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پەيكەر و ميكانيزمە كارگێڕیەکان

ئاڵۆزی پەيكەر و هەاڵوسانی دامەزراوەكان
گەشەی  رۆژهەاڵتيانە  كالسيكی  شێوازێكی  بە  كوردستان  هەرێمی  و  عێراق  كارگێڕی  سيستەمی 

كردووه، بە جۆرێك كە كەمترين بايەخ بە مەسەلەی كواڵيتی لە كاربەجێگەياندن و بەرهەمهێنان و 

پێشكەشكردنی خزمەتگوزاريەكان دراوە. لەجياتی ئەوەی هاواڵتیان بە خاوەنی دامەزراوەكان و بەشدارە 

هەرە گرنگەكەی سيستەم بزاندرێن، كەچی پۆستهەڵگرە لوتكەييەكان بە خاوەنی سيستەم دادەنرێن 

سوودمەندێكی  نيمچه  وەك  هاواڵتيانيش  و  دەبينرێن  كاربەڕێكردن  لەشكری  وەك  فەرمانبەران  و 

مشەخۆر سەير دەكرێن. دەگمەنن ئەو دامودەزگايانەی كە ئەولەويەتی هەره لوتكە بە را و بۆچوون 

و فيدباكی هاواڵتيان دەدەن و بە سەرچاوەی داهات و بژێوی ژيانی فەرمانبەرەكانيان دەبينن. مامۆستا 

بيری دەچێ ئەگەر قوتابیان نەبن ئەوا مافی مووچەيان نابێ، ئەگەر نەخۆش نەبێ پزيشك بژێوی ژيان 

نابێ. واتا، حكومەت لەجياتی هاواڵتيان مووچە له داهاتی گشتی خەڵكەوە بۆ فەرمانبەر و سەركردە 

پێشكەش  خزمەتەكان  كواڵيتيەوە  پەری  بەو  دامەزراوەكانيش  ئەگەر  و  دەكات  دابين  كارگێڕيەكانيان 

نەكەن ئەوا شايستەی ئەو بودجەيە نابن كە بۆيان تەرخان دەكرێت.

كێشەی  وەك  حكومەتدا  دامودەزگايەكانی  سەرتاپای  لە  كه  كارگێڕيی  سيستەمی  هەناويەكانی  الوازيە 
گشتگير بەرباڵون، هەيانە پەيوەستن بە پەيكەر و هەيانە بە كارايی، بەاڵم لە هەردوو حاڵەتدا هۆكاری 

لێپرسينەوە،  پشكنين،  بەدواداچوون،  چاودێری،  ميكانيزمەكانی  الوازيی  بۆ  دەگەڕێتەوە  الوازيەكان 

فشار  ميكانيزمەكانی  بە  پەيوەستن  الوازيەكان  ديكە،  واتايەكی  بە  جۆری.  دڵنيايی  و  هەڵسەنگاندن 

و  نوێسازيی  ئاسۆيی،  و  ستوونی  هەماهەنگی  كاربەجێگەياندن،  لە  رابەرايەتی  بۆ  دروستكردن 
ريفۆرمی بەردەوام، كە دەبێ لە سيستەمدا هەڵكێشرابن و بە خوالنەوەی ئۆتۆماتيكی و خۆڕسكيی 

كواڵيتی بەرهەمهێنان و خزمەتگوزاريەكان بەرەو چاكتری ببەن و تەركيزی سەركردە كارگێڕيەكان بخەنە 

سيستەم.  پەرەپێدانی  سەر 

و  گەورە  كێشەی  كەڵەكەبوونی  هۆی  بوونەتە  كارگێڕی  سيستەمی  هەناويەكانی  الوازيە  كە  ديارە 

دەكرێ،  لێيان  خەرجيەی  ئەو  و  قەوارەيان  لەگەڵ  بەراورد  بە  كارايی.  ئاستی  دابەزينی  و  درێژخايەن 
ئاستی كارايی لە دامەزراوەكانی حكومەت لە ئاستی خوازراودا نين. لە هەرێمێكی بچووكی پێنج مليۆن 

له سەدان  بێجگە  ئەوە  بە هەميشەيی دامەزراون.  600,000 فەرمانبەر هەن كە  لە  زياتر  كەسيدا، 

هەزار مووچەخۆرانی ديكەی كە بە گرێبەستی كاتيی دامەزراون وەيان مووچەخۆری نەبينراو و بنديوار 
و ئەوانەی كە زياتر لە مووچەيەك وەردەگرن. لە ئاستی لوتكەی كارگێڕيشدا، بە سەدان بەڕێوەبەری 

