس  وەزارەتێكدا 

)A( هەڵوەشاندنەوە و داڕێژتنەوەی وەزارەتەكان بەپێی پێكهاتە هەماهەنگەكانەوە

وەزارەتەكان دانە بە دانە �سی بكرێنەوە بۆ پێكهاتە سەرەكيەكانيان و سەرلەنوێ بەپێی ئامانج و شێوازی 

كار و هەماهەنگیكردن دابڕێژرێنەوە. دەكرێ ژمارەی وەزارەتەكان لە 12 دانە تپەڕ نەكات و زۆربەيان 
له كۆمەڵێك دەستە و فەرمانگەی بچوككراوە و نيمچە سەربەخۆ پێك بێن، وە لە اليەن بەڕێوەبەری 

گشتی بەتوانا و لێهاتووەوه بەڕێوە ببرێن و لە اليەن وەزيرەوە تەنيا رابەرايەتی و ئاراستە بكرێن.

)B( سنوورداركردنی رۆڵی وەزير 

پێويسته ياساكان دەستكاری بكرێن تاوەكو رۆڵی وەزير لە رابەرايەتی لوتكەييدا سنووردار بكرێ و چيتر 

وەزير دەسەاڵتی كارگێڕی و دارايی رەهای بەسەر هەموو وردەكاريەكانی فەرمانگە و بەرێوەبەڕايەتيەكانی 

سەرتاسەری هەرێمدا نەمێنێ. واتە زۆربەی دەسەاڵتە كارگێڕی و داراييەكانی وەزير بدرێتە دوو توێژ: 

يەكەميان سەرۆكی فەرمانگە و دەستەكانی وەزارەت كە بە سەربەخۆيی لە اليەن پۆستهەلگرە 	 

پلە تابيەتەكانەوە رابەرايەتی بكرێن.

لە 	  بن  بەرپرسيار  كە  )قايمقامەكان(،  قەزا  ئاستی  ئيداريیەكانی  يەكە  سەرۆكی  دووەميان 

سەرجەم خزمەتگوزاريەكانی قەزايەكان. بۆ ئەو مەبەستەش فەرمانگە و يەكە ئيداريیەكانی 

و  كارگێڕی  دەسەاڵتە  هەميشەيی  شۆڕكردنەوە(ی  )نەك  جياكردنەوە  بە  پێويستيان  قەزا 

بۆ  بێ  لەبەردەستدا  خەرجكردنيان  دەسەاڵتی  و  بودجە  تەواوی  كە  بەجۆرێك  داراييەكان 

سەرووتر. رێنماييەكانی  و  ستراتيژ  و  پالن  جێبەجێكردنی 

)C( سنوورداركردنی رۆڵی وەزارەت

و  رابەرايەتیكردن  لە  بكرێ  سنووردار  وەزارەتەكان  سەرجەم  و  حكومەت  كابينەی  رۆڵی  پێيە،  بەو 

ئەنجامدانی كارە ستراتيژيە سەرتاسەريەكان و داڕێژتنی روانگە و پالنی جێبەجێكردن و دەركردنی رێسا و 
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رێنمايی كاركردن و چاودێری كردنی حكومەتی خۆجێی و دڵنيابوون لە كارايی و كارامەيی جێبەجێكردندا 

بە ئەركی بەڕێوەبردن و بڕياردانی كارگێڕی و  لە نزيك پەيوەندی  نە  نە لە دوور و  ياسا وەزارەت  بەپێی 

نەمێنێ.  دارايی 

)D( داڕێژتنەوەی پەيكەری پارێزگاكان و پێناسەكردنەوەی دەسەاڵتەكانی پارێزگار 

چەند  رێگەی  لە  تەنيا  كە  بەوەی  بگۆڕدرێت  پرينسيپەوە  لە  پارێزگا  پێكهاتەكانی  پێويستە 

) قەزا   ( خۆجێی  حكومەتی  و  حكومەت  كابينەی  نێوان  لە  هەماهەنگی  رۆڵی  بەڕێوەبەرايەتيەكەوە 

هۆبەكانی  و  بەش  و  بەڕێوەبەرايەتی  بەسەر  دارايی  و  كارگێڕی  رۆڵی  وەزيرەكان  وەك  پارێزگار  ببينێ. 

ئاستی قەزايەكان نەمێنێ، بەڵكو زياتر رۆڵی رابەرێكی لوتكەيی سنووری پارێزگا بێ و روانگە و ستراتيژ 

دەرەكيەكان.  اليەنە  و  حكومەت  الی  لە  نوێنەری  ببێتە  و  دابنێ  پارێزگاكەی  بۆ  سەرتاسەريی  پالنی  و 

قايمقامەكان  كاری  سەرپەرشتی  بەدواداچووندا  و  پشكنين  تۆكمەی  ميكانيزمی  رێگەی  لە  هاوكات 

ببێ. واتە  پارێزگا دڵنيا  بكات و لە جێبەجێكردنی ستراتيژ و رێنمايی وەزارەتەكان و ئەوانی ئەنجومەنی 

