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پێکهاتەکانی سیستەمی چاودێری
ديارە كۆمەڵێك دامەزراوەی فەرمی و ستراتيژی گرنگ لە سيستەمی حوكمڕانيدا هەن كە وايان لێ
چاوەڕوان دەكرێ راستەوخۆ يان ناراستەوخۆ رۆڵی مەزن لە سيستەمی چاودێری دامەزراوەكانی
حوكمڕانی ببينن .لەوانە:
 iدەستە و فەرمانگە تايبەتمەندەكانی چاودێری:
•ديوانی چاودێری دارايی
•سەرۆكايەتی داواكاری گشتی
•دەستەی دەستپاكی
•لێژنەكانی پەرلەمان
•ئەنجومەنەكانی پارێزگا و قەزا و ناحيەكان
 i iرێكخراوەكانی كە بە ناراستەوخۆ رۆڵی چاودێردەبينن:
•رێكخراوەكانی كۆمەڵگای مەدەنی
•مينبەرەكانی راگەياندن
•سەنديكايەكان
 i iiميكانيزمە هەناويەكانی دامودەزگايەكان:
•بەشەكانی ياسايی ،وردبينی ،پشكنين ،مۆڵەتدان.
•پڕۆسەكانی رابەرايەتی ،دڵنيايی جۆری ،هەڵسەنگاندن ،بەدواداچوون.
لە سيستەمی فەرمانڕەوايەتيدا ،كارايی و دەسەاڵتدارێتی ئەو دامودەزگا و ميكانيزمانە گەورەترين
پێوەرن بۆ هەڵسەنگاندنی حكومەت بەگشتی .لە عێراقی كۆندا زۆربەیان لە ئارادا نەبوون و لە نوێوە
داهێندراون و لە ئێستادا لە قۆناخی گەشەسەندنياندانه.
ديارە كە تەركيزی دەسەاڵتدارانی حوكمڕانی هەرێم هەتا ئێستا زياتر لەسەر دروستكردنی قەوارەكان
و دامودەزگا و بەرێكردنی كارە رۆتينەكان بووە وەك لەوەی كارايان بكات ،ئەگينا ئەو ياسا و رێسا و
رێنماييانەی ئێستا لە ئارادانە بە�شی ئەوەندەیان دەكرد كە ياسا بايی پێويست سەروەر بێ و گەندەڵی
كۆنتڕۆڵ بكرێ و سيستەمەكە شەفافتر بكرێ.
بە بەراورد لەگەڵ سەردەمانی پێشوو ،هەرێمی كوردستان لە بواری شەفافيەتدا گەشەيەكی بەرچاوی
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بەخۆيەوە بينيوە .مەسەلەی ئاشكراكردنی زانياری بۆ رای گشتی بەياسا رێكخراوە ،كە ئەوەش
سيمايەكی گرنگی بەهای ديموكراسیە .ديارە كە پەرلەمانی كوردستان و فشاری دەنگدەران و كەناڵی
راگەياندنەكان و فشاری دەركی وایان كردووە كە سيستەم هەميشە بەرەو شەفافيەتی بڕوات ،با ئەو
پێشوەچوونه بە ئەسپاييش بووبێ ،بەاڵم ئەوە مانای ئەوە نيە كە ئاستی گەندەڵيی كەم بووەتەوە
وەيان ياسا سەروەرتر بووە .تەنانەت ئێستا تێكەاڵويیەكی زەق لەنێوان (پاراستنی نهێنی پيشەيی) و
(شاردنەوەی راستيەكان) بەدی دەكرێت كە ئەوەی يەكەميان كارێكی پێويستە و ئەوەی دواتريان
ناشەفافيەتە بە مەبەستی گەندەڵی.
بە ديوێكی ديكەشەوە ،دەكرێ بگووترێ كە حيزبەكان يان دەسەاڵتداران رێگەيان لەوە نەگرتووە
كە رابەرەكانی ئەو دامەزراوانەی چاودێری ،بە تايبەتی ديوانی چاودێری ،داواكاری گشتی و دەستەی
دەستپاكی بە بوێريەوە كاری پيشەييان بەپێی ياسا و لە ئاستێكی بەرزی كواڵيتیەوە ئەنجام بدەن.
رێگەيان لەوە نەگرتووە لە جياتی هەاڵوساندن بە فەرمانبەران و تەركيز خستنە سەر رۆتين ،هەوڵدەن
لێزانين و شارەزايیان لە ئاستی گەشەی زانياری و تەكنۆلۆژيادا بگەيننە ئاستێكی جيهانی .بۆ نموونە،
هيچ كام لەوانە ميكانيزمە هەناويەكانی كارگێڕی و پشكنينی زاتی و دڵنيايی جۆری و هەڵسەنگاندنی
كاربەجێگەياندنی ناوەكی خۆيان دانەمەزراندووە وەيان تۆكمە نەكردووە.
لە هەرێمی كوردستاندا ،ديوانی چاودێری دارايی و داواكاری گشتی و دەستەی نەزاهە بەپێی ياسا
دەسەاڵتی زۆريان پێدراوە و بەپێی توانا و بە رەچاوكردنی كە�شی سيا�سی هەرێم تا رادەيەك گەشەیان
كردووە و لە ئاستی هونەريەوە كاری باشيان ئەنجام داوه ،بەاڵم لەرووی پەيكەر و توانای مرۆيی و
ملمالنێی دەسەاڵت و پشتگوێخستنيان لەاليەن دەسەاڵتدارانەوه كێشەيان زۆرە .بۆيەش رۆڵيان
لە سەروەركردنی ياسادا الواز و كەمكاريگەر بوونە و بگرە لە زۆر حاڵەتدا بە بژاردەيی و بەپێی
ئەجێندای دەرەوەی دامەزراوەكانيان كاريان لە بەرژەوەندی تايبەتدا ئەنجام داوه .بێگومان ئەوە
مايەی سەرسوڕمان نيە چونكە ئەوانيش بەشێكن لە سيستەم و كۆمەڵگای واڵتەكە و وەك باقی
دامەزراوەكانی ديكە كەوتوونەتە ژێر هەژموونی دەسەاڵتی حيزبی و بۆ بەرژەوەندی چەقە جياوازەكانی
دەسەاڵت لە هەرێمدا.
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چاودێری دارايی
دەسەاڵتی چاودێری لە هەرێمدا بريتيە لە ديوانی چاودێری دارايی كە راستەوخۆ بە پەرلەمانی هەرێمی
كوردستان بەستراوەتەوه و لە رووی كارگێڕی و داراييەوە سەربەخۆيە  .ئامانجە سەرەكيەكەی ديوانی
چاودێری دارايی بەپێی ياسای ژمارە ( )2ی ساڵی  2008بريتيە لە پارێزگاريكردن لە موڵك و ماڵی گشتی
لە رێگای پيادەكردنی چاودێريكردنێكی كاريگەرانە .وە ئەرك و چوارچێوەی كارەكانی ديوان بۆ ئەوەيە كە
دڵنيابێ لەوەی كە چاالكيە ژمێرياری و كارگێڕیەكانی دامەزراوەكان بەپێی ياسا و رێنماييە پەيڕەوكراوەكان
و بەوپەری كارايی و بە كەمترين خەرجی ئەنجام دەدرێن .ئەركی ئەو ديوانەيە كە پشكنين بۆ بەڵگەكانی
گەندەڵی و فێڵكردن و بەفيڕۆدان و خراپ بەكارهێنان و بێ توانايی لە كاروباری وەرگرتن و خەرجكردن
و بەكارهێنانی دارايی گشتی بكات .دەبێ ديوان پالنی سااڵنەی هەبێ بۆ چاودێریكرنی دامەزراوەكان و
راپۆرتێكی سااڵنە پێشكەش بە سەرۆكايەتی هەرێم و پەرلەمان و ئەنجومەنی وەزيران بكات و تێيدا
تێبينيەكانی خۆی لەسەر بارودۆخی دارايی و كارگێڕی ئابووری پەيوەست بە چاودێری دارايی لەسەر
دامەزراوەكانی حكومەت روون بكاتەوە.
