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رێكخستنەوەی دەسته و فەرمانگە حكوميەكان
دامەزراندنی دەستە و فەرمانگەی سەربەخۆ و نيمچە سەربەخۆی حكومی بيرۆكە و داهێنانی
زۆر گونجاون بۆ داڕێژتنەوە و بچووككردنەوەی پەيكەر و كاراكردنی دامەزراوەكانی حوكمڕانی
بۆ ئەوەی پڕۆسەی بڕياردان لە ئاستی لوتكەی حكومەتدا ئاسان بكرێ و دامەزراوەكان كێشەی
كاربەجێگەياندنيان كەم بێ .بەاڵم لە راستيدا ،جياكردنەوە و نيمچە سەربەخۆكردنی ئەو پێكهاتانەی
حكومەت پەيوەست نەبوونە بەو پرينسيپانەوه بەڵكو پەيوەست بوونە بە قۆناخەكانی گەشەی
حكومەت لە ئەنجامی رێكکەوتنە سياسيەكان و پێكهێنانی حكومەتە هاوپەيمانەكان.
لە هەرێمدا كۆمەڵێك دەستە و فەرمانگە هەن كە هەندێكيان:
•سەر بە پەرلەمانن :وەك دەستەكانی مافی مرۆڤ و دەستپاكی و كۆميسيۆنی بااڵی هەڵبژاردن
و چاودێری دارايی.
•سەر بە سەرۆكايەتی هەرێمن :وەك ئەنجومەنی ئاسايش و پێكهاتەكانی وەك ئاژان�سی پاراستن
و زانياری.
•سەر بە ئەنجومەنی وەزيران :وەك ئەنجومەنی بااڵی كاروباری خانمان ،فەرمانگەی هەماهەنگی
و بەدواداچوون ،فەرمانگەی پەيوەنديەكانی دەرەوه ،دەستەی ناوچە كوردستانيەكانی
دەرەوەی هەرێم ،دەستەی پاراستن و چاككردنی ژينگە ،دەزگای كاروباری مين ،دەستەی
وەبەرهێنان ،فەرمانگەی رێكخراوە ناحكوميەكان و هەندێ ئۆرگانی ديكه.
•لەناو خودی وەزارەتێكی حكومەتدا جێگير كراون :وەك دەستەكانی ئامار ،پێوانەسازی و
كۆنتڕۆڵی جۆری ،گەشتوگوزار.
سەرۆكی ئەو دەستە و فەرمانگانە بە پلەی تايبەت دامەزرێندراون ،بەاڵم لەوەشدا جياوازی لە
پلەكانيان هەيە .هەيانە بە
•پلەی وەزير :وەك دەستەی وەبەرهێنان ،فەرمانگەی پەيوەنديەكانی دەرەوە.
•بريكاری وەزير :وەك پاراستن و چاككردنی ژينگە.
•بەڕێوەبەری گشتی :وەك فەرمانگەی رێكخراوە ناحكوميەكان.
ديسانەوە ،ئەو جياوازيانە پەيوەستن بە گەشەسەندنی سيستەم بەپێی لۆژيكی سيا�سی و رێكکەوتنی
هاوپەيمانێتی نەك به ديزاينی كاراكردن و كاربەجێگەياندن .ئەوە خۆی لەخۆيدا كێشە نيە بە مەرجێ
رێچكەیكارەكانرێكوپێكبێوكارەكانبەدامەزراوەيیبكرێن،بەاڵملەراستيدالەسەرجەمئەودەستانەدا
كۆمەڵێك كێشەی بنەڕەتی هەن كە بوونەتە رێگر لەبەردەم كارايی و كاربەجێگەياندنی ئەو دەستانە.
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زۆربەی دەستەكانی هەرێم لە رووی تيۆری و پرينسيپەوە بە لوتكەی سيستەمی حوكمڕانی لە ئاستی
ئەنجومەنی وەزيران وەيان لە ئاستی وەزارەتەكاندا بەستراونەتەوە ،واتە وا چاوەڕوان دەكرێ كە كێشەی
هەماهەنگی ستوونی و ئاسۆييان لەگەڵ لوتكەی بڕيارداندا نەبێ ،بەاڵم ئەزموون سەملاندوويەتی هەر
دەستە و فەرمانگەيەك كە ئەندام نەبێ لە ئەنجومەنی وەزيران وەيان لە رێگەی وەزيرێكەوە دەنگی
نەگاتە كابينەی حكومەت ،ئەوا كێشەی بڕياردان و هەماهەنگی و كارايی و كاريگەرێتی دەبێ .بەهۆی
سەرقاڵيی سەرۆكايەتی ئەنجومەنی وەزيرانەوە و شێوازی دياريكردنی ئەجێندای كابينەی حكومەتەوە،
زۆربەی سەرۆك دەستە و فەرمانگەكان كێشەی پەيوەندیكردن و گەياندنی ستراتيژ و داواكاریەكانيان
بە سەرۆكايەتی ئەنجومەنی وەزيرانەوە هەيە .تەنانەت جياوازيەكی زۆر لەنێوان ئەو دەستە و
فەرمانگانە هەيە كە لە كۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزيران وەيان لە ئەنجومەنی وەزارەتێكی كابينەدا
ئامادە دەبن لەگەل ئەوانەی ئامادە نابن .ئەو بابەتە پەيوەست نيە بە ئەندامێتی لە كابينەی حكومەتدا
بەڵكو پەيوەستە بە مەسەلەی نەهجی مەركەزيانەی حوكمڕانی هەرێم كە دەسەاڵتی جێبەجێكردن
و دەسەاڵتی دارايی لە ئاستی ئەنجومەنی وەزيراندا چڕبووەتەوە و دەستە و فەرمانگەكانی دەرەوەی
سەربەخۆيی كارگێڕی و داراييان له ئاستی شايستەدا نيە و لەكاتی دارێژتنی پالنی ستراتيژيان وەيان
جێبەجێكردنی ئامانجەكانيان ،بەربەستی زۆريان دەكەوێتە بەردەم.
بەديوەكەی ديكەشەوە ،دەستە و فەرمانگە سەربەخۆ و نيمچە سەربەخۆيەكانی هەرێم لە هەناودا
الوازن ،بە دامەزراوەيی نەكراون ،كێشەی رابەرايەتی و بەڕێوەبردنيان هەيە ،كێشەی پەيكەر و كارايی
كارگێڕی و داراييان بە هاوشێوەی وەزارەتەكان بۆ ماوەتەوه .زۆربەی ئەوانەی پێشتر وەزارەت بوونه وەيان
دەمێكە دامەزراون ديسانەوە بە نەهجی مەركەزيانه و بيرۆكراتيانە بونياد نراون و لەجياتی رابەرايەتی،
زياتر خەريكی بەڕێوەبردن و كاربەڕێكردنن .پڕۆسەی بيركردنەوە و توێژينەوە و ديراساتی پيشەييان بۆ
داڕێژتنی ستراتيژ و روانگە و نەخشەرێگای گەشەكردن تێياندا بەدی ناكرێ .ميكانيزمەكانی دڵنيايی لە
كواڵيتی كاربەجێگەياندن بە دەگمەن تێياندا بەدی دەكرێت .رێبەری كاركردن و (تەوسيفی وەزيفی) و
پڕۆسەی دڵنيايی جۆری و پشكنين و هەڵسەنگاندنی بەردەوام و فشاری كاربەجێگەياندنيان تێياندا
بەدامەزراوەيی نەكراوە .ئەوەش سەرباری ئەوەی لە رووی ژمارەوە زۆربەيان هەاڵوساون و لە باری
داراييشەوە پشتيان بە بودجەی حكومەت بەستووە و توانای خۆ ژياندنيان پەيدا نەكردووە.
بە واتايەكی ديكە ،ئەو دەستەو فەرمانگانە دەيانتوانی نيمچە سەربەخۆ بوونيان لە بيرۆكراسيەتی
حكومەت بكەنە دەرفەت بۆ كارابوون و سەركەوتن ،لەجياتی پشتگوێخران و هەستكردن بە كەنارگيری
و دواكەوتن.
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پێشنياز
بێگومان ،دەستە و فەرمانگەكان زۆر لە يەكتر جياوازن ،بۆيە چارەسەرێكی دياريكراو نابێتە هۆی
بنبڕكردنی كێشەی هەموويان ،بەاڵم دەكرێ:
•هيچ دەستە و فەرمانگەيەك لە هەرێمدا دوورەپەرێز ،بەبێ رێچكەيەكی كارا لە دەرەوەی
ئەنجومەنی وەزيراندا ،نەمێنێ .زۆربەيان بخرێنە ژێر چەتری وەزارەتێكی شياو كە وەزيرەكەيان
بتوانێ له ئاستی ئەنجومەنی وەزيراندا نوێنەرايەتيان بكات و پڕۆسەی هەماهەنگی و
بڕياردانيان بۆ ئاسان بكات .زۆربەی ئەو دەستانە کە باسيان لێوە كراوە .لە خوارەوەی ئەو
راپۆرتە بە درێژی باس لە دەستەی وەبەرهێنان كراوە ،كه پێشتر پێشنياز كراوە كە بخرێتە
سەر وەزارەتی گەشەپێدانی ئابووری (سەيری دواتر بكە).
•لەو راپۆرتەدا پێشنيازی فراوانكردن و بەرزكردنەوەی دەستەی پاراستن و چاككردنی ژينگە
كراوە بەوەی بكرێتە وەزارەتێكی ئاستی كابينەی حكومەت و كۆمەڵێك دەستە و فەرمانگە و
پێكهاتە پەيوەنديدارەكانی ناو وەزارەتەكانی ديكەی بخرێتە سەر (سەری دواتر بكە).
