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بەشی چوارەم:  المەركەزيەت بە دروومانێكی خۆماڵيی داڕێژتنەوەی حكومەتی خۆجێيی لە خوارەوە بەرەوسەر

المەركەزيەت بە دروومانێكی خۆماڵيی: داڕێژتنەوەی حكومەتی خۆجێيی لە 
خوارەوە بەرەوسەر

ئاستی كارايی حکومەتە خۆجێیەکان يەكێكە لە پێوەر و بنەما هەرە سەرەکیەكان بۆ هەڵسەنگاندنی 

ئاستی حوکمڕانێی دروست. شاراوە نيە كە بەڕێوەبردنی يەكە ئيداريەكانی شارودێهاتەكان لە پايتەختەوە 

كارێكی ئەستەمە و دانەبەزاندنی دەسەاڵتی جێبەجێكردن بۆ پارێزگاكان و خوارتر بووەتە هۆی ئيفليج 

كردنی پڕۆسەی بڕياردان لە ئاستی مەيداندا. لە ساڵی 2014 بە بڕيارێكی كابينەی حكومەت كۆمەڵێك 

دەسەاڵت دابەزێندرانە ئاستی خوارتری ناو هەمان وەزارەت بەاڵم زۆربەيان دەسەاڵتی كارگێڕی بوون 

خنكێنەرەكان.  مەركەزيە  داراييە  رێنماييە  لە  گۆڕانكاری  وەيان  دارايی  اليەنی  سەربەخۆكردنی  بەبێ 

كارگێڕيەكانيش  دەسەاڵتە   2016 ساڵی  لە  داراييەكان  قەيرانە  درێژبوونەوەی  لەگەل  دواتريش 

هەڵبەزێندراونەوە. 

بەپێی پێناسەی ئێستا، لە رووی پرينسيپەوە، دامەزراوەی پارێزگا اليەنی جێبەجێكاری ياسا و رێسا و 
رێنماييەكانی حكومەتە لە سنوورە جوگرافيە دياريكراوەكەیدا و بەرپرسيارە لە سەرجەم سێکتەرەکانی 

لە  پارێزگار  رۆڵی  دەرەكی.  پەيوەندی  و  پێشمەرگە  و  دادگا  وەك  سياديەكانی  لە  جگە  حوكمڕانی، 
رابەريەتيكردن و بەڕێوەبردندا سەرەكی و ستراتيژيە، ئەويش لە رێگەی بەڕێوەبەر و سەركردە پيشەييە 

رۆڵی  و  نەهێندراون  بەدی  ئامانجانە  ئەو  كوردستاندا  هەرێمی  واقيعی  لە  بەاڵم  تايبەتمەندەكانەوە. 

تەشريعی  دەسەاڵتی  كێشەی  پارێزگا  دامەزراوەی  كراوە.  سنووردار  رابەرايەتيكردندا  لە  پارێزگار 

بە  تەنيا  بەربەستەكان  كە  ديارە  هەيە.  كاربەجێگەياندنی  كارايی  كێشەی  و  هەيە  جێبەجكرێدنی  و 

فاكتەرێك و دوانەوە پەیوەست نين، بەڵكو كۆمەڵێك هۆكار و فاكتەری لێكبەستراو هەن كە پێويستيان 

لەوانە: هەيە.  جيددی  وەبەرهێنانی  و  بنەڕەتی  پێداچوونەوەی  بە 

ئاڵۆزيەكان لە ياسا و رێسا و رێنماييە كارپێكراوەكان، 	 

الوازيەتی سيستەمی كارگێڕی و دارايی و بە دامەزراوەيی نەكردنی پڕۆسەی بڕياردان.	 

الوازيی و ئاڵۆزيەكانی هەماهەنگی ستونی و ئاسۆيی.	 

الوازيەتی لە رابەريەتيكردن و بەڕێوەبردن و لە توانا مرۆييەكانی پۆستهەڵگرەكان.	 

الوازيەتی لە ميكانيزمەكانی چاودێری و هەڵسەنگاندن و بەدواداچوون و لێپرسينەوە.	 

بنكۆڵكردنی دامەزراوەكان لە رێگەی دەستێوەردانی دەرەكیەوە، جا حيزبی بێ يان خزمايەتی 	 

وەيان تۆرەكانی ديكەی بەرژەوەندی تايبەت. 
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گەشەی ناڕێك و ياسا شێواوەكان
 لە هەرێمی كوردستان، پرينسيپی پارێزگا و حكومەتی لۆكاڵی تا ڕادەيەكی زۆر لەسەر بنەما و پرينسيپی 

رژێمی پێشووی عێراق دروستبووه، بەاڵم لە دوای دروستبوونی حكومەتی خۆماڵيی له 1992 و دواتريش 

لە دوای روخانی رژێمی عێراق و چەسپاندنی دەستووری عێراقی لە 2005، گۆڕانكاری بەسەر بەشێك 

لە دەسەاڵت و پێكهاتە و پەيكەرەكەكان داهاتووه و لە دەرەنجامدا حكومەتی خۆجێيی لە زۆر ڕووەوە 

پەرتەوازترو ئاڵۆزتر بووە و ئاستی كاراييەكە�سی زۆر كەمتر بووە. 

لە ساڵی 1992 هەتا ساڵی 2009، دەسەاڵتی پارێزگاكان، لە هەرێمدا لەسەر بنەمای سيستەم و عورفی 

 2008 رژێمی كۆنی عێراق رێكخرابوو و لەو ماوەيەدا گۆڕانكاريەكی ئەوتۆی بەسەردا نەهات. لە ساڵی 

 – )هەرێم  چەتری  ژێر  لە  كە  دەركرد  عێراقيانە  پارێزگا  ئەو  بۆ  )21(ی  ژمارە  ياسای  بەغدا  پەرلەمانی 

دابەزێندرانە  عێراق  حكومەتی  مەركەزيەكانی  دەسەاڵتە  لە  زۆر  ياسايە،  بەو  رێكنەخراون.  دا  إقليم( 

پێشوەخت  دەستوور  بەپێی  دەسەاڵتانە  ئەو  چونكە  نەبێ،  هەرێم  ئەوانی  تەنيا  پارێزگاكان  ئاستی 

لە نێوان پەرلەمان و حكومەتی هەرێم بەپێی سيستەمێكی ديكەی  درابوونە هەرێمەكان و لەوێشەوە 

پارێزگاكانی  واتە  گواستراونەتەوە.  پارێزگاكان  بۆ  دەسەاڵتانە  ئەو  كەميی  زۆر  و  رێكخرانەوه  خۆماڵيی 

هەرێم و ئەوانی ديكەی عێراق هاوتا نين و دوو جۆرە كيانی جياوازن و ناكرێ بەراورد بكرێن. ئەوانی 

پايتەخت  لە  فلتەر  بەبێ  راستەوخۆ  دەسەاڵت  و  دانە  دەسەاڵتدارێتی  بەرزتری  ئاستێكی  لە  عێراقی 

وەردەگرن. ئەنجومەنی پارێزگاكانيان رۆڵی پەرلەمانی هەرێم دەبينن و پارێزگارەكانيشيان رۆڵی سەرۆكی 

حكومەتی هەرێم دەبين. هەرچی پارێزگاكانی هەرێميشن، بێجگە لەوەی كەوتوونەتە ژێر چەتری )وەيان 

فلتەری( دەسەاڵتەكانی پەرلەمان و حكومەتی هەرێم، نەهجی مەركەزيانەی هەرێميش وای كردووە كە 

سەرتووی دەسەاڵتەكانی ياسادانان و جێبەجێكردن لە پەرلەمان و حكومەتی هەرێمدا چڕ ببنەوە و 

بهێلدرێن.  بەجێ  و حكومەتە خۆجێييەكان  پارێزگا  بۆ  دامەزراوەييكردن  بەبێ  بنكڕەكە�سی 

جا لەگەڵ ئەو جياوازيانەی نێوان پارێزگاكانی هەرێم و ئەوانی ديكەی عێراق، كەچی پەرلەمانی هەرێم 

ياسای ژمارە )3( ی 2009 ی پارێزگاكانی هەرێمی وەك الساييەك لەسەر بنەمای ياسای پارێزگاكانی باقی 

عێراق داڕێژت، بە كەمترين رەچاوكردنی ئەو راستيەی كە تايبەتمەندێتی ياسايی و دەستوری پارێزگاكانی 

بەريەككەوتنی  و  سەرلێشێوان  نوێی  سەرچاوەیەكی  بووە  ئەوەش  جياوازه.  هەرێم  ئەوانی  و  عێراق 
رێچكەكان لە ئاستی ستوونی و ئاسۆييدا. 

ئەنجومەنی پارێزگاكان لە رووی تيۆريەوە
و  قەزا  و  پارێزگا  ئەنجومەنەكانی  رۆڵی   ،2009 ساڵی  ی   )3( ژمارە  ياسای  پێی  بە  و  تيۆريەوە  رووی  لە 

ناحيەكان دەسەاڵتی تەشريعيان هەيە و رۆڵی ستراتيژيان لە بيركردنەوە و چاودێريكردن و دەركردنی 

بڕيار و پێڕەو و رێنمايی بۆ رێكخستی كاروبارەكانی جێبەجێكاراندا هەيە، واتا رۆڵيان لە مسۆگەركردنی 

كارايی و كواڵيتی بۆ خاتری گەشەپێدان و ئاوەدانكردنەوەی شار و شارۆچكە و دێهاتەكانيان زۆر گرنگ 
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و هەستیارە. بە پێی هەمان ياسا، �سێ جۆرە ئەنجومەن دەبێ هەڵبژێردرێن، لە ئاستی ناحيە و قەزا و 

پارێزگاكاندا. ئەنجومەنی خۆجێيەتی ناحيە بە النی كەمەوە پێنج كەس قەزا حەفت و پارێزگا 25 كەسە 

و بەپێی دانيشتوانی زێدە ژمارەی ئەندامان زياتر دەبن و دەبێ رێژەی ئافرەت تێياندا بە النی كەمەوە 

لە  و  كەس   28 دهۆك  لە  و  كەس   30 هەولێر  پارێگای  ئەنجومەنی  ئەندامانی  نموونە،  بۆ  بێ.   %30

سلێمانی 32 كەسن. ئەنجومەنەكانی پارێزگا و قەزا و ناحيەكان سەربەرەوخوار سەرپەرشتیاری یەکدی 

دەبن و پەرلەمانيش لە سەرووی هەموويانەوە بەرپرسياره. هەر ئەنجومەنەی لە نێو خۆيدا سەرۆك 

و جێگر هەڵدەبژێرێ و دواتر سەرۆكی يەكەی ئيداريەكان )پارێزگار و قايمقام و بەڕێوەبەری ناحيە( 

هەڵدەبژێرن. ديارە كە پارێزگار دەبێتە سەرۆكی دەزگای جێبەجێكردنی سەرتاپای پارێزگا و سەرۆكايەتی 

قایمقام و بەڕێوەبەری ناحيەكان دەكات، خۆ�سی بە وەكيلی وەزيری ناوخۆ دادەمەزرێت. 

شايانی باسە كە ئەو ژمارە زۆرەی ئەندامانی ئەنجومەن كە خۆيان وەك پەرلەمانتارانی ئاستی پارێزگا 
پێگەی  و  ئيمتيازات  و  مووچە  بە  و  دەكەن  تەرخان  ئەنجومەن  كارەكانی  بۆ  خۆيان  دەكەن،  رەچاو 

بەڕێوەبەری گشتی دادەمەزرێندرێن. پاداشتێكی )مووچەيەكی( مانگانەی بڕاوەيان پێدەدرێ و لە كاتی 

مووچەيەكی  ئەوجا  و  وەردەگرن  مانگی  شەش  ديكەی  پاداشتێكی  هەڵبژاردنيان  ماوەی  تەواوبوونی 

خانەنشينی بە رێژەی 80% ی پاداشتە مانگانەييەكە وەردەگرن. ئەوانەش بێجگە لە ئەنجومەنەكانی 

پارێزگا  ئايا  كە  نەسەملێندراوە  هێشتا  راستيشدا،  لە  هەڵنەبژێردراون.  هێشتا  كە  ناحيەكان  و  قەزا 

وەيان  نيوەمووچە  و  نيوەكات  بە  زۆربەيان  دەتوانێ  يان  هەيە،  ئەندامان  زۆرەی  ژمارە  بەو  پێويستی 

ئەو  دەسەاڵتەكانی  و  دارايی  ئيمتيازاتی  و  مووچە  ديارە  دابمەزرێنێ.  چارەگەمووچە  و  چارەگەكات 

ئەنجومەنانە بووەتە هاندەرێكی سەرەكی ديكە بۆ كێبڕكێی بەرژەوەنديەكان و بووەتە هۆكارێكی ديكەی 

ئاستێك كە  به  پارێزگاكان  باری دارايی  قەبەكردنی پەيكەر و دروسكردنی پۆستی زياتر و گرانتركردنی 

بەرهەمەكانيان.  لەگەڵ  نيە  هەماهەنگ 

لە رووی پيشەييەوە ئەنجومەنی پارێزگا دەسەاڵتی چاودێری لە ناو سنووری كارگێڕی پارێزگادا هەيە و 

مافی دەركردنی بڕيار و پێڕەو و رێنماييەكانی بۆ رێكخستنی كاروباری كارگێڕی و دارايی لەو سنوورەدا هەيە. 