بەپێی پسپۆڕانی بواری چاودێری دارايی ،ياسای كارپێكراوی هەرێم بە بەراورد لەگەڵ ياسا عێراقيەكەی
ساڵی ( )2011الوازە و پێويستی بە پێداچوونەوە و تۆكمەكردنەوە هەيە .ياسای ژمارە ( )2لە هەلومەرجی
دوای يەكگرتنەوەی ديوانەكانی چاودێری دارايی دوو ئيدارەكەی سلێمانی و هەولێر داڕێژرا .وە لەگەڵ
جێبەجێكردن و ئەزمووندا كێشەی پەيكەری ديوان و رێكار و مكاميزمە هونەريەكانی بەدەركەوتوون.
بۆ نموونە ياسايەكە رێگەی بە ئيجتيهادی تاكەكە�سی داوە بۆ بڕياردان لە پڕۆسەكانی بەدواداچوون
و كردنەوە و داخستنی دۆسيەكان .بۆ چارەسەركردنی ئەو كێشانە رەشنوو�سی پڕۆژەياسايەك
لەبەردەستی ديواندايە و بە هەماهەنگی لەگەڵ لێژنە پەيوەنديدارەكانی پەرلەمان دەكرێ بەرەو پێشەوە
بچێ.
كێشەی سيستەم
بێگومان ،كێشه بنەڕەتيە مەزنەكانی سيستەمی چاودێری زياتر پەيوەستە بە ئاستی كاراكردن و
كاربەجێگەياندنی دامودەزگايەكانی ديكە بە ئيرادەی بڕياردەرە لوتكەیيەكانی دەسەاڵتی سيا�سی .تەنيا
ئەو كاتە چاودێری دارايی كارا دەبێ كە دامودەزگاكانی ديكەی حوكمڕانی زياتر بەدامەزراوەيی دەكرێن
و ميكانيزمە هەناويەكانی پشكنين و دڵنيايی جۆری و سەرپەرشتی و هەڵسەنگاندن و لێپرسينەوەيان
تۆكمەتر دەبێ ،ئەوكاتە چاودێری دارايی بە خێرايی و بەكارايی سيستەمەكە چاودێری دەكات ،ئەگينا
ئەو ئەركانەی خراونەتە بەردەم ديوانێكی چاودێری دارايی بچووك دەرەقەتی ئەژديهای ناڕێكيەكانی
سەرجەم دامودەزگايەكانی سيستەم نايەن.
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پەپێی ياسا ،كۆمەڵێك رەفتار هەن كە بە سەرپێچی دارايی دادەنرێن ،لەوانە :پابەند نەبوون بە ياسا و بڕيار
و پێڕەو و رێنمايی و بەيانە داراييەكان ،شاردنەوەی تۆمار و بەڵگەكان ،پشتگوێخستن و كەمتەرخەمی
نواندن كە دەبنە هۆی بەفيڕۆدانی دارايی گشتی وەيان زيان گەياندن بە ئابووری نيشتيمانی .ئەوانەش
لە زۆربەی دامودەزگاكاندا كێشەی بەرباڵون و ديوانی چاودێری دارايی بەو قەوارەی ئێستاكەی و كە�شی
سيا�سی هەرێم ،بەوه راناگات بەدوای هەموو كێشەكانی گشت دامودەزگايەكان بكەوێ و سەرپێچيەكان
لە سەرجەمياندا بنبڕ بكات .ديارە دەسەاڵتی چاودێری مەجبوورە پالنێكی پراكتيكی واقيعبينانەی هەبێ
و لە هەر كاتێكدا تەركيزی كارەكانی بخاتە سەر رێژەيەك وەيان بژاردەيەك لە دامودەزگايە گەورەكان،
وە چاوەروانی ئەوەش لەو دامودەزگايانە بكات كە ميكانيزمی چاودێری و ووربينی و پشكنينی ناوەكی
خۆيان كارا بكەن ،ئەوكات كاری ديوان ئاسانتر و كاريگەرتر دەبێ.
نهێنی نيە كە لە عێراق و هەرێمدا چاودێريكردنی دامەزراوەكانی لوتكەيی و ئەوانەی سەر بە دەسەاڵتە
بڕياردەرەكانن بە ئاسانی چاودێری ناكرێن و بە ئاسانی بەدواداچوون و لێپرسينەوەيان لەگەڵدا
ناكرێ .هاوكاري نەكردن و پشتگوێخستنی ديوانی چاودێری دارايی لەاليەن دامەزراوەكانی حكومەت و
دەسەاڵتدارانەوە كێشەيەكی بنەڕەتی و بەردەوامە .بۆ نموونە ،بەپێی ياسا ،ديوان مافی بينينی هەموو
بەڵگەنامە و دۆسيەی مەمەڵەی ئاشكرا و نهێنيەكانی دامەزراوەكانی هەيە كە پەيوەستن بە بواری
دارايیەوه ،وەك گرێبەست و يارمەتی و بەخشيش و قەرز و ئاسانكاريەكانی ديكە .وە پێويستە دەزگاكانی
هەرێم هەموو گرێبەست و بەياننامەی قەرز و بەخشيشەكانی دەستیان دەكەوێ لە ماوەی مانگێكدا
بە مەبەستی بەدواداچوون و دەربڕينی تێيبنی پێويست بۆ ديوانی بنێرن ،بەاڵم ئەوانە بە دەگمەن بۆ
ديوان دەنێردرێن و ديوانيش توانای بەدواداچوونی هەموويانی نيە.
ئيتر كاراكردنی چاودێری دارايی ،زياد لە ئۆرگانەكانی ديكە ،پێويستی بە پشتگيری دەسەاڵتی سيا�سی
هەيە تاوەكو ستافەكەی كێشەی بوێريان نەبێ بۆ بەدواداچوون و پشكنين و لێپێچينەوەی دامەزراوە
زەبەالحەكان و گەورە بەرپرسەكان ،وە رێگە نەدەن دەسەاڵتی چاودێری وەك ئامرازێك لە اليەن
سياسەتمەدارانەوە بەكار بهێندرێت .تەنانەت پەرلەمانتاران (هی سەرجەم حيزبەكان) دەتوانن ئەو
كەناڵه بەكار بهێنن (و بەكاريان هێناوه) بۆ مەرامی سيا�سی چونكە يەكێك لە رێكارەكانی جوالندن و
بەدواداچوون لە ديوانی چاودێری دارايی بريتيە لە داواكاری پەرلەمانتاران بە ئامانجی (وەيان پاساوی)
وردبينی و چاكسازی.
كێشەی دەرەكی ديكە هەن كە ناڕاستەوخۆ دەبنە هۆی كارانەبوونی دەسەاڵتی چاودێری .بۆ نموونه،
پێويستە بودجەی حكومەت سااڵنە بەپێی پالن و ستراتيژ و فەلسەفەی حكومەت بخرێتە بەردەم
پەرلەمان و لەوێ پەسەند بكرێ تاوەكو ببێتە بنەما و چوارچێوەی بەدواداچوون .بەاڵم چەندين
ساڵه ،بەتايبەتی دوای هەڵپەساردنی كاری پەرلەمان لە سااڵنی دوای  ،2015بودجەی سااڵنە بە ياسا
دياری نەكراوه و بۆيە دەسەاڵتی چاودێری پێوەری بۆ بەدواداچوونی وەزارەتەكان لەبەردەستدا نەبووە.
هەروەها سيستەمی بانكی تۆكمە چاودێری رێچكە و هاتوچۆی دارايی (بە تايبەتی كاش) لە ئارادا نەبووە
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بۆ ئەوەی بانكەكان بەپێی ميكانيزمە ناوەكيەكان و عورفە نێودەوڵەتيەكان وەك فلتەر كار بكەن و كاری
چاودێری دارايی ئاسان بكەن.