گشتی و خاوەن پلە تايبەت هەن كە زۆر لە پێويستی دامودەزگاكان زياترن و بارگرانايی دارايی و كارگێڕيان 

لەسەر حكومەت زياد كردووە. زۆربەشيان پەروەردەی سيستەمی كۆنی عێراقن و له هونەری رابەريەتی 
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زۆر لە دوا بوونە وەيان لە ريفۆرمی سيستەمدا هاندەر و دەستپێشخەر نەبوونە. بە واتايەكی ديكە، 

هەاڵوسانی دامەزراوەكان بەو ژمارە زۆرەی فەرمانبەران لە اليەكەوە بووەتە هۆكارێكی سەرەكی دابەزينی 

لەاليەكی  حكومەت،  خەرجيەكانی  زيادبوونی  و  خزمەتگوزاريەكان  و  بەرهەمهێنان  كواڵيتی  ئاستی 

ديكەشەوە بوەتە بەربەستێكی گەورە لەبەردەم چاكسازی دارايی و كارگێڕی. بۆيەش، چارەسەركردنی 

هەاڵوسانی دەزگايەكان يەكێكە له هەنگاوە گرنگەكانی چاكسازی، بەاڵم كارێكی ئاسان نيە و پێويستی 

بە روانگە و بەرنامەيەكی درێژخايەن هەيە كە دەبێ به چەندين قۆناخی مەدروس و بەپێی ياسا جێبەجێ 

بكرێن. پێويستە بژاردەی جياواز بخرێتە بەردەم فەرمانبەران، بۆ نموونە:

 گواستنەوەيان بۆ فەرمانگەی هاوشێوە لە وەزارەتەكانی ديكە وەيان ئاستی پارێزگا و قەزا و 	 

ناحيەكان كە ميالكيان هەيە و پێويستيان بە بواری پسپۆڕیەكانيان هەيە. 

پاداشتی خزمەتيان پێ بدرێت بەرامبەر بەوەی دەست لە كارەكانيان هەڵبگرن.	 

بە مووچە بنەرەتيەكانيانەوە بمێننەوە هەتا ئەو كاتەی كارێك دەدۆزنەوە. 	 

راهێنانی نوێيان پێ بكرێت بۆ گۆڕينی بواری پيشەيان. 	 

خانەنشين بكرێن. 	 

و  دووپات  ئەويش  گشتگيرە،  ديكەی  دياردەيەكی  دەرەنجامی  و  هۆكار  دامەزراوەكان  هەاڵوسانی 

چەندپات بوونەوەی بەش و بەڕێوەبەرايەتیەكان لەناو هەر يەكێك لە دامەزراوەكان. بۆ نموونە، لە 

و  خۆيەتی  و  ياسايی  و  كارگێڕی  بە�سی  هەريەكەيان  كە  هەن  فەرمانگە  كۆمەڵێ  وەزارەتەكان  زۆربەی 

بير لە ئاوێتەكردن و تێكەڵكردنی توانا مرۆيی و داراييەكان كرابێتەوە وەيان  خۆی هەيە بەبێ ئەوەی 

هەماهەنگی نێوانيان كارا بێت. هەروەك چۆن زانكۆ حكوميەكان بە�سی هاوتا و هاوشێوەيان بە دووپات 

كواڵيتی  و  كاركردن  فشاری  لەژێر  و  بزانن  كێشەی  بە  سەركردەكان  ئەوەی  بەبێ  تێدايە  پات  �سێ  و 

بن.  كاربەجێگەياندن 

سەبارەت بە الوازيی هەماهەنگی كە كێشە و بەربەستێكی گشتگيرە لەسەرجەم ئەو دامەزراوانە بووەتە 

هۆی دابەزاندنی كواڵيتی و گەورەكردنی كێشەكانی ديكەی هەاڵوسان و ئاڵۆزكردنی بيرۆكراسيەت و 

الوازكردنی ميكانيزمەكانی چاودێری. دامودەزگايەكان بە ئاراستەی ستوونی)سايلۆ- ئاسايی( پەيوەندی 

و هەماهەنگی دەكەن و بەوە بيرۆكراسيەت توند دەكەن. ئەوانەش بێجگە لەوەی كە لێكبەستنەوەی 