• ديارە هەندێك دەستە و فەرمانگەی نيمچە سەربەخۆ هەن كە بەپێی بواری پسپۆڕيان لە
چوارچێوەی هيچ وەزارەتێكدا جێگەیان نابێتەوه ،وەيان بۆ خاتری پاراستنی سەربەخۆيەتيان
باشترە كە لە ژێر هيچ وەزارەتێكدا نەبن تاوەكو سەربەخۆيی لەدەست نەدەن ،دەكرێ ئەوانە
لە ئەنجومەنێكی نوێدا (ئەنجومەنی دەستە و فەرمانگە تايبەتمەندەكان) كۆبكرێنەوە كە
رۆڵی وەزارەتێكيان بۆ ببينێ و سەرۆكی ئەنجومەنەكە ئەندام بێ لە كابينەی حكومەت .لەوانە:
 aدەستەی كار و بەكارخستن ،بە ئاوێتەكردنی پێكهاتەی كاری سەر بە وەزارەتی كار
و كاروباری كۆمەاڵيەتی لەگەڵ پێكهاتە پەيوەنديدارەكانی پەرەپێدانی مرۆیی سەر بە
وەزارەتی پالندانان.
 bدەستەی ئاماری ناوەنديی سەر بە وەزارەتی پالندانان.
 cدەستەی گشتی پێوانەسازی و كۆنتڕۆڵی جۆری.
 dفەرمانگەی رێكخراوە ناحكوميەكان.
•بەو پێيە ،دەسته و فەرمانگە جياوازەكانی ناو ئەو ئەنجومەنە لە كاری سەربەخۆيان بەردەوام
دەبن بەاڵم لە رێچكەكی كاراتر و بە ميكانيزمێكی تۆكمەتر لە پەيكەری بڕيارداندا جێگەيان بۆ
دەكرێتەوە .بەوە رێگەيان لەبەردەمدا دەكرێتەوە كە بە شێوازێكی سيستەماتيكی زانياری و
داواكاری و بەرنامە و پڕۆژەياساكانيان بگەيەننە لوتكەی حكومەت .ئەو جۆرە رێكخستنەوەيە
دەستە و فەرمانگەكان لە پەرتەوازەيی و كەنارگيری و پشتگوێخستن رزگار دەكات و پشتيان
بە قورسايی حكومەت ئەستوور دەكات و لە كاربەجێگەياندنيشياندا كاراتر دەبن.
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•هەندێ دەستە و فەرمانگەی ديكەش هەن كە پەيوەستن بە كاری سيا�سی دەرەكی و دەكرێ
ئەوانە راستەوخۆ سەر بە ئەنجومەنی وەزيران بن وەيان لە ژێر ئەميندارێتی ئەنجومەنی
وەزيران جێگەيان بۆ بكرێتەوە .لەوانە:
•لەگەڵ دەستەی ناوچە كوردستانيەكانی دەرەوەی هەرێم.
•فەرمانگەی هەماهەنگی لەگەڵ حكومەتی عيراق .دەكرێ ئەوەيان لەگەڵ دەستەی ناوچە
كوردستانيەكانی دەرەوەی هەرێم ئاوێتە بكرێن وەك دوو بەڕێوەبەرايەتی جياواز لە ناو يەك
دەستەدا.
•فەرمانگەی پەيوەندی دەرەكی لەگەڵ نوسينگەی پڕۆتۆكۆڵ ئاوێتە بكرێن و سەر بە
ئەنجومەنی وەزيران بن.
•ئەنجومەنی ئاساي�شی هەرێمی كوردستان حيسابی دەستەی بۆ ناكرێ بەاڵم پێكهاتەكانی ناوی
وەك دەستە و فەرمانگەی نيمچە سەربەخۆ وانە و راستەوخۆ سەر بە سەرۆكی هەرێمن و
بەپێی ياسای ( )4ی ساڵی  2017خراونە سەر ئەنجومەنی وەزيران .لەو کتێبەدا پێشنيازكراوه
كە پێكهاتەكانی جيا بكرێنەوە و سەرلەنوێ پێناسە بكرێتەوە (سەيری دواتر بكە).
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دەستەی پاراستن و چاككردنی ژينگە
(وەزارەتی ژينگە و سامانە سروشتی و نيشتيمانيەكان)
دەستەی پاراستن و چاككردنی ژينگە لە هەرێمی كوردستان (دەستەی ژينگە) يەكێكه لە هەرە
ستراتيژيترين و گرنگترينی دامەزراوەكانی هەرێم و پێويستە لە بەرزترين ئاستی كاراييدا مامەڵەی
لەگەلدا بكرێ چونكە چاككردنی ژينگە مانای داهێنانی دەوروبەرێكی لەبارتر بۆ تەندروستی خەڵك،
وەبەرهێنانی باشتر لە ئابووری واڵت و گەشەپێدانی بەردەوام و پاراستنی سەروەت و سامانە
نيشتيمانيەكان .دەستە بەپێی ياسای ژمارە ( )3ی ساڵی  2010كاردەكات كە بنەماكەی لەسەر ياسای
ژمارە ()8ی ساڵی  2008داڕێژراوەتەوە ،خاوەنی كەسايەتی مەعنەوی و سەربەخۆيی دارايی و كارگێڕیه و
سەرۆكەكەی بەپلەی بريكاری وەزيرە كە راستەوخۆ سەر بە سەرۆكايەتی ئەنجومەنی وەزيرانە.
دەستەی ژينگە كۆمەڵێك ئامانجی گشتگيری لە ئەستۆدايە بۆ پاراستن و چاككردن و پەرەپێدانی
ژينگەی هەرێم و پارێزگاريكردن لە پاكوخاوێنی و جوانيەكەی و هۆشياركردنەوەی خەڵك و گەشەپێدانی
كولتووری ژينگەپارێزيی لە رێگەی راگەياندن و پەروەردە و مينبەرە ئاينيەكانەوە .وە بەرپرسيارە لە
چاودێریكردنی كۆی دامودەزگاكانی كەرتی گشتی و تايبەت بۆ هەر دەستدرێژيەكی دەكرێتە سەر ژينگە
و لە سزادانی سەرپێچيكاران .هەروەها بەرپرسيارە لە پاراستنی تەندروستی گشتی لە مەترسيەكانی
چاالكی و كاری زيانبەخش و چارەسەركردنی ئاسەوارەكانی چەكی كيمياوی و تەقيوەكان بەهاريكاريكردن
لەگەڵ اليەنە پەيوەنديدارەكانی ديكە .هاوكات ئەركی پێشنيازكردنی پۆڵە�سی گشتی و پالنی سااڵنە
و درێژخايەن و دەركردنی رێنماييی تايبەت بۆ پاراستنی ژينگەی لە ئەستۆدايە و راوێژی پسپۆڕی بۆ
سەرجەم كەرتەكان سەبارەت بە ژينگە.
كێشەی بڕيار و پاراستنی ژينگە
دەستەی ژينگە �سێ فەرمانگەی لە بنكە سەرەكيەكەی ئاستی پايتەخت هەيە و پێنج بەڕێوەبەرايەتی
لە دهۆك و هەولێر و راپەڕين و سلێمانی و گەرميان هەيە .لەوەتەی دروستبووە ،دەستەی ژينگە
رووبەڕووی كۆمەڵێك بەربەست و كێشەی پەيكەر و كارايی و هەماهەنگی و پڕۆسەكانی بڕياردان
بووەتەوە .لە ئاستی سەرەوەدا ،دەستەی ژينگە لە ئالقەكانی بڕياری لوتكەيی (كابينەی حكومەت)
بێبەش بووە و تارادەيەك خۆی بە پشتگوێخراو دەبينێت .ديارە دەستەی ژينگە رۆڵی لە سەرجەم
سێكتەرەكانی ئابووری و كۆمەاڵيەتی و سروشتی هەرێمدا هەيە و پێويستی بە هەماهەنگيەكی
سەرتاسەريی و دەسەاڵتێكی لوتكەيی هەيە بۆ ئەوەی بتوانێ ئامانج و ستراتيژ و پالنەكانی جێبەجێ
بكات ،بەاڵم لە راستيدا توانای دەستە بۆ داڕێژتن و جێبەجێكردنی ستراتيژی سەرتاسەری و توانای
پاراستنی ژينگەی الوازە.
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دووربوونی دەستە لە لوتكەی دەسەاڵتی حوكمڕانيدا بووەتە هۆی كەنارگيربوون و بچووك كردنەوەی
ئەولەويەتەكانی بۆ ئەجێندای الوەكی .بەڵێ ميكانيزمی گونجاو بۆ هەماهەنگيی لەگەل دامەزراوەكانی
ديكەی حوكمڕانيدا لەسەر كاغەزدا هەن .ئەويش لە رێگەی داهێنانی (ئەنجومەنی بااڵی ژينگەی
هەرێم) كە دەمێكە دامەزراوە و نوێنەری  14وەزارەتی لە ئاستی بەڕێوەبەری گشتی تێدايە و سەرۆكی
دەستەی ژينگە هەر خۆ�شی سەرۆكی ئەو ئەنجومەنەيە .بەاڵم لە راستيدا ،ئەنجومەنەكە هەر لە
سەرەتاوە گوڕی پێ نەدراوە چونكە لە ئاستی وەزارەتەكاندا زۆر بە جيددی وەرنەگيراوە و زۆربەی
بڕيارەكاني�شی پشتگوێ دەخرێن.
بە ديوی خوارەوەش ،لە ئاستی پارێزگاكاندا ،كێشەی جێبەجێكردن و كاراكردن لە ئارادايە .بەڵێ لە
سەرۆكايەتی دەستەوە دەسەاڵت بۆ بەڕێوەبەرايەتيەكان دابەزێندراوە و ئەوان خاوەنی يەكەی حيسابی
خۆيانن ،بەاڵم دابەزاندنی دەسەاڵت هەميشە جێگير نيە و دەكرێ بە پێچەوانەش رابكێشرێنە
سەرەوە .كێشەی سەرەكی دەستەی ژينگە لە ئاستی پارێزگاكان زياتر پەيوەستە بە بەرەنگاربوونەوەی
كۆمپانيا زەبەالحە خاوەن هەژموونەكان ،بەتايبەتی ئەوانەی توانای ژينگە پيسكردنيان لە هی ديكە
زياترە ،وەك كارگەكانی چيمەنتۆ و پااڵوگەكانی نەوت .لە حاڵەتی پێشێلكردنی ياسا و رێنماييەكان و
پيسكردنی ژينگەدا ،دەستە توانای سزادانی تا رادەی  10مليۆن ديناری هەيە و بەڕێوەبەرايەتيەكانی
ئاستی پارێزگاكان تا رادەی هەشت مليۆن ديناريان هەيه .لە هيچ حاڵەتێكيشدا هيچ كام لەو دووانە
توانای سزادانی گەورە كۆمپانيا پشت ئەستوورەكانيان نيە كە خاوەنەكانيان بەشێكن لە دەسەاڵتی
حوكمڕانی .ئەوەش بێجگە لە الوازيی دەسەاڵتی دادوەری كه رێگربووە لە سەپاندنی ياسا و سزا
داراييەكان.