كێشە ناوەكيەكانی ديوان
لە اليەنی پەيكەرەوە ،ديوانی چاودێری دارايی كێشەی پەيكەری كارگێڕی زۆرە كە خەريكە ببنە كێشەی
درێژخايەن .لەاليەكەوە ديوانە كۆنەكەی سلێمانی كە دواتر بووە فەرمانگە ،ستافەكانی هەر وەك
خۆی بە هەاڵوساوی ماون ،كەچی لە هەولێردا كێشەی كەموكوڕی ستافيان هەيە .لە كۆی حەفت
پۆستی بەڕێوەبەری گشتی تەنيا �سێ لەوانە پڕكراونەتەوە ،ئەوەش بێجگە لە كۆمەڵێك پۆستی خوارتر.
واتە ،ئێستا كۆمەڵێك بۆشايی لەنێو ئەنجومەنی ديوانی چاودێری دارايی هەيە كە لە سەرۆك و جێگری
سەرۆك و بەڕێوەبەرە گشتيەكان پێك دێت و دەسەاڵتی لوتكەيی هەيە .ئەوەش سەرباری ئەوەی كە لە
ساڵی  2008هەتا ساڵی  2014ئەنجومەنەكە هيچ كۆبوونەوەيەكی نەكردبوو و ببووە هۆی الوازتر كردنی
ديوانی چاودێری دارايی.
لە ئاستی لێژنە و دەستەكانی چاودێری داراييشدا ،كێشەی پسپۆريی و توانا و ئەزموونی كادران لە
ئارادايە ،كە ئاستی شارەزاييان لە هەندێ بواری ورد و تايبەتمەنددا لە ئاستی خوازراودا نيه ،وە
كادرەكان پێويستيان بە راهێنانی تێروتەسەلە كە ئەوەش پێويستی بە بودجەی تايبەت هەيە كه
لە ئێستادا لەبەردەستدا نيە .ديارە كەمتوانايی بواری پسپۆڕيی كادران يەكێك بووە لە هۆكار و
پاساوەكانی هەندێ لە دامەزراوەكان كە پردی متمانە و هاوكاریان لەگەڵ چاودێری دارايی بە الوازيی
هێشتووەتەوە .لە راستيدا ،چارەسەركردنی ئەو الوازيانە كارێكی قورس نيە .بۆ نموونە ،دەكرێ ديوان
لێژنەی هەميشەيی بە ئەندامێتی خەڵكانی خاوەن بڕوانامەی گونجاو لەنێو وەزارەتەكاندا بە شێوازی
(تەنسيب) بچێنێ ،بە جۆرێك كە لە رووی كارگێڕی و پيشەيیەوە هەر ديوان سەرپەرشتی كارەكانيان
بكات ،بەاڵم بۆ راهێنان و نوێكردنەوەی زانياری و تێگەيشتنيان لە بواری پسپۆڕيی و تايبەتمەندی
وەزارەتەكانی ديكە خۆيان تێكەڵ بە دامودەزگايە خانەخوێيەكان بكەن .واتە هيچ پاساوێك نيە بۆ
ئەوەی وەزارەت و دامودەزگا تايبەتمەندەكان هەماهەنگی و هاوكاری ديوانی چاودێری نەكەن بۆ و
وردبينی و بەدواداچوون.
كێشەيەكی ديكەی ناوەكی ديوانی چاودێری دارايی لەوەدايە كە رێنمايی و رێكارەكانی لێژنە و دەستەكانیان
هاوتا و هاوشێوە نين و مەودای ويست و بڕياری تاكەكەسيی تێياندا زۆرە ،واتە كارەكانيان بەپێی
رێبەر و رێنمايی وردەكاريەوە بە سيستەماتيكی نەكراون و پەرتەوازيەييان پێوە ديارە .سەردەمانێك
چاودێری دارايی ئيدارەی سلێمانی لە ساڵەكانی نێوان  2005هەتا  2007بە زيادەوە توند بوو تا ئەو
رادەيەی كە بەڕێوەبەرانی ئەو زۆنە خۆيان له بڕياردان بەدوور دەگرت ،كەچی لە ئيدارەی هەولێر ئەو
كێشەيە نەبوو .ئەوەش مانای وانيە كە چاودێری دارايی سلێمانی لە رێگريكردن وەيان كۆنتڕۆڵكردنی
گەندەڵی سەركەوتووتر بووبێ بەڵكو تەنيا لە رووی تەكنيكی و وردەكاريەوە زياتر دەچووە قواڵييەوە.
9

دەوڵەتسازی نەخشەڕێگايەك بۆ سەروەركردنی ياسا و بەدامەزراوەييكردن لە هەرێمی كوردستان

بە واتايەكی ديكە ،ديوانی چاودێری داراييش ،بە پێی كولتووری هەرێم و كێشە گشتگيرەكان ،لە ئاستی
خوازراودا بەدامەزراوەيی نەكراوە .لەناويدا ميكانيزمەكانی فشاری كاربەجێگەياندن و دڵنيايی جۆری
و هەڵسەنگاندنی سااڵنەی كاری كارمەندان الوازە .راستە رێكارەكانيان بەپێی ياسا كارپێكراوەكانە و
ئەوانيش دەتوانن لەگەڵ دامەزراوەی هاوشێوەيان لە دەرەوەی هەرێمدا رێبكەون بۆ ووربينيكردن لە
كاری يەكتر ،بەاڵم ئەو جۆرە ئاڵوگۆڕيە جێگەی پێوەرە سەردەميەكانی دڵنيايی جۆری و هەڵسەنگاندنی
كاربەجێگەياندنی پێكهاتەكانی ناو ديوان و كارمەندەكانی ناگرێتەوە .پێويستە لە ديوانی چاودێری
داراييدا رێبەری كواڵيتی و رێبەری كاركردن و سيستەمێكی سەردەميانەی دڵنيايی جۆری بێتە ئاراوە كە
ئاستی كارايی دامەزراوەكە بەرزتر بكاتەوە.
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داواكاری گشتی
بەپێی ماددەی  89ی دەستووری عێراقی ،داواكاری گشتی بەشێكە لە دەسەاڵتی دادوەری ،وە لە عێراقدا
بە پێی ياسای 49ی ساڵی  2017سەربەخۆ كراوە و كارەكانی رێكخراوەتەوە .بەاڵم لە هەرێمدا ئەو ياسايە
هێشتا (ئينفاز) نەكراوە و كاری پێ ناكرێ .لەجياتيان ،كار بە ياسا عێراقيە كۆنەكەی داواكاری گشتی
ژمارە ( )159ی ساڵی 1979ی هەمواركراو دەكرێ ،كە لە بەغدا لە بنەڕەتەوە پوچەڵ كراوەتەوە .ئەو
ياسايە له ساڵی  2007بە ياسای (پاشكۆی ياسای داواكاری گشتی) ژمارە ()18ی پەرلەمانی هەرێمی
كوردستان هەندێ بڕگەی لێ هەمواركراوەتەوه .جا بەپێی ياسای ژمارە ( ،)159سەرۆكايەتی داواكاری
گشتی لە هەرێمدا بەشێكە لە وەزارەتی داد و لەاليەن سەرۆكايەتی دادوەری گشتيەوە بەڕێوە دەچێ.
لە رووی پرينسيپەوە ،داواكاری گشتی بۆ ئەوە دروستكراوە كە لە رێگەی دڵنیابوون لە جێبەجێکردنی
ياسا و ڕێسا و ڕێنماييەكان بەرگری لە ماف و ئازاديە گشتيەكان بكات .هەر خۆ�شی بەرپرسيار بێ لە
پاراستنی سيستەمی هەرێم و بنچينەكانی ماڵ و سامانی گشتی و بەشداريكردن لە ئاشكراكردنی خێرای
تاوانەكان .داواكاری گشتی كۆمەڵێك رۆڵ و دەسەاڵتی گرنگی لە بواری سەرەوەركردنی ياسا هەبێ.
دەتوانێ بەپێی ئەو زانياريانەی دەكەوێتە بەردەست ئەندامەكان (سكااڵی سزايی ،الشكوی الجزائية)
لە دژی اليەنێك بجولێنێ .لەوانە هاوكات مافی چاودێری و سەرپەڕشتياری كاری پۆليس و دادگا و مافی
تەميزكردنی بڕيارەكانی دادوەراني�شی هەيە.