دامەزراوەكانی نێو شارەكان و پەيوەنديكردن بە يەكتر و بە هاواڵتيانەوە دوور لە مەركەزی وەزارەتەكان، 

كە هەميشە خاو بووە. هاتوچۆی پۆستە لە نێوانيان، گەيشتن و گەڕانەوەی نوسراو لە نێو شارەكان بە 

گشتی لە دوو هەفتەوە بۆ �سێ مانگ دەخايەنێ، و زۆر جارێيش هەر ناگات. 
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الوازيی لە توانای مرۆيی و رابەرايەتی پيشەيی
الوازيەتی لە رابەرايەتيكردن و بەڕێوەبردنی دامەزراوەكان، لە ئاستی لوتكەوە بەرەو خوار كێشەيەكی 
بەهۆی  ئەويش  دروستكردووە،  گەورەی  كەلێنی  دامودەزگاكان  و  سێكتەر  سەرجەم  لە  و  بنەڕەتيه 

كەمی وەبەرهێنان لە توانا مرۆييەكان و توانا رابەريه پيشەيی و كارگێڕيەكان. داڕێژتنی روانگە و ستراتيژ 

و پالن و نەخشەڕێگای سەرخستنی دامەزراوەكان نەبووەتە كولتوور وەيان پێوەر بۆ هەڵسەنگاندنی 

دامودەزگا  زۆربەی  پێيە،  بەو  فەرمانبەرەكانيان.  و  رابەر  خودی  و  دامەزراوەكان  كاربەجێگەياندنی 

بەڕێوەبردندا  بازنەی  لە  بكرێن،  رابەرايەتی  پێشەوە  ئاراستەی  بە  ئەوەی  لەجياتی  حكوميەكان 

بوونە.  كواڵيتی  دابەزينی  و  كەمبەرهەمی  و  سستی  توو�سی  كاتدا  تێپەڕبوونی  لەگەل  و  دەخولێنەوە 

توانا  گەشەپێدانی  و  وەبەرهێنان  لە  بوو،  بندەستە  درێژ  ماوەيەكی  بۆ  هەرێمی كوردستان  كە  پێشتر 

مرۆيیەكان و ئەزموونی رابەرايەتی كارگێڕی لە ئاستی بڕياری لوتكەيی بيبەش كرابوو. لە ماوەی حوكمی 

خۆماڵيشدا، بەهۆی كۆمەڵێك هۆكاری جياواز، ئەولەويەت نەدرايە بەرزكردنەوەی توانا پيشەييەكانی 
كارمەندانی حكومەت. بۆيه كێشەی كەمی پيشەمەندی بەتوانا و رابەر لە هەموو ئاستەكانی كارگێڕی 

و بوارەكانی داڕێژتنی پالن و نەخشەڕێگای ريفۆرم و بەرجەستەكردنی پڕۆسەكان دڵنيايی جۆری بەدی 

دەكرێ. پێشتر حكومەتەكانی هەرێم هەوڵیان داوە بۆ پڕكردنەوەی ئەو كەلێنە مەزنە، بەاڵم بە بچڕ 

بچڕيی و بە ژمارەی كەمو كواڵيتی سنووردار بوون. لە وەزارەتی پالندانانەوە ژمارەيەك لە پۆستهەڵگرانی 

پۆستی بااڵ بۆ راهێنان لەسەر كواڵيتی كۆنتڕۆل و فێربوونی پڕۆسەی رابەرايەتیكردن نێردرانە دەرەوه 
)ئێستا زۆربەيان لە دەرەوەی ئەو بوارە پسپۆڕيەدا كار دەكەن(. بەاڵم هەرێمێكی چوار تا پێنج مليۆن 

زانستيە  و  پيشەيی  و  كارگێڕی  رابەری  هەزاران  بە  پێويستی  كەمئەزموون  وا  حكومەتێكی  و  كەسيی 

پسپۆڕی  هەزار  دەيان  بە  پێويستی  و  بكەنەوە،  پڕ  گشتی  كەرتی  دامەزراوەكانی  كەلێنێكی  هەموو  تا 

تايبەتمەندە لە بوارە پيشەيی و زانستی و هونەريە جياوازەكان تا بتوانن بۆ چارەسەركردنی كێشەكان 
پشت بەخۆيان ببەستن. لە سەردەمی كابينەی شەشەمدا، هەوڵدرا كە قەرەبووی دەيان ساڵی رابوردوو 