زۆر جار لە دادگاوە ئاستی سزاكان لە اليەن دادوەرانەوە كەمدەكرێنەوه وەيان كەيسەكان لە
بەرژەوەندی كۆمپانياكان دادەخرێن .وەيان ئەندامانی داواكاری گشتی دوودڵيی لە جواڵندنی كەيسەكان
دەكەن .شاراوە نيە كەوا كەمتوانايی يان تێنەگەيشتنی بە�شی زۆری دادوەران و ئەندامانی داواكاری
گشتی لە بواری ژينگە وەيان بەكەمزانينی بەهاكانی ژينگەپارێزی دەبنە هۆی جێبەجێ نەكردنی ياسا .لە
ئێستادا هيچ دادگايەكی سەربەخۆی بواری ژينگە لە هەرێمدا نيە و كێشەی ژينگەش بووەتە قوربانی
ئەو نەبوونيە .بەڵێ داواكارانی گشتی و دادوەران دەتوانن گوێ لە پسپۆڕان بگرن و هەڵسەنگاندن بۆ
داواكان بكەن ،بەاڵم ئاستی تێگەيشتن و توانای دادوەران لە تايبەتمەنديە ووردەكاندا رۆڵی گرنگی
هەيە لە گەيشتن بە حوكمی گونجاو.
پێويستە بڕيارەكانی دامەزراوەی ژينگە كە بەپێی بەڵگە و ميكانيزمی بابەتيانە بێ و پێويستی بە دادگا
نەبێ ،وە كە دەگاتە دادگا و سەملێندرا ئەوا سزاكان لەاليەن دادوەرانەوە گۆڕانكاری گەورەیان بەسەردا
نەيەت .باشتريش وايە كە دادوەری تايبەتمەند لە بواری ژينگە سەيری داواكانی پەيوەست بە ژينگە
بكات .ديارە كە زانست و هونەری ژينگە هەر لە گەشەكردندايە و دادوەران بە شێوازە كالسيكيەكانيان
ناتوانن مامەڵە لەگەڵ پێشكەوتنەكان بكەن .بۆ ئەوە دەكرێ لە هەر دادگايەك دادوەرێكی ژينگە
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دابمەزرێن هەروەك چۆن بۆ بواری ديكەی وەك بەرەنگاربوونەوەی توندوتيژی خێزانیدا هەيە.
وەزارەتی ژينگە و سامانە سروشتی و نيشتيمانيەكان
ديارە كە دەستەی ژينگە وەك پەيكەرێكی هەڕەمی و بيرۆكراتی دروستكراوە و تەنيا ئەو رۆاڵنەی پێ
بەخشراوە كە پێشتر لە وەزارەتەكەدا هەبوونە ،بەبێ ئەوەی لە ڕوانگەی دارێژتنەوەی نەخشەی
سەرتاسەريی هەرێم و سيستەمێكی تێكەڵكێشراوی حوكمڕانيەوە ئەنجام درابێ .بۆيەش كۆمەڵێك
پێكهاتەی ژينگەيی هەن كە بەهۆی ئەوەی لە اليەن وەزارەتەكانەوە بەڕێوە دەبڕێن لە پێكهاتەكانی
ديكەی ژينگە دابڕاون.
پاراستن و چاككردنی ژينگە زۆر لەوە ستراتيژيتر و بەرفراونتر و گشتگيرترە كە لە دەستەيەكی خوار
كابينەی حكومەتدا جيابكرێتەوە .پێويستە بە روانگەيەكی نوێ و پەيكەر و داڕێژتەيەكی لۆژيكی
و داهێنەرانە سەرلەنوێ دابڕێژرێتەوە بۆ ئەوەی سەرجەم ئەو پێكهاتانەی سيستەمی حوكمڕانی
پەيوەست بە پاراستن و چاككردن و پەرەپێدانی ژينگە و سامانە سروشتی و نيشتيمانيەكان لە
چوارچێوەی هەمان دامەزاروەدا ئاوێتە بكرێن .ئەو دامەزراوە ئاوێتە و هەمەپێكهاتەيە بكرێتە
وەزارەتێكی تايبەتمەند (بە ناوی وەزارەتی ژينگە و سامانە سروشتی و نيشتيمانيەكان) بۆ ئەوەی توانا
و كاريگەرێتيەكەی لە جێبەجێكردن و كاربەجێگەياندا بەرزكرێتەوە .هاوكات ئەنجومەنی بااڵی ژينگەی
هەرێم بەرزتريش بكرێتەوە ،بە سەرۆكايەتی سەرۆك يان جێگری سەرۆكی حكومەت بێ و ئەندامەكانی
لە ئاستی وەزيرە پەيوەنديدارەكان بن بەپێی پەيوەنديدارێتیان ،بەتايبەتی وەزارەتی گەشەپێدانی
ئابووری ،وەزارەتی گەشەپێدانی ژێرخانی ستراتيژی ،وەزارەتی تەندروستی و وەزارەتی ووزە (بە پێكهاتە
پێشنيازكراوە نوێيەكانيانەوە) .ئەو ئەنجومەنە سااڵنە بەالنی كەمەوە دوو كۆبوونەوەی لوتكەيی بۆ
هەماهەنگ كردنی كارە ستراتيژيەكان و الدانی بەربەستەكان و دياريكردنی رێرەوی سەرجەم وەزارەتە
پەيوەنديدارەكان ئەنجام بدات.
پێكهاتەكانی وەزارەتی ژينگە و سامانە سروشتی و نيشتيمانيەكان
1)1پێكهاتەكانی ئێستای دەستەی پاراستن و چاككردنی ژينگە.
بێگومان پێويست دەكات كە لەكاتی ئاوێتەكردنی ئەو دەستەيە لەگەڵ كۆمەڵێك پێكهاتەی
ديكە چاو بە پەيكەر و كارايیەكەی دابخشێندرێتەوە .فەرمانگەكانی ئاستی پارێزگاكان جيا
بكرێنەوە و بخرێنە ژێر چەتری حكومەتە خۆجێييەكان.
2)2دەستەی سەرچاوەكانی ئاو:
لە هەرێمی كوردستاندا ،سەرباری دەوڵەمەندێتيەكەی لە رووی سەرچاوە هەمەجۆرەكانی
ئاو ،كەچی كێشەی كۆكردنەوە و پاراستن و دابەشكردن و بەكارهێنانی ئاوی ژێر زەوی و سەر
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زەوي هەيە ،وە كێشەی پەرتەوازەيی لە پالندانان و هەماهەنگی نێوان ئۆرگانەكانی حكومەت
هەيە .لە ئێستادا فەرمانگەی سەرچاوەكانی ئاو لە ناو وەزارەتی كشتوكاڵ لە رووی تيۆريەوە
كۆمەڵێ ئەرك و رۆڵی لەخۆ گرتووە ،بەاڵم لە ئاستی جێبەجێكردندا كێشەی سەپاندنی
رێنماييەكان و هەماهەنگیكردنی نێوان پێكهاتە بەرهەمهێن و خزمەتگوزاريەكانی ناو شار
و دەرەوەی شاری هەيە .ديارە لە سنووری شارەوانيدا سامانی ئاو دەكەوێتە ژێر كۆنتڕۆڵی
شارەوانی ،بەاڵم زۆر له بيرە لێدراوەكان كاريگەريان لەسەر ژينگە و پڕۆژەی ديكەی پەيوەست
بە بەرهەمی كشتوكاڵی و شوێنی گەشتياری و جۆرەكانی ديكەی بەكارهێنانی زەويەكان هەيە.
بۆيە پێويستە سەرچاوەكانی ئاو وەك موڵكی گشتی و سامانی ستراتيژی واڵت مامەڵەيان
لەگەڵدا بكرێ .باشتر وايە فەرمانگەی سەرچاوەكانی ئاوی سەر بە وەزارەتی كشتوكاڵ وەك
فەرمانگەيەكی نيمچە سەربەخۆ بگوازرێنەوە ناو ئەو وەزارەتە نوێيەی ژينگە .لەوێوە ستراتيژ
و پالنی گشتگيری تۆكمە بۆ سەرجەم بوارەكانی ئاوی سەر زەوی و ژێر زەوی دابنرێنت،
تەنانەت مۆڵەتی بير لێدان و ئاوراكێشان و دامەزراندنی پڕۆژە ستراتيژيەكانی وەك بەنداو
و دروستكردنی پڕۆژەی ئاودێری و پڕۆژەكانی پاراستنی سامانی ئاو لەو ئۆرگانەوە بێ .هەر
لەوێشدا پالنی تايبەت بۆ نەهێشتنی مەترسيەكانی الفاو و كۆنتڕۆڵكردنی سێاڵو و بەڕێوەبردنی
ئاوەڕێژی رووبارەكان و رێكخستن و دابەشكردنی ئاو و رووبەڕووبوونەوەی ووشكەساڵی و
چارەسەكردنی ئاسەوارەكانی لەسەر سەرچاوەكانی ئاو دابنرێت.
3)3دەستەی سامانی زەوی
لە هەرێمدا يەكالكردنەوەی كێشەكانی موڵكيەت و دابەشكردنی زەوی يەكێكە لە كێشە
هەرە مەزنەكان كە بووەتە سەرچاوەی نيگەرانی خەڵك و ملمالنێی بەرژەوەنديە تايبەتەكان
لە سەر حيسابی حكومەت .تەنانەت ،پەرتەوازەييەكی بێسنوور لە ئارادابوو كە ئەو زەويەی لە
اليەن وەبەرهێنەرەوە تەرخان دەكرا ،شارەوانی وەيان بەڕێوەبەرايەتی تاپۆ ئاگایان لێ نەدەبوو.