بەاڵم لە واقيعدا رۆڵی دامەزراوەی داواكاری گشتی لە سەروەركردنی ياسا وەك زۆرانی ديكەی حكومەت
و سيستەمی دادوەری الواز بووە .هۆكاری دەرەكی و ناوەكی دامەزراوەكە رۆڵيان لە بنكۆڵكردن و
دابەزاندنی پێگە و هەيبەتی بينيوه .بەشێك لە هۆكارە دەرەكیەکان پەيوەستن بە فاكتەری سيا�سی
و ئەمنی و كۆمەاڵيەتی كه لە رێگەی دەستێوەردان و هەژموونی تۆڕەكانی بەرژەوەندی تايبەتەوه
رێگەيان بە گەشەيەكی دروستی سيستەمی داواكاری گشتی نەداوە ،بەاڵم دامەزراوەی داواكاری گشتی
خۆي�شی لە هەناودا الوازە و بايی ئەوەندە بە بە ئەركی خۆتۆكمەكردن و بەدامەزراوەييكردن و كواڵيتی
كاربەجێگەياندنەوە خەريك نەبووە .توانای ئەندامانی داواكاری گشتی لە پاراستنی موڵك و سامانی
گشتی لە مەتر�سی لە بەهەدەردان سنووردار بووە.
ئەركەكان بەپێی ياسا
بە پێی ماددەی  26ی ياسای داواكاری گشتی ژمارە ( )159ی ساڵی  1979ی هەمواركراو ئەركی
هەڵسەنگاندنی كاربەجێگەياندن و هەڵسوكەوتی ئەندامانی داواكاری گشتی لە ئەستۆی وەزيری
داده،كە مافی چاودێری و سەرپەرشتی بەسەر سەرجەم ئەندامانی داواكاری گشتيەوە هەيە و بە
پێی پێويست مافی سزادان و الدانيان لە كارەكانیانی هەيه .لە ماددەكانی ديكەی (وەك  60تا )62ی
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هەمان ياسادا هاتووە كە وەزيری داد بۆی هەيە لە ڕێگەی سەرپەرشتياری دادی يان دادوەرێك وەيان
ئەندامێكی داواكاری گشتی بە ئەركی سەرپەرشتی و چاودێری هەڵبستێ.
هاوكات بەپێی ماددەكانی  27و  29ی ياسايەكە ،سەرۆكی داواكاری گشتی بەرپرسيارێتی چاودێری و
سەرپەرشتی راستەوخۆی دەزگای داواكاری گشتی هەيە و بۆی هەيە رێنمايی تايبەت بە رێكخستنەوەی
كار و كارچاكی دەزگاكە دەربكات ،وە ماددەی  29ماف دەداتە سەرۆكی داواكاری گشتی كە سااڵنە
ڕاپۆرتی نهێنی سەبارەت بە ڕەفتار و لێهاتوويی ئەندامانی داواكاری گشتی بۆ وەزيری داد بەرز بكاتەوه.
ئەنجومەنی دادوەریش بەپێی ماددەی ()44ی هەمان ياسا رۆڵێكی گرنگ لە بڕياری بەرزكردنەوەی پلەی
ئەندامانی داواكاری گشتی دەبينێ ،لەسەر بنەمای لێهاتوويی و كاربەجێگەياندن و بە گوێرەی ڕاپۆرتی
سەرۆكايەتی داواكاری گشتی و سەرپەرشتياری دادی كە پەيوەست بە رەفتار و لێهاتوويی و شارەزايی
ئەندامەكە .واتە ،ئەگەر لە سەرۆكايەتی دادوەری گشتی و ئەنجومەنی دادوەری خەمخۆری و ئيرادە
هەبێ ،ئەوا هەندێ پێوەر هەن كە دەكرێ ببنە بنەما بۆ هەڵسەنگاندنی بابەتيانە ،بەاڵم لە واقيعدا ئەو
ميكانيزمانە بەهۆی لەرزۆكی هەردوو دامەزراوە كارا نەكراون و خەڵك و حكومەت و خودی داواكارانی
گشتی متمانەيان بە سيستەمەكە الوازە.
بێگومان بەرپرسيارێتی جێبەجێ كردنی پڕۆسەی كواڵيتی و پەرەپێدانی پيشەيی تەنيا لە ئەستۆی وەزيری
داد و سەركردە كارگێڕيەكاندا نيە ،بەڵكو بەپێی ماددەكانی  30و  39ی ياسای داواكاری گشتی ئەركی
سەرجەم ئەندامانی داواكاری گشتی و كارمەندانی تريشە كە پابەند بن بە ياسا و ڕێسا و ڕێنماييەكان و
هاوكاری سەرووتر بكەن بۆ بەرزڕاگرتنی پيشەكەيان و سەرخستنی دامەزراوەكەيان .ئەركی ئەوانە كە
بێاليەن بن و ڕێگە بە دەستێوەردانی كارەكانيان نەدەن و نهێنی كارەكان و زانياری و بەڵگەكانيان بپارێزن
و بازرگانی نەكەن و خۆيان لە دروستكردنی بەرژەوەندی تايبەت و خزمێنە لەگەل دادوەران بپارێزن.
ياسای كارپێكراو لە هەرێم كەلێنی زۆری تێدايە كە رێگەی بۆ راكردن لە بەپرسيارێتی خۆشكردووه.
بۆ نموونە ،بەپێی ياسا ئەندامانی داواكاری گشتی بۆيان هەيە سكااڵی سزايی بجوولێنن وەيان
نەيجووڵێنن ،وە مافی جووالندنی ئەو جۆرە سكااڵيانەی داوەتە كۆمەڵێ اليەنی ديكەش كە بتوانن بەو
ئەركە هەڵبستن .بەوەش ،زۆر جار ئەندامانی داواكاری گشتی هەر خۆيان دەبنە بەربەست لەبەردەم
جوواڵندنی سكااڵی سزايی .پێويستە بەرپرسيارێتی جووالندنی سكااڵی سزايی تايبەت بێ بە ئەندامانی
داواكاری گشتی ،كە زانياريەكانيشيان پێ دەگات هيچ بژاردەيەكيان لەبەردەمدا نەبێ لە غەيری
جووالندنی سكااڵكە .بۆيە ،پێويستە لە كاتی هەمواركردنەوەی ياساكان ،رەچاوی پڕكردنەوەی ئەو
كەلێنە هەستيارە بكرێ.
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سەربەخۆيی
زۆران لە داواكارانی گشتی پێيان وايە بەشێكی الوازيەكانيان لەوەدايە كە لە رووی كارگێڕی و داراييەوە
سەربەخۆ نين و ئەگەر دەزگاكە بكرێتە دەستەيەكی سەربەخۆ وەيان بخرێتە سەر ئەنجومەنی
دادوەری كێشەكانيان چارەسەر دەبێ .بەاڵم لە راستيدا ئەزموون سەملاندوويەتی ئەو بۆچوونە بێ
بەڵگەيە و لەسەر بنەمايەكی پتەو نيە .جارێ لەوەتەی ئەنجومەنی دادوەری لە وەزارەتی داد دەرچووە
و لە رووی كارگێڕيەوە سەربەخۆ كراوە ئاستی بوێری و كارايی و كاربەجێگەياندن لە جاران الوازتريش
بووە .توانای رابەرايەتی دامەزراوەكەی زياتر دابەزيوە و هەژموونی حيزب و تۆڕەكانی بەرژەوەندی
تايبەت بەسەريانەوە زاڵتريش بووه .توانا كارگێڕی و داراييەكان و ميكانيزمەكانی سەرپەرشتيكردن و
پشكنين و بەدواداچوون و هەڵسەنگاندن و لێپرسينەوه لەناو ئەنجومەن لەوپەری نزميدانە .خۆ
ئەگەر دامەزراوەی داواكاری گشتیش كرايە دەستەيەكی ديكەی سەربەخۆ دوور نيە هەمان ئەزموونی
ئەنجومەنی دادوەری دووبارە بكاتەوە و خۆزگە بەو رۆژە بخوازرێت كە لە وەزارەتی داد بەرێوە دەبران .وە
ئەگەر (بەپێی بۆچوونی بەشێك لە داواكارانی گشتی) دامەزراوەی داواكاری گشتی چووە ناو ئەنجومەنی
دادوەری ئەوا كێشەكان گەورەتريش دەبن چونكە ئەنجومەنێكی الواز «ماڵی نيە و ميواني�شی دەبێ».
