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وەزارەتی دارايی و ئابووری

سيستەمی دارايی و ئابووری هەرێم و كەلێنە ريشەييەكان
عێراق  كالسيكيەكەی  پەيكەرە  هاوشێوەی  بە  كوردستان  هەرێمی  ئابووری  و  دارايی  سيستەمی 

دامەزراوه و وەك ئەويش پشتی زياتر بە داهاتی نەوت و بەشە بودجەی لە عێراقی فيدڕاڵ بەستووە. 

لەو چەند ساڵەی رابوردوودا كە هەرێم دووچاری كۆمەڵێك قەيران بووەوە، پەيوەندی لەگەڵ بەغدا 

تێكچوو و نرخی نەوتيش دابەزی، ئيتر قەيرانی دارايی هەرێم لەناكاو گەيشتە ئاستێكی چارەنوسساز، 

تا خۆی دەگرێتەوە. رەنگە  پێوست دەبێ  ماوەيەكی درێژتري�سی  و  كە چەند ساڵێكە درێژەی خاياندوە 

نەيەتەوە حاڵەتی جارانی.  ئابووريدا هەرگيز  و  دارايی  لە سيستەمی  راديكالی  بەبێ ريفۆرمی 

قەيرانەكانی ئەو دواييە دەريانخست كە:

پالندانان 	  و  دارايی  وەزارەتەكانی  ئابووری،  و  دارايی  گشتگيری  سياسەتێكی  نەبوونی  لەبەر 

بەڕێوەبەرن.  هەرێم  بودجەی  تۆكمە  ستراتيژی  پالنێكی  بەپێی  نەيتوانيوە 

قابيلی 	  هەرێم  بودجەی  لەسەر  گشتی  كەرتی  هەاڵوساوەكانی  دامەزراوه  دارايی  بارگرانايی 

نين.  بەردەوامبوون 

دامەزراوەكانی كەرتی گشتی، بە تايبەتی هی خزمەتگوزاريەكان، لە ڕووی داهات پەيداكردن 	 

و خوالندنەوەی بودجە و خۆبەڕێوەبردن زۆر الوازن. زۆربەیان دەتوانن داهاتی خۆيان بەپێی 

داهاتی  بە  پشتيان  مشەخۆر  وەك  زۆربەشيان  بەاڵم  بكەن،  مسۆگەر  خزمەتەكان  كواڵيتی 

كارا  تايبەت  تێياندا وەك كەرتی  داهات  پەيداكردنی  و كولتووری  بەستووە  گشتی حكومەت 

نەبووه. هاوكات پەيوەندی نێوان ئەو دامەزراوانە و هاواڵتيە سوودمەندەكان لەسەر بنەمای 

ئابووری و سوودی دوواليەنە نەبووە. 

لێك 	  پێويست  ئاستی  بە  داراييەوە  رووی  لە  هەرێم  كاری  بازاڕی  و  تايبەت  و  گشتی  كەرتی 

و  گومرگ  و  باج  وەرگرتنەوەی  و  وەبەرهێنان  بودجەی  تەرخانكردنی  نەبەستراونەتەوە. 
رسومات و بەربژێری )عقوباتی دارايی( بە ميكانيزمی تۆكمە و شەفاف رێكنەخراوە، بەجۆرێ 

ببينن. يەكتر  لە  سوود  و  بن  يەكتر  تەواوكەری  سێكتەرەكان  سەرجەم  كە 

ژێرخانی ئابووری لە سەرجەم سێكتەرەكاندا، لە ئالقەی يەكەمی ماددە خاوەكانەوە تا دەگاتە 	 

بەرهەمهێنان و دواتر بەكارهێنان وەيان هەناردەكردن، بە الوازی و لێكدابڕاويی ماونەتەوە. 

كێشەی 	  و  بەربەست  بوونەتە  خەرجكردن  و  داهات  كۆكردنەوەی  رێنماييەكانی  و  رێكار 

كردووە.  دروست  ئابووری  هاندانی  بۆ  گەورەيان 
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ئاستی گەندەڵی و مشەخۆری لە سەر داهاتی حكومەت و الوازيەتی لە ميكاميزمەكانی چاودێری 	 

دەكەن  پەيدا  داهات  كە  ديكە  وەزارەتەكانی  و  دارايی  وەزارەتی  پێكهاتەكانی  نێو  لە  ناوەكی 

هۆكاری گەورەن بۆ ئەوەی كە داهاتی گشتی كەم بێ، وون بێ وەيان لە هەندێ حاڵەتدا هەر 

كۆ نەكرێتەوە. هەڵمەتی كۆنتڕۆڵكردنی گەندەڵی لە سێكتەرەكانی دارايی و ئابووری رەنگيان لە 
رێكار و رێنماييەكانی دامەزراوەكانی چاودێری نەداوەتەوە . 

ئەوانە و دەيان كێشەی سەرەكی و الوەكی ديكەی بوونەتە هۆی ئەوەی كە هەرێم بەبێ داهاتی نەوت و 
بەشە بودجەی فيدراڵ نەتوانێ خۆی بژيێنی. بێگومان رێكخستنەوە و تۆكمەكردنی ئەو الوازيانە كاری 

ئەستەم نين. بە چاككردنی الوازيە پەيكەريە بنەڕەتيەكان و ميكانيزمەكانی لێپرسينەوە و سەروەركردنی 

قەيراندا  و  كەنارگيری  لەكاتی  و  ببەستێ  نەوت  داهاتی  بە  كەمتر  زۆر  پشت  دەتوانی  هەرێم  ياسا، 

رووبەڕووی كارەسات نەبێتەوە. بێگومان ئەو كارەش پێويستی بە نيەت و ئيرادەيەكی پۆاڵيين و بە روانگە 

و ستراتيژێكی درێژخايەن هەيە كە ئێستا بوونەتە مەسەلەی فرياكەوتن بۆ ئەوەی هەرێم لە قەيران 

سێكتەردا  چەندين  لە  چاكسازيی  بوێرانەی  هەنگاوی  بگرێ.  داهاتووش  لەوانی  رێگە  و  ببێ  رزگاری 

پێويستن بەاڵم لە سيستەمی دارايی و پالنی ئابووريدا بێ ئەولەويەتێكی هەرە بەرزی نيشتيمانيشه. 

خەزنەداريی و ژمێرياريی
گرنگيی وەزارەتی دارايی لە پالندانان و ئيدارەكردن و گەشەپێدانی ئابووری واڵت لە هی هەموو وەزارەتێكی 

ديكە گرنگترە. كاری ئەو وەزارەتە بۆ هاندان و بەگەڕخستنی بازاڕی كار و رابەرايەتیكردنی وەبەرهێنان 

زۆر ستراتيژی و ميحوەريە. لە رووی پرينسيپەوە پێويستە ئەو وەزارەتە ئەو ئەركە ستراتيژايانە لەخۆ 

بگرێ:

دانانی پالنی دارايی و ئابووری سەرتاسەری و دابين كردنی بودجەی وەبەرهێنان لە بوارەكانی 	 

كەرتی گشتی و لێكبەستنەوەی سيستەمی دارايی حكومەت بە كەرتی تايبەتەوە.