ئەو كێشانە دەمێكە سەريان هەڵداوە و لەگەڵ تێپەربوونی كاتدا ئاڵۆزبوونە و حكومەتيش
نەيتوانيوە لە بنەڕەتەوە كۆنتڕۆڵیان بكات .ديارە كۆمەڵێك دامەزراوەی حكومەت هەن كە
خاوەنێتی زەويان هەبووە يان مامەڵەيان لەگەڵدا كردووە و بەشێكيان هێشتا بەردەوامن.
لەوانە:
•وەزارەتی كشتوكاڵ :زەوی كشتوكاڵيی و دارستان
•وەزارەتی دارايی :عەقارەكانی دەوڵەت و زەوی بەردەاڵن و هی تر.
•شارەوانی :ئەو زەويانەی دەكەونە چوارچێوەی ماستەرپالنی شارەكان وكۆمەڵێك
باڵەخانه و دوكانی حكومی.
•وەبەرهێنان :زەويەكانی بەناوی وەبەرهێنان دابەش دەكات
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•رۆشنبيری :زەويە كەلەپووريەكان
•ئەوقاف و كاروباری ئاينی :زەوی وەقفەكان
هەندێك لەو اليەنانە لە رووی ئابووری و پالنی وەبەرهێناندا و بەپێی پۆڵە�سی و ياسای پێشووتر
سووديان لە زەويەكان بينيوە .زۆرانی ديكە كە دەيانتوانی زەويەكان بكەنە سەرچاوەی دارايی،
جا به فرۆشتنيان يان پەيداكردنی قەرز وەيان وەبەرهێنان ،بەاڵم نەيانكردووە .بۆ نموونە،
تەنيا لە شاری سلێمانی ،دوكان و بازاڕەكانی قەيسەری و زێوەر و ئۆرزدی و دەبۆكە كە هی
شارەوانين و كەمترين سوود و داهاتيان بۆ حكومەت هێناوەتە كايەوە .لە هەولێر و دهۆك و
قەزايەكانيش موڵكی هاوشێوە هەن كە پشتگوێ خراون .خۆ شارەوانيەكان ئەوەندەی پێشتر
سەرقاڵی كێشەی زەوی بوونە وەيان بەهۆی زەويەوە دەست لەكاروباريان وەردراوە ،هيچ كارێكی
ديكە ئەوندە سەرقاڵی نەكردوون .زەويەكانی سەر بە وەزارەتی ئەوقافيش كێشەی بەكارهێنان
و وەبەرهێنانيان هەيە وحكومەت و خەڵكی هەرێم سوودی پێويستيان لێ نابينن .ديارە كە
ميكانيزمەكانی ديكەی چارەسەر تا ئێستا ئەو كێشانەی بنبڕ نەكردووە .بەو دواييە كۆمەڵێ
گۆڕانكاری بەسەر سيستەمی زەوی دابەشكردندا هاتوون ،بۆ نموونە زەوی نيشتەجێبوون
چيتر بەخۆڕايی دابەش ناكرێ ،بەڵكو بە هەڕاج دەفرۆشرێ وەيان بەپێی دەسەاڵتی سەرۆكی
وەزيران دەبەخشرێت .ئەوەی دەمێنێتەوە بۆ بازرگانی ،لەاليەن دەستەی وەبەهێنانەوە بە
وەبەرهێنەر دەدرێت وەيان لە اليەن دامەزراوە خاوەنەكەوە دەفرۆشرێت ،بەاڵم بەوە كۆتايی
بە كێشەكان ناهێن .پێويستە دەسەاڵتی پالندانان و بەڕێوەبردنی زەويەكانی هەرێم لە سەرجەم
شار و دێهاتەكاندا وەك موڵكی گشتی و سامانی ستراتيژی مامەڵەيان لەگەڵدا بكرێت .باشتر
وايە كە بەپێی ياسايەكی نوێ زەويەكانی هەرێم وەك سامانێكی نيشتيمانی لە دەستەيەكی
وەيان فەرمانگەيەكی ستراتيژی گرێبدرێن و لە چوارچێوەی وەزارەتی ژينگە و سامانە سروشتی
و نيشتيمانيەكان رێكبخرێنەوە.
4)4دەزگای گشتی كاروباری مين
پاككردنەوەی هەرێم لە مينە چێندراوەكان و تەقەمەنيەكانی جەنگەكانی پێشوو پەيوەستە بە
پاراستن و چاككردنی ژينگه و لە ئێستادا سەر بە ئەنجومەنی وەزيرانه .دەزگای گشتی كاروباری
مين بەپێی ياسای ژمارە ( )10ی ساڵی  2007دامەزراوە بۆ ئەوەی ژينگەی هەرێم سەالمەت
بكات و گيانی هاواڵتيان و گەشتياران بپارێزێ و زەوی كشتوكاڵی و گەشتوگوزاری زياد بكات.
ئەوانەش لە رێگەی دۆزينەوە و دەرهێنانی مين و بۆمبە نەتەقيوەكانی نێو دەشت و چياكان و
كۆكردنەوەيان و فرێدانيان بە هەماهەنگی لەگەل وەزارەتەكانی ناوخۆ و پێشمەرگە .هاوكات
رۆڵی هوشياركردنەوەی خەڵك دەبينی .ديارە كە ئەو دەزگايە لە رووی پێكهاتەی كارگێڕی و
قەوارەی پەيكەرەوە بچووكە ،چونكە زۆربەی كارەكانی لەاليەن كەرتی تايبەتی بيانی و خۆماڵی
و كۆمەڵگای مەدەنی و خەڵكی خۆبەخشەوە ئەنجام دەدرێن .ئەو دەزگايە كێشەی زۆری هەيە.
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لەوانه :كێشەی توانای فەرمانبەران و شارەزايی ئەو دەزگايە بۆ سەرپەرشتیكردنی پڕۆژەكان
و هەڵسەنگاندنی كار و گرێبەست و راپۆرتەكانی كۆمپانيا بيانيەكان و پێداچوونەوەی كارە
ئەنجامدراوەكان .بۆيە پێويستی بە چاكسازی و بەرزكردنەوەی تواناكان هەيە .دەزگای مين
بە ئاسانی دەكرێ لەگەڵ پێكهاتەكانی ژينگە و ئەوانەی ديكە ئاوێتە بكرێن و كێشەكاني�شی لە
چوارچێوەكەيدا چارەسەر بكرێن.
5)5فەرمانگەی ژينگە و سەالمەتی و تەندروستی
فەرمانگەی ژينگە و سەالمەتی و تەندروستی لە وەزارەتی سامانە سروشتيەكان دەمێكە
دامەزراوە ،و بەشێك لە رۆڵ و سنووری دەسەاڵتەكانیان لەگەڵ ئەوانی دەستەی ژينگه
تێكەاڵون .وەزارەتی سامانە سروشتيەكان كە رۆڵی جێبەجێكار و رێكخەری بواری نەوت و
گاز و كانزاكان دەبينێ و بەپێی ياسا دەسەاڵتی وەزيری بەسەردا زاڵه ،شوێنێكی گونجاو نيە
بۆ دەزگايەكی چاودێری كە پێويستە لە بڕيارداندا سەربەخۆ بێ .رەنگە ئەو داهات و رسومات
و پێبژاردنەی بەڕێوەبەرايەتيەكە لە كۆمپانياكانی دەستدەكەوێ نەتوانێ لە بواری چاككردنی
ژينگەدا خەرجی بكات بەڵكو وەك فەرمانگەكانی ديكەی وەزارەت ملكەچ دەبێ بۆ ئەولەوياتە
سەرتاسەريەكانی وەزارەت.
6)6فەرمانگەی كەشنا�سی
بواری كەشناسيی ئێستا كە سەر بە وەزارەتی گواستنەوەيە كەچی لە راستيدا لەگەڵ
دەستەی ژينگە باشتر دەگونجێ ،بەمەرجێ هەماهەنگی راستەوخۆی بە اليەنە پەيوەنديدارە
بەكارهێنەرەكان وەك رێگاوبان و فرۆكەخانەكان كارا بێ.
7)7پاراستن و چاككردنی دارستانەكانی هەرێم
پاراستن و چاككردنی دارستانەكانی هەرێم رەگەزێكی سەرەكی بواری ژينگەيە بۆ پاراستنی
هاوسەنگی و هەمەڕەنگی زيندەگی سروشت ( )Biodiversityو گەشەپێدانی باڵندە و ئاژەڵی
كێوی و گيانەوەری ديكەی سەر خاك و ناو ئاوی نێو دارستانەكان .ديارە دارستان و پاوان
و باخداریی پەيوەندی راستەوخۆی بە بواری ئابووری كشتوكاڵيەوە نيە و باشترە بخرێتە ژێر
چەتری ژينگە.
8)8پۆلي�سی دارستان و ژينگە
لە ئێستادا  3500پۆلي�سی تايبەتمەند بە دارستان و ژينگە لە شارە جياوازەكاندا باڵون و سەر
بە وەزارەتی ناوخۆن .لە وەزارەتی پێشمەرگەش نزيكەی  3000پاسەوان هەن كە سەر بە
فەرماندەی پاراستنی ژينگەن .ئەوانە هەميشە پێويستيان به راهێنان و بەرزكردنەوەی توانايە
لە بواری زانست و هونەری ژينگەپارێزيی و پێويستيشيان بە دابەشكردن و بەڕێوەبردنە
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بەپێی ئەولەوياتەكانی ژينگە .بۆيە ،دەكرێ ئەوانە وەك (پاسەوانی ژينگە) بگوازرێنەوە سەر
ئەو وەزارەتە نوێيە و راهێنانی زياتريان لە بواری ژينگەپارێزی بە گشتی پێ بكرێت و ئەركی
چاودێری و كۆكردنەوەی سزا و پێبژاردەكان بگرنە ئەستۆ .دەكرێ ئەوانەی سەر بە وەزارەتی
پێشمەرگە بژاردەی جياوازيان بخرێتە بەردەوم بەوەی كە ئايا دەيانەوێ بخزێنە نێو پێشمەرگە
شەركەرەكانەوە ،يان ببنە پۆلي�سی ئاسايی له وەزارەتی ناوخۆ وەيان ببنە پاسەوانی ژينگە.