بكرێتەوە. ئەوە بوو زياتر لە 4700 الوی بەهرەمەند بۆ خوێندنی بااڵ دەستنيشانكرا و زياتر لە 3000 

و  زانست  دواترين  هێنانەوەی  و  راهێنان  و  فێربوون  بۆ  جيهانيەكان  سەنتەرە  و  زانكۆ  نێردرانە  لەوانه 

داراييەی  توانا  ئەو  و شەڕی داعش حكومەتی هەرێم  دارايی  قەيرانی  بەهۆی  ديارە  پيشەيی.  هونەری 

چارەسەر  پێشتريش  كەموكوڕيەكانی  و  بكات  دەوڵەمەندتری  و  بكات  بەردەوام  پڕۆسەكە  نەبووكە 

گەرانەوە  سەركەوتوويی  بە  كە  بڕوانامەكانيش  هەڵگرانەی  ئەو  و  وەستاوە  ئێستا  پڕۆسەكە  بكات. 

لەگەڵ  بەاڵم  نەكرانەوە،  بۆيان داڕێژرابوو بەسەر دامەزراوەكان دابەش  پێشتر كە  پالنەكانی  پێی  بە 

ئەوەشدا ئەو كادرانە لە نێو بازاڕی كەرتی تايبەت و كۆمەڵگای مەدەنی و كاری سەربەخۆدا رۆڵێكی باش 

لە پێشخستنی كولتووری پيشەيی و بەرزكردنەوەی ئاستی كواڵيتی دەبينن. 

بێگومان ئەوەی تا ئێستا بۆ پڕكردنەوەی پێداويستيەكانی هەرێم ئەنجام دراوە دڵۆپێكە لە دەريایەك بۆ 

پێداويستیەكانی هەرێم. جيهانی ئيمڕۆ هەميشە لە پێشكەوتنە و هەر واڵتێكی كە چاوی لە پێشكەوتنی 
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رۆژئاوايی  واڵتانی  تەنانەت  مرۆييەكان.  توانا  لە  بەردەوامە  وەبەرهێنانی  بە  پێويستی  بێ  بەردەوام 

بااڵ و توێژينەوەی زانستی  لە بوارە پيشەييەكان و خوێندنی  بودجەی گەورە بۆ تواناسازيی بەردەوام 

خەرج دەكەن و الوانی بەهرەمەند دەنێرنە سەنتەرە پێشكەوتووە بيانيەكان. پێويستە حكومەتی هەرێم 

لە چەندين الوە بەردەوام بێ لە وەبەرهێنانی جيددی لە بەرزكردنەوەی تواناكان بكات، لەوانە:

   a رەنگە بدرێن.  هان  جيهانيەكان  سەنتەرە  لە  خوێندن  و  راهێنان  بۆ  پيشەمەندان  پێويستە 

بەپێی  دەتوانێ  بەاڵم  نەبێ،  تواناسازی  بەرنامەی  نوێكردنەوەی  توانای  وازوو  جارێ  حكومەت 

دەرەوە  لە  روو  راهێنان  و  خوێندن  بۆ  بدات  خوێندكاران  و  پيشەمەند  هانی  نوێ  كۆنتراكتێكی 

كانديدەكان  ئەوكات  بكات.  خەرج  بۆ  دەرماڵەكانيان  و  مووچە  بەرابەردا  لە  حكومەتيش  بكەن، 
دەتوانن خەرجی ديكە لە ئەستۆ بگرن وەيان لە واڵتی خانەخوێ پاڵپشتی بە شێوازی جۆراوجۆر 

بكەن.  پەيدای 

   a نەبێ هيچ  وەيان  بەڕێوەبەرايەتيەك  وەيان  پەيمانگايەك  وەزارەتێك  هەموو  لە  پێويستە 

بەشێك بۆ گەشەپێدانی توانا مرۆييەكان له بوارەكانی كارگێڕی و هونەری جۆراوجۆر بكرێتەوە و 

سەرجەم فەرمانبەرانی ئاستی جياواز پابەند بن بە بەشداریكردن لە بەرنامەكان. ئەوەی كە ئێستا 

مەركەزيانە لە وەزارەتی پالندانان بەرێوە دەچێت بە�سی هەرێم ناكات و سوودی بۆ دامەزراوەكان 

كانديدە  و  جياوازە  وەزارەتەكان  پيشەيی  و  هونەری  پێداويستی  چونكە  بووە،  سنووردار  زۆر 