و 	  وەزارەت  سەرجەم  خەرجی  و  داهات  بە  سەبارەت  تەواو  زانياری  و  ئامار  كۆكردنەوەی 

ئۆرگانەكانی كەرتی گشتی و تايبەت بۆ ئەوەی لە هاتوچۆی سەرجەم داهات و خەرجيەكانی 

هەرێم  سەرتاسەری  بۆ  دارايی  درێژخايەنی  و  كوورتخايەن  پالنی  بتوانێ  و  ئاگاداربێ  هەرێم 

بدينێ. كار  بازاڕی  كاراكردنی  و  بەگەڕخستن  لە  كاريگەر  رۆڵی  و  دابڕێژێ 

پەيداكردنی داهات لە رێگەی رێكخستن و كۆكردنەوەی باج و گومرگ و رسومات بە جۆرێك 	 

كە هەماهەنگ بن لەگەڵ هاندانی سيستەمی دارايی و ئابووری سەرتاسەريی.

بێبەش كراوە و بەهۆی كێشەی  لەو رۆڵە گرنگانەدا  لە هەرێمدا وەزارەتی دارايی  نيە كە  شاراوە 

و  داهات  هەموو  بنجوبنەوانی  ئاگاداری  وەزارەت  ببينێ.  ميحوەريەكانی  رۆڵە  نەيتوانيوە  زۆرەوە 

تەواوی  لەجياتی  ناتوانێ  بۆيەش  نيە،  هەرێمی  ناحكوميەكانی  و  حكومی  دامودەزگا  خەرجيەكانی 
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لەجياتيان  ببينێ.  ئابووری  پالنی  لە  رابەر  رۆڵی  و  بكاتەوه  ئابووری  لەگەشەپێدانی  بير  حكومەت 

رۆڵەكانی  بيرۆكراسیانه  و  ناتەواو  خەزنەداری  و  ژمێرياری  دەزگايەكی  وەك  دارايی  وەزارەتی 

دەبينێ، زياتر سەرقاڵی ژماردنی داهات و خەرجيەكانە بەبێ ئەوەی زانياری تەواوی لەبەردەستدا 

بێ وەيان توانای رێكخستنەوەی رێچكە داراييەكان و دانانی پالنی ئابووری و بەگەڕخستنی بازاڕ و 

كردبێ.  پەيدا  دراوی  خوالندنەوەی 

سيستەماتيكی  بە  گاز،  و  نەوت  بواری  لە  تايبەتی  بە  بەرهەمهێنەرەكان،  وەزارەتە  ئابووری  داهاتی 

ناگوازرێتەوە بۆ ناو وەزارەت و ئاستی هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتەكانی ديكە بۆ ئاڵوگۆڕی زانياری زۆر 

ئاسۆييەكان.  و  ستوونی  كەناڵە  سەرجەم  رێگەی  له  نەك  لوتكەدايە،  ئاستی  لە  تەنيا  و  الوازە 

هۆكاری ئەو كەلێنە گەورانە زۆرن. هەندێكيان پەيوەستن بە كەمتوانايی ناوەكی وەزارەت لە ڕووی زانست 

و هونەر و تەكنيكيەوه، وە كارا نەبوونی ميكانيزمەكانی بەدواداچوون و هەماهەنگكردنەوە. هەندێكی 

ديكە پەيوەستن بە سيستەمی كۆنی دارايی كە زۆر بيرۆكراسيانە داڕێژراوە و لە رێگەی رێنمايی ئاڵۆزەوە 

رۆڵی فلتەرێكی رێگری لەبەردەم پێشكەوتنی وەزارەتەكانی ديكه بينيوە. بەشێكی ئەو دياردە بيرۆكرا�سی 

و كەمتواناييه بە رێكکەوتن و بۆماوەی سيستەمی كۆنی عێراقن كە بەردەوامێتيان پێ دراوە، بەشێكی 

بەديزاينە و پەيوەستە بە نەهجی مەركەزيانەی حكومڕانی هەرێم وه بەشێكی ديكە�سی دەگەڕێتەوە بۆ 

هەژموونی سەرۆكايەتی حكومەت و وەزارەتی پالندانان كە رۆڵی وەزارەتی داراييان بچووك كردووەتەوە. 
بڕياری  تێكڕا  بە  حكومەت  كابينەی  وەيان  حكومەت  سەرۆكايەتی  حكومەتدا،  كابينەكانی  زۆربەی  لە 

بەپێی  قەيران،  سەرهەڵدانی  بۆ  كاردانەوە  پۆڵەسيەكانيان،  بەپێی  دەردەكەن  بودجە  خەرجكردنی 

بودجە  هاوسەنگی  رەچاوكردنی  بەبێ  خەڵك  رازيكردنی  وەيان  هەنووكەييەكان،  پێداويستيە  و  پالن 

زۆربەی  لە  بەوانە، حكومەت  و دوورمەودا.  و  پالنێكی گشتگيری كورتمەودا  وەيان  داهاتەكان  بڕی  و 

خولەكاندا لە بودجەدا كوورتی هێناوه )عەجزی هەبووە(. هەرچی وەزارەتی پالندانانه ئيدارەكردنی زياتر 

لە چاريەكی بودجەی گشتی لە ئەستۆدايە كە سااڵنە بۆ وەبەرهێنان تەرخان دەكرێ، بەوەش بێجگە 
ئامارەكان. بۆيەش وەزارەتی پالندانان بووەتە فلتەرێكی رێگر لەبەردەم هاتوچۆی  لە رۆڵی كۆكردنەوە 
زانياری بۆ وەزارەتی دارايی و لەبەردەم بڕياری ئابووی، وە خۆي�سی لە رابەرايەتیكردنی پالنی ئابووریدا 

نەبووە.  سەركەوتوو 

رێگريی دارايی
وەزارەتی دارايی بە پەيكەرێكی قەبە و ژمارەيەكی زۆر لە كارمەندان هەاڵوساوە، رۆتينی كاربەڕێكردنی�سی 

بووەتە  وەزارەت  دەرەنجامدا  لە  دابڕاوە.  زانياری  تەكنۆلۆژيای  شۆڕ�سی  لە  دەمێكە  و  كالسيكيە 

رێنماييە  هاوكات  بووه.  كەمتوانا  و  كەمكارا  و  خاو  كاربەجێگەياندندا  لە  كە  زەبەالح  ئەژديهايەكی 

بپارێزن و  لە وەزارەت  داراييە كوشندەكانيش وای كردووە كە دامودەزگای وەزارەتەكانی ديكە خۆيان 

بەپێی  بكەن.  دارايی  وەزارەتی  هاوكاری  لە شەفافكردنی سيستەمدا  ئەوەی  بۆ  نەبينن  هاندەرێك  هيچ 
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وەزارەتی  هی  لە  بێجگە  دارايی،  بێنەوە  وەزارەتەكان  گشت  داهاتی  ی   %80 پێويستە  رێنماييەكان، 