پێويستە لە جياتی جيابوونەوە لە وەزارەت ،ئەولەويەت جارێ بدرێتە تۆكمەكردنی ميكانيزمە
ناوەكيەكان و وەبەرهێنان لە سەربەخۆكردن و بێاليەنكردنی تاكی ئەندامانی دادوەری گشتی و
بەرزكردنەوەی ئاستی توانایان .راستە وەزارەتی داد لە ژير هەژموونی حيزبيدادەتوانن رێگر بێ لەوەی
كە داواكارانی گشتی بەكارەكانيان هەڵبستن ،بەاڵم رێگر نابێ لەوەی دامەزراوەكە لە هەناودا كارا و
بەدامەزراوەيی بكرێن و بە ميكانيزمی تۆكمە رێگە لە دەستێوەردان و كاريگەری دەرەكی بگرێ .خۆ لەناو
دادگايەكان ئۆفيس و ستافی ئەندامانی داوكاری گشتی لە هی دادوەران جيانە و كێشەی سەربەخۆيی و
ئازادی كاركردنيان نيە ،ئەگەر چی كێشەی كواڵيتی ئۆفيسيان هەيە كە لە رووی ستانداردەوە هاوتای
دادوەران نيە .بۆيە ئەگەر دامەزراوەكە لە هەناودا و لە ئاستی پيشەييدا تۆكمە بێ ،ئەوا گرنگ نيە لە
كوێی پەيكەری حوكمڕانيدا كارەكانی بەجێ دەگەيەنێ ،چونكە گرنگ ئەوەيە ئاستی كواڵيتی و بوێری
پيشەييان بۆ كاربەجێگەياندن بەرز بێ.
لە هەموو حاڵەتێكدا ،كە ياسای ژمارە ( )49ی بەغدا لە هەرێم بەكارخرا ،ئەوكات سەرۆكايەتی داواكاری
گشتی سەربەخۆيی كارگێڕی و دارايی و پيشەيی دەبێ .شايانی باسە ،ياسای ژمارە ()49ی فيدرالی نازناوی
(دادوەر – قازی) نەداوە بە ئەندامانی داواكاری گشتی و بۆيه ئەو ئەندامانە پێی رازی نين .ئەوەش
يەكێكە لە هۆكارەكانی دواخستنی بەكاركردنی ئەو ياسايە لە هەرێم .ديارە لە هەرێمدا ئەو نازناوە (كە
لە بنەڕەتەوە هەڵەيە) دراوەتە داواكارانی گشتی بۆ خاتری يەكسانكردنی نازناو و ئيمتيازەكانيان بە هی
دادوەرانی سەر بە ئەنجومەنی دادوەری.
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توانای پيشەيی و فشاری كاربەجێگەياندن
ياسای هەرێمی كوردستان وا دەخوازێ كە ئەندامانی داوكاری گشتی و جێگر و فەرمانبەرە
پەيوەنديدارەكان بە خێراترين و باشترين شێوە بە ئەركەكانيان هەڵبستن و بە كواڵيتيەكی بەرز ڕۆڵی
خۆيان لە پڕۆسەی دادوەريدا ببينن .پێويستە خاوەنی نوێترين زانياری و ئەزموونی پيشەيی پەيوەنديدار
بن و لە ئاستێكی بەرزی راهێنان دابن بۆ ئەوەی بتوانن بە رێكوپێكی كارەكانيان ئەنجام بدەن و بە
بەرپرسيارێتيەوە پەيڕەوی ڕێنماييەكان بكەن .ديارە كە راهێنان و رێنمايی كردن بە تەنيا و بەبێ
پڕۆسەيەكی تۆكمەی چاودێری بە�شی ئەوە ناكەن كە سەرجەم ئەندامانی داواكاری گشتی و كارمەندان
پێشەنگ بن و بتوانن لە ئاستێكی بەرزی كواڵيتيەوە خزمەت بە پڕۆسەی ياسا سەروەری بگەيەنن.
شاراوە نيە كە بە شێوەيەكی گشتی ئاستی زانست و هونەر و شارەزايی زۆرينەی ئەندامانی داواكارانی
گشتی ،هەروەك زۆران له دادوەرەكان ،بە كالسيكی و الوازيی ماوەتەوە .فشاری نوێكردنەوەی زانياری و
راهێنانی نوێ و بەرزكردنەوەی ئاستی زانست و هونەر و پسپۆڕيان لەسەر نەبووە .لە هەرێمدا دەگمەنن
ئەوانەی لە ئاستی لێزانين و شارەزايیان لە ئاستی گەشەی زانياری و تەكنۆلۆژيای كۆمپانياكانی سەر بە
كەرتی تايبەت و گرێبەستە نێودەوڵەتيەكانياندانە .خۆ پێويستە ئەندامانی داواكاری گشتی لە شوێنە
هەستيارەكاندا حزوريان بەهێز بێ .بۆ نموونە ،لە هەموو لێژنەيەكی كارگێڕی و وەيان كەمكردنەوە
(مناقصات)ی گرێبەستەكان وەك سەرپەرشتيار (جۆرێك لە چاودێری ياسايی نەك سەرۆك) ئامادە
ببن ،بەاڵم زۆر لەوانە گوێ نادەنێ و ئامادە نابن ئەگەرچی كێشەی ژمارەيان نيە (كە لە  200داواكاری
گشتی تێپەڕيون) بەڵكو كێشەی كەمتەرخەمی و اليەنگيريی وەيان كاريگەرێتی بەرژەوەندی تايبەت
كاريان تێدەكات زۆر لەوانە بۆيە خۆيان لە بەپرسيارێتيەكە الدەدەن.
ئەو سيستەمەی سەرپەرشتی كە ئێستا كاری پێ دەكرێ لە بنەڕەتەوە بايی ئەوەندە تۆكمه و
تێكهەڵكێشراو نيە تا ئاستی بوێری و پێشڕەوێتی و پەرەپێدانی پيشەيی بۆ سەرجەم ئەندامانی داواكاری
گشتی بەرز بكاتەوە .خۆشبەختانە ياسای ()159ی كارپێكراو هاندەرە نەك رێگر لەوەی كە سيستەمێكی
سەردەميانەی سەرپەرشتی و پشكنين و دڵنيايی جۆری بۆ هەڵسەنگاندن و بەدواداچوون دابهێندرێت.
ياسايەكە دەسەاڵتی داوەتە وەزارەت و سەرۆكايەتی داواكاری گشتی كە رێنمايی نوێ دەربكەن و
داهێنان لە بەرجەستەكردنی سيستەمێكی سەردەميانەی تۆكمەكردنی دامەزراوەكە بكەن .هاوكات
زۆربەی ئەو ئامانج و ئەركە گشتيانە چوارچێوەی ياساييان بۆ دانراوە و لە ياسای داواكاری گشتی و
ياسا هەموارکراوەکاندا جەختيان لەسەر كراوەتەوە .وا چاوەڕوان دەكرێ كە سەرپەرشتياری دادی بە
ئەركی چاودێر و كۆكردنەوەی بەڵگەكان هەلبستێ و هەڵسەنگاندن بۆ ئەندامانی داواكاری گشتی بكات.
بەاڵم شاراوە نيە كە رۆڵی سەرپەرشتياری دادی وەك هی سەرپەرشتياری دادوەری زۆر الوازە و هێشتا لە
ئاستی وردەكاریەوە بەرنامەڕێژيان بۆ نەكراوە وەيان ميكانيزمێكی تۆكمە بۆ كۆكردنەوەی بەڵگە و ئامار
بە پێوەری بابەتيانە دانەهێنراوە.