هەڵبژێردراوەكانيش لەسەر بنەمای پێداويستيەكان دەستنيشان ناكرێن و لە دوای گەڕانەوەشيان 

دێنن.  بەكاريان  راهێنانەكانيان دەگوازنەوە وەيان  ئەزموونی  بە دەگمەن 

   a پێويستە هەموو كارمەندێك، لە پلە تايبەتەكانەوە هەتا خوارەوه، وەك ئەركێكی چاوەڕوانكراو
زانياری  نوێكردنەوەی  پڕۆسەی  لە  بەشداری  دامەزراوەكەی  تايبەتمەندێتی  چوارچێوەی  لە  و 

و  ياسا و رێسا  و  تەكنۆلۆژيا  و  پێشهات و زانست و هونەر  لە دوايين  ئەوەی  بۆ  بكات  بەردەوام 
تاقی  زانكۆ  مامۆستايانی  بۆ  بااڵ  خوێندنی  وەزارەتی  لە  پڕۆسەيە  ئەو  بێ.  ئاگادار  رێنماييەكان 

پڕۆسەيه  ئەو  هەمان  دەكرێ  بكرێ.  سەركەوتووتريش  دەكرێ  و  بووە  سەركەوتوو  و  كراوەتەوە 

بگونجێندرێن.  فەرمانبەرێك  هەموو  بۆ  و  وەزارەتێك  هەموو  لە  جۆری  دڵنيايی  چوارچێوەی  لە 

ئيمڕۆ لە غيابی ئەو جۆرە پڕۆسەيە، زۆربەی پزيشكان، ئەندازياران، دادوەران، داواكارانی گشتی، 

پسپۆرانی كاروباری كۆمەاڵيەتی و سەرجەم رابەرە پيشەييەكانی سەرجەم وەزارەتەكان له دواوەی 

گەشەی زانست و هونەری بوارە تايبەتمەندەكەيانن. ئاساييە كه لە غيابی فشاری سەربەرەوخوار 

بەوەش  دەبن.  كۆن  پيشەمەندان  ئاگاداريەكانی  و  هونەر  و  زانياری  كاتدا  تێپەڕبوونی  لەگەڵ  و 

جيهانە. دواوەی  لە  زۆر  دامەزراوەكان  خزمەتەكانی  كواڵيتی 
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رابەرايەتی دامەزراوەكان
پێويستە هەڵسەنگاندنی ئاستی كاربەجێگەياندن )ئەدا، perform n e( لە دامەزراوەكاندا ئەولەويەتی 
گەورەی پێ بدرێ و پشتگيری لوتكەی دەسەاڵتی لەپشت بێ. پێويستە هەموو دامەزراوەيەك و هەموو 

بۆ  كاربەجێگەياندنی  هەڵسەنگاندنی  پێوەر  كۆمەڵێك  و  پالنێك  بەپێی  سااڵنە  حكومەت  كارمەندێكی 

بكرێ بە پێی سەرەكی كە دەكرێ بەپێی تايبەتمەندی دامودەزگاكان بۆ پێكهاتەكانيان خورد بكرێنەوە. 

هەڵسەنگاندنی دامەزراوە مانای هەڵسەنگاندنی رابەرەكاتيەتی، وە هەڵسەنگاندنی كارمەندان مانای 

دروستكردنی فشاری كاربەجێگەياندن و كاراكردنی دامەزراوەكەيە.

دامەزراوەكانی  خزمەتگوزاری  هەڵسەنگاندنی  مەسەلەی  لە  وەبەرهێنانی  دەمێكە  هەرێم  حكومەتی 

حكومەت كردوە و فەرمانگەی هەماهەنگی و بەدواداچوونی سەر بە ئەنجومەنی وەزيران چاودێری و 

بەدواداچوون بۆ وەزارەتەكان دەكات و ئاستی پێشكەشكردنی خزمەتگوزاريەكان هەڵدەسەنگێنن و بەو 

پێيەش ريزبەنديان دەكەن. لەوالشەوە وەزارەتەكان هاندراون كە سيستەمی هەڵسەنگاندن بۆ بڕيارەكان 

 Intern tion l Org niz tion( و جێبەجێكردنيان لەخۆ بگرن. هەندێكيان بە پێی سيستەمی ئايسۆ

 EFQM, Europe n Found tion( سيستەمی  بە  ديكە  هەندێكی  و   )for St nd rdiz tion, ISO

و  هەڵسەنگاندن  بۆ  سيستەمە  دوو  ئەو  كردووە.  بەكار  دەستيان   )for Qu lity M n gement

دەگونجێن.  و خزمەتگوزاريی  بەرهەمهێنان  دامەزراوەی  بەرهەمهێنانی  و  كارگێڕی  بواری  تۆكمەكردنی 

ديارە كە دامەزراوەكانی هەرێم تايبەتمەندی خۆيان هەيه، بۆيه گرنگ نيە كام سيستەم بەكار دەهێنن، 

گرنگ ئەوەيە كە پرينسيپەكان پەيڕەو بكەن و لەگەڵ كولتوور و ميكانيزمی خۆماڵيی بيانگونجێنن. 