كە  لەوەی  نيە  دڵنيا  وەزارەت  بەاڵم  دەچێت.  دارايی  وەزارەتی  بۆ  ی   %20 تەنيا  كە  بااڵ  خوێندنی 

داهاتی وەزارەتەكان هەمووی راستن و بەپێی رێنماييەكان خەرجكراون چونكە زانياری تەواوی لەسەر 

وردەكاريەكانی داهات پەيداكردن و خەرجكردن پێ ناگات. پێويستە بە رێبەر و رێنمايی وردەوە رێچكە 

و ميكانيزمەكانی پەيداکردن و خەرجكردنی داهاتەكان رێكبخرێن و لە هيچ وەزارەتێكدا نەكەونە ژێر 

كەسيەوە.  تاكە  بڕياری 

هەرێم  بانكەكانی  لە  حيسابيیان  يەكەی   1197 لە  زياتر  ئێستادا  لە  هەرێم  حكومەتی  دامەزراوەكانی 

هەيە، كە كۆكردنەوەی ئامار و كۆنتڕۆڵكردنيان بووەتە كێشه و وەزارەتی دارايی ئاگای لە حيساب و 

هاتوچۆی پارەكان نيە. بۆ نموونە، هەندێ وەزارەت پارەی گرانت وەيان بەخشين )تەبەروع( بەدەست 

دێنن و لە بانكی جياواز داياندەنێن بەبێ ئەوەی بە وەزارەتی دارايی لە وردەكاريەكان ئاگادار بكەن. بۆ 

كۆنتڕۆلكردنی ئەو ئاستەی پەرتەوازەيی، پێويستە ئەو ژمارە زۆرەی حيسابی بانكەكان بەياسا و رێسا 

وەيان بەپێی ميكانيزمی شەفافكردن و بەدواداچوون رێكبخرێنەوە. بە ديوەكەی ديكەشەوە، پێويستە 
رێنماييە رێگريەكانی داراييش دەستكاری بكرێن تاكو هاندەر بن بۆ بەدەستهێنانی داهات لە وەزارەتەكانی 

ديكە و كارئاسانیكردن بۆ ئاڵوگۆڕی زانياری.

سيستەمی باج و كەلێنەكانی
تايبەته و چەندين لقوپۆپ و شێوازی  دارێژتن و رێكخستنی سيستەمی باج زانست و هونەرێكی زۆر 

چەندين  بۆ  زۆری  كاريگەری  و  سوود  باج  پرينسيپی  دەگرێ.  لەخۆ  ژماردن  فۆرميوالی  و  پۆلێنكردن 

سيستەمێكی  هەرێمدا  لە  باج  سيستەمی  بەاڵم  هەيە،  واڵت  حوكمڕانی  سيستەمی  و  ئابووری  اليەنی 

ساوا و ساويلكەيه. هاوكات خەڵكی هەرێم و حكومەت و دامەزراوەكانی كەرتی تايبەت لە مەسەلەی 

باجدان و گرنگی خوالندنەوەی بەپێی پێويست ئاشنا نين و هوشيار نەكراونەتەوە. لە كۆنەوە عێراق 

لە سەرەتاوە  باجدان  بە نەوت بەڕێوە چووە و سيستەمی  بەپێی سيستەمێكی رەيعی پشت ئەستوور 

گەشەی پێ نەدراوە. زۆران لە خەڵك و دامەزراوە و كۆمپانياكانی كەرتی گشتی و تايبەت لە هەرێمدا 

باج نادەن، وە ئەوانەی باجيشيان لێ دەسەندرێ بە دەگمەن دەزانن بەپێی چی پێوەرێك ئەو باجايان بۆ 

دياری كراوه. لە زۆربەی حاڵەتەكاندا باج وەرگرتن لە كۆمپانيا و دامەزراوەكان بە شێوەی هەڕەمەكی 

قرسێندراون، لەسەر حيسابی بەرژەوەندی گشتی هاوكاری باجدەران كراوە وەيان باجدەران زوڵميان 

لێ كراوە. 

حكومەت بودجەی زەبەالح بۆ داهێنان و پەرەپێدانی پڕۆژەكانی ژێرخان و خزمەتگوزاری تەرخان دەكات 

و دەيانداتە كەرتی تايبەت بۆ جێبەجێكردن و بەڕێوەبردن، كەچی ئەو باجەی لە قازانجی كۆمپانياكان 

پڕۆسەی  و  بيخولێنێتەوە  ديسانەوە  كە  نيە  ئەوە  بايی  دەگرێتەوە  وەری  تايبەت  كەرتی  كارمەندانی  و 

هاندان و پەرەپێدانی پێ بەردەوام بكات. بەو پێيە وەزارەتی دارايی نەيتوانيوە پەيوەندی نێوان كەرتی 
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باجەوە رێك بخاتەوە، بەجۆرێك كە يەكيان هاندەر و تەواوكەری  لە رێگەی  تايبەت  گشتی و كەرتی 

ئەوی ديكە بێت. لەجياتيان، هەردوو كەرتی گشتی و تايبەت پشتيان بە داهات و بودجەی حكومەتەوە 

بەستووە. 

هاوكات، بەهۆی ناڕوونی سيستەم، ئەو كەسانەی باج و گومرگ و رسومات و بەربژێری دەدەن لەاليان 

ئەوانەی  نموونە،  بۆ  دەهێندرێنەوە.  بەكار  سيستەم  چاككردنی  بۆ  داهاتەكان  چۆن  ئايا  نيە  ئاشكرا 

كە رسوماتی تۆماركردنی ئوتومبيل وەيان بەربژێری توندئاژۆيی دەدەن بۆيان روون نيە ئايا ئەو داهاتە 

وەزارەتە  ناو  دەچنەوە  وەيان  دەخولێندرێتەوە  هاتوچۆ  و  رێگاوبان  سەالمەتكردنی  و  چاككردن  بۆ 
بنديواری  هی  و  راستەقينە  فەرمانبەرانی  له  تێكەڵ  كۆمەاڵنێكی  مووچەی  دەكرێنە  و  هەاڵوساوەكان 

بێبەرهەم. 

لە اليەكی ديكەوە، كۆمەڵێك هەاڵوێردنی بێسنوور بۆ كۆمەڵێك بەرهەمی هاوردەكراو و بەرهەمهێنراو 

داهێنراون كە بوونەتە هۆی ئەوەیسااڵنە داهاتێكی زۆر بەفيڕۆ بچێ. بۆ نموونە، لە هەرێمدا زياتر لە 

2500 كۆمپانيا تۆمار كراوە بەاڵم تەنيا 1500 لەوانە باج دەدەن. ئەوەش بێجگە لەوەی كە كۆمەڵێك 

ياساكان  لە  گەورەیان  كەلێنی  بەاڵم  دەكەن،  هەرێم  لە  مەزن  قازانجی  كە  هەن  زەبەالح  كۆمپانيای 

دۆزيوەتەوە، بەهۆيەوە باج نادەن وەيان لە بەغدا دەيدەن و هەرێم بێبەش دەكەن. 