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لە نێو سيستەمی دادوەری و داواكاری گشتی كۆمەڵێك پێوەری حازربەدەست هەن كە بەپێی ياسا و
رێنمايی و عورفە كارپێكراوەكان داڕێژراون و دەكرێ دەستبەجێ كارا بكرێن و دواتر بە سيستەمێكی
تۆكمەتر و سەردەميانەتر (وەك ئەوەی لە ژێر ناونيشانی دڵنيايی جۆری باسكراوە) دەوڵەمەند بكرێن.
ئەو پێوەرانە بريتين لە كاری سەرپەرشتی و داتا و ئامارەكانی دادگاكان كە لە هەگبەی داواكاری گشتی
كۆ دەكرێنەوە و دەكرێ بۆ هەڵسەگاندنی كاربەجێگەياندن بەكار بهێندرێن .لەوانە :
•ژمارەی ئەو حاڵەتانەی كە ئەندامانی داواكاری گشتی داوای مافی گشتی لە نێو دۆسيەكانی
دادگا و لە دەرەوەی دادگا بە خوێندنەوە (مطالعه) ونوسين كردووە.
•ڕێژەی ئەو بڕيارانەی دادوەران كە داوكاری گشتی تەمیزی كردوونەتەوە
•ڕێژەی ئەو ڕەتكردنەوانەی كە دادوەر داوای تەميزی كردووەتەوە ،لەگەڵ بەراوردكردنی
دەرەنجامەكانيان دوای يەكال كردنەوەيان.
•ئاماری ئەو داوايانەی كە داواكارە گشتيەكە بە تێچوونەوەی سەربەخۆ پێشكە�شی كردوون.
•ئاماری ئەو داوايانەی كە داواكارە گشتيەكە بە دەستپێشخەری و بۆ بەدواداچوون لەسەر
مافی گشتی پێشكە�شی كردوون
•ژمارە و جۆری ئەو حاڵەتانەی كە داواكاری گشتی بۆ بەدواداچوونی مافی گشتی ،بەبێ شەكوا
وەيان بەدەر لە دادگا ،جووالندوونی.
•ئاماری سەرپەرشتی كردنی كاری سەنتەری پۆليس
•ئاماری سەرپەرشتی كردنی كاری بەنديخانە
ئەزموون سەملاندوويەتی كە نهێنی سەركەوتنی كاری حكومەت پەيوەستە بە بەدواداچوونی سەرووتر
و هەڵسەنگاندنی بابەتيانەی كاری كارمەندان ،وە پەيوەستە بە ئامادەيی سەركردەكان بۆ سەپاندنی
سيستەمی پاداشت و سزا لەسەر بنەمای بەڵگە بابەتيەكان .پێويستە لە ئايندەيەكی نزيكدا پڕۆسەيەكی
تۆكمەی كواڵيتی و پەرەپێدانی پيشەيی لە وەزارەتی داد بێتە كايەوە كە مافی هاواڵتيان لە ئاست كاری
دامەزراوەكان دەستنیشان بكرێت .وەزارەتی داد دەتوانێ ڕۆڵی شايستە لە ڕاگرتنی سەروەری ياسادا
ببينێ و دڵنيا بێ كە ئاستی كاربەجێگەياندن لە يەكە كارگێڕيەكان لە ئاستی خوازراودابن و هاواڵتيان و
سەرجەم سوودمەندان لە كاروپيشەی داواكاری گشتی (داواكار و داوالێكراو و تاوانبار و تاوانلێكراو
و مافخوراو و مافخۆران) متمانەيان بە سيستەمی داواكاری گشتی هەبێ .پێويستە رێبەری كواڵيتی
بۆ داواكارانی گشتی بە پێی رۆڵی گشتگير و تايبەتمەند دابڕێژرێت و بكرێتە پێوەرێك بۆ ئەوەی كاری
ئەندامانی داواكاری گشتی و سەرجەم كارمەندان هەميشە چاك و گونجاو و شەفاف بێ ،وە داواكاری
گشتی لە پاراستنی نهێنی هاوالتيان و تۆمەتباران هەميشە بە ئێتيكی پيشەيی و پڕۆفێشناڵ پابەند بن،
هەميشە هەستيار بن ،دەستپێشخەر بن و لەبەردەم لێپرسينەوەدا بەرپرسيار بن.
15

دەوڵەتسازی نەخشەڕێگايەك بۆ سەروەركردنی ياسا و بەدامەزراوەييكردن لە هەرێمی كوردستان

دەستەی دەستپاكی
بيرۆكەی داهێنانی دەستەی دەستپاكی ئەو لە ئەزموونی چەندين واڵتی جيهاندا هاتووەتە كايەوە و لە
دەستووری عێراقيشدا ئاماژەی بۆ كراوە .لە هەرێمی كوردستانيشدا بەپێی ياسای ژمارە ( )3ی ساڵی
 2011داهێندراوە .ئەو دەستەيە لە ژێر سەرپەرشتی پەرلەماندايە ،سەرۆكەكەی لە اليەن پەرلەمانەوە
پەرلەمانەوە دەستنيشان دەكرێ و راپۆرتەكانی بۆ پەرلەمان دەنێرێ ،بەاڵم لە رووی كارگێڕيەوە
سەربەخۆيە و بەڕێوەبەرە گشتيەكانی لە اليەن سەرۆكی هەرێمەوە بۆ دادەمەزرێندرێ .دەستەی
دەستپاكی ئامانجی زۆری بۆ دانراوە بەاڵم كرنگترينيان بريتيە لە:
•جێبەجێكردن و پيادەكردنی ياساكانی نەهێشتنی گەندەڵی.
•لێكۆڵينەوە لە كێشەكانی گەندەڵی و دواتر رەوانەكردنيان بۆ دادگای تايبەتمەند و
بەدواداچوونيان.
•هوشياركردنەوەی خەڵك و باڵوكردنەوەی كولتوورێكی نيشتيمانی بۆ گەشەپێدانی رەوشتی
دەستپاكی كە�سی لە ئەستۆيە.
•دەركردنی رێنمايی بۆ رێساكانی رەفتاری پيشەيی بۆ روونكردنەوەی پێوەرەكانی راژەی گشتی و
ئەو رەوشتانەی كە دەبێ فەرمانبەرانی هەرێم پێوەی پابەند بن.
•ئاشكراكردنی بەرژەوەنديی دارايی سەبارەت بە سامان و داهاتی دارايی سەركردە لوتكەييەكانی
حوكمڕانی و سەرۆكی دامەزراوەكانی بڕياردان و هەڵگرانی پۆستی پلە تايبەت و دادوەران و
پيشەمەندانی پێشكەوتووی دامەزراوەكان.
بە كورتيەكەی ،ئەركی دەستەی دەستپاكی بريتيە لە پاراستنی دارايی گشتی و بەرگریكردن لە دارايی
كەرتی گشتی و تايبەت .جياوازيەكەی لەگەڵ ديوانی چاودێری دارايی ئەوەيە كە ئەوەی دواييان تەنيا
وربينی لە داهات و خەرجيەكانی كەرتی گشتی دەكات ،ئەگەرچی دەكرێ لە ئايندەدا لە هی كەرتی
تايبەتيش بكات .وە جياوازيەكە�شی لەگەڵ داواكاری گشتی ئەوەيە كە دەستەی دەستپاكی تەنيا
پەيوەستە بە گەندەڵيی و كار لەسەر چەند بڕگەيەكی دياريكراوی ياساكانی تاوان دەكات.