پارێزگار و جێگرەكانی  لە كار الدانی سەرۆك و جێگری سەرۆكی ئەنجومەن و  ئەنجومەن دەسەاڵتی 
هەيە. سەبارەت بە دامەزراندنی جێگرانی پارێزگار و بەڕێوەبەرە گشتيەكان، جۆرە ميكانيزمێكی ئاڵۆز 

سێيان  دەنگدانەوە  رێگەی  لە  ئەوانيش  و  دەكرێ  ئەنجومەن  بە  پێشكەش  كانديد  پێنج  كە  دانراوە 

دەپاڵێون بۆ ئەوەی سەرۆكايەتی ئەنجومەنی وەزيران فەرمان بۆ يەكێكيان دەر بكات. ئەوەش كێشەی 

حيزبی  كارتێكردنی  دەرفەتی  لێرەدا  كە  لوتكه،  ويستی  بەپێی  ئەنجومەنە  بژاردەكانی  دەستكاريكردنی 

دەسەاڵتدار زياتر دەبێ لە دەنگی دەنگدەران. 
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ئەنجومەنی پارێزگا لە ئەرزی واقيعدا
دەكرێ،  بازنە  يەك  وەك  پارێزگايەكەدا  سنووری  سەرتاسەريی  لە  پارێزگا  ئەنجومەنی  هەڵبژاردنەكانی 

بۆيە لە پێكهاتەكەيدا هەرگيز وا رێك ناكەوێ كەنوێنەری هەموو قەزا و ناحيەكانی تێدا بێ. بۆ نموونە، 
شاری  ناو  نيه.  نوێنەريان  قەرەداخ  و  پێنجوێن  و  چوارتا  و  ماوەت  سلێمانی،  پارێزگای  ئەنجومەنی  لە 

ئەوەش  هەيە.  ئەندامی  چوار  تەنيا  تێپەڕيوە  مليۆنێك  له  دانيشتوانەكەی  ژمارەی  كە  سلێمانيش 

سنوورداركردنی  لە  رەنگ  و  كايەوە  دێنێتە  نوێنەرايەتيەكان  لەنێو  ديموگرافی  و  جوگرافی  نايەكسانی 

دەداتەوە.  جوگرافيەكاندا  پانتايی  لە  كارايیان  ئاستی 

نيە  سەير  و  لەبەردەمدايە  زۆری  كارايی  و  دارايی  و  پەيكەر  و  دەسەاڵت  كێشەی  پارێزگا  ئەنجومەنی 

توانای  و  دايكبوونە  لە  ئيفليجی  بە  هەردووكيان  ئەنجومەنەكە  و  ياسايەكە  كە  بگووترێ  ئەگەر 

بەردەوامبوونيان نيە، چ جای ئەوەی ئامانجەكانيان بەدی بێنن و گوڕيش بە حكومەتی خۆجێيی بدەن. 

ئەنجومەن دامەزراوەيەكی ياسادانانە بەاڵم تەنيا دەسەاڵتی دەركردن و گونجاندنی ياسا و رێنمايیان 

لێك  ئەوەی  بەبێ  دەكەون  بەريەك  وەزارەتەكانيش  و  پەرلەمان  هی  لەگەل  بێگومان  كە  دراوە،  پێ 

جيابكرێەوە. 

حيسابيان  سەربەخۆ  و  مەعنەوی  شەخسيەتی  خاوەن  دەزگايەكی  وەك  پارێزگا  ئەنجومەنی  هێشتا 

دامەزراندنی  توانای  بۆيە  نەكراون،  پێناسە  دارايیدا  وەزارەتی  لە  جارێ  چونكە  نەكراوەتەوە  بۆ 

فەرمانبەران و خەرجكردنی دەرماڵە و بودجەيان نيه. ئەو فەرمانبەرانەی ئێستا هەيانە بە تەنسيب لە 

پارێزگاوە بۆيان دانراون و بودجەيەكی سنوورداريشيان لەاليەن پارێزگارەوە بۆ تەرخانكراوە و حيساباتی 

كۆتاييش هەر دەدەنەوە پارێزگار. ئەوەش وایكردووە ئەنجومەن نەتوانێ بەكارەكانی هەڵبستێ و پارێزگار 

بێ.  بااڵدەستريش  بەسەريانەوە 

پارێزگا، بەاڵم  بۆ بەدواداچوونی كارگێڕی و هونەری و دارايی  لێژنەی جياوازی هەيە  پازدە  ئەنجومەن 

بەهۆی ئەو كێشانەوە تەنيا كاری هونەری دەكەن بۆ چاودێریكردنی پارێزگا و دامودەزگايەكان، ئەويش 

بە كۆمەڵێ كەموكوڕيەوە. 

هێشتا لە ئەنجومەندا كار بۆ دانانی رێبەر و تۆكمەكردنی كاری ئەنجومەنەكان و ميكانيزمی كاركردنی 

لێژنەكان نەكراوه و كار بۆ بەرزكردنەوەی ئاستی توانای رێنمايی دەركردن و چاودێريكردن و دڵنيابوون 

بە  دامودەزگايەكان  چاودێريكردنی  و  هەڵسەنگاندن  شێوازی  لێژنەكان  نەكراوە.  جێبەجێكردن  لە 

شێوازی كالسيكيانە ئەنجام دەدەن و پشت بە ئەزموون و لێهاتوويی ئەندامەكان دەبەستێ، لەجياتی 

ئەوەی بەپێی رێبەر و فۆرم و ميكانيزمی ورد و كۆمەڵێك پێوەری بابەتيانە بێ، كە پەيوەست نەبن بە 

لێژنەكان. بێگومان لە هيچ كاتێكدا ئەنجومەن  لێهاتوويی و شارەزايی و بگرە خوێندەوارێتی ئەندامانی 

ناتوانێ لە هەموو بوارێكی تايبەتمەندا خەڵكێ شارەزا و بەئەزموون و پايەبەرزی پسپۆريی هەبێ. بۆيە 

گلەييش دەكرێ لەوەی كە هەندێ جار ‘’شاگردەكان هەڵسەنگاندن بۆ وەستاكان دەكەن’’. 
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بەشی چوارەم:  المەركەزيەت بە دروومانێكی خۆماڵيی داڕێژتنەوەی حكومەتی خۆجێيی لە خوارەوە بەرەوسەر

دامەزراندنی پارێزگار بە پلەی وەكيل وەزير و قايمقاميش بە بەڕێوەری گشتی و بەڕێوەبەری ناحيە بە 

و  كارگێڕی  رووی  لە  رەنگە  نامۆيە.  سيستەمێكی  ناوخۆ  وەزارەتی  لە  گشتی  بەڕێوەبەری  جێگری  پلەی 
ئەمنيەوە بۆ سەردەمانی پێشوو گونجاو بووبێ بەاڵم بۆ ئايندە ناگونجێ. پارێزگار بااڵترين پۆستهەڵگری 

هەڵبژێردراوە لە ئاستی پارێزگادا و هەيانە بەرپرسيارێتی خزمەتكردنی زياتر لە مليۆن و نيوێك دانيشتوان 

و رابەرايەتيكردنی هەزاران فەرمانبەری لە ئەستۆدايە. پێويست ناكات پارێزگار پۆستی كارگێڕی سەر بە 

حكومەتی پايتەخت هەبێ و ئەگەر هەشيبێ نابێ لە وەزارەتێكدا و لە ژێر فەرمانی وەزيرێكدا قەتيس 

هەر  بە شێوازی خولی  كە  لەنێوان خۆياندا هەبێ  ئەنجومەنێكيان  پارێزگارەكان  بكرێ. خۆ دەكرێ 

ماوەی يەكێكيان ئامادەی كۆبوونەوەكانی ئەنجومەنی وەزيران بێ. 

ئەو سيستەمەی ئێستا وایكردووە كە پارێزگار لەبەرامبەر حكومەتی ناوەند بچوكتر بێ و لە بەرامبەر 

و  قايمقام  و  پارێزگار  وەالئی  و  دەسەاڵت  مەرجەعيەتی  بەوە  بێ.  گەورەتر  پارێزگادا  ئەنجومەنی 

دەنگدەرانی  و  پارێزگا  ئەنجومەنی  بۆ  وەالئیان  لە  بێ  زياتر  ناوخۆ  وەزارەتی  بۆ  ناحيە  بەڕێوەبەری 

سنوورەكانيان. بۆيەش ئاساييە كە پارێزگار دەتوانێ ئەنجومەنی پارێزگا و دەنگدەرەكانی پشتگوێ بخات 

بێ.  ئەستوور  پشت  وەزيفيەكەيەوە  پلە  و  وەزارەت  بە  و 

پارێزگا و قەزا و ناحيه: كێشەی پەيكەر 
لە  جێبەجێكردنە  يەكەمی  بەرپر�سی  پارێزگار   ،2009 ی   )3( ژمارە  ياسای  بەپێی  تيۆريەوە  رووی  لە 

پارێزگادا و لە بەردەمی ئەنجومەنی پارێزگادا بەرپرسياره، کەچی لە رووی كارگێڕيەوە بە وەزارەتی ناوخۆ 

سياسەتی  جێبەجێكردنی  و  پارێزگا  بودجەی  پڕۆژەی  ئامادەكردنی  دەسەاڵتی  پارێزگار  بەستراوەتەوە. 

گشتی حكومەتی هەرێمی لە سنووری پارێزگادا به هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتە پەيوەنديدارەكان هەيە. 

لەوانەش  هەيە.  پشكنينيان  و  گشتيەكان  شوێنە  بەڕێوەچوونی  لە  سەرپەرشتيكردنی  رۆڵی  هاوكات 
زياتر، پارێزگار بەرپرسيارە بەرامبەر دابينكردنی ئاسايش و نيزام لە پارێزگادا، لە رێگەی هەماهەنگی و 

ئاسايش.  و  پۆليس  دەزگاكانی  سەرپەرشتی 

پارێزگا  پارێزگار زۆر قورسترە لەوەی دەبينرێ و پەيكەری كارگێڕی و دارايی  لە ئەرزی واقيعدا، ئەركی 

بە  بەڕێوەبەرێكی سەرقاڵ  بەڵكو وەك  بكات،  كار  رابەرێك  نادات وەك  پێ  رێگەی  ناحيەكان  و  قەزا  و 

كاری رۆژانە هەڵدەستێت، بەبێ ئەوەی بتوانێ رۆڵی مەرجەعيەت وەيان چەقی بڕياردانی يەكالكەرەوە 

پاڵدايە، بەاڵم زۆربەی هەرە زۆريان  لە  پارێزگار ژمارەيەكی زۆر لە بەڕێوەبەرايەتی جۆراوجۆری  ببينێ. 

دەبينی.  هەماهەنگی  رۆڵی  تەنيا  پارێزگار  و  دەبرێن  بەڕێوە  وەزارەتەكانيانەوە  اليەن  لە  مەركەزيانە  بە 

ناردنە دەرەوەی فەرمانبەران و  بۆ نموونە، دامەزراندنی بەڕێوەبەرەكان و گواستنەوە و مۆڵەتدان و 

كادرانی پسپۆر لە دەسەاڵتی وەزيرەكاندانە نەك پارێزگار. لەوالشەوە زۆربەی داهاتەكانی باج و رسومات 

كاراكردنی  و  چاككردن  ئەركی  كەچی  دەگەرێنەوە،  وەزارەتەكان  بۆ  دەكرێنەوە  كۆ  پارێزگاكاندا  لە  كە 

پڕۆسەی جێبەجێكردن لە ئەستۆی پارێزگادايە. بۆ نموونە، داهاتی هاتوچۆ بۆ وەزارەتی ناوەخۆ دەڕوا 
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كەچی پارێزگا بەرپرسە لە چاككردنی رێگاوبان و رێكخستنی هاتوچۆ. پێويستە ياسای كارپێكراو هەموار 

بكرێتەوە و ئەو كێشەيە يەكاليی بكرێتەوە. 