ديارە لە وەزارەتی داراييەوە پێداچوونەوە بە سيستەمی باجدا كراوەتەوە و بەشێك لە رێكخستنەوە و 

شێوازی كۆكردنەوە كە بەپێی رژێمێكی روونتر ئەوانە دەگرێتەوە كە پێشتر باجيان نەدەدا، جا بە پێی 
ياسا و رێسا بێ وەيان بە خۆشاردنەوە. بۆ قۆناخی ئێستا باج وەرگرتن لە خەڵكی خوارەوە وەك خۆی 

ئەو چاكسازيانە ماوەيەكی زۆری دەوێت  بێگومان  ماوەتەوە بەاڵم هی گەورەباجدەران رێكخراوەتەوە. 

هەتا تۆكمە دەبێ و بە دامەزراوەيی دەكرێ. 

سيستەمی گومرگ 
لە بواری گومرگدا، كۆمەڵێك كێشەی بنەڕەتی هەن كە بوونەتە هۆی كەمكردنەوەی داهات، لەوانە: 

جياوازيی و ناتەبايی پێناسه )تەعريفە(ی گومرگی لە نێوان عێراق و هەرێمی كوردستان.	 

كە 	  گومرگەكانی  رێژەی  كەميی  و  بەگشتی  هاوردەكان  بەرهەمە  و  كااڵ  پۆلێنكردنی  كێشەی 

. دانراون 

بەربەستەكانی پەيوەندی و هەماهەنگی و لێك تێگەيشتنی نێوان وەزارەتە پەيوەنديدارەكان و 	 

وەزارەتی دارايی بوونەتە هۆی خاوكردنەوە و كارانەبوونی سيستەم.

لە 	  بيانيەكان  و  خۆماڵی  بەرهەمە  و  كااڵ  هاوردەكردنی  رێكخستنەوەی  و  هاندان  مەسەلەی 

ئەستۆی وەزارەتی بازرگانی و پيشەسازييە، كەچی گومرگ سەر بە وەزارەتی داراييە. ئەوەش لە 
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كاتێكدا كە پۆلێنكردن و دياريكردنی رێژە گومرگيەكان و پشكنينه تاقيگەيیەكان لە اليەن بە 

وەزارەتی جياوازەوه ئەنجام دەدرێن. 

كۆنتڕۆڵكردنی خاڵە گومرگيەكانی هەرێم كه لە كۆنەوە بە تەواوی بەدامەزراوەيی و شەفاف 	 

نيشتيمانی هەرێم  ئاساي�سی  بە  زيانی گەورەيان  و  نەكراون و وەك چەقی ملمالنێ ماونەتەوە 

سەر  بەرژەوەندی  تۆڕەكانی  گەندەڵيی  و  خۆدزينەوە  و  قاچاخ  ئەنجامدا،  لە  گەياندووە. 

سنوورەكان. 

باشترە  وا  بمێنێ.  ئێستای  حاڵی  بە  كە  گرنگترە  و  ستراتيژيتر  لەوە  زۆر  گومرگ  سيستەمی  كە  ديارە 
تەواوی  بە  و چوارچێوەيەكی گشتگيری سەرتاسەريی چاو  پێی ستراتيژ  بە  لەمەودوا حكومەتی هەرێم 

بە  كێشەيە  كۆمەڵە  ئەو  و  ببەستێتەوە  لێك  جەمسەرەكان  و  دابخشێنێتەوە  گومرگ  سيستەمی 
يەكجارەكی چارەسەر بكات. بۆ ئەو مەبەستەش دەكرێ تەواوی سيستەمی گومرگ بخرێتە ئەستۆی 

فەرمانگەی بازرگانی )ناو وەزارەتی گەشەپێدانی ئابووری پێشنيازكراو( و ئەويش شانبەشانی سەرجەم 

پێكهاتە هاوشێوەكان كە لێرەدا پێشنيازكراون بخرێنە ژێر چەتری وەزارەتی گەشەپێدانی ئابووری. بەاڵم 
رەنگە بە باری ئێستای توانا مرۆيی و رۆتينە دواكەوتووەكانی وەزارەتی بازرگانی و پيشەسازيی ئەو كارە 
ستراتيژيانە بە سەركەوتوويی ئەنجام نەدرێن. پێويسته وەبەرهێنان لە تواناكان و دەستكەوتنی زانياری 

و ئامارەكان و رێكخستنەوەی رێچكەكاندا بكرێت. هاوكات پێويسته دانانی باج و گومرگ و رسوماتی 
زێدە لەسەر كااڵی هاوردەكراو سنووردار بكرێ و بەپێی پالنێكی شەفاف بێ كە لە خزمەتی ئابووری 

واڵت و خودی هاواڵتياندا بێ. 

داهاتی نەوت و گاز
بەپێی پرينسيپی حوكمڕانی دروست، پێويستە نەوت و گاز و كانزاكان لە بەرهەمهێنانەوە هەتا فرۆشتن 

سەر بە وەزارەتی سامانە سروشتيەكان بێ، لەوێوە كە پارە گەڕاوە دەبێ بچێتەوە سەر حيسابی وەزارەتی 

سەرپەرشتی  سامانە سروشتيەكانەوە  لە اليەنوەزارەتی  كە  گاز  و  نەوت  سەرەكيەكانی  داهاتە  دارايی. 

دەكرێن بريتين لە داهاتی پااڵوگە ناوخۆييەكانو فرۆشتنی نەوت )بە بۆڕی و تانكەر( و فرۆشتنی گاز. 

لە ئێستادا ئەو داهاتانە هەر لە حيسابی بانكی وەزارەتی سامانە سروشتيەكان هەڵدەگيردرێن و هەر 

لەوێش بەڕێوە دەبرێن. وەزارەتی دارايی پێی وايه كە ئەو جۆرە ماڵجوداييه كاری كردووەتە سەر توانای 

ئەرك بەجێگەياندنیان چونكە كۆنتڕۆڵیان بەسەر سەرچاوە سەرەكيەكانی داهاتی هەرێمدا نەبووە. 