ئەوەی ئێستا لە اليەن فەرمانگەی هەماهەنگی و بەدواداچوونەوە هەڵسەنگاندنی بۆ دەكرێ بريتيە لەو 

خزمەتگوزاريانەی كە حكومەت بۆ خەڵكی دابين دەكات. وە زياتر پەيوەستە بۆ هەڵسەنگاندنی دەرەكی 
دياری  داراييەكان  تێچووە  بەرامبەر  سوودبەخشين  ئاستی  و  كارايی  اليەنی  تاوەكو  دامەزراوەكان  بۆ 

بكات و بزانێ تا چی ئاستێك خزمەت بە ئامانجە لوتكەييەكانيان دەكەن. واتە، زياتر ئاستی رابەرايەتی 

دامەزراوەكان نيشان دەدات. بەاڵم ئەو فەرمانگەيە هەڵسەنگاندنی بۆ ئەدا و هەڵسەنگاندنی كارگێڕيی 

فەرمانگەی  هەڵسەنگاندنەكانی  بەپێی  نەكردووە.  سەربەرەوخوار  فەرمانبەران  و  رابەر  خودی  بۆ 

دێنن،  بەكار   EFQM وە   ISO بەرنامەی  كە  گەشتوگوزار،  دەستەی  و  ناوخۆ  وەزارەتی  هەماهەنگی، 

لە سەرووی ريزبەنديەكە دانە و پلەی نايابيان بەدەست هێناوە. هەردوو وەزارەت كۆمپانيای بيانيان 

بە گرێبەست هێناوە و لە كارەكانياندا سەركەوتوو بوونە. وەزارەتی ئاودەنكردنەوە و وەزارەتی داديش 

هەنگاوی باشيان بڕيوە، بەاڵم هەندێ وەزارەتی ديكەش هەن كە سەرباری توانای زانستی و هونەريان 

كەچی پڕۆسەكەيان پشتگوێ خستووە، لەوانە وەزارەتەكانی پالندانان، سامانە سروشتيەكان، كارەبا، 

خوێندنی بااڵ، بازرگانی و پيشەسازيی و كار و كاروباری كۆمەاڵيەتی. 

بە  جيهانيانە  سيستەمە  ئەو  بەڕێوەبردنەكەيدا،  سيستەمی  و  هەرێم  ئيمڕۆی  بارودۆخی  لە  بێگومان 
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نامۆ و بيانی دەبينرێن، تەنانەت لەنێو ئەوانەی كە سيستەمە جيهانيەكانيش جێبەجێ دەكەن زۆر جار 

لێرەدا گرنگ ئەوەيە لەگەڵ رێكخستنی  ئامانجەكان تێكەڵ بە يەكتر دەكەن، بەاڵم  پالن و روانگە و 

بيانكەنە رۆتينێكی بەردەوام و  بە كرداريش جێبەجێيان بكەن و  پێويستە  پڕۆسەكە لەسەر كاغەز، 

كاريگەر. ئەوەی لێرەدا گرنگە جەختی لەسەر بكرێتەوە ئەوەيە كە پێويستی حكومەت لە ئاستی لوتكەدا 

بكات كە  لەوە  زياتر  پێداگيڕی  بەبێ سڵينەوە  بكات.  راهێنان و هوشياركردنەوه  لە  زياتر  وەبەرهێنانی 

سيستەمی هەڵسەنگاندن و پێوەرەكانی كاربەجێگەياندن هەنگاو بەهەنگاو بەرەو پێشەوە بچن هەتا 

ئەو كاتەی لە كولتووری کارگيڕی و رابەرايەتی دامەزراوەكاندا جێگير بكرێن. 