9)9پارێزراوە سروشتيەكان
پاراستنی جۆری ئاژەڵی كێوی و ئەو گۆمانەی كە زيندەوەر و گيانەوەری دەگمەن و تايبەت بە
كوردستانيان تێدايه سامانی نيشتيمانی و ستراتيژین و پێويستە لە اليەن دەستەی ژينگەوە
بپارێزرێن .پێويستە ناوچەی پارێزراوی سروشتی (حميات الطبيعية) گرنگيەكی تايبەتیان پێ
بدرێت چونكە هەرێمی كوردستان لەو رووەوە دەوڵەمەند و بێهاوتايە .لە ساڵی  2011رێسای
ژمارە ()9ی دامەزراندن و بەڕێوەبردنی پارێزراوە سروشتيەكانی هەرێمی كوردستان دەركرا،
دواتر لێژنەيەكی پسپۆڕی لە نوێنەرانی وەزارەته پەيوەنديدارەكان پێكهێندران بۆ ئەوەی كار
لەسەر پارێزراوه سروشتيەكان بكات ،بەاڵم نە رێسايەكە جێبەجێ كرا و نە بە فەرمی فەرمان
بۆ لێژنەكە و سەرۆكەكەی دەرچووە و نە ئەو لێژنەيە لەكارەكانی بەردەوام بوو .پێويستە
لێژنەكە كارا بكرێتەوە و چوارچێوەی ياسايی بۆ دابنرێ و بودجەيەكي�شی بۆ تەرخان بكرێ.
چاكسازيی كارگێڕی و دارايی
ئاوێتەكردنی ئەو كۆمەڵە پێكهاتە سەرەكيانەی حكومەتی هەرێم رۆڵ و قەوارەی دەستەی ژينگە لە
دامەزراوەيەكی بچووكەوە دەيگەيەنێتە ئاستێكی ستراتيژی و لوتكەيی نوێ ،بەاڵم ئەوەش مانای وانيە
كە رێگە بە هەاڵوسان و گەشەسەندنێكی نارێك و نادروست بدرێت و رۆتينەكان ئاڵۆزتر بكرێن .بەڵكو
ئەو ئاوێتەكردنە دەبێتە دەرفەتێك بۆ سەرلەنوێ داڕێژتنەوەی سەرجەم پێكهاتەكان لە رووی پەيكەر و
كاراكردن و چەسپاندنی ميكانيزمەكانی كواڵيتی بۆ كاربەجێگەياندنەوە.
پێويستە ئەو وەزارەتە كۆمەڵێك فەرمانگەی نيمچە سەربەخۆی تێدابێ و هەريەكەيان بە قەوارەيەكی
سووك و كاريگەر خۆی بۆ كاری لوتكەيی ستراتيژی و پالندانان و دەركردنی رێنمايی و دڵنيابوون
لە جێبەجێكردنيان تەرخان بكات و سەرجەم دەسەاڵتەكانی جێبەجێكردن ،بە اليەنی كارگێڕی
و داراييەوە ،رادەستی حكومەتە خۆجێييەكان بكات .واتا پێويستە دابەزاندنی دەسەاڵتەكان بۆ
ئاستی بەڕێوەبەرايەتيەكانی پارێزگاكان هەميشەيی بێ و لە ياسادا جێگير بكرێ و وەزارەتەكە هيچ
بەڕێوەبەرايەتيەكی ئاستی قەزا و پارێزگا بەڕێوە نەبات ،بەڵكو ئەنجومەنی قەزا و پارێزگا رۆڵی سەرەكی
لە بەڕێوەبردن و گونجاندن و جێبەجێكردن و چاودێريكردندا بەپێی رێنماييەكانی وەزارەت ببينن.
ديارە كە هەر پارێزگايە و تايبەتمەندی خۆی و ئەولەوياتی خۆی هەيە كە بەڕێوەبەرايەتيەكانی ژينگە
بە هەماهەنگی لەگەل ئەنجومەنی قەزا و پارێزگادا دەتوانن باشتر كاريان رێك بخەن بەبێ ئەوەی
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سەربەخۆيی خۆيان لەدەست بدەن .هاوكات ،پێويستە سەرۆكی يەكە ئيداريەكانی وەك بەڕێوەبەری
ناحيە و قايمقام و پارێزگار بەرامبەر ياسا بەرپرسيار بن لە پاراستن و چاككردنی ژينگەی ناو شار و
شارۆچكە و دێهاتەكان.
سەبارەت بە اليەنی داهات و دارايی ،وەزارەتی ژينگە دەتوانێ وەبەرهێنانی زياتری تێدا بكرێ و ببێتە
سەرچاوەيەكی دارايی كە بتوانێ خۆی بژيێنێ ،لەوانە:
•لە رێگەی رسومات و پێبژاردن لە بەرابەر پێشێلكارانی ياسا و رێسا و رێنمايی.
•لە دەروازە سنووريەكاندا ،پێويستە باج يان گومرگی تايبەت بە ژينگە لەهەندێ بارهەڵگر و
جۆری كااڵی هاوردەكراو كە پەيوەستن بە پيسكردنی ژينگە.
•لە وەزارەتی ناوخۆدا و لە هاتوچۆی ئۆتومبيلدا ،كۆمەڵێك پێبژاردن هەن كە لەسەر ئۆتومبيل
دانراون ،بەاڵم لە هيچ كام لەوانە پشكی ژينگە ناگەڕێتەوە تاوەكو بۆ وەبەرهێنان بەكاری بێنێ.
بە واتايەكی ديكە ،نەك تەنيا هەماهەنگی نێوان وەزارەتەكان الوازە بەڵكو لێكجياكردنەوە و
دابەشكردنی داهاتەكانيش لە بەرژەوەندی ژينگەدا نەبوونە.
•دەكرێ بەشێك لە پێكهاتەكانی ژينگە وەك شوێنی پارێزراوە سروشتيەكان و شوێنەوار
و ناوچەكانی گەشتوگوازری پارێزراو بكرێنە جۆرێك لە مۆزەخانەی سروشتی و ببێتە
سەرچاوەی پارە پەيداكردن.
•بۆ كاراكردن و زيادكردنی داهاتی دەستەی ژينگە ،وەك سەرجەم وەزارەت و دەستەكانی
ديكە ،پێويستە رێنماييە داراييەكانی حكومەت هاندەر و رێخۆشكەر بن و رێگە بەوە بدەن كە
بەشە شێری ئەو داهاتانە لە كواڵيتی خزمەتكردندا خەرج بكرێنەوه نەك زۆربەيان بۆ مەركەز
بگەڕێنەوه وەيان بۆ مووچەی دامەزراوەی هەاڵوساو تەرخان بكرێنەوە.
•لە ئێستادا داهاتی پێدراوی حكومەت و رسومات و پێبژاردن و بەخشينی (تەبەروعاتی) جياواز
كۆكراونەتەوە و لە سندوقی پاراستنی ژينگەدانە ،لەگەڵ ئەمەش دەسەاڵت بە دەستەی
ژينگەنەدراوە بەكاريان بهێنێ چونكە دەبێ هەموو جارێك لە ئەنجومەنی وەزيرانەوە رەزامەندی
بدرێت .لە راستيدا ،تا ئێستا ئەو جۆرە رەزامەنديە لە بنەڕەتەوە نەدراوە و پارەكە وەك خۆی
ماوەتەوە .دەكرێ ئەو بەربەستانە هەڵبگيردرێن و ئەو داهاتانە بۆ وەبەرهێنان لە ژينگە بەكار
بهێندرێن.
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دەستەی وەبەرهێنان
دەستەی وەبەرهێنان دامەزراوەيەكی گرنگ و ستراتيژيە بۆ هاندان و كارئاسانيكردن و رێكخستنی
كاروباری وەبەرهێنەرانی كەرتی تايبەت .ئەو دەستەيە بەپێی ياسای ژمارە ( )4ی ساڵی  2006رێكخراوە.
لە ڕووی پەيكەری كارگێڕيەوە ،ئەنجومەنی بااڵی وەبەرهێنان هەيە بە ئەندامێتی سەرۆك و جێگری
سەرۆكی حكومەت ،وەزيرەكانی پالندانان ،دارايی ،بازرگانی ،كشتوكاڵ ،شارەوانی و سەرۆكی دەستەی
وەبەرهێنان و پسپۆرانی ميوان بەپێی پێويست .دەستە سەرۆكايەتيەكەی لە پايتەختە و لە ئاستی
پارێزگاكانی دهۆك و هەولێر و سلێمانیش فەرمانگەی هەيه .لە ساڵی  2011هەتا  2014زۆربەی
دەسەاڵتەكانی ئاستی ناوەند بۆ ئاستی پارێزگاكان شۆڕكرابوونەوە ،بەاڵم دوای دروستبوونی كابينەی
هەشتەم ،بەهۆی پێكهاتەی نوێی هاوپەيمانی و بنكەفراوانی حكومەت ،ديسانەوه دەسەاڵتەكان
بە مەركەزيی كرانەوە .ديارە كە ئەو جۆرە پەيوەنديە و رێكخستنەوەی دەسەاڵتەكان بۆ واڵتێك كە
پێويستی بە زۆرترين وەبەرهێنان و كاراكردنی دامەزراوەكەيە گونجاو نيە.