رێكارەكان
دەستەی دەستپاكی پێويستی بە وەدەستهێنانی زانياریە و پشت بە گەيشنی هەواڵی نهێنی دەبەستن كە
خەڵك دەتوانێ لە رێگەی پەيوەندی تەلەفۆن و ئيمەيل و تۆڕی كۆمەاڵيەتی بۆيانی بنێرن .دەستە هەر
خۆی چاودێری رووداوەكان دەكات .هەندێ جارێيش دۆسيەی گەندەڵيی لە اليەنێكی پەيوەنديدارەوە بۆ
دێت .لەوێوە دەستەی دەستپاكی دەست بە لێكۆڵينەوە دەكات و زانياری و بەڵگەی زياتر كۆ دەكاتەوە و
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بەپێی پێويست لێژنە دادەنێ ،كە پێويستە داواكاری گشتی تێدا ئەندام بێ ،و دواتر كەيسەكە دەخەنە
بەردەم دادوەری لێكۆڵينەوە .رێچكەی ديكەش بۆ لێكۆڵينەوەكان هەن ،بۆ نموونە ،داواكاری گشتی
دەتوانی داوا لە الی پۆليس تۆمار بكات و لەو رێگەيەوە دۆسيەكە بۆ دادوەری لێكۆڵينەوە بنێرێ و
ئەگەر بابەتەكە پەيوەست بوو بە گەندەڵيیەوە دەكرێ لە سەرەتاوە وەيان دواتر بينێرێتە دەستەی
دەستپاكی .بەو پێيە ،كارەكانی دەستەی دەستپاكی و داواكاری گشتی زۆر لەيەكتر نزيك و تەواوكەری
يەكترن و پێويستيان بەوەيە هەماهەنگی بەردەوام و راستەوخۆيان لەنێواندا هەبێ .بەهەمان شێوە،
پێويستە لەگەڵ ديوانی چاودێری دارايیش هەمان ئاستی هەماهەنگی هەبێ چونكە ديسانەوە كارەكانيان
تەواوكەری يەكترە بەوەی كە ديوانی چاودێری دارايی هەڵسەنگاندن بۆ داهات و خەرجيەكان و شێوازی
كاربەجێگەياندن دەكات و دەكرێ ببێتە يارمەتيدەرێكی سەرەكی دەستەی دەستپاكی .بەودواييە لە
سەرووی دەستەكانيشەوە ،لێژنەيەكی بااڵی هەماهەنگی بۆ كۆنتڕۆڵ كردنی گەندەڵی دانراوە ،بەاڵم
هێشتا كارا نەكراوە.
ستراتيژی گشتگير بۆ كۆنتڕۆڵی گەندەڵی
ديارە كە فەلسەفەی داهێنانی دەستەی دەستپاكی لەو واڵتانەی كە ئيرادەی سەروەركردنی ياسا
تێياندا بەهێزە سەركەوتوو بووە ،بەاڵم لە عێراق و لە هەرێم كوردستاندا كاريگەریەكی ئەوتۆی لەسەر
كەمكردنەوەی گەندەڵی نەبووە .ئەوەش هۆكاری زۆره .جارێ كێشەی گەندەڵی ئەوەندە قووڵ و
بەرفراوانە كە پێويستە ستراتيژیێكی گشتگير لە ئاستی سەرتاسەری حكومەت و كۆمەڵگای هەرێمدا
بۆ بەرەنگاربوونەوە و كۆنتڕۆلكردنی گەندەڵيی دابڕێژرێ ،و وەك بەرنامەيەكی هەمەاليەن كاری
بۆ بكرێ ،هەر لە دادگا و دامودەزگاكانی حوكمڕانيەوە بگرە هەتا دەگاتە اليەنی پەروەرده و رێنمايی
ئاينی و هۆشياركردنەوەی گشتی .توانا مرۆيی و داراييەكانی دەستەی دەستپاكی سنوورداره .تا ئێستا
تەنيا  200فەرمانبەر و نزيكەی  10دادوەری لێكۆڵينەوەیان هەيە كە بە شێوازی تەنسيب پێيان
دراون و پێويستیان به زۆر لەوە زياترە .دواتر ،وەك دامەزراوەكانی ديكە ،پێويستی بە ئيرادەی سيا�سی
دەسەاڵتداران و هاوكاری سەرجەم دامەزراوەكانی ديكەی سەپاندن و سەروەكردنی ياسا هەيە.
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رێكخراوەكانی كە بە ناراستەوخۆ رۆڵی چاودێر دەبينن
كۆمەڵێك رێكخراو و كۆمەڵگا و توێژی جياواز هەن كە بەشێك نين لە دامەزراوەكانی حكومەت و
پەرلەمان و دەسەاڵتی دادوەری ،بەاڵم دەتوانن رۆڵی گرنگ لە چاودێريكردنی سيستەمی حوكمڕانی و
پڕۆسەكانی بڕياردان ببينن و فشاری كاربەجێگەياندن و كاراكردنی سيستەم بخەنە سەر دامەزاوەكان.
گرنگترينی ئەوانە بريتين لە رێكخراوەكانی كۆمەڵگای مەدەنی و كەناڵەكانی راگەياندن و سەنديكا
پيشەييەكان .بێگومان مەسەلەی كێشە و كەلێنەكانی ئەو اليەنانەش زۆرن و شايستەی توێژينەوەی
زياترن ،بەاڵم لێرەدا تەنيا بە كوورتی و بۆ خاتری تەواوكاريی باس لەوانە كراوە چونكە لەو راپۆرتەدا
تيشكی زياتر خراوەتە سەر دامەزراوە فەرميەكانی چاودێريكردنی سيستەمی حوكمڕانی.
رێكخراوەكانی كۆمەڵگای مەدەنی
رێكخراوە تايبەتمەندەكانی نێو كۆمەڵگای مەدەنی رۆڵی مەزنیان لە بواری چاودێری دەسەاڵت و
دامەزراوەكان هەيه .لە پازدە ساڵی رابوردوودا ،ئەو كۆمەڵگايە گەشەيەكی زۆری بەخۆيەوە بينيوە و
لە سەرجەم بوارەكانی ديكەشدا گەشەی كردووە .راستە ،ئەو كۆمەڵگا مەدەنيەش بە گشتی بەحيزبی
كراوە و سەرچاوەی داهاتەكە�شی بووەته ئامرازێك بۆ سنوورداركردنی كاريگەريەكەی ،بەاڵم لە سايەی
كە�شی نوێی هەرێم و عێراقدا ،ئەو فاكتەرانە نەبوونەتە رێگرێكی ئەستەم لەبەردەم گەشەكردن و
زيندوو مانەوەی كۆمەڵگايەكه و بەردەوامكردنی فشارەكان .هەر واڵتێك كۆمەڵگای مەدەنی تێيدا
زيندوو بێ و حكومەتەكەی و سيستەمی حوكمڕانيەكەی زيندوو دەبێ و رێچكەی بەرەو سەرەروەری
ياسا و حوكمی دروست و ديموكراسيەت مسۆگەرتر دەبێ.
لەئێستادا كاروباری رێكخراوەكانی كۆمەڵگای مەدەنی لە اليەن فەرمانگەی رێكخراوە ناحكوميەكانەوە
رێكخراوەتەوە و لەوێدا مۆڵەت و گرانتی بچووك بە رێكخراوەكان دەدرێت ،بەاڵم رێكخستن و
هاندانی كۆمەڵگای مەدەنی زۆر لەوە زياتری پێويستە .دەكرێ فەرمانگەكە بكرێتە پردێكی گرنگ بۆ
لێكبەستنەوەی كۆمەڵگای مەدەنی و دامەزراوەكانی حكومەت .لە رێگەی گرانت و كێبڕكێی پڕۆژەكانەوه
لەسەر بنەمای كواڵيتی ،كاری وا بكەن كە رێكخراوەكان زانست و هونەر و ئەزموونە پسپۆڕيەكانيان
بۆ توێژينەوە و كاركردنە سەر ياسا داڕێژتن و بڕيارەكانی حكومەت و چاودێری جێبەجێكردن بكەن.
لە رێگەی راپر�سی و شيكردنەوەكاندا و لەسەر بنەمای بەڵگەدا پێشنيازی پۆڵە�سی پێشكەش بە
دامەزراوەكان بكەن .هاوكات ،پێويسه فەرمانگە بە هاوكاری پەرلەمان كار بۆ ئەوە بكات كە ياسا و
رێسا و رێنمايی نوێ لە پەرلەمان و ئەنجومەنی وەزيرانەوە دەربچێت دامەزراوەكانی حكومەت پابەند
بكات بەوەی راو بۆچوونی هاواڵتيان و رێكخراوە پسپۆرەكانی كۆمەڵگای مەدەنی وەربگرن و لە لێژنە
و كارەكانياندا پێكيان بكەن و حيساب بۆ زانياری و ئەزموونيان بكەن .بەوە ،حكومەت و كۆمەڵگای
مەدەنی وەك دوو شەريك دەتوانن رێرەوی ستراتيژ و پالنی واڵت و پۆڵەسيەكان دياری بكەن.