رێبەر بۆ رابەر و فەرمانبەران
پێويستە رێبەر بۆ سەرجەم فەرمابنەرانی حكومەت، لە بەڕێوەبەرەكانەوە هەتا بچووكترين فەرمانبەر، 

چۆنێتی  دەسەاڵتەكان،  سنووری  دياريكردنی  پيشەيی،  مێتۆدی  و  ئێتيك  پێناسەكردنی  بۆ  دابنرێت 

ئەوانيشدا  لەگەڵ  دامەزراوەكان.  كاری  سەرخستنی  لە  بەشداريكردن  و  مامەڵەكردن  و  پەيوەندی 

و  بەڕێوەبەر  هەر  دەسەاڵتەكانی  سنووری  و  وەزيفی(  )تەوسيفی  كاروپيشەكان  پێناسەی  پێويستە 

فەرمانبەرێك بەپێی ئەو پۆست و تايبەتمەنديەی بۆی دياريكراوە پێناسە بكرێ. ئەوانە دەبنە بنەما بۆ 

پێشخستن  و  وەيان سزادان  پاداشتكردن.  و  كاربەجێگەياندن  و هەڵسەنگاندنی  بڕياردان  پێسپاردنی 

كاره  ئەو  يەكيان  بگرن،  لەخۆ  تەوەر  دوو  پێناسەكان  پێويسته  كارمەندان.  دورخستنەوەی  وەيان 

لێكچوو و هاوبەشانه بن كە سەرجەم فەرمانبەرانی پۆست و ئاستی دياريكراو دەگرنەوە، بۆنموونە 

ئەو  دووەم  تەوەری  گشتی.  بە  هۆبەكان  سەرۆك  و  بەش  سەرۆك  و  بەرێوەبەر  كاری  پێناسەكردنی 

رۆڵە تايبەتمەندانەن كە لە هەر دامەزراوەيەكدا و بگرە لە هەر بەش و هۆبەيەكدا تايبەتن و رۆڵی 

تايبەتمەندیی رۆژانەی جياواز بە كارمەند دەسپێردرێت، بەجۆرێك كە رۆڵی هيچ دوو كارمەندێكی ناو 

ناچن.  لەيەكتر  هۆبەيەك 

شايانی باسە كە دروستكردنی رێبەری )دليل( كاركردن و بەكاربردن و كاراكردن ئەركێكی قورس نيە و 

پێويستی بە ئەزموونی واڵتان پێشكەوتوو نيە، بەڵكو تەنيا پێويستی بە داهێنانی پڕۆسەيەكی دڵنيايی 

نموونە  هەندێ  راپۆرتەدا  ئەو  خوارتری  لە  بگرێ.  لەخۆ  پڕۆسانە  ئەو  سەرجەم  بتوانێ  كە  جۆريە 
دەكرێ  و  كراونەتەوە  تاقی  كاتی  شێوەيەك  بە  حكومەتدا  دامەزراوەی  هەندێ  لە  پێشتر  كە  دانراون 

بكرێنە بنەمايەك بۆ گەشەپێدانی پڕۆسەيەكی گشتگيرتر بۆ هەريەكە لە دامودەزگا تايبەتمەندەكان 

بگونجێندرێت. دەكرێ بەبێ دواكەوتن داوا لە هەر فەرمانبەرێك بكرێ كە كارە تايبەتمەندەكانی رۆژانەی 

پێناسەيەش  ئەو  هەر  وه  بكات،  بەڕێوەبەرەكەی  بە  پێشكەش  و  بكات  پێناسە  وردەكاريەوە  بە  خۆی 

له هەر هۆبەيەكی تايبەتمەنددا كۆ بكرێنەوە و ببێتە بنەمای پێناسەی كاروپيشەی كارمەند بۆ بوارە 

وون  كەمتر  ئەزموون  بەوە  جێگرەوەكەی.  بۆ  دەگوازرێتەوە  فەرمانبەرێكەوە  لە  دواتر  و  تايبەتەكەی 

دەبێ، وە لە كاتی هەڵسەنگاندن و پاداشتكردن و سزادانيشدا دەكرێتە پێوەر و بنەما. 
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داهێنانی  و  ئەدا  فشاری  كاروپيشەكان  پێناسەكردنی  و  كاركردن  رێبەری  دروستكردنی  پێيە،  بەو 

بەڵگە  بنەمای  لەسەر  بەردەوام، سيستەمی كواڵيتی و جياكردنەوەی چاك و خراپ  هەڵسەنگاندنی 

لە  بەرهەمهێناندا  و  كاربەجێگەياندن  پڕۆسەی  لە  ئۆتۆماتيكی  فشاری  بۆ  ميكانيزمی  واتا،  دادەهێنێ. 