كەلێنە ياساييەكان و زيانەكانی بۆ هەرێم
ديارە كە لە كاتی دەركردنی ياسای دەستەی وەبەرهێنان ،هەرێم لە رادەبەدەر پێويستی بە هاندان
و راكێشانی وەبەرهێنەرانی ناوەكی و دەرەكی هەبوو ،هەر بۆيەش كۆمەڵێك ئيميتازات و هاندەری
رادەبەدەر خزانە ناو ياسايەكە .لەوانە تەرخانكردن و دواتر بەموڵككردنی زەوی ،بەخشينی وەبەرهێنەر
لە باج و رسومات و گومرگ بۆ ماوەی  10ساڵ و كۆمەڵێ ئيمتيازاتی ديكە .بەاڵم ئێستا دوای  12ساڵ لە
جێبەجێكردندا ،هەرێم چووەتە قۆناخێكی ديكەوە و ئەو ياسايە پێويستی بە هەمواركردنەوە هەيە بە
تايبەتی چونكە كەلەبەری زۆری تێدايە .بۆ نموونە:
•لەو ياسايەدا هاتووە ،ئەگەر وەبەرهێنەرێك پڕۆژەی پێشكەش كرد و لە ماوەی مانگێكدا
وەاڵمی بۆ نەهاتەوە وا دادەنرێ كە رەزامەندی بۆ دراوە و دەتوانێ دەست بە پڕۆژەكەی بكات.
ئەو ماوە كوورتە واقيعی نەبوو و دەرگای بۆ ئيستيغالل كردن كردەوە.
•هاوكات بەپێی ياساكە ،دەستەی وەبەرهێنان توانای سزادانی وەبەرهێنەرانی نيە جگە لە
لێسەندنەوەی مۆڵەتی وەبەرهێنان .ئەوە و الوازيەتی لە سەروەريی ياسا و ميكانيزمەكانی
سيستەمی چاودێری و بەدواداچوون و لێپرسينەوە وايان كردوە كە وەبەرهێنەرانی كەمبەرهەم
و كەمتەرخەم زيانی گەورە لە موڵك و سامان و داهاتی هەرێم بدەن .بۆ نموونە:
•وەبەرهێنان بە بانەوانی (موساتەحە) كە پێشتريش بەپێی ياسای ( )32ی  1986ی
عێراقی بۆ فرۆشتن و بەكرێدانی موڵكی واڵت كاری پێكراوه .ئەوە لە بەرژەوەندی
وەبەرهێنەر و حكومەتدايە چونكە پڕۆژەكان بەپێی گرێبەست ئەنجام دەدرێن و
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دوای تەواو بوونی ماوەكانيان دەبنە موڵكی دەوڵەت .بەاڵم لە هەرێمدا ئەوە ديسانەوە
ئيستيغالل كراوە و زۆر لە گرێبەستەكان پێشێلكراون.
•حكومەت پێ�شی  10ساڵ  600مليار ديناری بۆ دروستكردنی خانووبەرەی
نيشتەجێبوون لە سەرجەم شارەكان دا بە سندوقی نيشتەجێكردن .دەبوايە تا ئێستا
زۆربەی ئەو پارەيە بۆ حكومەت بگەڕابايەوە ،بەاڵم لە راستيدا تەنيا  195مليار دینار
گەڕاوەتەوە .بەشێك لە وەبەرهێنەرەكان خانوويان بەپێی پالن و ژمارەكان دروست
نەكردووه ،هەندێ لە بانكە بازرگانيە حكوميەكانی كە بەرپرسياربوون لە گێڕانەوەی
پارەكان ،بوونە بەشێك له تۆڕەكانی بەرژەوەندی و هاوكاری وەبەرهێنەرانيان
كردووە لە فريودانی حكومەت .بەپێی ياسا و رێسا ،دەبوايە پارە و خانووەكان تەنيا
بە خەڵكی نيشتەجێی هەرێم بدرابانە ،كەچی لەنێوياندا خەڵكانی بيانی يان (وەهمی)
لێيان سوودمەند بوون و هەندێ خەڵكيش �سێ چوار جار ناونووس كرابوون
و خانوەكاني�شی كە بەناويانن دروست نەكرابوون و پارەكانيش وەرگيرابوون و
وونكرابوون .لەو نێوەشدا ،وەبەرهێنەرەكان و بانكەكان سزا نەدران.
پێويستە لە دەستەی وەبەرهێنان لە رووی پەيكەر و رۆڵەكانيەوە بە هەمان شێوەی وەزارەت و
دامەزراوە مەركەزيەكانی ديكەی حكومەت سەر لەنوێ دابڕێژرێتەوە.
1.1سەرۆكايەتی دەستەی وەبەرهێنان وەك فەرمانگەيەك بگوازرێتەوە ناو وەزارەتی گەشەپێدانی
ئابووری پێشنيازكراو .لەوێدا ،دەتوانێ ببێتە تەواوكەری پێكهاتە سەرەكيەكانی ديكەی
ئابووری كە پێويستيان بە ئەزموون و هونەری وەبەرهێنانە .ئەوكات ،فەرمانگەكە تەنيا لە
ئاستێكی ستراتيژيدا كارە سەرتاسەريەكانی هەرێم و پەيوەنديە دەرەكيەكانی ئەنجام بدات.
لە هەمان كاتدا هەماهەنگی و بەدواداچوون و هەڵسەنگاندن بۆ بەڕێوەبەرايەتيەكانی ئاستی
پارێزگا بكات.
2.2بەڕێوەبەرە گشتيەكانی ئاستی پارێزگا پەيوەندی كارگێڕيی و داراييان لەگەڵ دەستەی
وەبەرهێنان بپچڕێنن و وەك لە ئاستی پارێزگا و قەزايەكان لە پەيكەری كارگێڕی حكومەتی
خۆجێييدا رێكبخرێنەوە ،لەوێدا بەپێی رێنماييی و ستراتيژيەت و پالنی لوتكەيی كارە
پيشەييەكانيان جێبەجێ بكەن و زياتر ئەولەويەت بدەنە هاندان و راكێشانی وەبەرهێنان لە
سێكتەرەكانی ئابووری لە سەر ئاستی سنووری قەزا و پارێزگايەكەيان.
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ئەنجومەنی ئاسايشی هەرێمی كوردستان
ئەنجومەنی ئاساي�شی هەرێمی كوردستان به ياسای ژمارە ( )4ی ساڵی  2011دامەزراوە و ئەرك و ئامانج
و پێكهاتەكانی دياريكراون .بە پێی ياساكە ئەنجومەن راستەوخۆ سەر بە سەرۆكی هەرێمە و لە �سێ
پێكهاتەی سەرەكی پێك دێت ،كە بريتين لە:
1)1ئاژان�سی پاراستن و زانياری
2)2دەزگای ئاساي�شی هەرێم
3)3بەڕێوەبەرايەتی گشتيی هەواڵگری سەربازيی
بەرپر�سی ئەو پێكهاتانە ئەندامن لە ئەنجومەن بە سەرۆكايەتی راوێژكارێك (بە پلەی وەزير) و
ياريدەدەرێك كە لە ئێستادا سەرۆكی دەزگای ئاساي�شی هەرێمە و ئەويش هەر بە پلەی وەزيره .سەرۆكی
هەرێم بۆی هەيە لە حاڵەتی پێويستيدا كەسان يان دەزگای ديكە بۆ ئەنجومەن زياد بكات وەيان ئەوانە
بۆ ئەنجومەن بانگهێشت بكرێن .بەو پێيەش:
4)4هەردوو دەزگای دژە تيرۆری سلێمانی و هەولێر ،كە پێشتر بەجيا دروستبوون و لە ساڵی 2007
بە فەرمی دامەزرێندران ،كرانە ئەندامی ئەنجومەن.
5)5ئەنجومەن فەرمانگەی تەكنۆلۆژیا و شیكردنەوەی هەيە كە كار بۆ دیاریكردن و شیكردنەوە
و بە ئامانجگرتنی هەڕەشە و مەترسیەكانی دژ بە هەرێمی كوردستان دەكات .وە كاری
دروستكردن و پەرەپێدانی ئامراز و كەرەستە پێویستییەكانی كۆكردنەوە و شیكردنەوە و
7
هەڵسەنگاندنی زانیارییەكان بۆ ئۆپەراسیۆن و زانیارییە هەواڵگرییەكان ئەنجام دەدات.
لە ياساكەدا كۆمەڵێك ئامانجی جياواز بۆ ئەنجومەنی ئاسايش دياريكراون ،كە تێكەڵێكن لە ئامانجی
پێكهاتەكان .لەوانە :مسۆگەركردنی ئاسايش و ئارامی و پاراستنی بنەما و پرينسيپە دەستووری و
ياسايیەكانی هەرێم؛ كۆكردنەوەی زانياری و پاراستنی سيستەمی زانياری؛ بەرەنگاربوونەوەی تيرۆر
و كاری سيخوڕی؛ پاراستنی هەرێم لە تاوانە مەترسيدارەكانی وەك ماددەی هۆشبەر و تەزويركردنی
دراو و كاری گەندەڵی و شۆردنەوەی سامان؛ پاراستنی ئاساي�شی فرۆكەخانە و دەروازە سنووريەكان
و ئاساي�شی ئابووری و خۆراك و تەندروستی و ووزە؛ مسۆگەركردنی ئاساي�شی بارەگا و پێكهاتەكانی
پێشمەرگە و كۆكردنەوەی زانياری هەواڵگری و مەيدانی و ستراتيژی .ئەوانە و چەند رۆڵێكی ديكە.
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سيمبوڵی دوو ئيدارەيی
لە بارودۆخێكی ئاسايی و نموونەييدا ،وە لە چوارچێوەی سەروەركردنی ياسا و داڕێژتنی سيستەمێكی
حوكمڕانی دروستدا ،پێويستە پێكهاتەكانی ئاسايش و زانياری و دژەتيرۆر بە جۆرێك تۆكمە و
هەماهەنگ و كارا بن تاوەكو ببنە پارێزەری ئاساي�شی نيشتمانی و پێشەنگی يەكپارچەيی هەرێم و هەوێنی
پڕۆسەكانی نيشتيمانسازی و دەوڵەتسازيی .بەاڵم بارودۆخی سيا�سی و ئەمنی هەرێم لە سەردەمی
شاخەوە هەتا ئيمڕۆكە�شی لەگەڵدا بێ ئاسايی و نموونەيی نەبووە و جارێ وا زووش نابێ .ئيدارەی
هەرێمی كوردستان بۆ ماوەی  10ساڵ لە  1996هەتا  2006بە دوو لەتی مايەوه ،لەو ماوەيەشدا
خودی لەتبوونەكە بەدامەزراوەييكرا و بايی ئەوەندە قووڵ چەسپی كە دواتر ئەركی هەڵوەشاندنەوە
وەيان ئاوێتە كردنيان زۆر زەحمەت بوو .تێكەڵكردنەوەی ئەو دامەزراوانەی پەيوەست بوون بە داهاتی
دارايی و ئابووری وەيان بە ئەمن و هێزی چەكدار لەوانی ديكە زەحمەتتر بوون .ئيتر شاراوە نيە كە
سەرباری هەوڵە بێوچانەكان پڕۆسەی بڕياردان وەيان پەيكەری كارگێڕی و دارايی زۆر لە دامەزراوەكان
بە دوولەتی وەيان لێكترازاوی ماينەوە .ئيتر مايەی سەرسوڕمان نيە كە دامەزراوە ئەمنيەكانی نێو
ئەنجومەنی ئاساي�شی هەرێم زۆر بە درەنگتر لەوانی ديكە ياسای يەكگرتنەوەيان بۆ دەرچوو دواتريش
لە هەنگاوەكان زۆر نەچوونە پێشەوە.