سلێمانی  پارێزگای  ديوانی  هەاڵوساون.  و  زەبەالح  و  ئاڵۆز  زۆر  هەاڵوێردن  بەبێ  پارێزگاكان  پەيكەری 

 1200 لە  زیاتر  هەولێر  گشتی  پەروەردەی  بەرێوەبەرایەتی  سنووری  لە  تەنيا  هەيە.  فەرمانبەری   800

ئاوێتە  دەكرێ  كە  دەبرێن،  بەڕێوە  جياوازدا  بەڕێوەبەرايەتی  چەندين  رێگەی  له  و  هەن  فەرمانبەر 

بكرێنەوه. بەڕێوەبەرايەتی گشتی تەندروستی هەولێر نزيكەی 46 بەڕێوەبەرايەتی لە شار و قەزا و ناحيە 

دوور و نزيكەكان هەيە كە هەريەكەيان بە راستەوخۆيی سەر بە بەڕێوەبەری گشتيە. لە پارێزگايەكی 

مامناوەندی وەك دهۆكدا، زياتر لە 115 بەڕێوەبەرايەتی و بەڕێوەبەرايەتی گشتی لێکدابڕاو هەن. خۆ 

هەر يەكێك لەو بەڕێوەبەرايەتيانە سەر بە وەزارەتێكی جياوازە وەيان كۆمەڵێكيان سەر بە فەرمانگەی 

جياوازی ناو هەمان وەزارەتن. بۆيەش ئاستی هەماهەنگی ئاسۆيی نێوانيان بە دەگمەن كارايە. له هەر 

پارێزگايەكدا بەالنی كەمەوە دوازدە بەڕێوەبەرايەتی پۆليس هەن كە هەندێكيان كار و ئامانجەكانيان 

لێكدابڕاو  هۆبەی  و  بەش  و  بەڕێوەبەرايەتی  كۆمەڵێك  ديارنيە.  جيابوونيان  لۆژيكی  و  هۆكار  وەيان 

دەكەن  پێشكەش  شارەوانی  بە  پەيوەست  خزمەتگوزاری  و  یەکدین  تەواوكەری  كارەكانيان  كە  هەن 

شار،  ماستەرپالنی  جێبەجێكردنی  و  داڕێژتن  لەوانە،  بكرێنەوە.  كۆ  چەتردا  يەك  ژێر  لە  دەكرێ  و 

رێگاوبان،  چاككردنی  و  دروسكردن  كارەبا،  و  ئاوەڕۆ  و  پاك  ئاوی  دابينكردنی  ئاوەدانكردنەوە،  پالنی 

دابەشكردنی  باخچەكان،  و  پارك  خزمەتكردنی  و  دروستكردن  خاشاك،  فڕێدانی  و  خاوێنكردنەوە 
ديكە. كۆمەڵێكی  و  شوێنەوارەكان  بەڕێوەبردنی  و  پاراستن  زەوی، 

لە ئاستی قەزا و ناحيە و دێهاتەكانيشدا پەيكەری كارگێڕی وەك هی پارێزگاكان بەهەمان شێواز هەاڵوساو 

و پەرتەوازە و بێسەروبەرن. بۆ نموونە، بەدالەی سەيد سادق، كە بەدالەی نيه، 84 فەرمانبەری هەيە 

وێستگەی  زيادن.  پێويست  قاتی  ده  ئەوانەش  هەيه،  فەرمانبەری   80 كارەبايەكەی  بەڕێوەبەرايەتی  و 

پسپۆڕيان   30 لە  زياتر  كەچی  پێويستە،  پسپۆڕيان  يەك  كە  هەن  شارۆچكەشدا  هەندێ  لە  كارەبا 

هەيە. مزگەوت هەن زياتر لە 15 خزمەتگوزار )خادم(ی هەيە كە يەكێكی فولتايمی لێ زيادە. لەبەرابەر 

ئەوانەشدا بەڕێوەبەرايەتی ديكە هەن كە ميالكيان خەڵكی پێويستە.

كێشەی دەسەاڵت
قايمقام و بەڕێوەبەری ناحيەكان لە ئێستادا لە بەرەی هەرە پێشەوەی پێشكەشكردنی خزمەتگوزاريدانە 

بۆ هاواڵتيان و رووبەڕووی گلەيی و سەركۆنە و فشارەكانی خەڵك دەبنەوە، بەاڵم بە ديوەكەی ديشەوه 

بودجە و دەسەاڵتی دارايی و توانای خەرجكردنيان بە رادەيەك بنكۆڵكراوە كە وای كردووە سەرجەم 
بەرز  پارێزگا(  نيمچە  )ئيداره،  ئاستی  بۆ  شارۆچكەكەيان  پايەی  كە  بكەن  ئەوە  داوای  قەزايەكان 

بكرێتەوە. خۆ ئەگەر قەزايەكان بەپێی پالنی بودجەی حكومەت و بە عەدالەتەوە توانای پێشكەشكردنی 

خزمەتگوزاريەكان و ئەنجامدانی پڕۆژەكان و ئاوەدانكردنەوەی شار و دێهاتەكانيان هەبوايه، ئەوكات 

داواكاری لەوجۆرە نەدەهاتە كايەوە. 
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ئەزموونی ئيدارە نيوەچلەكانی راپەڕين و كۆيە و گەرميان سەملانديان كە كێشەكە لە پايەدا نيە بەڵكو لە 

بەدامەزراوەيیكردنی سيستەمی حكومەت و دابەزاندنی دەسەاڵتی كارگێڕی و داراييەكانە . لە ئێستادا 

پلە  خاوەن  خەڵكی  كۆمەڵێك  دامەزراندنی  غەيری  لە  كه  دروستبوون  هەرێمدا  لە  »ئيدارە«  هەندێ 

تايبەت و هەاڵوسانی پەيكەری كارگێڕيان، بۆيان نەكراوە هيچ جۆرە سوودێكی خزمەتگوزاری زێدە بە 

خەڵكی ناوچەكە بگەيەنن كە شايانی باسكردن بێ. رەنگە هەموو ئەو ئيدارانەش به پێوەری جوگرافی و 

ديموگرافی بنەماكانی بوون به پارێزگايان تێدا نيه و كێشەی گەورەشيان بۆ رێكخستنەوەی پەيكەرەكان 

دروستكردووە. بۆ نموونە، پێشتر زۆنی سەوزی سەر بە يەكێتی تەنيا پارێزگای سلێمانی تێدا بوو كە 

خاوەنی 16 قەزا و 46 ناحيە بوو. دوای دروستكردنی پارێزگای هەڵەبجە )كە تەنيا بە بڕيارێكی حكومەتی 

و  گەرميان  ئيدارەكانی  و  ئاستە(  ئەو  نەگەيەندراوەتە  پاڵپشتيەكانی  فەرمی  بە  هێشتا  و  بووە  بەغدا 

كۆيە و راپەرين، ئێستا سلێمانی 10 قەزا و 22 ناحيەی تێدايە. لە راستيدا، زۆربەيان كێشەی پەيكەر 

و كارايی كارگێڕی و داراييان هەيە. بۆ زۆر كار و فەرمانی وەك دابەشكردنی نەوت و پارەی ئاوەرەكان و 
رێكخستنەوەی مەرزەكان، دەگەڕێنەوە الی پارێزگای سلێمانی. ئەوەش بێجگە لەو چەند قەزايەی سەر 

بە ناوچە دابڕێندراوەكانی ديالە )گواڵڵە و كفری و خانەقين( و كەركوك )شوان و قەرە هەنجير( كە 

تەنيا مووچەی فەرمانبەرانيان لە بەغداوە بۆ دێت و خەرجيەكانی ديكەيان لە سەر سلێمانيە. 

لە زۆنی زەرديشدا، قەزايەكانی سۆران و زاخۆ و ئاكرێ و هی ديكەش داوای بوون بە ئيدارەيان كردووە 

بەاڵم بەپێچەوانەی سنووری زۆنی سەوز، هێشتا بەو شێوەيە پێناسە نەكراون و بەو ناوەش مامەڵەيان 

لەگەڵدا نەكراوە. بۆ نموونە، ئيدارەكانی سەر بە زۆنی سەوز وەك پارێزگای سلێمانی بەڕێوەبەری گشتی 

تەندروستی و پەرورەردە لە هەريەكەيان دايە كەچی لە تەواوی زۆنی زەرددا تەنيا لە پارێزگای هەولێر و 

دهۆك دانە. 

هەتا  دەكرا  كە  هەن  ماوەت  و  قەرەداخ  و  دەربەنديخان  وەك  قەزای  كۆمەڵێك  پێوەر،  هەمان  بە 

و  نيه  ئاستەدا  لەو  پانتاييەكانيان  و  دانيشتوان  قەوارەی  بمابانەوە چونكە  ناحيە  بە  گەشەكردنيان 

سەاڵن  و  باوەخۆشێن  وەك  ناحيەی  هەندێ  هاوكات  بووە.  دروست  ال  خۆبەڕێوەبردنيان  كێشەی 

پێدەگەيەشتن  سروشتی  گەشەی  بە  كاتەی  ئەو  هەتا  دەكرا  كە  داهێنران  ديكە  هی  و  شێوسێنيان  و 

نەكرابايە.  لێ  پەلەيان 

كەلێنی پەيكەر و الوازيی لە كاراكردن وای كردووە كە هەر قايمقام و بەڕێوەبەرێكی ناحيە مەجبوور 
جێگری  و  سەرۆك  بە  پەيوەندیكردن  هەوڵی  كارگێڕيەكەيەوە  رێچكەی  دەرەوەی  لە  وە  بەجيا  بێ 

سەرۆكی حكومەت و وەزيرەكان بكات و فشاری الوەكی بەكار بێنێ بۆ ئەوەی لە تەرخانكردنی بودجە 

و دەسەاڵتەكاندا بێبەش نەبێ. ئيمڕۆ جياوازيەكی زۆر لەنێوان توانا دارايی و ئيمتيازەكانی قەزايەكان 

لە هی  بەردەستی قەزايەكی وەك مێرگەسۆر زۆر مەزنترە  و بودجەی  دارايی  توانای  نموونه،  بۆ  هەيە. 

زۆنی  و  چەتر  ژێر  لە  بگرە  و  پارێزگادانە  يەك  سنووری  لە  هەرسێكيان  كە  خەبات  وەيان  شەقالوە 

و ميالكی  بودجە  لە  زۆر هەن  پارێزگايەكانيشدا، جياوازی  نێو  لە  هەمان حيزبی دەسەاڵتداريشدانە. 
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فەرمانبەران. لە بەڕێوەبەرايەتی گشتی شارەوانی هەولێر كە خاوەنی 60 شاروەانی لە قەزا و ناحيەكانه 

و بودجەكەی 162 مليار دينارە كەچی هاوتايەكەی لە سلێمانی كە 62 شارەوانی هەيە بوجەكەی لە 

زياترە.  دينار  مليار   300

بوونە  سەربەخۆتر  هەميشە  پايتەخت  لە  دوور  پارێزگارەكانی  و  شارەكان  لە  دوور  قايمقامەكانی 

ئاسۆيی  هەماهەنگی  ئاستی  لەوانەدا،  وەردراوە.  كاروبارەكانيان  لە  دەست  كەمتر  و  نزيكتر  لەوانی 

نێوان بەڕێوەبەر و بەڕێوەبەرە گشتيەكانيش )بۆ نموونە لە شاری دهۆك( زۆر زياترە لەوانی پايتەخت. 

دەگاتە  دەستيان  قەدبڕيی  بە  هەولێرن  لە  كە  هاواڵتيانيش  و  فەرمانبەر  ديكەوە،  ديوەكەی  بە 

وەزارەتەكان، پەنا كەمتر بۆ بەڕێوەبەرايەتيە گشتيە تايبەتمەندەكانی ئاستی پارێزگا دەبەن. هاوكات لە 

وەزارەتەكانيشەوه كولتووری واستە و الوازيەكانی ناو سيستەمی بەڕێوەبردن ديسانەوە هاندەر بوونە 

بۆ ئەو قەدبڕيانە بنكۆڵكردنی بەرێوەبەرەكانی ئاستی پارێزگاكان. بۆيە، چارەسەر ئەوەيە كە گرنگی بە 

كواڵيتی خزمەتەكان بدرێ و رۆڵی قايمقام وەك هی پارێزگار ببێتە رابەرايەتی و پاراستنی سەقامگيری و 

ئەنجومەنەكان. و  سەرووتر  حكومەتی  پالنەكانی  جێبەجێكردنی  لە  دڵنيابوون 

پارێزگا و قەزا و ناحيەكان رێچكەی پڕۆسەكان بە هيچ پێوەرێك  ديارە كە پەيكەری كارگێڕی و دارايی 

بۆ  نەكراون  ئامادە  پارێزگا  ئاستی  دامەزراوەكانی  لە  كام  هيچ  نين.  گونجاو  ئامانجەكان  بەديهێنانی  بۆ 
وەرگرتنەوە و بەكارهێنانی دەسەاڵتە شۆركراوەكان بەو ئاستەی كە بتوانن سيستەمێكی المەركەزی 

نوێوه  لە  سەر  رێكخستنەوەیەكی  و  بيركردنەوە  به  پێويستە  ديكە،  واتايەكی  بە  بێخن.  بەگەڕ  كارا 

حكومەتەكانی خۆجێی ئامادە بكرێن و بە راديكاليانە پەيكەری كارگێڕی و ميكانيزم و شێوازی كاراكردنی 
پڕۆسەی بڕياردان و ئاستی سەربەخۆ كردنی دەسەاڵتی دارايی دابڕێژرێتەوه بۆ ئەوەی بتوانن پێشوازی 
لە سيستەمێكی المەركەزی كارا بكەن. ئەو ئامادەسازی و ريفۆرمە راديكاليانەی لێردا پێشنياز كراون 

بە كاری فرياكەوتن ئەژمار دەكرێن نەك بژاردەی شێنەيی.