ديارە كە هۆكاری سيا�سی و كارگێڕی و هونەری بوونەتە هۆی لێكدابڕانی ئەو دوو وەزارەته.خۆ لەوەتەی 

ئەو  ئاگاداربوونی  لێك  و  ئاستی هەماهەنگی  و هەولێر دروستبووە،  بەغدا  نێوان  لە  و قەيران  كێشە 

دوو وەزارەتە لە جاران كەمتريش بووە. لەو نێوەشدا، بەشەشێری بودجەی هەرێم لە اليەن وەزارەتی 

ئەوەی كە دووخانەخوێيەتی  بووەتە هۆكاری  ئەو حاڵەتە  و  بەڕێوە دەبرێت  سامانە سروشتيەكانەوە 

بۆ  نەوت  داهاتی  گێڕانەوەی  بۆيە  بچەسپێ.  هەرێمدا  حكومەتی  كولتووری  لە  خەزنەدارێتی  هەمە  و 
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و  پەرلەمان  و  دارايی  وەزارەتی  تەنيا  نەك  كە  سيستەم  گەورەكانی  كێشە  لە  يەكێكە  دارايی  وەزارەتی 

دياريكردنی  كاتی  لە  بيانيش  ئۆديتی  كۆمپانيای  بەڵكو  كردووەتەوە،  لەسەر  جەختيان  ئۆپۆزيسيۆن 
كردووەتەوە. لەوە  جەختیان  نەوت  داهاتی  گەرانەوەی  و  بەرهەمهێنان  رێچكەی 

هونەری  و  زانست  رووی  لە  نەوتيەكان  گرێبەستە  سروشتيەكان،  سامانە  وەزارەتی  بۆچوونی  بەپێی 

لە  و  نيە  ئاسان  كارێگی  ئيدارەكردنيان  كە  دارێژراون  سەردەميانە  و  ورد  و  ئاڵۆز  زۆر  تايبەتمەندەوە 

سەرووی ئاستی توانا مرۆييەكانی وەزارەتی دارايیە. ديارە، بەپێی گرێبەستەكانی حكومەت كۆمەڵی قەرزی 

كۆمپانياكانیش لەسەرە كە بە داهاتی نەوتەوە بەستراونەتەوه. گرێبەستەكانيش كە واژووی وەزارەتی 

بەرپرسيارن.  بەدواداچوونی جێبەجێكردنيان  لە  ئەوانيش  سامانە سروشتيەكانیان لەسەره و هەر 

شاراوە نيە كە الوازيەتی توانای فەرمانگەكانی ناو وەزارەتی دارايی لە تێگەيشتن و بەڕێوەبردنی گرێبەستە 

لەدەستدانی  هۆی  بووەتە  بەڵكو  كردووه،  الواز  وەزارەتەی  ئەو  پێگەی  تەنيا  نەك  گازيەكان  و  نەوت 

داهاتی ديكه. بۆ نموونە وەزارەتی دارايی ئەو توانايەی نەبووە كە بە ئاستی گونجاو باج لەسەر كۆمپانيا 

نەوت و گازيە جۆراوجۆرەكانی سەر بە كەرتی تايبەت دابنێ. ئەوەش كارێكە ناكرێ لە وەزارەتی سامانە 

سروشتيەكاندا ئەنجام بدرێ، بەڵكو ئەو وەزارەتە تەنيا داوای پاكانەی باجدان لە كۆمپانياكان دەكات 

و وردبينیكردن  و وەرگرتن  باج خەمالندن  ئەركی  ياسا  بەپێی  بكات.  لێ  بتوانێ وردبينيان  ئەوەی  بەبێ 

و  دارايی  و هەمان هۆكار، دامەزراوەكانی چاودێری  بەهەمان شێوە  داراييدايە.  لە ئەستۆی وەزارەتی 

دەستەی دەستپاكی و داواكاری گشتیش رۆڵی كاريگەريان لە پشكنين و بەدواداچوونی نەوت و داهاتدا 

نەبينيوە. 

لێرەدا، ئەگەر نيەت و ئيرادە هەبێ چارەسەركردنی ئەو كێشانە كارێكی زەحمەت نيه، چونكە دەكرێ 

هەماهەنگی نێوان هەردوو وەزارەتی دارايی و سامانە سروشتيەكان لە ئاستێكی بااڵی پيشەييدا بێ و 

بەيەكەوە تيم دروستكەن و ئامانجەكان بێننە دی. ديارە كە كێشەی نێوان هەردوو وەزارەتی دارايی و 

سامانە سروشتيەكان جارێ وا بە ئاسانی يەكال نابێتەوە چونكە دروستكردنی متمانە و بەرزكردنەوەی 
توانای مرۆيی ناو وەزارەتی دارايی و گواستنەوەی كارە گرێبەستيەكان كات و ئەرك و هيممەتی زۆری 

دەوێ. رەنگە جێبەجێكردنی ياسای وەزارەتی سامانە سروشتيەكان و ياسای سندوقی داهاتە نەوتيەكان، 

كە دەمێكە دەرچوونە، زۆربەی ئەو كێشانە چارەسەر بكەن، بۆيە پێويستە پەلە لە جێبەجێكردنيان 

بكرێ. لەو نێوەدا، پێويستە ئاڵۆگۆڕی زانياری نێوان ئەو دوو وەزارەتە كاراتر و تۆكمەتر بكرێ بەپێی 

ميكانيزمێكی ئاسۆيی نێوانيان و لە هەناودا ئاگايان لەيەكتر بێ و لەكاتی دانانی بودجەدا بە يەك كێشە 

سەير بكرێن. 

پێويستە بە هەماهەنگی و هاوبە�سی هەردوو وەزارەت وەبەرهێنان لە توانا مرۆييەكانی وەزارەتی دارايی 

و چاودێری دارايی و داواكاری گشتی و دەستەی دەستپاكی بكرێت. لەو نێوەشدا دەكرێ پسپۆڕەكانی 

پەيوەست بە گرێبەستەكان بگوازرێنەوە وەزارەتی دارايی و هەر لەوێدا بەهەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی 
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سامانە سروشتيەكان، داهات و قەرز و موستەهەقاتەكان هەڵسەنگێنن. بە پێچەوانەشەوە، دەكرێ 

وەزارەتە  سەرجەم  و  سروشتيەكان  سامانە  وەزارەتی  لە  وەرگرتن  باج  بە  تايبەت  بەڕێوەبەرايەتيەكی 

تايبەتمەندەكانی ديكەدا هەبن كە بتوانن لە ئەرك و رۆڵی هەردوو اليەن شارەزا ببن. بێگومان ئەوانە لە 

رووی پيشەيی و كارگێڕيەوە سەر بە وەزارەتی دارايی دەبن، بەاڵم لە ژێر خێمەی وەزارەتە خانەخوێيەكاندا 

بەكارەكانيان هەڵدەستن. ئەوانە دەتوانن رۆڵی گرنگ لە خەمالندن و وردبينی و پەسەندكردن ببينن 

پێش ئەوەی باجەكان بسێندرێن و پاكانەی باج پێشكەش بە كۆمپانياكان بكرێن. 

كە  بدرێت  بەتواناكان  و  گەورە  كۆمپانيا  و  دەرەكيەكان  وەبەرهێنەرە  هانی  پێويستە  ميانەدا،  لەو 
خاتری  بۆ  ئەويش  بڕەخسێنن،  هەرێم  خەڵكی  بەكارخستنی  بۆ  دەرفەت  گرێبەستەكان  و  ياسا  بەپێی 

بەرزكردنەوەی توانا خۆماڵيەكان بەو ئاراستەيەی كە لە مەودای درێژدا وەزارەتەكان و هەرێم بە گشتی 

پشت بەخۆی ببەستێ. پێويستە هيچ كۆمپانيايەكی بيانی بۆی نەبێ كە بۆ ماوەيەكی درێژخايەن پڕۆژەی 

ستراتيژی ئەنجام بدات بەبێ ئەوە مەرجەی كە توانای خۆماڵيی لەگەڵدا گەشە پێ بدات. 