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هەر لەو چوارچێوەيەدا ،لەو راپۆرتەدا پێشنيازی ئەوه كراوە كە فەرمانگەی رێكخراوە ناحكوميەكان
و ئەنجومەنی بااڵی خانمان و هاوشێوەكانيان كە لە ئێستادا بە دوورەپەرێزی و دابڕاوی كارەكانيان
دەكەن بخرێنە چوارچێوەی ئەنجومەنی دەستە و فەرمانگە نيمچه سەربەخۆكان ،بۆ ئەوەی لە ناو
حكومەتدا لۆبی بۆ دروستكردنی پردی هاوكاری و هەماهەنگی لەنێوا كۆمەڵگاكان دروست بكەن و هانی
حكومەت بدەن كە دەرگای دامەزراوەكان وااڵ بكات و لە رێگەی تەرخانكردنی بودجە و گرانتەوە هانی
توێژينەوەی پۆڵە�سی بدەن بۆ چارەسەركردنی كێشەكان بەبێ ئەوە تێچووەكانيان زۆر بێ .بەو جۆره
لێكبەستنەوەيە ،دەستە و فەرمانگەكان خۆشيان لە زانياری لوتكەيی و گۆڕانكاريەكان بێبەش نابن.
راگەياندن
راگەياندن و لێكۆڵينەوەی ميديايی ( )Investigative journalismدەتوانن رۆڵی مەزن لە چاودێری
سيستەمی حوكمڕانی و دروستكردنی فشاری كاربەجێگەياندن ببينن و دەتوانن ببنە تەواوكەری
ميكانيزمە ناوەكيەكان بۆ سەروەركردنی ياسا .ئەوانە لە هەرێمدا خەريكە گەشە دەكەن بەاڵم هێشتا
ئاستی پيشەيی و خێرايی گەشەكردنەكەیان لە ئاستی خوازراودا نيە .شاراوە نيە كە زۆربەی كەناڵەكان
سەر بە حيزب و اليەن و دەسەاڵتدار و سياسەتمەدارانن ،بۆيە خاوەنی ئەجێندای خاوەنەكانيانن و
رۆڵی چاودێری بەپێی ئەولەوياتەكانی حيزبەكان دەبينن ،نەك بۆ خاتری سەروەركردنی ياسا به پلەی
يەكەم .هاوكات ،ئاستی توانای ميدياكار و رۆژنامەنووسان بە شێوەيەكی گشتی لە ئاستێكی نزمدايە.
بەشێكی بۆ ئەوه دەگەڕێتەوە كە زۆربەی هەرە زۆری رۆژنامەنوسانی هەرێم هەڵگری بڕوانامەی پيشەيی
نين و بەپێی فلتەری رۆژنامەگەريی نەهاتوونەتە ناو سيستەم ،وە دەرفەتی راهێنانيان بۆ فێربوونی
پڕۆسەی بيركردنەوە و توێژينەوە و لێكۆڵينەوە بۆ نەڕەخساوە .لە رووی زمانەوانيشدا ،زۆربەی ميدياكار
و رۆژنامەوانان بە زمانەكانی كوردی و عەرەبی و ئينگليزی بۆ لێكۆڵينەوە و نووسين و دەربڕين لە ئاستی
خوازراودا نيە .بێگومان رۆژنامەنووسان پردی نێوان بڕياردەران و كۆمەڵگای مەدەنی و خەڵكی هەرێمن
و پێويستە ئەو پردە پتەوتر بكرێ و وەبەرهێنانی گەورەتريان تێدا بكرێ .سەنديكای رۆژنامەنووسان و
دامەزراوە ميدياييەكان دەتوانن رۆڵی كاريگەر لەو بوارەدا ببينن.
سەنديكا پيشەييەكان
لە پرينسيپەوە سەنديكا پيشەييەكان بۆ داكۆكيكردن لە ئەندامەكانيان دروستكراون و لە بواری
پسپۆڕيەكانياندا زۆر شارەزان و لە اليەنی دەسەاڵتی مەعنەويشەوە كاريگەريان هەيە .ئەوانه دەتوانن
رۆڵی گرنگ له دروستكردنی فشار لەسەر لوتكەكانی بڕيار ببينن و هاوكاری حكومەت بكەن لە داڕێژتنی
پۆڵە�سی گونجاو كە خەڵكی هەرێم و ئەندامانيان بە گشتی سوودیان لێ ببينن .لەبەر هەمان هۆكار و
گرنگی پێگەی سەنديكاكان ،حيزبە دەسەاڵتدار و دەسەاڵتخوازەكانيش گرنگی تايبەتيان پێ دەدەن.
بۆيەش مايەی سەرسوڕمان نيە كە لە واڵتانی كۆمۆنيستی و ديكتاتۆریدا سەنديكاكان دەكرێنه ئامرازی
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دەسەاڵت و بەشێك لە سيستەمی حكومەت .لە عێراقيش ،بە پێی كولتووری ڕژێمەكانی پێشوو ،زۆربەی
سەنديكايەكانی هەرێم بوونەتە بەشێك لە دامەزراوەكانی دەسەاڵتی حوكمڕانی ،نەك تەنيا لە رێگەی
هەژموونی حيزبيەوه بەڵكو بە ياسا و كولتووری كاركردنيشيان و لەو واڵتانە بە ياسا سەنديكاكان رۆڵ
لە رێكخستنی تۆماركردن و مۆڵەتی كاركردنی پيشەمەندانی نێو زۆران لە دامەزراوەكانی حكومەت
دەبينن ،كە ئەوە رۆڵێكی جێبەجێكاريی حكوميە و پێچەوانەی پرينسيپی سەنديكا و حوكمی دروستە.
لە هەرێمدا زۆربەی سەنديكا پيشەييەكان لەجياتی ئەوەی وەك كۆمەڵگای مەدەنی ببنە چاودێری
حكومەت و داكۆكيكار لە ئەندامانيان بوونەتە رێكخەر و پارێزەری بەرژەوەندیه پيشەييەكان وەيان رێگر
لەوەی حكومەت بتوانێ كاری پيشەمەندان لە رێگەی مۆڵەتی كەرتی تايبەتەوه رێك بخاتەوە .نموونەی
زەق لەو بوارانە بريتين له سەنديكاكانی پزيشكان و رۆژنامەنووسان و پارێزەران و زۆرانی ديكه كه لە كەرتی
تايبەت و گشتيدا كاردەكەن .خۆ ئەو بڕە بەرگريانەی كە سەنديكايەكانيش لە پيشەمەندانی دەكەن.
بەگشتی زياتر پەيوەستن بە وەدەستهێنانی دەستكەوت و ئيمتيازاتی وەك زەوی و دەرماڵە وەرگرتن و
كەمتر پەيوەستە بە پاڵپشتيكردنی پيشەمەندی مافخوراو و هاندانی چاكسازيكردن لە سيستەمی
هەڵسەگاندنی ناو حكومەت بۆ لێك جياكردنەوەی چاك و خراپ .بۆيه پێويست دەكات لە پەرلەمان
و حكومەتەوە چاوێكی جيددی بە رۆلی سەرجەم سەنديكايەكان دابخشێندرێتەوە ،بەجۆرێك كە ببنە
هاندەری سەروەركردنی ياسا و داهێنانی حوكمی دروست ،وە دژەبەرژەوەنديەكانيان يەكالبكەنەوە.
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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
توێژینەوەکانی مێری بۆ سەرخستن و پێشخستنی حوکمڕانێتی دروست ،مافەکانی مرۆڤ،
سەروەرێتی یاسا و خۆشگوزەرانی کۆمەاڵیەتی و گەشەی ئابوورییە لە ناوچەکەدا .مێری لە
ساڵی  2014وەك دامەزراوەیەکی سەربەخۆی قازانج نەویست لە هەولێری پایتەختی هەرێمی
كوردستانی عێراق دامەزرا.
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