لە  كە  حوكمڕانيەی  و  كارگێڕی  سيستەمە  ئەو  گەشەكردنی  كە  دەخات  دەری  واقيع  شيكردنەوەی 

پارێزگاوە هەتا ئاستی دێهاتەكان بەكارە ئەوەندە ناڕێك بووە كە دەستكاريكردنی توێكڵەكەی و پينەكردنی 

كەلێنەكانی دەردی سيستەم تيمار ناكات. دەكرێ لەو نێوەدا مۆدێلی جياواز رەچاو بكرێ و لە كۆتاييدا 

مۆدێلێكی خۆماڵی بە رەچاوكردنی مێژوو و كولتوور و عورف و ياساكانی هەرێم دابمەزرێندرێ.
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بەشی چوارەم:  المەركەزيەت بە دروومانێكی خۆماڵيی داڕێژتنەوەی حكومەتی خۆجێيی لە خوارەوە بەرەوسەر

مۆدێلی خۆماڵی يان بيانی
لە جيهانی دەرەكيدا، مۆدێلی سەركەوتوو زۆرن بۆ الساييكردنەوە، خۆ نزيكترينيان توركيا و ئێرانە كە 

ئەوان  هی  نيە  مەرج  بەاڵم  بوونە،  ئاشنا  لەگەڵياندا  هەرێم  قەزاكانی  و  پارێزگا  كارگێڕيەكانی  بەرپرسە 

بۆ هەرێم گونجاو بن. پێكهاتەی كۆمەاڵيەتی، مێژووی گەشەكردنی سيستەم، كولتووری بەڕێوەبردن، 
و جۆری كێشەكانی هەرێم زۆر جياوازن  بيركردنەوە  ئەقليەتی  و  و هاوكێشە سياسيەكان  ديناميەت 

لە هی هەموو واڵتێكی ديكەی نزيك و دوورەوە. لە هەرێمدا هەميشە پۆستەكانی پارێزگار و قايمقام و 

بەڕێوەبەری ناحيە هەبوونە و خەڵك دەيانناسێتەوە. ئەوانە سەرۆكی ئيداری سنوورەكانيان بوونە و 

بەرپرسيار بوونە لە جێبەجێكردنی ياسا و پێشكەشكردنی خزمەتگوزاريەكان و سەرپەرشتی پڕۆژەكانی 
ئاوەدانكردنەوەی شار. خۆ دەمێكە شارەوانيەكان لە هەرێمدا هەبوونە بەاڵم هيچ كاتێك بە شێوازی 

2000 و دامەزراندنی ئەنجومەنەكانيان  واڵتانی دەوروبەر نەبوونە، وە لە هەڵبژاردنەكانی دوای ساڵی 

شكستيان هێنا و شارەوانيەكان لە كۆتاييدا هەر لە اليەن وەزارەتی شارەوانيەوە بە مەركەزيانە بەرێوە 

شارەوانيەكان  هی  لە  كاتێكدا  هيچ  لە  و  نەكرايەوە  بچووك  پارێزگار  رۆڵی  لەوالشەوە  كەچی  بردران، 

جيانەكرانەوە. 

 لە واڵتانی دەوروبەردا، سەرۆكی شارەوانيەكان بە هەڵبژاردن دێنە سەر كار و دەسەاڵتی سەرتاسەريیان 

ئەمنی  رۆڵی   )Mayor, Major( پارێزگار  هەيە.  شار  سنووری  خزمەتگوزاريەكانی  پێشكەشكردنی  بۆ 

دەبينێ و لە اليەن حكومەتەوە دادەمەزرێندرێ. ئەو سيستەمە لەو واڵتانەدا دەمێكە ريشەی كێشاوە 

تێكەڵكێشراوەكانيان  چاودێریه  و  دارايی  و  كارگێڕی  ميكانيزمەكانی  بەدامەزراوەييكردنی  بەهۆی  و 

سەركەوتوو بوونە. بەاڵم ئەو مۆدێالنە هی ئەوە نين بە خێرايی و بەبێ رەچاوكردنی باردودۆخ و كولتوور 

ديزانێكی  بە  چارەسەريەكان  نەخشەڕێگای  پێويستە  بۆيە  بچێندرێن.  هەرێمدا  لە  خۆماڵی  مێژووی  و 

بێ.  سەردەميانە  و  ديموكرا�سی  پرينسيپی  بنەمای  لەسەر  مەرجێك  بە  بێ  اقيعبينانە  و و  خۆماڵيانە 
چارەسەری  دەبێ  كۆتاييدا  لە  بەاڵم  وەربگيردرێت،  سەركەوتووەكان  دەرەكيە  مۆدێله  لە  سوود  واتە 

خۆماڵی بۆ كێشەی خۆماڵی دابنرێ و بە دروومانێكی خۆماڵيی ئامادە بكرێ. بە واتايەكی ديكە، وا باشترە 

بگەڕێينەوە سەر ئەو بەردە بناخانەی دەمێكە لە كولتوور و مێژووی هەرێمدا چەسپيون و پەيكەرێكی 

بە  دەست  پێشنيازكراو  رێگاچارەی  وەك  لێرەدا  بۆيە،  بكەينەوە.  بونياد  لەسەر  مۆدێرنيان  تۆكمەتری 

بونيادنراوە. مۆدێلە خۆماڵيەكەوە گيراوە و سيستەمێكی نوێی حكومەتی خۆجێيی لەسەر 
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ئامادەكردنی ياسايەكان
بە  پێويستی  قووڵيەوە،  و  پانی  بە  پارێزگاكان،  سەرتاپای  بنەڕەتیانەی  گۆڕانكاريە  ئەو  كه  ديارە 

قۆناخ.  چەندين  بۆ  نەخشەرێگايەكەيە  دابەشكردنی 

لە ئايندەيەكی مامناوەنديدا دەكرێ زۆر لەو گۆڕانكاريانە تەنيا بە گۆڕینی رێنمايی ئەنجومەن 	 
پەرلەماندا دەكرێ  لە خولی داهاتووی  ياسايەك كە  بە گۆڕێينی چەند  بکرێن و هەندێكيان 

پارێزگاكان  بەڕێوەبردنی  بۆ   1969 ساڵی  ی   159 ياسای  سەروويانەوە  لە  بكرێتەوە،  هەموار 

املحافظات(.  إدارة  )قانون 

هەندێك لە گۆڕانكاريەكانی ديكە پێويستيان بە گۆڕينی ياسا كۆن و نوێيە ئاڵۆز و گشتگيرەكانە 	 

كە ماوەيەكی درێژتر دەخايەنێ چونكە پێويستی بە ديراسەتكردنی قووڵترە. رەنگە باشتريش 

خۆجێی  حكومەتی  هەماهەنگی  بەناوی  دەزگايەك  وەزيراندا  ئەنجومەنی  ئاستی  لە  ئەگەر  بێ 

و  ياساكان  هەماهەنگكردنی  بۆ  بێت  پێك  شارەزا  كۆمەڵێك  لە  و  دابنرێ  املحلي(  )الحكم 

بۆ  ياسادانان و جێبەجێكردن و دادوەريەكاندا و  نێوان دەسەاڵتەكانی  لە  جێبەجێكردنيان 

لوتكەوە.  حكومەتی  ئاستی  له  خۆجێييەكانيش  حكومەتە  كاروباری  بەدواداچوونی 

قەزا: كۆڵەگه بنەڕەتيەكەی حكومەتی خۆجێيی
پێويستە لەمەودوا قەزا )قايمقاميەت( وەك بەردە بناخە سەرەكيەكە بكرێتە يەكەی ئيداری سەربەخۆ 

و ببێتە بڕبڕە وەيان كۆڵەگەی سەرەكی حكومەتی خۆجێيی و تەواوی پەيكەری حكومەتی جێبەجێكار 

يەكەيەكی  قەزا  پێويسته  بكرێتەوە.  بونياد  لەسەر  حوكمڕانی  سيستەمی  دەسەاڵتەكانی  سەرجەم  و 

كارگێڕی و دارايی و ئەمنی سەربەخۆ بێ، و سەرجەم پێكهاتەكانی بەڕێوەبردنی سەرلەنوێ لە پەيكەرێكی 

ساكاردا دابڕێژرێنەوە، بەجۆرێك كە بڕيار و كارەبەجێگەياندن ئاسان بكات، بەاڵم چەندين ميكانيزمی 

بكات. راستە قەوارە  كاراتر  و  بەرپرسيارتر  و  بچێندرێ هەتا سيستەم شەفافتر  تێدا  كارای چاودێری 

و سنووری قەزايەكان جياوازن و گۆڕانكاری ديموگرافی زۆريان بەسەردا هاتووە. هەندێ قەزا هەن، 

وەك كۆيە و زاخۆ و سۆران، كە دانيشتوانيان زۆر چڕ بووە و لە قەزايەكی ئاسايی گەورەترن، كەچی 
قەزای ديكەی وەك ماوەت و سەيد سادق و دەربەنديخان و قەرەداخ زۆر بچووكن. دەكرێ سەرلەنوێ 

سنووری هەموويان بەپێی شێوازێک دياری بكرێتەوه. دەكرێ مەركەزی قەزايەكان دابەشكرێنە سەر 

چەند ناحەيەك و مەركەزی شارە گەورەكانی وەك هەولێر و سلێمانی و دهۆكيش دابەشكرێنە سەر 

دوو يان �شێ قەزا و چەند ناحيەيەك بۆ ئەوەی سنوورەكانيان بۆ مەبەستی خزمەتگوزاری دياری بكرێت 

و ئەركی كاربەجێگەياندن تێياندا ئاسانتر بێ، با لە رووی ئەمنيشەوە بە تێكهەڵكێشراوی بمێننەوە. 
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بەڕێوەبەرايەتيەكانی ئاستی قەزا
دەكرێ لە قەزايەكدا تەنيا چەند بەڕێوەبەرايەتيەك )10 هەتا 12( هەبن كە هەريەكەيان كۆكەرەوەی 

دەسەاڵتی  بەڕێوەبەرايەتيانە  ئەو  بن.  لێكنزيك  هاوشێوەی  و  هاوپيشە  هۆبەی  و  بەش  كۆمەڵێك 

و  دێهاتەكاندا هەبێ. بەش  و  و گوند  ناحيە  و  دارايی سەربەخۆیان بەسەر سەرتاپای قەزا  و  كارگێڕی 

هۆبەكانی ناو هەر بەڕێوەبەرايەتيەك لە بواری پسپۆڕیە پيشەييەكانيانەوە هەميشە پەيوەست دەبن 

بە پەيڕەويكردنی بە ستراتيژ و پالن و رێنمايی وەزارەته جياوازەكانەوە، بەاڵم لە رووی كارگێڕی و دارايی 

پاداشت و سزادانەوە  و  بڕيارەكان  كاربەجێگەياندن و جێبەجێكردنی  و رۆژانە و فشاری  و چاودێری 

لە ژێر دەسەاڵتی بەڕێوەبەرە لۆكاڵيەكانی قەزايەكان دەبن. هاوكات، هەماهەنگی ئاسۆيی نێوانيان كارا 

دەكرێ تاوەكو بۆ وەرگرتنی رەزامەندی بۆ بەجێگەياندنی هاواڵتيان پێويستيان بە گەڕانەوە بۆ قايمقام 

و پارێزگار و وەزارەتەكان نەبێ. بۆ نموونه: 

خزمەتگوزاريە 	  هۆبە  و  بەش  كۆمەڵێك  دێهاتەكان(  و  شارەوانی  )بەڕێوەبەريەتی  دەكرێ 

ئاوەدانكردنەوە،  پەيوەنديدارەكان لەژێر يەك چەتردا كۆبكاتەوه، لەوانە: پالنی نيشتەجێ و 

هۆبەی تۆماركردنی خانووبەرە )تاپۆ(، ئاو، ئاوەڕۆ، كارەبا، خاوێنكردنەوە و خاشاك البردن، 

چاككردنيان،  و  دێهاتەكان  و  شار  پردەكانی  و  رێگا  كەلەپوور،  و  ئاسەوار  باخچەكان، 

پۆلي�سی  و  هاتوچۆ  هێماكانی  گەياندن،  و  پۆستە  تاك�سی(،  و  )پاس  ناوشار  گواستنەوەی 

چيتر  كەمبكرێتەوە.  بەفيڕۆدان  خەرجی  و  هەماهەنگی  كێشەی  كۆمەڵێ  بەوە  تەجاوز. 

شەقامەكان بۆ جاری سێيەم و چوارەم بە هۆی بێ پالنی و لێكدابڕانی بەڕێوەبەرايەتيەكانەوە 

هەڵنەكەندرێنەوە. ديارە لە ئێستادا نەك تەنيا ئەو كۆمەڵە بەش و هۆبە و بەڕێوەبەرايەتيانە 

و  قەزا  شارەوانی  و  شارەوانيەكانن  دەسەاڵتی  دەرەوەی  لە  زۆربەيان  بەڵكو  لێكدابڕاون، 
دوو  لە  زياتر  ئەوەی  جياتی  لە  ئيتر  لێكدابڕاون.  خۆياندا  لەنێوان  ئاسۆيی  بە  ناحيەكانيش 

سەد شارەوانی پەرتەوازە كە لە اليەن بەڕێوەبەرە گشتيەكانی ناو مەركەزی پارێزگاكان بەڕێوە 

و  ناحە  سەرجەم  لە  و  هەبن  قەزايەكان  ژمارەی  بەپێی  شارەوانيەك  چەند  تەنيا  دەبرێن، 

بن.  سەربەخۆ  نيمچە  دواييش  ئەوانەی  هی  مەرجێ  بە  بن،  بەرپرسيار  دێهاتەكان 

بۆ 	  دابنرێ  مرۆڤايەتيەكان(  )كاروبارە  بۆ  بەڕێوەبەرايەتيەك  دەكرێ  شێوە،  هەمان  بە 

كاروبارە  الوان،  رۆشنبيری،  لەبواری  هۆبە  و  بەش  چەندين  چاالكيەكانی  كۆكردنەوەی 
ئاينيەكان و ئەوقاف، كاروباری كۆمەاڵيەتی، شەهيدان و ئەنفالكراوان، خانمان، چاودێری 

چاپكردن.  و  راگەياندن  كرێكاران،  دەستەبەركردنی  كەمئەندامان،  چاودێری  تايبەت، 

ئاڵوگۆڕی ئەزموون و بەكارهێنانی بودجەكان كاراتر  ديسانەوە كاری هەماهەنگی نێوانيان و 

دەبێ. ئاسانتر  و 

سامانە 	  و  )ژينگە  بەڕێوەبەرايەتی  لە  هۆبە  و  بەش  كۆمەڵێك  دەكرێ  ديكە،  نموونەيەكی 
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و  دارستان  ژينگە،  چاككردنی  و  پاراستن  لەوانە:  كۆبكرێنەوە،  نيشتيمانيەكان(  و  سروشتی 