خەزنە و بانكە حكوميەكان
لە بەدامەزراوەييكردنی سيستەمی دارايی  بێ  بانكی دەبوايە نموونەيەك  رژێمی خەزێنە و سيستەمی 
و يەكگرتنەوەی دوو ئيدارەی هەرێم، بەاڵم كێشەی پەرتەوازيی ناو پەيكەری وەزارەتی دارايی ئەو دوو 

لێكدابڕاو  نيمچە  خەزێنەی   15 لە  زياتر  كوردستاندا  لەهەرێمی  ئێستا  گرتووەتەوە.  فەرمانگەيە�سی 

بەكارن و لە رووی تيۆريەوە سەر بە هەمان بەڕێوەبەرايەتی گشتی ژمێركارین، لە ئێستادا هەوڵی جيددی 

لە ئارادايە بۆ يەكخستن و يەكگرتنەوەيان. 

سيستەمی بانكی هەرێم لە بنەڕەتەوە لەسەر بنەمايەكی پتەو دانەمەزراوە و لەگەڵ بازاڕی كار و كەرتی 

گشتی و تايبەتدا تێكهەڵنەكێشراوە. ئەوەش بووەتە رێگر لەبەردەم پێشكەوتنی هەرێم. بۆ نموونه: 

دەبوايە 	  هەنكە  كوردستان  هەرێمی  لە  مەركەزی  بانكی  دوو  ئيدارەييەوە،  دوو  لەسەردەمی 

كێشە  بەاڵم  ئارادايە،  لە  دەمێكە  يەكگرتنەوەيان  هەوڵی  ديارە  بگرنەوە.  يەكتر  زووەوە  لە 

پڕۆسەيە.  ئەو  دواخستنی  زياتريش  بۆ  هۆكارێك  بوونە  دواييی  ساڵەی  چەند  ئەو  سياسيەكانی 

لە 	  كاميان  هيچ  و  دارايين  وەزارەتی  بە  سەر  كە  هەن  حكومی  بانكی   88 نزيكەی  هەرێمدا  لە 

نين   )BIC( وەيان   )SWIFT( سويفت  كۆدی  خاوەنی  و  نين  ئەندام  بانكەكان  جيهانی  تۆڕی 

تاوەكو پێی بناسرێنەوە. بۆيەش، نە حكومەت دەتوانێ لە ئاستی نێودەوڵەتيدا بەكاريان بێنێ، 

و نەخۆشيان رۆڵی بانكێكی سەردەميانە بۆ هاندانی ئابووری و بەگەڕخستنی كەرتی تايبەت 

دەبينن. 

پرينسيپە 	  چەسپاندنی  و  بيزنيس  ئازادكردنی  بۆ  تايبەت  پالنی  و  بەرنامە  پێويستە 

ديموكراسيەكانی بازاڕی ئازاد لەخۆ بگيردرێت و لە رێگەشيانەوە بەرنامە بۆ هاندانی بيزن�سی 
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بچووك و مامناوەندی دابنرێت. دەكرێ سيستەمی قەرزی بچووك )Microfinance( پەيڕەو 

بكرێت بە هاوتەريبی لەگەڵ كاراكردنی رۆڵی بانكەكان و دامەزراندنی سيستەمێكی سەردەميانە 

تايبەتی هەرێم. ئەوەيان كارێكی قورسە  بازاڕی كەرتی  بە  بانك  بۆ تێكهەڵكێشانی سيستەمی 
چونكە هەرێم خاوەنی سەروەریی)سيادە( نيە، بەاڵم رێگای ئەلتەرناتيڤ لە ئارادانه و دەكرێ 

بكرێن.  رەچاو  خۆماڵيەكان  بانكە  بەشداری  بە  خۆماڵی  سيستەمی 
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وەزارەتی پالندانان

هۆكاری  بە  و  بەغدا  حكومەتی  بەالساکردنەوەی   2006 ساڵی  لە  يەكەمجار  بۆ  پالندانان  وەزارەتی 

سيا�سی خۆماڵی دامەزرێندرا و بەپێی یاسای ژمارە )7(ى هەمان ساڵ ئامانج و پەيكەری دياريكران، 

كە بريتين لە تێكەڵێك لە پێكهاتەی جياواز، هەيانە پەيوەستە بە ئابووری و پالندانانەوە و هەشيانە 

پەيوەندی بەوانەوە نيە. لەوانە:

ئامادەكردنی پالنەكانی پەرەپێدانی هەرێم و پێشخستنی لە ڕووی ئابووری و كۆمەاڵیەتی و 	 

مرۆیی و رۆشنبيرییەوە. 

پالندانان بۆ وەبەرهێنانی حكومی بەپێی ئەولەويەتی ناوچەكانی هەرێم.	 

كاركردن بۆ دروستكردنی هاوسەنگی لە نێوان سەرچاوەكانی دەرامەت و پێداویستیەكانی 	 

بەڕێوەبردنی ستراتيژيەتی  بۆ  گشتی  وئاراستەی  پرينسیپ  دانانی  بە  گەشەپێدان 

كۆمەاڵیەتی. و  ئابووری  گەشەپێدانی 

هاندانی كەرتی تایبەت و وەبەرهێنانی خۆماڵی و بیانی.	 

و 	  پارەدەر  بۆ دۆزینەوەی سەرچاوەی  لەگەڵ اليەنەكانی دەرەوەی هەرێم  بەشداریكردن 

یاریدەی هونەری بە هەماهەنگيی لەگەڵ وەزارەتی دارایی بۆ ئەوەی پڕۆژەكانی هەرێمی پێ 

تەمويل بكرێ. 

بەجێهێنانی كردارەكانی ئامار )احصاء( لە هەرێمدا. 	 

 ئامادەكردنی بەرنامەی گشتگير بۆ سازكردنی هێزی كاری مرۆیی پێویست و  هاوكاریكردنی 	 

و  بردنیان  پێش  بەرەو  بۆ  پێویست  لێكوڵینەوەی  ئامادەكردنی  لە  حكومیەكان  دەزگا 

تازەكردنەوە و باشتركردنی رێكخستی ئیداری  و گەشەپێدان و بەرزكردنەوەی ئاستی توانا 

و كارايی دامەزراوەكان و توانای رابەرايەتی سەركردە كارگێڕی و هونەرییەكان.

بایەخدان بە دامەزراندنی حكوومەتی ئەلیكترۆنی بۆ كۆكردنەوەی زانیاری، دامەزراندنی 	 

بانكی زانیاری و پەيڕەويكردنی شەفافيەت لە دامەزراندنی حكوومەتيدا.

 پەيڕەوكردنی سیستەمێكی  نیشتمانی بۆ پێوەركارى و كۆنتڕۆڵی كواڵيتی لە هەرێمدا.	 