لەو  يەكێكە  ميكانيزمە  جۆرە  ئەو  دروستكردنی   . دەبێ  دروست  حكومەت  دامەزراوەكانی  سەرتاپای 

لە دەستێوەردانی دەرەكی و كولتووری واستە و  هەنگاوە گرنگانەی كە دامەزراوەكان و فەرمانبەران 

دەپارێزێ. موجامەلەکردن 

لە زۆربەی دامەزراوەكاندا رێبەری كاركردن و بەكاربردن و مسۆگەركردنی كواڵيتی دانەهێندراون تاكو 

ببنە بنەما بۆ هەڵسەنگاندنی كاربەجێگەياندنی فەرمانبەران. بەهەمان شێوە، رێبەری سەرتاسەريی بۆ 

دياریكردنی ئامانج و روانگە و پالنی خودی دامەزراوەكان بۆ ئەوەی ببنە بنەمايەك بۆ هەڵسەنگاندنی 

ئاستی رابەرايەتيكردن و كاربەجێگەياندنی دامودەزگاكان. بۆيەش لە نێو دامودەزگاكانی هەرێمدا، لە 

دياره  ناكەن.  كاربەجێگەياندن  بە فشاری  بگرە هەتا بچووكترين فەرمانبەر، هەست  لوتكەوە  ئاستی 

خەڵکانی دڵسۆز و كەمتەرخەم وەك يەك مامەڵەيان لەگەڵدا دەكرێ و  لە غيابی رێبەر و پێوەردا 
و  دەرەكی  دەستێوەردانی  ئەوانەی  وەيان  كەمتەرخەمەكان  بەڵكو  وەردەگرن،  ئيمتيازات  يەك  وەك 

واستە و بەرتيل قەبوڵ دەكەن پەيوەنديە دەرەكيەكانيان لە دڵسۆزەكان بەهێزتريشە و بۆيە زووتر و 
زياتر پێش دەكەون. بۆيە لە هەرێمدا متمانەی كارمەندان بە سيستەمی پاداشت و سزا و دابەشكردنی 

ئيمتيازەكان الوازه. بە واتايەكی ديكە، بەبێ هەاڵوێردن لەسەرجەم دامەزراوەكانی حكومەت و پەرلەمان 

و ئەنجومەنی دادوەريدا ميكانيزمەكانی دڵنيايی جۆری بۆ هەڵسەنگاندن، بەدواداچوون، لێپرسينەوە 

زۆر الوازن و هۆكاری بنەرەتين بۆ كاراكردنی پڕۆسەی كاربەجێگەياندن.

پيشەمەندە  و  تايبەتەكان  پلە  خاوەن  و  وەزير  كاربەجێگەكاندنی  بۆ  بابەتيانە  هەڵسەنگاندنی  خۆ 

بەرچاوەكانی وەك دادوەران و پزيشكان و پڕۆفيسۆرەكانی زانكۆ و بەرپرسانی هاوشێوە زۆر زەحمەتە 

واستە  تۆڕی  و  دەسەاڵتدارەكانن  حيزبە  پێشكەوتووی  ئەندامی  ئەوانەی  تايبەتی  بە  بدرێت،  ئەنجام 

كواڵيتی  رێنماييەكانی  بە  نابن  پابەند  و  لێپرسينەوەن  لەسەرووی  ئەوانە  بەرباڵوە.  پەيوەنديەكانيان  و 

جگە  ئەوەش  پيشەييەكانيان.  توانا  گەشەپێدانی  وەيان  جۆری  دڵنيايی  پڕۆسەكانی  باڵی  ژێر  نايەنە  و 

لەوەی كە زۆريان لەسەر بنەمای لێهاتوويی و رابەرايەتی پيشەيی وەيان كارگێڕی دانەمەزراون و دەزانن 

بەڵكو لەسەر بنەمای مەحسوبيەت و پەيوەندی سيا�سی و تۆڕی بەرژەوەندی تايبەتەوە دامەزراون. 

ناهێنن.  بەدەست  خوزراو  پلەی  بابەتيانەدا  هەڵسەنگاندنی  لە 
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مێری وەک دامەزراوەیەکی ناحکومی لە فەرمانگەی ڕێکخراوە ناحکومییەکان لە بەرواری2 ی 

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.

چاپی یەکەم 2018 چاپخانەی رۆژهەاڵت