پۆلي�سی  وە  تەندروستی  و  سەالمەتی  مين،  كاروباری  ئاو،  سەرچاوەكانی  كەشنا�سی،  پاوان، 

دارستان.  و  ژينگە  )پاسەوانی( 

بەڕێوەبەرايەتی 	  دانە  يەك  لە  قەزايەك  ئاستی  تەندروستی  بەڕێوەبەرايەتيەكانی  دەكرێ 

)تەندروستی قەزا( كۆبكرێنەوە و ئەويش بەرپرسيار بێ لە كاروباری سەرجەم نەخۆشخانە و 

قەزايەكە.  ئاستی  تەندروستی  ستراتيژیی  تەواوی  و  نۆرينگەكان  و  پسپۆڕی  سەنتەرەكانی 

و 	  پەيمانگا  و  قوتابخانە  گشت  كاروباری  خوێندن(  و  )پەروەردە  بەڕێوەبەڕايەتی  دەكرێ 
باشتر  و  پۆڵە�سی  يەكخستنی  بۆ  ئەويش  بگرێ،  لەخۆ  قەزايەكە  سنووری  زانكۆيەكانی 

بشتگيری كردنيان. راستە لە ئێستادا زانكۆيەكان وەك رێكخراوی سيادی مامەڵەيان لەگەڵدا 

دەكرێ و سەرۆكەكانيان بە پلەی تايبەت دامەزرێندراون، بەاڵم ئەو جياكاريە رێگرە لە كارايی 

خزمەتگوزاریی و پشتگيريكردنی زانكۆ. بێگومان زانكۆ وەك هەموو دامەزراوەيەكی ناو پارێزگا 

ديكە  كاری  كۆمەڵێكی  و  پاسەوانی  و  وخزمەتگوزاری  وەبەرهێنان  به  پێويستی  قەزايەكان  و 

هەيە كە جياوازی لەگەڵ ئەوانی ديكەدا نيە. خۆ دەكرێ سەرۆكی زانكۆ پێگەيەكی تايبەتی پێ 

بدرێت و بكرێتە ئەندامێكی هەميشەيی لە ئەنجومەنی قەزا و بەو جۆرە كێشەی دەسەاڵت 

و كاريگەری نامێنێ، بەاڵم ناكرێ زانكۆ لە سەرووی قەزايەكەوە بێ كە دانيشتوانەكەی مافی 

هەيە.  دامەزراوەكەيان  خزمەتەكانی  كواڵيتی  چاودێری  و  پشتگيری 

ئيتر پێويستە ئەو بەڕێوەبەرايەتيانە لە ژێر سەرپەرشتی و رابەرايەتی قايمقامدا بن، بە تايبەتی لە بواری 

دارايی،  كارگێڕی،  كارێكی  هيچ  بۆ  بەاڵم  لوتكەيی.  وەبەرهێنانی  و  ستراتيژی  ئاراستەی  و  بودجە  پالنی 

هونەری وەيان پيشەيی رۆژانە پێويستيان بە گەڕانەوە بۆ الی قايمقام نەبێ. واتە قايمقام وەك رابەرێك 

بە  پێويستی  واژوويەك  جۆرە  هيچ  بۆ  هاواڵتيەك  هيچ  و  نەبينێ  بەڕێوەبردن  لە  راستەوخۆ  رۆڵی  هيچ 

سەردانی قايمقام نەبێ. قايمقاميش وەك سەرۆكی هەموو دامەزراوەكانی قەزا، پێويستە بەپێی ياسا 

و  كاری ستراتيژی  بۆ  تەنيا  و  بێ  لەبەردەستدا  رابەريكردنی حكومەتی خۆجێيی  هەموو دەسەاڵتەكانی 

دەسەاڵتی  قايمقام  پێويستە  ئەگينا  پارێزگا،  ئەنجومەنی  و  پارێزگار  بۆ  بگەڕێتەوە  گرنگ  و  گشتگير 

و  ناحيە  و  قەزا  دامودەزگاكانی  و  بەڕێوەبەرايەتی  سەرجەم  كاری  ئاراستەی  و  بودجە  پالنی  بەسەر 

هەبێ.  دێهاتەكاندا 

بەڕێوەبەرەكان  پێويسته  دەسەاڵتەكان،  ئاشكرای  و  روون  جياكردنەوەی  لەگەل  ديكە  بەواتايەكی 

ئامادە بكرێن كە نەك تەنيا دەسەاڵتەكان بەڵكو بەرپرسيارێتيەكانيش لە ئەستۆ بگرن و بە كۆمەڵێك 

ميكانيزمی چاودێری تۆكمەوە كە لە اليەن وەزارەت و ئەنجومەنی قەزا و ئەنجومەنی پارێزگاوە پشكنين و 

بەدواداچوون و هەڵسەنگاندنی كارگێڕی و دارايی و هونەريان لەسەر دابنرێ. بەوە رێگە لە خۆشاردنەوە 

بۆ  نەكەن  سەرووتر  فەرمانی  داوای  بەڕێوەبەرەكان  چيتر  و  بگيردرێ  بڕياردان  و  بەرپرسيارێتی  لە 

بەكارهێنانی دەسەاڵتێك كە بەپێی ياسا و رێنمايی روونەوە خراوەتە بەردەست خۆيان. 
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ناحيەكان، وەك لق و ئاوێنەی قەزايەكان
و  لق  وەك  هۆبەكان  و  بەش  ناحيەكانيشدا  لە  پێويستە  قەزايەكان،  بەڕێوەبردنی  شێوەی  بەهەمان 

ئاوێنەی بەڕێوەبەرايەتيەكانی قەزا بن و دەسەاڵتی جێبەجێكردن و بەرپرسيارێتيان بۆ دابەزێندرێ و 

بكرێ.  بەهێز  لەگەڵدا  ستونيان  هەماهەنگی 

زياتر  و  بدرێت  پێ  سەربەخۆيی  بەرز  ئاستێكی  تا  پێويستە  ديسانەوە  ناحيەيە،  بەڕێوەبەری  هەرچی 

رۆڵی رابەری ناحيەكە ببينێ و كەمتر خەريكی كاری بەڕێوەبردن و كارگێڕی بێ. واتا ببێتە پاڵپشتێك بۆ 

بەردەستی.  هۆبەكانی  و  بەش  و  بەڕێوەبەرايەتی  كاراكردنی 

لەو ميانەدا پێويستە لە ئاستی حكومەتی ناوەنددا پالن و بودجەی تايبەت بە گەشەپێدانی دێهاتەكان 

هاندەرێك  ببنە  و  بكرێنەوە  ئاوەدان  پێدانێكی مەدروسەوە  و گەشە  ديزاين  بە  تاوەكو  بكرێ  تەرخان 

بۆ هيجرەی پێچەوانە لە شارەوە بۆ دێهاتەكان. خۆ دەكرێ لە گوندەكاندا ئەنجومەنی لۆكاڵی دروست 

و  گوندەكان  سەقامگيركردنی  لە  رۆڵ  ئەوانە  و  بێت  پێك  بيرمەندەكانيان  و  سپی  ريش  لە  كە  بكرێ 

پاراستنی ئاشتەوايی و ژينگە و پڕۆژەكانی گەشەپێدان ببينن و لە ناحيە و قەزا و پارێزگاكاندا لۆبی بۆ 

بكەن.  گوندەكانيان 

جێبەجێ  پەنجەرەوە  يەك  لە  ناحيەكاندا  ئاستی  لە  هاواڵتيەك  هەموو  كاری  پێويستە  پێيە،  بەو 

ئەو  سەرووتر.  بۆ  سەركەوتن  بەبێ  ببن  تەواو  ناحيەدا  ئاستی  لە  مامەڵەكانيان  سەرجەم  و  بكرێ 

اليەن  لە  هەر  نوسراوەكان  هەبێ،  سەرووتر  هەماهەنگی  و  بەرزكردنەوە  بە  پێويستيان  مامەاڵنەی 

بكات  سەرەوخوار  دامەزراوەكان  ناوەكيەكانی  ميكانيزمە  و  رێچكە  رێگەی  لە  بەڕێوەبەڕايەتيەكانەوە 
دەكرێ  نموونە،  بۆ  بكەوێ.  بەدوايان  بكرێ  مەجبوور  هاواڵتی  ئەوەی  بەبێ  بكرێن  كارا  ئەوانە  و 

ببێتەوە،  يەكال  پەيوەنديدارەكانی  كارە  سەرجەم  شارەوانيدا  بەڕێوەبەرايەتی  يەك  لە  وەبەرهێنەرێك 
وەيان هاواڵتيەك لە يەك پەنجەرەدا تێچووی ئاو و كارەبا و باج و رسوماتەكانی بدات. واتە لە هەموو 

بەبێ  بدرێ  قەزاكان  بەڕێوەبەرايەتيەكانی  ئاستی  لە  دەبێ  يەكالييكەرەوە  بڕيارێكی  هەموو  حاڵەتێكدا 

ئەوەی هيچ هاواڵتيەك بۆ بەدواداچوونی مامەڵەكانی پێويستی بە سەردانی پارێزگا وەيان وەزارەتێك لە 

وەزارەتەكان هەبێ. خۆ ئەگەر هاتوچۆی پۆستە و بە ئەليكترۆنيكردنی سيستەم بە خێرايی هاتە ئاراوە، 

ئەوا هيچ پاساوێك نامێنێ كە هاواڵتيان لە ئاستی قەزايەكانيشدا خۆيان بەدوای مامەڵەكانيان بكەون. 

رووی  لە  دەبێ  قەزا  بەرێوەبەرەكانی  سەربەخۆكردنی  و  رێكخستنەوە  جۆرە  ئەو  سەرخستنی  ديارە 

بەجۆرێك  دەبێ  حكومەت  داراييەكانی  رێنماييە  سەرجەم  گۆڕينی  بە  پێويستی  داراييەوە.  دەسەاڵتی 

بودجە  پەسەندكراو،  دارايی  پالنی  بەپێی  قەزا  ئاستی  هۆبەيەكی  و  بەش  و  بەڕێوەبەرايەتی  هەر  كە 

بگات.  پێ  خۆيدا  لەكاتوساتی  و  رێكی  بە  تەرخانكراوەكانيان 

رەنگە لە ئێستادا نەتواندرێت سەرجەم دەسەاڵتەکان بە خێرايی و يەكجارەكی بۆ پارێزگا و قەزايەكان 

دامەزراوەكانيان  و  خۆيان  چونکە  بكرێت  سەربەخۆ  خێرايی  بە  بەڕێوەبەرەكان  و  بکرێتەوە  شۆڕ 
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و  بەرنامە  بەپێی  دەكرێ  ئەوەش  لەگەڵ  هەيە.  تواناكانيان  بەرزكردنەوەی  و  راهێنان  بە  پێويستيان 

داببەزێندرێن.  دەسەاڵتەكان  وەزارەت  بە  وەزارەت  و  هەنگاو  بە  هەنگاو  نەخشەرێگايەك، 

پێويستە هاوتەريبی لەگەڵ گۆڕينی سيستەم توانای پيشەيی و رابەرايەتی بەڕێوەبەرەكان و بەرپرسەكانی 

بە  بەڕێوەبەرەكان  و  ناحيە  بەڕێوەبەری  و  قايمقام  كاركردنی  رێبەری  پێويستە  بكرێتەوە.  بەرز  ديكە 

وردەكاريەوە دابڕێژرێت و وەك پێڕەوێك سەرجەميان پێوەی پابەند بن. 

دەستكەوتەكانی ديكەی مۆدێلی المەركەزيەتی پێشنيازكراو
بەپێی ئەو رێكخستنەوەيە، كۆمەڵێك دەستكەوت لە يەك كاتدا بۆ هەرێم دێتە كايەوە:

كەمكردنەوەی رۆتين و داهێنانی پڕۆسەی يەك پەنجەرە. 	 

گێڕانەوەی هەيبەت بۆ قايمقام و بەڕێوەبەری ناحيە و تەواوی حكومەت و دروست كردنەوەی 	 

متمانەی نوان حكومەت و هاواڵتی.