وەزارەت  لە  دەستە  و  فەرمانگە  و  بەڕێوەبەرايەتی  كۆمەڵێك  ئامانجانەش،  ئەو  بەديهێنانی  بۆ 

ئاماری  دەستەی  لەوانە:  جياوازن.  لێك  ئامانجەكانيان  وەك  كارەكانيان  كە  دروستكران، 

مرۆيی  پەرەپێدانی  گشتی  بەڕێوبەرايەتی  جۆرەكی،  كۆنتڕۆڵی  و  پێوەركاری  دەستەی  هەرێم، 

)بەڕێوەبەرايەتيەكانی مەڵبەندی هەرێم بۆ پێشخستنی كارگێری، سیاسەتی هێزی كارو كارپێكردن، 



18

دەوڵەتسازی نەخشەڕێگايەك بۆ سەروەركردنی ياسا و بەدامەزراوەييكردن لە هەرێمی كوردستان

تەكنۆلۆجیای  و  كۆمەاڵیەتی،  پەرپێدانی  سیاسەتەكانی  فێركردن،  و  پەروەردە  سیاسەتەكانی 

دروستكران،  بەغدا  الساکردنەوەی  بە  زۆر  رادەيەكی  تا  ئەوانەش  ديسانەوە  پێكهاتووه(.  زانیاری 

بەاڵم بەغدا خاوەنی ئەزموونێكی درێژ و سيستەمێكی لێكبەستراوه و كۆمەڵێك ياسا كاری وەزارەتی 

دروست  بنەڕەتەوە  لە  بنەمايە  جۆرە  ئەو  هەرێمدا  له  كەچی  كردووە.  كارا  فيدڕاڵيان  پالندانانی 

و  ئەزموون  كێشەی  هەميشە  هەرێم  پالندانانی  وەزارەتی  رابوردووشدا  ساڵی  دوازدە  لە  نەبووه. 

بە  ناوەكی و دەرەكيدا هەر  كارايی و هەماهەنگی  پەيكەر و  لە رووی  و  كاری دامەزراوەيی هەبووە 

مايتەوە.  الوازيی 

پالندانان و وەبەرهێنان
لە وەزارەت فەرمانگەی )پالندانانی ستراتيژی( و فەرمانگەی )بودجەی وەبەرهێنان( هەن كە وەك 

لە ناوەكانيان ديارە وايان لێ چاوەڕوان دەكرێ كه رۆڵی سەرەكی لە رابەرايەتی و هەماهەنگیكردن و 

پالنە سەرتاسەريەكان ببينن و پالنی خەرجكردنی بودجەی وەبەرهێنان دابڕێژن و بيانخەنە بواری 

جێبەجێكردنەوە. فەرمانگەی پالندانانی ستراتيژی شەش بەرێوەبەرايەتی و كۆمەڵێك بە�سی تێدايە 

بۆ  لەگەڵدا بكەن  بەو مەبەستەی كە هەماهەنگیان  ئاوێنەی وەزارەتەكانی ديكەن  تا رادەيەك  كە 

بەڕێوەبەرايەتی  وەزارەتێكيشدا  هەر  لە  ديارە  سەرتاسەری.  پالنی  دارێژتنی  و  داتا  كۆكردنەوەی 

راستيدا،  لە  بەاڵم  بێ.  پالندانان  وەزارەتی  تەواوكەری  دەبێ  ئەركەكانيان  كە  هەيە  پالندانان 

وەزارەتانە  لەو  كام  هيچ  لە  دەكەنەوە  كۆ  لێكنەبەستراو  و  پچڕ  پچڕ  داتای  تەنيا  ئەوانە  سەرجەم 

نانرێ.  وەيان لە خودی وەزارەتی پالنداناندا پالنی ستراتيژی ئەوتۆيان لەسەر بونياد 

كە�سێ  داهێنراوە  وەبەرهێنان  پڕۆژەكانی  پالندانانی  بۆ  وەبەرهێنانيش  بودجەی  فەرمانگەی 

پڕۆژەکان  دابەشکردنی  پڕۆژەکان،  ئەولەویەتی  لە  لێکۆڵینەوە  بۆ  دەگرێت  لەخۆ  بەڕێوەبەرايەتی 

بەاڵم  ستراتيژيە،  و  گرنگ  زۆر  فەرمانگەيە  ئەو  ئەركی  پڕۆژەکان.  شایستەیی  لە  لێکۆڵینەوە  و 

بەدامەزراوەيی نەكراوە و زياتر پەيوەستە بە ئيجتيهاد و ويستی بڕياردانی لوتكه. كابينەی حكومەت 

بۆ ئەوەی  لە كەرتی گشتی لەخۆ گرتووە  پالنی ستراتيژی پێشوەختی بۆ وەبەرهێنان  بە دەگمەن 

وەزارەتەكان لە زووەوە بەرچاويان لە روانگە و ستراتيژی حكومەت روون بێ.  لە ساڵی 2013 وەزارەت 

2020 - ديدگايەك بۆ ئايندە( بۆ پەرەپێدانی هەرێم و  ديدگايەكی بەناوی )هەرێمی كوردستانی عێراق 

چۆنيەتی كاركردنی حكومەت بۆ باشتركردنی گوزەرانی خەڵك باڵو كردەوە. مەبەست لەو ديدگايە ئەوە 

بوو كە خەڵك بە ديدگای حكومەت ئاشنا بكەن و دواتر بە پرۆسەيەك بيرۆبۆچوونە جياوازەكان لە 

پالنێكی گشتگير كۆبكەنەوه و چوارچێوەی كاركردنی وەزارەتەكان دابڕێژنەوە بۆ ئەوەی بتوانن ئامانج 

و سياسەتەكانيان هەتا ساڵی 2017 بە شێوازی پالنی پێنج ساڵی دابڕێژن.  بەاڵم ئەو ديدگايە لەگەڵ 

تێپەڕبوونی كات بە هەنگاوی ئەوتۆ نەچووە پێشەوه و وەك مەرەكەبی سەر كاغەزی لێ هات. راستە، 

5 هەرێمی كوردستانی عێراق 2020 - ديدگايەك بۆ ئاينده: 

http://www.mop.gov.krd/resources/MoP%20Files/Newsletter/haremi_kurdistaniIraq_didy_2020.pdf
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لەسەر  كاريگەريان  كە  پێشەوە  هاتنە  سيا�سی  و  دارايی  و  ئەمنی  چارەنووسسازی  قەيرانی  كۆمەڵێك 

سەرجەم سێكتەرەكان كرد، بەاڵم لە هيچ كام دامەزراوەیەكی حكومەت پالنی جيددی بۆ وەرگێڕانی 

نەدەكرا. بەدی  بەدامەزراوەييكردن  و  ريفۆرم  نەخشەرێگای  بۆ  ديدگايە  ئەو 

لەجياتيان، سااڵنە لە وەزارەتی پالندانانەوە فۆڕم بەسەر وەزارەت و پارێزگاكان دابەش كراوە بۆ 