ديارە كە دەركردنی ياساكەی ئەنجومەنی ئاسايش هەوڵێك بوو وەك هەنگاوێكی واقيعيانە بۆ
لێكبەستنەوەی دامەزراوە ئەمنی و هەواڵگريەكانی دوو حيزبە دەسەاڵتدارەكە لە ئاستی لوتكەوە،
بەبێ تێكەڵكردنیان لە هەناودا .شێوازی داڕێژتنەكەی بەپێی پێداويستی قۆناخەكەی هەرێم و ئاستی
هەستياری بابەتەكە بوو .ئەوە بوو كە دياردەی دووپاتی لە سەرجەم پێكهاتەكانی ئەنجومەنی ئاسايش
لە سەرەتاوە رێگەی پێدرا و سەرۆكی دامەزراوەكانی ديوی هەولێری سەر بە پارتی ديموكراتی كوردستان
(ئاژان�سی پاراستن و ئاسايش و دەزگای دژە تيرۆر) و ديوی سلێمانی سەر بە يەكێتی نيشتيمانی
كوردستان (دەزگای زانياری و ئاسايش و دەزگای دژە تيرۆر) كرانە ئەندام .ئەگەر ئەو لێكبەستنەوە
لوتكەييە وەك هەنگاوی يەكەم سەركەوتوو بوايه و زەمينە بۆ پتەوكردنی پردی متمانەی نێوانيان
لەبار بوايە ،ئەوا دوور نيە پڕۆسەی يەكگرتنەوە هەنگاوی با�شی دەنا .بەاڵم ،هەنگاوەكان بەخێرايی
نەچوونە پێشەوە و لە پێچی قەيراناوی و كاتی لێكترازانی سيا�سی و ئەمنيدا پێكهاتەكانی ئەنجومەن
بە ئاسانی لێكترازان .سەرباری ئەوانەش ،لە دوای چۆڵبوونی پۆستی سەرۆكی هەرێم ،ئەو پێكهاتانە
كێشەی مەرجەعيەتيشيان لێ پەيدا بووەتەوه و بەشێكيان تا رادەيەكی زۆر بە نيمچە سەربەخۆيی
و دوور لە كۆنتڕۆڵی حكومەت كارەكانيان ئەنجام دەدەن و فەرمان تەنيا لە سەركردە سياسيەكانيان
وەيان سەركردە مەعنەويەكانيان وەردەگرن.
هەڵبەتە ،ناكرێ كاريگەری و كارە چاكەكانی ئەو دامەزراوانە لە پاراستن و سەقامگيركردنی هەرێم
ناديدە بگيردرێت .هەرێمی كوردستان كە واڵتێكی بچووك و خاوەن توانايەكی سنووردارە و لە ناوچەيەكی
دژوار و پڕ لە ناكۆكيدايه و دوژمنی سەرسەختی وەك تيرۆر و هێزی بنكۆڵكەری لەدەورەدايە ،كەچی
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توانيويەتی زۆر لە باقی عێراق سەقامگيرتر و سەرفرازتر و بەتواناتر بێ .لەو كاتەی كە هەرێم هەموو
تواناكانی بۆ شەڕی داعش تەرخان كردبوو و پەيوەنديەكاني�شی لەگەل بەغدا خراپ بوو و قەيرانی
داراي�شی بەسەرەوە بوو ،كەچی هێشتا هاواڵتيانی هەرێم خەمی ئاسايش و سەقامگيريان نەبوو .بەاڵم
شاراوە نيە كە دەكرا ئەو دامەزراوانەی هەرێم زۆر لەوە تۆكمەتر بوانايە و ببانايە نموونەيەكی پێشەنگ
بۆ به دامەزراوەييكردن و بە نيشتيمانيكردنی دامودەزگاكانی هەرێم.
كێشەی تێكەاڵوی و مۆدێلی نموونەيی
بە رەچاوكردنی سيستەمی واڵتانی ديموكرا�سی ،كۆمەڵێك مۆدێلی جياواز هەن كە هەريەكەيان بۆ
واڵتی خۆيان گونجاون و گەشەيان پێدراوه .ديارە لە هەرێمدا هێشتا مۆدێلێكی خۆماڵی دروست سەری
هەڵنەداوە .وێرای سيستەمی دوو حيزبی و دووپاتيی ،كۆمەڵێك تێكەاڵوی و بەريەك كەوتن لە كارەكانی
پێكهاتە جياوازەكانيشدا هەن كە پێويستە سنوورەكانيان بەپێی ياسا لێك جيا بكرێنەوە .هەڵبەتە ،كاری
پێكهاتەكانی ئەنجومەنی ئاسايش بە زۆری نهێنيە وەيان شاراوەيە ،بەاڵم دياريكردنی ئەرك و ئامانج و
سنووری دەسەاڵتەكانيان و اليەنی كارگێڕی و دارايی لوتكەييان پێويسته روون و ئاشكرا بێ و بە ياسا
دياريكراو بێ .جا لێرەدا باس لە مۆدێلی نموونەيی بۆ هەرێمی كوردستان كراوە ،نەك بەو واتايەی كە
دەكرێ بەو زوانە بێتە كايەوە بەڵكو بەوەی كە لە ئێستاوە كاری بۆ بكرێ و ئاراستەی گۆڕانكاريەكانی
ئايندە بەرەو بەديهێنانی ئەو مۆدێلە بێ.
1.1پێويسته دەزگای ئاسايش بكرێتە چەق و ناوكی جێبەجێكردنی كارە هەواڵگری و ئەمنيەكان و
كۆكەرەوەی دامودەزگا ئەمنيەكانی ديكەی كە پێويسته هاوكار بن .پوختەی كاره سەرەكيەكانی
ئاسايشيش بريتين لە رێگرتن لە ( )Aكاری سيخوڕی دەرەكی و ( )Bكاری تيرۆريستی و ()C
بازرگانی بە دەرمانی هۆشبەر؛ وە ( )Dلە پاراستنی ئاساي�شی ئابووری .بۆ ئەنجامدانی ئەو
ئەركانە ،ئاسايش پێويستی بەوەيە كە زانياری لە ناوەوەی هەرێمدا كۆ بكاتەوە و �شی بكاتەوە
و لە رێگەی هێزی چەكداری ئاسايش ،بە هەماهەنگی لەگەڵ پۆليس و هێزەكانی ديكە بەپێی
پێويست،كاريان لەسەر بكات.
2.2رۆڵی هەواڵگری دەرەكی (ئەژان�سی پاراستن و زانياری) بۆ ئەوەيەكە زانياری لەو ديوی
سنوورەكانەوە لەسەر ئەو ئەركانە پەيدا بكات و دوای شيكردنەوەيان و بۆ خاتری
جێبەجێكردنی ئەو چوار ئەركەی لە ژێر ()1دا ليستەكراون رادەستی ئاساي�شی هەرێميان
بكات .واتە ،نابێ دامەزراوەی هەواڵگری دەرەكی هێزی چەكداری هەبێ وەيان توانای گرتن
و بەندكردنی خەڵكی هەبێ ،وە نابێ تەركيزی كار و چاالكيەكانی لەسەر ناوەوەی هەرێمدا بێ.
3.3هێزی دژە تيرۆر بۆ ئەوەيە كە لە حاڵەتی پێويست و بۆ كاردانەوەی خێرا ،وەك هێزێكی بەتوانای
چوست و چاالك و زەبروەشێن ،بەرەنگاری هەڕەشەكان بێتەوە .ئەو هێزه له بارودۆخێكی
نائاسايی هەرێمی و جيهانيدا هاتووەتە كايەوە و دوای سەقامگيری واڵت و شكست پێهێنانی
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تيرۆر ،ئەو رۆڵەی نامێنێ و دەبێ چاو بە پێكهاتە و ئامانجەكانی دابخشێندرێتەوە.
4.4پێويسته هەواڵگری سەربازی دامەزراوەيەكی جيا بێ و سەر بە وەزارەتی پێشمەرگە بێ بەاڵم
هەماهەنگی لەگەڵ ئاسايش و هەواڵگری دەرەكی هەبێ.
بەاڵم لە واقيعی ئێستا و رابوردووی هەرێمدا ،تێكەاڵوی لە كاری هەر چوار دامەزراوە هەبوو
هەريەكەيان بە نيمچە سەربەخۆييانە كاری ئەوانی ديكەی كردووە و دەكات .تەنانەت ،ئاسايش
ناسراوە بەوەی كە رۆڵ لە پشكنينی تاوان و رێكخستنی شاريشدا دەبينی ،كە ئەوانە كاری پۆليسن،
وەيان بە ئەركی پاسەوانێتی شوێنەكان و كەسايەتيەكان هەڵدەستێ ،كە ئەوانە نە ئەركی ئاسايش
و نە هی پۆليسن .بۆيە ،دەكرێ پێش ئەوەی باس لە يەكگرتنەوەی دوو ئيدارە بكرێ ،زياتر باس لە
جياكردنەوەی رۆڵەكان و بەدامەزراوەييكردنی كاری هەواڵگری دەرەكی و ئاساي�شی ناوەكی و رۆڵی هێزی
دژەتيرۆر بكرێ.