كاراكردنی 	  و  بەرپرسيارێتيەكان  و  دەسەاڵت  دابەزاندنی  رێگەی  لە  گەندەڵيی  كەمكردنەوەی 

سيستەمی چاودێريی. وەك پێشتر باسكرا، بەڵگەنەويستە كە چاودێريكردن و لێپرسينەوە و 

سزادانی  و  لێپرسينەوە  و  چاودێريكردن  لە  ئاسانترە  زۆر  قەزا  ئاستی  بەڕێوەبەرێكی  سزادانی 

حيزبێكی  لە  بن  سەركردە  ئەندامانی  رەنگە  كە  تايبەتێك  پلە  وەيان  پارێزگارێك  وەزيرێك، 

ئۆپۆزيسيۆن.  وەيان  دەسەاڵتدار 

وەزارەتەكان. 	  فەرمانبەرانی  دابەشكردنەوەی  و  لوتكە  هەاڵوسانی  كێشەی  چارەسەكردنی 

و  خەڵك  چونكە  هەاڵوساون  فەرمانبەر  بە  پارێزگاكان  و  وەزارەتەكان  زۆربەی  ئێستادا  لە 

فەرمانبەرانی حكومەت مەجبور كراون روو لەوێ بكەن. بەاڵم بەپێی ئەو پالنە، لەو كاتەی كە 

حكومەتی لوتكە بچووك دەكرێتەوە پۆستی گونجاو بۆ فەرمانبەران لە حكومەتە خۆجێييەكان 
زياتر دەبن. خەڵك و فەرمانبەران دەبێ روو لە قەزايەكان بكەن. بەوە ئەرك و بارگراناييەكە 

بە يەكەی  ناحيەكان. هەڵبەتە پێويستە يەكە  پايتەخت الدەچێ و دەكەوێتە قەزا و  لەسەر 

فەرمانبەرەكانيان  ئامانجەكانيان  بەپێی  و  هەڵسەنگێندرێنەوە  قواڵييەوە  بە  فەرمانگەكان 

بكرێنەوە.  دابەش 

جۆرە 	  ئەو  ژيان.  كواڵيتی  باشتركردنی  هۆی  بە  دێهاتەكان  و  شارۆچكە  ئاودانكردنەوەی 

وا  كارێكی  بەڕێوەبەرايەتيەكان  كاراكردنی  و  شارەكان  ئەزموونی  و  فەرمانبەران  گواستنەوەی 

دەكات كە وەبەرهێنانی زياتر بچێتە قەزا و ناحيەكان، جولەی بازاڕ و هاتوچۆی دانيشتوان بە 

دەبێتەوە.  گەورەكان  شارە  عەوداڵی  كەمتر  خەڵك  و  دەبێتەوە  جاران  پێچەوانەی 



19

بەشی چوارەم:  المەركەزيەت بە دروومانێكی خۆماڵيی داڕێژتنەوەی حكومەتی خۆجێيی لە خوارەوە بەرەوسەر

ئەنجومەنی قەزا: تاكە ئەنجومەنی هەڵبژێردراو 
و  خۆجێی  حكومەتی  بناخەی  بەردی  دەبنە  پێشنيازكراو،  مۆدێلی  بەپێی  قەزايەكان،  چۆن  هەروەك 

ئەنجومەنی  بدرێته هەڵبژاردنی  تايبەت  پێويستە گرنگی  بەهەمان شێوە،  بگرە سيستەمی حوكمڕانی. 

بۆ  بنەما  ببێتە  و  چاودێريكردن  و  رێسادانان  دەسەاڵتی  سەرچاوەی  ببێتە  ئەويش  هەر  و  قەزايەكان 

بنەرەتەوە  لە   2009 ساڵی  ی   )3( ژمارە  ياسای  پێويستە  واتە  پارێزگاكانيش.  ئەنجومەنی  پێكهێنانی 

نەكرێت.  پارێزگاكان  و  قەزا  و  ناحيە  ئەنجومەنی  هەڵبژاردنەكانی  لە  كام  هيچ  بە  كار  و  هەڵوەشێتەوە 

ئەندامانی.  نيوەی  بۆ  ئەويش  بدرێت،  ئەنجام  قەزا  ئەنجومەنی  بۆ  يەك هەڵبژاردن  تەنيا  لەجياتيان، 

ئەنجومەنی  واتە،  هاتووە.  خوارەوەدا  لە  وەك  بێ  بانگهێشكردن  و  دامەزراندن  بە  ديكەی  نيوەكەی 

ژمارەی  و  دانيشتوان  ژمارەی  گوێرەی  به  كە  بكرێ،  دروست  ئەمينداران  بۆردێكی  شێوازی  بە  قەزا 

ناحيەكان لە 15 تا 17 ئەندام پێك بێت. لەوانە 7 هەتا 9 ئەندامی هەڵبژێردراو لە ئاستی ناحيەكان و 

چوار پۆستهەڵگری جێبەجێكار و 3 تا 5 لە خەڵكانی بانگهێشكراو لە نێو رێزلێگيراوانی بيرمەند و خاوەن 

ئەزموونی شار بێت. مەرجە كە لە هەموو كاتێكدا ژمارەی ئەندامانی هەڵبژێردراو لەوانی ديكە زياتر بن.

هەڵبژێردراوانی ناحيەكان. ( 1

قەزا  بە  ناحيەيەكی سەر  لە هەر  و  ناحيە  لە سنووری  بێ  بريتی  بازنەی هەڵبژاردن  پێويستە 

كەسێك لەنێو چەندين كانديدانی سنووری ئەو ناحيەيە هەڵبژێردرێت. بەوە هيچ ناحيەيەك 

نامێنێ كە نوێنەری لە ئەنجومەنی قەزادا نەبێ. مەركەزی قەزاش بەپێی ژمارەی دانيشتوانيان 

دابەشكرێتە سەر دوو يان �شێ ناحيه و سنوورەكانيان جيابكرێتەوه. 

پێويستە مەرج بۆ خۆ كانديدكردن دابنرێ، تاوەكو زۆرترين خەڵكی لێهاتوو و شارەزا و خاوەن 

ئەزموون بێنە ناو ئەنجومەنەكانەوە، چونكە هەر ئەوانە سەرپەرشتی رابەرەكانی شار دەكەن 

و خۆشيان رێبەر و رێنمايی و ستراتيژ و پالن بۆ ئەنجومەن دادەڕێژن و چاودێری و پشكنين 

بە  هەڵبژاردن  رەنگە  دەكەن.  كاربەجێگەياندنەكان  و  خزمەتگوزاری  بۆ  هەڵسەنگاندن  و 

ليستی داخراو باشتر بێ تاوەكو خەڵكی دەسەاڵتدار و خاوەن ئەزموونی حيزبەكان بخرێنە ناو 

ليستەكانەوە و بهێندرێنە مەيدانی كێبڕكێ بەبێ تر�سی هەڵمەتی پۆپۆليستی. 

ئەنجومەنی  سكرتێری(  و  جێگر  و  )سەرۆك  سەرۆكايەتی  هەڵبژێردراوەكاندا  كانديده  نێو  لە 

ئەنجومەنی  پێكهێنانی  لە  ميحوەريی  رۆڵێكی  قەزا  ئەنجومەنی  دواتر  بكرێن.  دياری  قەزا 

پارێزگا و دامەزراندنی بەڕێوەبەری ناحيە و قايمقام و پارێزگارەكان دەبينن )وردەكاريەكان لە 

خوارەوەن(. 

تەنيا سەرۆك و جێگری سەرۆك و  ئەندامانی ئەنجومەنی قەزا،  نێو  لە  باشترە(  )وا  دەكرێ 

سكرتێری ئەنجومەن خۆيان بە تەواوی بۆ كاروبارەكان تەرخان بكەن و ئەوانی ديكە هەفتەی 

دوو تا �سێ رۆژ )پارتايم( خۆيان تەرخان بكەن و بەو رێژەيەش مووچەيان بۆ دابين بكرێ، بەبێ 
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دەوڵەتسازی نەخشەڕێگايەك بۆ سەروەركردنی ياسا و بەدامەزراوەييكردن لە هەرێمی كوردستان

ئەوەی هيچ كاميان ئيمتيازاتی پلە تايبەتيان پێ بدرێت. كاری نوێنەران زياتر بۆ بينينی هاواڵتيانی 

ناحيەكانيان بێ لەگەڵ بەشداریكردن لە هەندێ لێژنە و كۆبوونەوەكانی ئەنجومەن لە كاتی 

بڕياردان. 

نوێنەری جێبەجێكارەكانی قەزا( 2

بڕيار  خزمەتگوزاريەكانن،  پێشكەشكردنی  بەرەكانی  لە  كە  قەزا  ئاستی  بااڵكانی  پۆستهەڵگرە 

بن  ئەندام  ئەنجومەنەكان  لە  لەوانە  بژاردەيەك  پێويستە  ئاگاداری كێشەكانن،  و  بەدەستن 

بزانن.  ئەنجومەن  بڕيارەكانی  شەريكی  و  خاوەن  بە  خۆيان  تاوەكو  هەبێ  دەنگدانيان  مافی  و 

لەوانە، قايمقام و بەڕێوەبەری شارەوانی ئەندامێكی جێگير بن و يەكدوو بەڕێوەبەری ناحيە و 

يەكدوو بەڕێوەبەری كارگێڕيی لەنێو بەڕێوەبەرەكانی ئاستی قەزا كە بە نۆرە و بە خولی لەگەڵ 

هاوتاكانيان جێگۆڕكێ بكەن. ئەو بەڕێوەبەرانە بەرپرسيارێتی جێبەجێكردنيان لە ئەستۆيە و 

ئەزموونەكانيان ديبەيت و  بەپێی  بۆيە دەتوانن  كێشەی هاوبەش و بۆچوونی خۆيان هەيە، 
رێنمايی و بڕيارەكان دەوڵەمەند بكەن. ديسانەوە، ئەوانەش مافی دەنگدانيان دەبێ. سەرۆكی 
زۆربەی  ديارە  ئەندامانە.  لەو  يەكێك  ببێتە  هەيبوو(  )ئەگەر  قەزايەكە  حكوميەكەی  زانكۆ 
زانکۆيەكان لە پارێزگا سەرەكيەكانی هەرێمدانە، بەاڵم كە پارێزگاكان دابەشكرانە سەر دوو يان 

�سێ قەزا، ئەوكاتە سەرۆك زانكۆ حكوميەكانيش دەبنە ئەندام لە ئەنجومەنی قەزايەكەيان. 

ئەندامە بانگهێشتكراوە خاوەن ئەزموون و رێزلێگيراوەكان ( 3

دونياديده  كەسێكی  چەند  دەكرێ  ئەنجومەن،  بەهێزكردنی  و  دەوڵەمەندكردن  زياتر  بۆ 

ئەندامە  دەكرێ  ئەنجومەن.  ئەندامی  بببنە  بكرێن  بانگهێشت  به  شار  رێزلێگيراوی  و 

هەڵبژێردراوەكان لە نێو خۆياندا بە ئەركی دەستنيشانكردن و بانگهێشكردن هەڵبستن و به 

بكەن. پەسەندی  دەنگ  كۆی  بە  وەيان  زۆرينە 

ئەوا ئەندامە بانگهێشتكراوانە خەڵكی خۆبەخش و خاوەن ئەزموونن كە لە بنەڕەتدا خەڵكی 

ناحيە و دێهاتەكانی سەر بە قەزايەكەن و خۆيان بە خاوەنی ناوچەكە دەزانن. لەنێوياندا خەڵكی 

بيزنيسمانی ناسراو و خانەنشينانی پلە تايبەتی وەك كۆنە وەزير و ديپلۆمات و خاوەن پيشەی 

ديكەی ناسراو كە لە هونەری رابەرايەتی شارەزان و بەهۆی تەمەن و پێگەيانەوە دەسەاڵتی 

هاوكات،  دەبێ.  بەڕێوەبەرەكاندا  و  قايمقام  بەسەر  چاودێریان  توانای  و  هەيە  مەعنەويان 

ئەوانە تۆڕی پەيوەنديەكانيان لە ئاستی حكومەت و بيزنسدا فراوانە و دەتوانن تواناكانيان 

بۆ خزمەتی شار و خێری خەڵكەكە بەكار بێنن. بێگومان هێز و قورسايی ئەوانە لەوەدايە كە 

خۆبەخشن و لەرووی داراييەوە پێويستيان بە مووچە نيه و بەرژەوەنديشيان لەوەدا نيە كە 
رێگە بە گەندەڵيی بدەن. ئەگەر هەر يەكێك لەو جۆرە ئەندامانە كێشەی دژەبەرژەوەندی لێ 

پەيدا بوو وەيان هەوڵی بەكارهێنانی ئەنجومەن بۆ خزمەتكردنی بەرژەوەندی تايبەتدا، ئەوا 
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متمانەی لێ دەسەنرێتەوە وەيان داوای دەست لەكار كێشانەوەی لێ دەكرێت. هەڵبەتە، ماوەی 
ئەندامێتی ئەوانە دەكرێ لە دوو ساڵ تێپەر نەكات و قابيلی نوێكردنەوە بێ بە زۆرينە يان كۆی 

دەنگ. لە ماوەی كاركردنيشيان تەنيا خەرجی هاتوچۆيان بۆ كاری ئەنجومەن بۆ دابين دەكرێ. 

سەرباری ئەو ئەندامە جێگيرانە، دەكرێ بەپێی پێويست راوێژكار و پسپۆڕان بانگێ�سی كۆبوونەوەكانی 

بۆ  وەيان  ئەزموونەكانيان  كردنی  دەوڵەمەند  بۆ  بكرێن  ئەنجومەن  بە  سەر  لێژنەكانی  و  ئەنجومەن 

لێژنەكانيان.  لە  بەشداریكردن 

دانانی قايمقام
لە ئێستادا دانان و الدانی قايمقام بە هيچ پێوەرێك بەپێی لۆژيك و ياسا نيە، وە لە دوای دامەزراندنيشيان 

پێگەيان لە نێو كۆمەڵگادا زۆر الواز كراوه. پێشتر كۆمەڵێك دەسەاڵت هەبوون بە بڕياری ژمارە )1630( 

لە دروستبوونی  رێگە  دەيانتوانی  درابوون كە  قايمقام  بە  الثورة(  قيادة  )مجلس  )1981( ی  ی ساڵی 

قەيران بگرن و ژيانی رۆژانەی خەڵك رێك بخەنەوە. بەپێی ئەو ياسا كۆنە قايمقام دەسەاڵتی دادوەريی 

دەسەاڵتەكانی  هەبوو.  سنووردار  ماوەيەكی  بۆ  كەتنكەری  بەندكردنی  توانای  كە  هەبوو،  )كەتن(ی 

ئاودێری،  كشتوكاڵ،  ژينگە،  )تەجاوز(،  شارەوانی  تەندروستی،  بە  بوون  پەيوەست  قايمقام  ديكەی 

چەندين بواری ديكە. بەاڵم دوای روخانی رژێم، ئيدارەی كاتيی عێراق )سەردەمی پۆڵ بريمەر( نزيكەی 

بەپێی پريسنيپی بەهاكانی ديموكراسيەتی مۆدێرن و  ياسا سڕيەوه. دواتر،  20 جۆرە  لە  180 ماددەی 

جياكردنەوەی دەسەاڵتەكانی دادوەری و جێبەجێكردن، بە بڕياری )ژمارە 79( ی دادگای فيدرالی ساڵی 

2005 دەسەاڵتەكانی دادوەری بە يەكجارەكی لە قايمقامەكان سەندرايەوە. ئێستا لە حاڵەتی شەكوادا 

دەبێ سەرۆكی يەكەی ئيداری )پارێزگار، قايمقام و بەڕێوەبەری ناحيە( بێنە بەردەم دادگا چونكە وەك 

اليەن )تەرەف( مامەڵەيان لەگەڵدا دەكرێت. ديارە دانيشتنەكانی دادگاش بە جارێك و دوو تەواو نابن، 

بۆيە ئەوە بووەتە بەربەست لەبەردەم سەكردە دەسەاڵتدارەكانی حكومەتی خۆجێيی و بووەتە هۆكارێكی 

سەرەكی بۆ ئەوەی بەربەستی شەرم لە نێوان هاواڵتيان و دەسەاڵتی ئيداری نەمێنێ. تەنانەت ئێستا 

قايمقام بە�سی )ياسايی(�سی لەبەردەستدا نيە بۆ ئەوەی لە هاتوچۆی دادگاكاندا پاڵپشت و نوێنەری بێ. 