پێويستە پارێزگار لە كاری رۆژانەی هاواڵتيان ئازاد بكرێ و وەك سەفير و بگرە سەرۆكوەزيرانی ئاستی 
چاودێری  لەژێر  خۆ�سی  پارێزگا.  بۆ  بێ  وەبەرهێنان  راكێشانی  و  گەشەپێدان  خەريكی  پارێزگايەكەی 

دابێ.  حكومەت  كابينەی  و  پەرلەمان  و  پارێزگا  ئەنجومەنی 

)E( پێناسەكردنەوەی قەزاكان: بەردی بناخەی حكومەتی خۆجێیی

قايمقام  نوێوە.  پێكهاتەی  و  پەيكەر  بە  بەاڵم  بن،  قەزايەكان  دەبێ  راستەقينە  ئيداری  يەكەی 

پێشكەشكردنی  و  جێبەجێكردن  بوارەكانی  لە  بێ  يەكەم  بەرپرسياری  و  بێ  ئيداری  يەكەی  سەرۆكی 

قەزاوه.  سەربەخۆيەكانی  نيمچە  و  تايبەتمەند  بەڕێوەبەرايەتيە  رێگەی  لە  خزمەتگوزاريەكان 

قايمقامەكانيش ديسانەوە وەك پارێزگار تەنيا كاری رابەرايەتی بكەن نەك بەرێوەبەرايەتی، وە ستراتيژ 

بەدواداچوونی  و  پشكنين  ميكانيزمی  رێگەی  لە  و  بكەن  دابين  قەزايەكەيان  گەشەپێدانی  بۆ  پالن  و 

لۆكاڵیەوە دڵنيابن كە بەڕێوەبەرايەتيەكانی قەزايەكان بەپێی رێنمايی وەزارەتەكان و ئەنجومەنی پارێزگا 

يان  رێگريی  بەبێ  سااڵنە  تەرخانكراوی  بودجەی  پێويستە  دەگەيەنن.  بەجێ  كارەكانيان  قەزايەكان  و 

ژێر  لە  قايمقامەكان  پێويستە  هاوكات  خۆجێيی.  حكومەتی  بەردەست  بخرێتە  بيرۆكرا�سی  بەربەستی 

سەرپەرشتی و چاودێری و رابەرايەتی ئەنجومەنی قەزايەكان و پارێزگار و ئەنجومەنی پارێزگاكان بن و بە 

بگەيەنن.  بەجێ  داراييەكانيان  و  كارگێڕی  بەرپرسيارێتيە  شەفافەوە  ميكانيزمی 

)F( بەڕێوەبەرايەتيەكانی قەزايەكان: يەكەكانی جێبەجێكردن

پێشەوەی  هەرە  بەرەی  لە  چونكە  حكومەت  روخساری  له  بريتين  قەزا  ئاستی  بەڕێوەبەرايەتی 

پێشكەشكردنی خزمەتگوزاريەكاندان. دەبێ بەڕێوەبەرەكان خەڵكانی بەتوانا و لێهاتوو بن و لە ئاستی 

سەرپەرشتی  ئەوانە  هەبێ.  سەربەخۆيان  نيمچە  دارايی  و  كارگێڕی  دەسەاڵتی  و  بن  بەرپرسيارێتيدا 

كۆمەڵێك بەش و هۆبەی تايبەتمەند دەكەن كە هەريەكەيان وەك ئاوێنەی وەزارەتێك وەيان دەستەيەكی 
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دەوڵەتسازی نەخشەڕێگايەك بۆ سەروەركردنی ياسا و بەدامەزراوەييكردن لە هەرێمی كوردستان

لوتكەيی و بەپێی رێنماييەكانی حكومەت و ئەنجومەنی پارێزگا و قەزايەكان خزمەتگوزاريەكان پێشكەش 

بە كاری هەماهەنگی ستوونی و ئاسۆيی نێوان بەڕێوەبەرايەتی و  بە هاواڵتيان دەكات. هەر ئەوانەش 

بدرێت.  ئەنجام  پەنجەرەوە  يەك  لە  كاری هاواڵتيان  ئەوەی  بۆ  بەشە جياوازەكانی حكومەت دەكەن 

)G( سيستەمی يەك پەنجەرە لە ناحيەكان

ئاوێنەی  كە  دەبێ  تێدا  هۆبەيان  و  بەش  كۆمەڵێك  قەزايەكان،  شێوەی  هەمان  بە  ناحيەكانيش  لە 

بەڕێوەبەرايەتيەكانی قەزايەكان دەبن و بەپێی ستراتيژ و پالن و رێنماييەكانی وەزارەتەكان و ئەنجومەنەكانی 

پارێزگا و قەزا كارەكانيان ئەنجام دەدەن، بەاڵم لە اليەن بەڕێوەبەری ناحيەوە سەرپەرشتی دەكرێن. بەو 

پێيە، پێويستە كاروباری هاواڵتيان لە هەموو بوارێكی رۆتينی و خزمەتگوزاری رۆژانە لە ئاستی ناحيە و 

قەزايەكاندا كۆتايی پێ بێت و هيچ هاواڵتيەك بۆ هيچ جۆرە كارێك پێويستيان بە هاتوچۆی پارێزگا وەيان 

وەزارەتەكان نەمێنێ. 