تێكەاڵوی ياسا و مەرجەعيەتی دەزگاكان
دەزگای ئاساي�شی هەرێم بە پێی ياسای ژمارە ( )5ی ساڵی  2011كارەكانی رێكخراوە و خاوەنی كەسايەتيەكی
مەعنەوی و سەربەخۆی دارايی و كارگێڕیه و سەربە ئەنجومەنی وەزيرانە .سەرۆكی دەزگايەكەش بە
پلەی وەزيرە لە اليەن سەرۆكی ئەنجومەنی وەزيرانەوە كانديد دەكرێت .بەو پێيە ،بەپێی دوو ياسا كە
لە هەمان ساڵدا يەك لە دوای يەك دەرچوونە دەزگای ئاسايش دوو مەرجەعی هەيە و سەر بە دوو
ئەنجومەنه (ئەنجومەنی ئاساي�شی هەرێم و ئەنجومەنی وەزيران).
بەڕێوەبەرايەتی گشتی هەواڵگری سەربازيش بە هەمان شێوە ،لە اليەكەوە سەر بە ئەنجومەنی ئاسايشە
و لە اليەكی ديكەوە فەرمانگەيەكی ناو وەزارەتی پێشمەرگەيە .وە فەرمانگەی هەواڵگری سەربازی لە نێو
هێزەكانی  70و  80ی سەر بە يەكێتی نيشتيانی كوردستان و پارتی ديموكراتی كوردستان چاالك نيه،
چونكه لەوە دەچێ زانياريەكانی ئەو دوو هێزە لە رێگەی دەزگای زانياری و ئاژان�سی پاراستنەوە بگەنە
سەرووتر.
لە ئاستی ئاسۆيی خوارەوەشدا ،پەيكەر و كاری ئاساي�شی هەردوو ئيدارەی سلێمانی و هەولێر بەريەك
كەوتوون و دووپاتبوونەوەشيان تێدايە .بەپێی ياسای ژمارە ( )5دەزگای ئاساي�شی هەرێم ئەنجومەنێكی
هەيه ،به ئەندامێتی سەرۆك (يەكێتی ،پلەی وەزير) و جێگری سەرۆك (پارتی ،پلەی بريكاری وەزير) و
كۆمەڵێك بەڕێوەبەری گشتی بۆ فەرمانگەكانی :ديوان ،ئاسايش ،ئاساي�شی سيا�سی ،نەهێشتنی ماددە
هۆشبەرەكان ،وە فڕۆكەخانە (لەگەڵ دەروازە سنووريەكان و دامەزراوەكانی نەوت و بەنداو) .لە
شارەكانی هەرێمدا بەڕێوەبەرايەتی ئاسايش هەن كە ئاوێنەی فەرمانگەكانن .بەاڵم لە ئاستی سەرۆك و
جێگری سەرۆك بترازێ ،هەموو بەڕێوەبەرايەتيەكانی خوارتر لە سلێمانی و هەولێر بە دووپاتی ماينەوە
و وەك دوو دەزگای ئاساي�شی سەربەخۆ كار دەكەن .دەزگای ئاساي�شی زۆنی سەوز بەڕێوەبەرايەتی
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سەربەخۆی لە شارەكانی سلێمانی و هەڵەبجە و كەركوك و هەولێر و موسڵ و فڕۆكەخانەی سلێمانی
هەيە ،لە شاری دهۆك نيەتی .دەزگای ئاساي�شی زۆنی زەرد بەڕێوەبەڕايەتی لە شارەكانی دهۆك و موسڵ
و هەولێر و كەركوك و سلێمانی و فڕۆكەخانەی هەولێر هەيە ،بەاڵم لە هەڵەبجە نيەتی .خۆشبەختانە
مەسەلەی دووپاتبوونەوە لە شارەكانی هەرێمدا كێشەی لێ پەيدا نەبووە ،بەاڵم لە كەركوك و موسڵ و
ناوچە دابڕێندراوەكانی ديكە كە بەرەی ملمالنێی دەسەاڵت بووە لەگەڵ بەغدا ،ئەو دووپاتيە كێشەی
سيا�سی و ئەمنی و كۆمەاڵيەتی بۆ هەرێم دروستكردووه ،ئەگەرچی ميكانيزمی هەماهەنگی لە نێوانياندا
هەميشە بەكار بووە.
مۆدێلی ئەڵتەرناتيڤی خۆماڵی
ديارە ئەو رێكکەوتنانەی پێشوو و مۆدێلی پەيكەر و رێكخستنەوەی كاری ئەو دەزگايانەی سەر
بە ئەنجومەنی ئاسايش سەركەوتوو نەبوونه ،وە لێكبەستنەوەشيان لە لوتكەوە مانای
بەدامەزراوەييكردن ناگەيەنێ .هاوكات ،باری لێكترازاوی ئێستای هەرێم قابيلی بەردەوامبوون نيە
و ئەگەر لە ئايندەيەكی نزيكدا رۆڵ و پەيكەر و كاری ئەو دامەزراوانە پێناسە نەكرێنەوە ،ئەوا لە
مەودای دووردا هەر دەبێ بكرێن .بۆيە لێرەدا ،مۆدێلێكی ئەڵتەرناتيڤ پێشنيازكراوە بەو ئومێدەی كە
ببێتە نەخشەڕێگايەكی درێژخايەن بۆ ئاراستەكردنی هەنگاوەكانی ئايندەی ريفۆرم .بەڵێ ئەنجامدانی لە
ئێستادا كارێكی ئاسان نيە بەاڵم دەكرێ بكرێتە ئامانج و كاری جيدديان بەپێی نەخشەڕێگايەك لەسەر
بكرێ .
1.1پێويستە هەردوو ياسای ژمارە ( 4و  )5ی ساڵی  2011هەموار بكرێنەوە وەيان لە بنەڕەتەوە
هەڵبوەشێندرێنەوە و بە ياسايەكی نوێ كارەكانيان رێكبخرێنەوە تاوەكو رۆڵەكانيان و سنووری
دەسەاڵتەكانيان دياری بكرێن و مەرجەعيەتيشيان يەكالبكرێتەوە.
2.2ئاساي�شی گشتی ،كە كارەكانی هاوتەريب و هەماهەنگ و تەواوكەری هێزی پۆليسە ،پلە و
پايە و رێكخستنەكاني�شی ئاوێنەی هێزی پۆليسە ،باشترە بخرێتە ژێر چەتری وەزارەتی ناوخۆ.
لە ئاستی لوتكەدا بەڕێوەبەرايەتيەكی گشتی بۆ داڕێژتنی پۆڵە�سی و پالن و كاری هەماهەنگی
دروست بكرێ .لە ئاستی پارێزگا و حكومەتە خۆجێييەكانيش ،بەڕێوەبەرايەتی هەبن كە لە
رووی كارگێری و بڕياری پيشەيیەوە نيمچە سەربەخۆ بن و هەماهەنگی راستەوخۆ لەگەڵ
بەڕێوەبەڕايەتی پۆليس و لێژنە ئەمنيەكانی ئاستی قەزا و پارێزگاكان بكەن.
3.3هێزەكانی دژە تيرۆر ،لە بنەڕەتەوە ئامانجەكانيان لەگەڵ ئەوانی ئاسايش هاوبەشن ،بە تايبەتی
لە بواری رێگرتن لە كاری سيخوڕی و تيرۆريستی .دەكرێ ئەو دەزگايە وەك بەڕێوەبەرايەتيەك
لە ژێر فەرماندەی ئەفسەرێكی پلە بااڵ بخرێتە ژێر چەتری دەزگای ئاسايش .هێزە پرچەك و
بەتواناكانيان لە دوو بنكەدا ،لە شارەكانی سلێمانی و هەولێر ،جێگير بكرێت.
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4.4ئاژان�سی پاراستنی سەر بە پارتی ديموكراتی كوردسان و دەزگای زانياری سەر بە يەكێتی
نيشتيمانی كوردستان لە چوارچێوەی (دەزگای هەواڵگری دەرەكی) رێكبخرێنەوە .ئەو دەزگايە
وەك خاوەن شەخسيەتێكی مەعنەوی بخرێتە سەر ئەنجومەنی وەزيران .هاوكات دەكرێ
ميكانيزمی كارا بۆ هەماهەنگی راستەوخۆی ستوونی و ئاسۆيی لەگەڵ فەرمانگەی ئاسايش و
هەواڵگری سەربازی بۆ دابنرێ.
5.5دەزگای هەواڵگری سەربازی سەر بە وەزارەتی پێشمەرگە و ئەوانی ناو هێزەكانی  70و  80ی
سەر بە يەكێتی نيشتيمای كوردستان و پارتی ديموكراتی كوردستان يەك بخرێن و لە اليەن
وەزارەتی پێشمەرگەوە بەڕێوە ببرێن.
بێگومان ،دەكرێ مۆدێلی ديكە رەچاو بكرێن بەاڵم پرينسيپەكان جێگيرن و دەبێ لە روانگەی
بەدامەزراوەييكردن و باشتر خزمەتكردنی بەرژەوەندی نيشتيمانی بن نەك بەرژەوەندی هەنووكەيی
حيزبی .لەو راپۆرتەدا پێشنيازی چارەسەرێكی نموونەيی كراوە كە لە كاتی ئامادەبوونی نيەت و ئيرادە
و پێداگيری لەنێو لوتكەكانی دەسەاڵتی حيزبی ،به دوور نازاندرێ كە بخرێتە بواری جێبەجێكردنەوە.

24

دەربارەی ئینستیتیوتی مێری
ئینستیتیوتی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بۆ توێژینەوە (مێری )MERI ،گرنگی بەو پرسە
سیاسیانە دەدات کە رێگە بۆ پڕۆسەی دەوڵەتسازی و بەدیموکراسیکردن لە ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاست خۆش دەکەن .لەڕێگەی شیکردنەوەی بێالیەنانە و دیبەیتی پۆڵەسی ،ئامانجی
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كوردستانی عێراق دامەزرا.
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