ديارە زۆر لە قایمقامەكان دەيانەوێ ئەو دەسەاڵتانە بگێڕنەوە و لە ئاستی عێراقدا كۆمەڵێك پارێزگار 

و قايمقام مەزبەتەيان پێشكەش بە حكومەتی عێراق كردووە كە داوای گێڕانەوەی ئەو جۆرە ياسايە 

دەكەن ئەگينا ناتوانن ژيانی هاواڵتيان رێك بخەن. 

و  نيە  پێوە  خەڵكی  متمانەی  كە  ميكانيزمێكە  بەپێی  قايمقام  دانانی  ئێستا  ديكەشەوە،  ديوەكەی  بە 

حيزبی  پاڵپشتی  بە  پێويستی  تەنيا  بەڵكو  بێ،  خەڵك  فشاری  ملكەچی  نەكردووە  مەجبوور  قايمقامی 

خاوەنی  قەزا  ئاستی  دەنگدەری  خەڵكی  لەمەودوا  پێويستە  بۆيە  ناوخۆيە.  وەزارەتی  و  دەسەاڵتدار 

دەسەاڵتی دانان و الدانی قايمقام بن بەبێ گەڕانەوە بۆ دەسەاڵتی سەرووتر وەيان حكومەتی پايتەخت. 

خوارەوەدابمەزرێ:  شێوەيەی  �سێ  لەو  يەكێك  بە  قايمقام  دەكرێ 
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لەنێو ئەندامە هەڵبژێردراوەكانی ئەنجومەنی قەزادا يەكێكيان بۆ پۆستی قايمقام دەستنيشان (   

بكرێ، بەاڵم بەبێ رەچاوكردنی ئەوەی كە كاميان زۆرترین دەنگی دەنگدەرانی هێناوه، چونكە ئەوە 

كۆمەڵێك  پۆستە  جۆرە  ئەو  بۆ  كانديدەكان  گرنگە  رابەرايەتی.  توانای  و  لێهاتوويی  بۆ  نيە  پێوەر 

بەهرە  و  بڕوانامە  لەوانە مەسەلەی  ياسا و رێسا دياری بكرێن،  بە  تێدابێ كە  بنەڕەتیان  مەرجی 

هەڵبژێردراوەكانی  ئەندامە  لەنێو  قايمقام  ئەگەر  رابەرايەتی.  ئەزموونی  و  لێهاتوويی  و  توانا  و 

دەبێ  زياتر  مەعنەوی  دەسەاڵتی  و  خەڵك  نوێنەری  دەبێتە  خۆ�سی  هەر  ئەوكات  بێ،  ئەنجومەن 

ئەوجا دەكرێ:  دامەزرێندرابێ.  لە اليەن حكومەتەوە  ئەگەر  لەوەی 

o  و ناوەكی  ميكانيزمێكی  پێی  بە  قايمقام  دامەزراندنی  بابەتی  خۆی  هەر  قەزا  ئەنجومەنی 

بكاتەوە.  يەكاليی  ديموكراسيانە 

o  بە متمانە  لەوێ  تا  بكاتەوە  بەرز  پارێزگا  ئەنجومەنی  بۆ  دوان  يان  كانديدێك  ناوی  وەيان 

بدرێت. يەكێكيان 

دەكرێ بۆ الدانی قايمقامی هەڵبژێردراويش يەكێك لەو دوو رێچكە و ميكانيزمە پەيڕەو بكرێ. 

چاوپێكەوتن (    قەزا  ئەنجومەنی  ڤی،  �سی  پێشكەشكردنی  دوای  لە  و  رابگەيەندرێ  پۆستەكە 

دواتر  تا  هەڵبژێرێ  لێهاتوويی  بنەمای  لەسەر  يەكێكيان  نێوياندا  لە  و  بكات  كانديدەكان  لەگەڵ 

لە ئەنجومەنی پارێزگادا متمانەی پێ ببەخشرێ. بۆ الدانيش، ئەنجومەنی قەزا بۆی دەبێ داوای 

ببێتەوە. يەكال  لەوێ  تا  بكاتەوە  بەرز  پارێزگا  ئەنجومەنی  بۆ  متمانە  لێسەندنەوەی 

بەهەمان شێوازی ) ( پۆستەكە رابگەيەندرێ و لێژنەيەك بە سەرپەرشتی پارێزگار كانديدێك (   

بۆ  پەيوەنديدارەكە  قەزا  ئەنجومەنی  بەردەم  بيخاتە  و  بكات  دەستنيشان  پێشكەشكاران  لەنێو 

ئەنجومەنی  متمانەی  وەرگرتنی  بە  پێويست  حاڵەتەدا  لەو  پێبەخشين.  متمانە  و  پەسەندكردن 

پارێزگا ناكات چونكە كانديدەكە لە پارێزگارەوە دێت و تەنيا پێويستی بە متمانەی خەڵكی قەزايەكە 

دەبێ، هەر ئەنجومەنی قەزايەكەش بۆی هەيە متمانە لە قايمقام بستێنێتەوە و داوا لە پارێزگار 

بكات كە شوێنەكەی پڕ بكاتەوە. 

دەكرێ قايمقام تەنيا بۆ ماوەی چوار ساڵ دابمەزرێندرێ و مافی نوێكردنەوەی بۆ يەك جار هەبێ و 
بازاڕی  نێو  پێ بدرێ. دەكرێ دواتر بگەڕێنەوە  تايبەتەكانی  پلە  ئيمتيازاتی  و  لەماوەی كاركردنيدا ماف 
كار، بەاڵم به هەندێ ئيمتيازاتەوە كە بژێوی ژيانی مسۆگەر بكات بەمەرجێك حكومەت پابەند نەكرێ 

بەوەی لە پۆستدا بيهێلێتەوە. بەوە كێشەی قايمقامی موعەوەم و گواستنەوەيان نامێنێ. 
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دانانی بەڕێوەبەرەكانی قەزا و ناحيەكان
لە  و  دابمەزرێندرێن  كراوە  كێبڕكێی  ميكانيزمی  بەهەمان  ناحيەكانيش  بەڕێوەبەری  دانانی  دەكرێ 

ئەنجومەنی قەزادا متمانەیان پێ ببەخشرێت. لەو حاڵەتانەدا، دەكرێ لێژنەی هەڵسەنگاندنی �سی ڤی 

لێژنەيەكی ئەنجومەنی قەزا يان قايمقام وەيان  لێهاتوويی كانديدە پێشكەشكارەكان بە سەرپەرشتی  و 

تێپەڕ  ئەنجومەنی قەزاوە  لە  لێسەندنەوەی متمانە  و  پێدان  باشترە كە  بەاڵم  بدرێ،  ئەنجام  پارێزگار 

نەكات. 

دامەزراندنی بەڕێوەبەرەكانی ديكەی ئاستی قەزا )وەك شارەوانی و دێهاتەكان، پەروەردە، تەندروستی 

چەند  وەيان  قايمقام  كە  بێ  لێژنەيەك  رێگەی  لە  و  ڤی  �سی  ميكانيزمی  هەمان  بەپێی  دەكرێ  هتد(، 

ئەندامێكی ئەنجومەن سەرپەرشتی بكەن و دواتر كانديدە دەستنيشان كراوەكە لە اليەن ئەنجومەنەوە 

متمانەی پێ ببەخشرێ و ئەگەر پێويست بوو لێی بستێندرێتەوە. ئيتر دەسەاڵتی دامەزراندن و الدانی 

هيچ كام لەو بەڕێوەبەرانە له ئاستی ئەنجومەنی قەزا تێپەڕ نەكات و پێويستی بە رەزامەندی وەزارەتەكان 
فشاری  ژێر  بخرێنە  لێپرسينەوە  و  هەڵسەنگاندن  و  چاودێری  ميكانيزمی  كۆمەڵێك  بە  بەاڵم  نابێ، 

كاربەجێگەياندنەوە. 

 گرنگە كە مەسەلەی الدانی پۆستهەڵگرەكان )قايمقام و بەڕێوەبەرەكان( تەنيا بەهۆكاری پێشێلكردنی 
لێهاتوو  ياسا نەبێ، بەڵكو ئەگەر لە هەر كاتێكدا سەملێندرا كە پۆستهەڵگرەكە رابەر و بەڕێوەبەرێكی 
نەبوو وەيان لە كارەكانيدا سەركەوتوو نەبوو، ئەوا ميكانيزمی الدانی كارێكی زەحمەت نەبێ. بەوە فشاری 

كاربەجێگەياندن لەسەر قايمقام و پۆستهەڵگرەكان باشتر دروست دەبێ لەوەی كە ئێستا هەيە. 

ئەنجومەنی پارێزگا: بەبێ هەڵبژاردن
پێويستە ئەنجومەنی پارێزگا بە پێكهاتە و شێوازی هەڵبژاردنی بەجۆرێك بێ كە هەڵقواڵوی سەرجەم 

ناحيە و قەزايەكان بێ و نوێنەری راستەقينەيان بێ، بەاڵم بە هاوشێوەی ئەنجومەنی قەزا ئەنجومەنی 

خەڵكانی  و  جێبەجێكاران  ئامادەبوونی  بە  واتە  بێ،  ئەمينداران  بۆردی  شێوازی  بە  پارێزگاش 

بانگهێشكراوی رێزلێگيراو دەوڵەمەند بكرێ. دەكرێ بە كۆی گشتی ژمارەی ئەندامان بگاتە 25 تا 31 بە 

خوارەوە: شێوەی  بەو  بێ.  زياتر  ديكە  لەوانی  هەڵبژێردراوان  ژمارەی  مەرجێك 

ئەندامە هەڵبژێردراوەكان: سەرۆك و جێگری سەرۆكی ئەنجومەنی قەزايەكان( 1

و  هەڵبژێردراوانن  نێو  هەڵبژێردراوی  كە  قەزايەكان  ئەنجومەنی  سەرۆكی  جێگری  و  سەرۆك 
خۆيان تەرخانكردووە و مووچەشيان بۆ دابينكراوە دەبنە ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگا و لەوێ 
لە ئاستی پارێزگادا نوێنەرايەتی قەزا و ناحيەكانيان دەكەن. واتە پێويست بە هەڵبژاردنی نوێ 
نوێنەری  نامێنێ كە  ئەو ميكانيزمە هيچ قەزايەك  بەپێی  ناكات چونكە  پارێزگا  ئەنجومەنی  بۆ 

هەڵبژێردراوی لە ئاستی پارێزگادا نەبێ. لە نێو ئەو نوێنەرانەشدا، سەرۆك و جێگری سەرۆك 
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كارەكانی  سەرپەرشتی  بۆ  خۆيان  ئەوانە  و  هەڵدەبژێردرێن  پارێزگا  ئەنجومەنی  بۆ  سكرتێر  و 

ئەنجومەنی پارێزگا تەرخان دەكەن و شوێنەكانيشيان لە ئاستی ئەنجومەنی قەزادا بە خەڵكی 

ديكەی هەڵبژێردراو )يان يەدەگ( پڕ بكرێتەوە. ئەندامەكانی ديكە بەپێی بەرنامەيەكی هەفتانە 

لێژنەكان  لە كۆبوونەوە و چاالكيە گرنگەكانی  پارێزگا تەرخان دەكەن و  بۆ ئەنجومەنی  كات 

ئاستی پارێزگادا بەشداری دەكەن. 

نوێنەری ئەندامە جێبەجێكارەكان ( 2

پێويستە پارێزگار و جێگری پارێزگار ئەندامی هەميشەيی بن، وه دوو قايمقام و دوو بەڕێوەبەری 

لە  دەنگدەر  ئەندامی  ببنە  هاوتاكانيان  نوێنەری  وەك  خولی(  بەشێوەی  و  نۆرە  )بە  ناحيە 

ئەنجومەن. هەريەك لەوانە ديدگا و ئەزموونی جياواز دێننە نێو ئەنجومەنەوە.