شايانی باسە كە ئەو جۆرە جياكردنەوەی دەسەاڵتە ستوونيەكان لە هەرێمدا كارێكی نامۆ نيە چونكە 

لە سەردەمانی كۆنەوە قەزا يەكەی ئيداری بووە و هەميشە توانای جێبەجێكردنی ئەركەكانی هەبووە، 

بەاڵم  نيە،  زەحمەت  كارێكی  حكومەت  دامەزراوەكانی  دەسەاڵتەكانی  و  پەيكەر  رێكخستنەوەی  بۆيە 

پێويستی بە هەمواركردنەوەی كۆمەڵێك ياسا و رێسا و رێنماييە كارگێڕيی و دارايی پەيوەنديدار دەبێ و 

ئەوەش دەكرێ لە مەودای خولێكی پەرلەماندا ئەنجام بدرێن. 

)H( يەك هەڵبژاردن و دوو ئەنجومەن: پێناسەكردنەوەی ئەنجومەنی قەزا و پارێزگاكان

سەرەكی  كۆڵەگەی  و  خۆجێيی  حكومەتی  بناخەی  بەردی  دەبنە  قەزايەكان  داڕێژتنەوەيە،  ئەو  بەپێی 

بە  تايبەت  گرنگيەكی  كە  دەكات  پێويست  بۆيە  داراييەكانەوە.  و  كارگێڕی  دەسەاڵتە  بە  حوكمڕانی 

هەڵبژاردنی ئەنجومەنی قەزا )بە پێناسە و پێكهاتەی نوێوه – سەيری خوارتر بكە( بدرێت چونكه ئەوەيان 

دەبێتە ئۆرگانی سەرپەرشتی و چاودێری حكومەتی خۆجێی و سەركردەكانی )قايمقام و بەڕێوەبەرەكانی 

تايبەتمەندەكان(. ئەو ئەنجومەنە، كە نوێنەری سەرجەم ناحيەكانی تێدا دەبێ،  ناحيە و بەرێوەبەرە 

دەبێتە سەرچاوەی دەسەاڵتی خۆجێيی و شوێنی دارێژتنی ستراتيژ و پالن و رێنماييەكانی ئاستی قەزا و 

ناحيە و گوندەكان . 

دەبن،  چاودێريكردندا  و  سەرپەرشتی  دەسەاڵتی  بااڵتری  ئاستێكی  لە  كە  پارێزگاكانيش،  ئەنجومەنی 
هەر دەبێ لە ئەنجومەنی قەزايەكانەوە هەڵبقوڵێن تاوەكو نوێنەرايەتی سەرجەم ناوچەكانی سنووری 

پارێزگايان تێدابێ، بەبێ ئەوەی پێويست بە هەڵبژاردنێكی ديكەی بەجيا بكات. ديسانەوە، ئەنجومەنی 

ئاراستەكردنی  و  سەرپەرشتيكردن  پڕۆسەی  لە  ريشەيی  و  گرنگ  رۆڵی  نوێوە(  پێناسەی  )بە  پارێزگا 

حكومەته خۆجێييەكان دەبينن و كاری پەرلەمان و حكومەت ئاسان و پوخت و كاراتر دەكەن. 
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)I( دانانی قايمقام 

گەشەپێدانی  بۆ  پالن  و  ستراتيژ  جێبەجێكردنی  و  دانان  لە  بكرێتەوە  پێناسه  قايمقام  رۆڵی  پێويستە 

قەزا لە رێگەی ميكانيزمەكانی سەرپەرشتی و پشكنين و بەدواداچوون و دڵنيايی جۆری، بەپێی رێنمايی 

وەزارەتەكان و هەردوو ئەنجومەنی پارێزگا و قەزايەكان. درێژەی دەسەاڵت و ميكانيزمەكانی دامەزراندنی 

قايمقام لە بە�سی داهاتوودا خراوەتە ڕوو. 

)J( دانانی پارێزگار 

دەسەاڵتی  و  توانا  ئەوەی  بەبێ  بێ،  پارێزگا  ئاستی  لوتكەيی  رابەرايەتی  تەنيا  پارێزگار  رۆڵی  پێويستە 

دەستێوەردانی وردەكاريەكانی كارگێڕی و دارايی قەزايەكانی هەبێ. روانگە و ستراتيژ و پالنی سەرتاسەريی 
كاری  سەرپەرشتی  بەدواداچووندا  و  پشكنين  تۆكمەی  ميكانيزمی  رێگەی  لە  دابنێ.  پارێزگاكەی  بۆ 

پارێزگا  ئەنجومەنی  ئەوانی  و  وەزارەتەكان  رێنمايی  و  ستراتيژ  جێبەجێكردنی  لە  و  بكات  قايمقامەكان 

ڕوو. داهاتوودا خراوەتە  بە�سی  لە  پارێزگا  دامەزراندنی  ميكانيزمەكانی  و  دەسەاڵت  درێژەی  ببێ.  دڵنيا 
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