ئەندامە خۆبەخشه بانگهێشتكراوەكان: خاوەن ئەزموون و رێزلێگيراوەكان ( 3

ئەنجومەنی قەزا، خەڵكی خۆبەخ�سی خاوەن  بانگهێشتكراوەكانی  بە هەمان شێوەی  ئەوانە 

و  وەزير  زۆربەيان  دەزانن.  خاوەنی  بە  خۆيان  و  پارێزگان  خەڵكی  بنەڕەتدا  لە  كە  ئەزموونن 
پەرلەمانتار و ديپلۆماتی پێشوو و خانەنشينن، يان لە پيشەی جۆراوجۆردا كادری پێشكەوتوو 

بوونە، وەيان بيزنسمانی ناودار بەمەرجێك بەرژەوەندیه تايبەتەكانيان لەگەڵ هی ئەنجومەن 

بەريەك نەكەون. ئەوانە تۆڕی پەيوەنديەكانيان لە ئاستی حكومەت و بيزنسدا فراوانە دەتوانن 

بۆ خزمەتی شار و خێری خەڵكەكە بەكاريان بێنن. 

ئەنجومەنی  هەردوو  بانگهێشكراوەكان(ی  و  )جێبەجێكار  هەڵنەبژێردراوەكان  ئەندامە  گرنگە  لێرەدا 

لە  ئەوان  هێنانی  چونكە  بێ،  هەڵبژێردراوەكان  ئەندامە  وەك  دەنگدانيان  مافی  قەزاكان  و  پارێزگا 

بنەڕەتەوە بۆ ئەوەيە كە قورسايی بدەنە ئەنجومەنەكان و خۆشيان هەست بە موڵكيەتی ئەنجومەن 

و بڕيارەكان بكەن. واتە هەندەی بێنێ كه بێنە پێشەوە وبەشداری لە بڕياردان بكەن لەجياتی ئەوەی 

تەنيا وەك راوێژكار مامەڵەيان لەگەڵدا بكرێ وەيان ‘پرسە خەسوانەيان’ پێ بكرێ. ئەنجومەنی پارێزگا 

له ئاستێكی بااڵتر و وەك مەرجەعێكی ئەنجومەنی قەزايەكان دەبێت و لە سەرووی ئەويشەوە تەنيا 

پەرلەمانی هەرێم دەسەاڵتی بڕياردانی لوتكەيی دەبێ. ئەنجومەنی پارێزگا و ئەنجومەنی قەزا دەسەاڵتی 
رێسادانان و دەركردنی رێنمايی تايبەت بە سنووری جوگرافيەكانيان و چاودێریكردن و بەدواداچوون 

و سەرپەرشتيكردنی پارێزگا و قەزاكانيان دەبێ، ئەويش لە دوای گونجاندنيان لەگەڵ ياسا و رێسا و 
و حكومەتەوە دەردەچن.  پەرلەمان  لە  رێنماييەكانی 
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هەڵبژاردنی پارێزگار
ناحيەيەكی  لە هەر  كه  ئەندامێكی هەڵبژێردراو  بێ. دەكرێ هەر  پارێزگار هەڵبژاردەی خەڵك  پێويستە 

ئەندامانی  اليەن  لە  و  بكات  كانديد  خۆی  هەڵبژێردرابێ  قەزاكان  ئەنجومەنی  بۆ  پارێزگاكە  بە  سەر 

ئەنجومەنی پارێزگا بە زۆرينەی دەنگ دابمەزرێندرێت وەيان الببرێت. پێويستە دەنگدانی ئەنجومەنی 

پارێزگا بۆ دانان و الدان كۆتايی و يەكالكەرەوە بێ و پێويست بە رەزامەندی سەرووتر )سەرۆكايەتی 

نەكات.  وەزيران(  ئەنجومەنی 

دەشكرێ پارێزگار به راستەوخۆيی لە اليەن دانيشتوانی سنووری پارێزگاكه هەڵبژێردرێ، بەاڵم ئەوە لە 

سيستەمی خۆماڵيدا كێشەی مەرجەعيەت دروست دەكات و باشترە بەو ميكانيزمە نەبێ. وە لەمەودوا 

پێويست بە پێدانی پۆستی وەكيل وەزيری ناوخۆ بۆ پارێزگار )و پۆستی بەڕێوەبەری گشتی بۆ قايمقام( 

ناكات.

پارێزگار دەسەاڵتی دانانی پالنی سەرتاسەری و پڕۆژەی ستراتيژی هەبێ و بەرپرسيار بێ لە بودجەكان. 

لە رووی كارگێڕيەوە قايمقام و بەڕێوەبەرەكانی سنووری پارێزگا وەك تيمێك هەماهەنگی لە كارەكانيان 

دامەزراندنی  شێوازی  بەپێی  بن.  ئەنجومەنەكانيان  چاودێری  ژێر  لە  يەكەيان  هەر  و  دەكەن 

قايمقامەكان، دەكرێ ئەو پەيوەنديیانە بە شێوازی جياوازتريش دابڕێژرێنەوە بەجۆرێك كە پارێزگار 

رۆڵێكی زاڵتری هەبێ و بكرێتە سەرپەرشتياری قايمقامەكان و بەڕێوەبەری ناحيەكان و مافی داواكردنی 

بەپێی  قەزايەكانەوە  ئەنجومەنی  اليەن  لە  كە  ئەوەشيان  پێويسته  هەبێ،  متمانەی  لێسەندنەوەی 

ميكانيزمێكی شەفاف ئەنجام بدرێ. لە بواری ئەمنيەوە، بێگومان پارێزگار، كە سەرۆكی لێژنەی ئەمنيە 

پێوەر  هەمان  بە  دەكرێ  بكرێن.  جێبەجێ  فەرمانەكانی  دەبێ  دادەنرێ،  قايمقامەكان  سەرۆكی  بە  و 

دابڕێژرێنەوە. پارێزگارەكان  و  قايمقام  و  ناحيە  بەڕێوەبەری  نێوان  پەيوەنديەكانی 

داڕێژتنەوەی پەيكەری پارێزگاكان
پێويستە پەيكەری پارێزگاكان لەسەر بنەمای خوار بەرەوسەر رێكبخرێنەوه. لە قەزادا، قايمقام سەرۆكی 
يەكەی ئيداری و سەرپەرشتياری سەرجەم بەڕێوەبەرايەتيەكانی قەزا بێ و ئەوانيش سەربەخۆيی تەواوی 

بڕياردانی كارگێڕی و داراييان هەبێ. بەو پێيە پارێزگار و قايمقام و بەڕێوەبەری ناحيە هەرسێكيان رۆڵی 
دەرەكیدا  و  ناوەكی  ئاستی  لە  جوگرافيەكانيان  سنوورە  باڵوێزی  وەك  و  دەبينن  بەڕێوەبەر  نەك  رابەر 

بە  لەوانە،  كام  هيچ  نابێ  دەكەن.  هەڵسوكەوت  پەيوەندی  دروستكردنی  و  وەبەرهێنان  راكێشانی  بۆ 

تايبەتی پارێزگار، به هيچ كارێكی بەڕێوەبردن و كارگێڕی و دارايی رۆژانەی فەرمانبەران و كاری هاواڵتيان 

ببەسترێنەوە. 

كۆمەڵێك  لەجياتيان  هەبن،  فەرمانگه  كە  ناكات  بەوە  پێويست  پارێزگاشدا  پەيكەری  نێو  لە 

بەڕێوەبەرايەتی و بەش و هۆبە هەبن كە ئاوێنەی ئەوانەی قەزا بن، بەاڵم بەبێ ئەوەی رۆڵی بەرپرسيارێتی 
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دەوڵەتسازی نەخشەڕێگايەك بۆ سەروەركردنی ياسا و بەدامەزراوەييكردن لە هەرێمی كوردستان

كارگێڕيان بەسەر قەزا و ناحيەكانەوە هەبێ، چونكە بەڕێوەبەرايەتيەكانی ئاستی قەزا لەژێر فەرمان و 

دەسەاڵتی قايمقامدانە و پەيوەنديەكانيان بە بەڕێوەبەرايەتيەكانی قەزا تەنيا بۆ هەماهەنگی پيشەيی 

بە راستەوخۆيی  پارێزگا هيچ جۆرە خزمەتێك  ئاستی  بەڕێوەبەرايەتيەكانی  پێيە  بەو  دەبێ.  و پسپۆڕيی 

لە: و دەسەاڵتەكان سنووردار دەكرێ  ناكەن  وەيان فەرمانبەرانی خوارتر  بە هاواڵتيان  پێشكەش 

ئابووری و 	  پارێزگا بۆ سێكتەرەكانی  داڕێژتنی پۆڵە�سی و پالن و ستراتيژی سەرتاسەريی ئاستی 

رێنماييەكانی  و  حكومەت  ستراتيژی  و  پالن  و  پۆڵە�سی  لەگەڵ  گونجاندن  بە  خزمەتگوزاری، 

رێنماييەكانی  گونجاندنی  لە  كاريگەر  رۆڵی  پارێزگا  ئەنجومەنی  پێويستە  پارێزگا.  ئەنجومەنی 

پرينسيپی  بەمەرجێك  ببينێ،  خۆيان  كۆمەڵگاكانی  سروشتی  و  كولتوور  لەگەڵ  وەزارەتەكان 

نەكرێن. دەستكاری  وەزارەت  رێنماييەكانی  و  جێگيرەكان  پڕۆگرامە  و  پيشەييەكان  بوارە 

هەماهەنگيكردن له نێوان وەزارەت و ئەنجومەنەكانی پارێزگا و بەڕێوەبەرايەتيەكانی قەزاكان 	 

بۆ گەياندنی رێنمايی و زانياری و ستراتيژەكان بە هەردوو ئاراستەدا. 

و 	  نيشتيمانی  رێكخراوە  و  پەرلەمان  و  حكومەت  ئاستی  لە  لۆبيكردن  و  پەيوەنديكردن 

زياتر. وەبەرهێنانی  راكێشانی  و  پارێزگايەكە  لە  داكۆكيكردن  بۆ  نيودەوڵەتيەكان 

رێگەی 	  لە  ئەويش  ناحيەكان،  و  قەزا  ئاستی  بەڕێوەبەرايەتيەكانی  كاری  كارايی  لە  دڵنيابوون 

لێپرسينەوە.  و  هەڵسەنگاندن  و  بەدواداچوون  و  ناوەكی  چاودێری  ميكانيزمەكانی  كاراكردنی 

هەڵسەنگاندنە  و  بەدواداچوون  و  پشكنين  ئەو  لەجياتی(  )نەك  سەرباری  ئەوەش 

دەدرێن.  ئەنجام  جيا  بە  وەزارەتەكانەوە  ئاستی  لە  تايبەتمەندانەی 

لە فەرمانبەرەكانی  كام  و هيچ  بێت  نيمچە سەربەخۆ  پێويستە حكومەتی خۆجێی  ديكە،  واتايەكی  بە 

و  گواستنەوە  و  كاربەجێگەياندن  و  دەوام  و  دامەزراندن  رووی  لە  ناحيەكان  و  قەزا  و  پارێزگا  ئاستی 

بن،  جێبەجێكردن  و  بڕياردان  دەسەاڵتی  خاوەنی  خۆشيان  هەر  و  نەبن  وەزارەت  بە  سەر  الدانەوە 

)نەك  جياكراونەتەوە  وەزارەت  لە  ياسا  بە  رێنماييانەی  ئەو  و  دەسەاڵت  ئەو  بەپێی  خۆيان  شوێنی  لە 

گونجێندراوە.  بۆيان  پارێزگادا  ئاستی  لە  و  شۆڕكراوەنەتەوە( 

لە  پۆستانە  ئەو  و  نەمێنێ  گشتی  بەڕێوەبەری  پۆستی  قەزاكاندا  و  پارێزگا  ئاستی  لە  پێويسته  هاوكات 

ئاستی  هۆبەكانی  و  بەش  سەرۆك  و  بەڕێوەبەر  بەاڵم  بكرێن،  سنووردار  وەزارەتەكاندا  فەرمانگەكانی 

بكرێتەوە.  بەرزتر  بڕياردانيان  دەسەاڵتی  و  مووچە  و  پايە  ناحيەكان  و  قەزا  و  پارێزگا 

گشتی  بەڕێوەبەرايەتی  و  گەورەكان  شارە  شارەوانی  سەرۆكايەتی  و  شارەوانی  ئەنجومەنی  هەرچی 
شارەوانيەكانە، ئەوانە پێويستە لە بنەڕەتەوە هەڵبوەشێندرێنەوە و فەرمانبەرەكانيان بەپێی پەيكەری 

ئاستی  لە  و  بكرێنەوە  دابەش  ناحيەكان  و  قەزا  ناو  دێهاتەكان(ی  و  شارەوانی  )بەڕێوەبەرايەتی  نوێی 

پارێزگادا تەنيا بەڕێوەبەرايەتيەك بۆ كاری هەماهەنگی و بۆ داڕێژتنی سياسات و پالنی ستراتيژيی ئاستی 
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بەشی چوارەم:  المەركەزيەت بە دروومانێكی خۆماڵيی داڕێژتنەوەی حكومەتی خۆجێيی لە خوارەوە بەرەوسەر

لە  يەكێك  بەوەش  و  نەمێنێ  تەرخانكردنی  زەوی  دەسەاڵتی  شارەوانی  بەدواوە  لێرە  بهێندرێ.  پارێزگا 
كێشە هەرە ئاڵۆزەكانی ناو شارەوانی و سەرچاوەيەكی گرنگی كێبركێی بەرژەوەنديە تايبەتەكان لەكۆڵ 

نامێنێ. ئارادا  لە  شارەوانيش  ئەنجومەنی  گەورەكەی  جەزبە  و  دەبێتەوە  شارەوانی 
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