ئەوەی ئەولەوياتی پڕۆژە نوێيەكان و كۆنە بەردەوامەكانيان دياری بكەن. لە وەزارەت و پارێزگاكاندا 

پڕۆژەكان دياری دەكرێن، بەاڵم مەرج نيە بە ديراسەتكردن و رەچاوكردنی ئامار و پالنی ستراتيژی 

بن. لە وەزارەتی پالندانانيشدا، ديسانەوە بەپێی ئيجتيهاد و بێ ديراسەتی وردەكاريەكان بڕيار لەسەر 

ئەولەويەتەكانی وەزارەتەكان دەدرێت. راستە پالنەكان دواتر دەچنە بەردەم سەرۆكايەتی حكومەت 

و لە ئەنجومەنی وەزيراندا رەچاو دەكرێن پێش ئەوەی پەسەند بكرێن، بەاڵم لە راستيدا ئەنجومەن 

پشت بە پێشنيازی اليەنه پەيوەنديدارەكان و وەزارەتی پالندنان دەبەستێ بەبێ ئەوەی بچێتە ئاستی 

خۆيان  وەك  زياتر  وردبوونەوەی  و  هەڵسەنگاندن  بەبێ  پڕۆژەكان  له  زۆر  بەوە  وردەكاريەكانەوە. 

تێدەپەڕێندرێن. 

بەردەم  دێنە  دواتر  كە  هەن  ديكە  بەربەستی  زۆر  بەڵكو  نايەت،  كۆتاييان  لەوەدا  كێشەكان 

داراييش  وەزارەتی  پالندانان،  وەزارەتی  رەزامەندی  دوای  نموونە،  بۆ  پڕۆژەكان.  جێبەجێكردنی 

توانای دواخستن وەيان پەكخستنی پڕۆژەكانی هەيە بەپێی بەردەستبوون و تەرخانكردنی بودجە، 

وەيان بەپێی ويستی بڕياردەرەكانی وەزارەت وەيان سەرۆكايەتی حكومەت. زۆر جاريش پڕۆژەی نوێ 

دەستيان پێ دەكرێ، دواتر لە نيوەی رێگا پارەيان لێ دەبڕێ بەهۆی ئەوەی كە لە وەزارەتی پالندانان 

يان داراييەوە بودجەی بەردەوامێتيان بۆ تەرخان ناكرێ، وەيان له بنەرەتەوە حكومەت دووچاری 
دەبێ.  بودجە  كوورتهێنانی 

لە  دەستپێشخەر  و  رابەر  رۆڵی  پالندانان  وەزارەتی   ، ئەوەی  لەجياتی  ديكە،  واتايەكی  بە 

چاككردنياندا  و  پڕكردنەوە  بۆ  پالندانان  و  سيستەم  گەورەكانی  كەلێنیە  دەسنتيشانكردنی 

سەرجەم  و  دارايی  وەزارەتی  نێوان  لە  زێدە  بەربەستێكی  و  فلتەر  بوووەتە  رووەوە  زۆر  لە  ببينێ 

دامودەزاگايەكانی ديكەی هەرێم. خۆ ئەگەر وەزارەتی دارايی، كە بەپێی رۆڵەكانی وای لێ چاوەڕوان 

ئاگاداری وردەكاريەكانی داهات و خەرجی و بودجە جياوازەكان بێ، دەبێ هەر خۆ�سی  دەكرێ كە 

مەسەلەی  حاڵەتەشدا  لەو  هەبێ.  وەبەرهێنانی  بودجەی  دابەشكردنی  بەرپرسيارێتی  و  موڵكيەت 

باشتر  بۆ وەزارەتەكانی ديكە  كارئاسانی  و  لە جێبەجێكردن  كارايی  و  لە دابەشكردن  دادپەروەری 
بنەڕەتەوە  لە  پێشنيازی ئەوە كراوە كە وەزارەتی پالندانان  لەو راپۆرتەدا  ئەنجام دەدرێ. بۆيەش 

پالندانانی  فەرمانگەكانی  تايبەتی  )بە  هەندێكيان  هەڵوەشێندرێتەوە.  سەرەتاييەكانی  پێكهاتە  بۆ 

ستراتيژی و بودجەی وەبەرهێنان( بۆ وەزارەتی دارايی بگوازرێنەوە و ئەوانی ديكە سەربەخۆ بكرێن 

بكرێن. ئاوێتە  ديكەدا  وەزارەتەكانی  نێو  هاوئامانجی  و  هاوشێوە  پێكهاتەی  لەگەڵ  وەيان 



20

دەوڵەتسازی نەخشەڕێگايەك بۆ سەروەركردنی ياسا و بەدامەزراوەييكردن لە هەرێمی كوردستان

پەرەپێدانی مرۆيی 
رۆڵی  ديكە  وەزارەتەكانی  لەجياتی  كە  هەيە  مرۆيی  پەرەپێدانی  فەرمانگەی  پالندانان  وەزارەتی  لە 

وەك  دەرەكی  تەمويلی  بە  راهێنانەكان  و  خول  زۆربەی  دەبينێ.  مرۆييەكان  توانا  لە  وەبەرهێنان 

كۆريايی و يابانی و نەتەوە يەكگرتووەكان ئەنجام دراون. لە ناو وەزارەتدا سەنتەری راهێنانی زمان 

و كۆمپيوتەر و ژمێرياری و كارگێڕی و بواری ديكەی جۆراوجۆر )زياتر بە تەمويلی كۆيكای كۆریايی( 

وەزارەتەكانی  فەرمانبەری   200,000 لە  زياتر  رەنگە  رابوردوودا  ساڵی  دە  ماوەی  لە  كراونەتەوه. 

توانا  ئەو راهێنانانە لەسەر بەرزكردنەوەی  ديكە راهێنانيان بۆ كراوە. لەگەڵ ئەوەش كاريگەريی 

مرۆييەكانی دامەزراوەكانی كەرتی گشتی جێگەی پرسيارە و بە بۆچوونی وەزارەتەكانی ديكە هەستی 

نەكراوە  بۆ  بەدواداچوونيان  و  نين  لەبەردەستدا  راهێنراوەكان  ئاماری  كە  ديارە  پێكراوە.  کەم 

تاوەكو بزاندرێ ئەو كەسانە كێ بوون، لە چی بوارێكی تايبەتمەندا بوون، لە كام دەزگا جێگير بوون 

و چەنديان سەركەوتوو و چەنديان سەرنەكەوتوو بوون. بە واتايەكی ديكە، لە وەزارەتەكانی ديكەی 

حكومەتدا هەست بە موڵكيەتی ئەو پڕۆسەيە نەكراوە و پالنی ئەو وەبەرهێنانە بەپێی ئەولەويەتيان 

پێداويستی  بەپێی  پەيوەنديدارەكان  وەزارەتە  لە  رۆڵە  ئەو  لەمەودوا  كە  باشترە  وا  بۆيە  نەبووە، 

لە  دامەزراوەيەك  هەر  مەركەزيەت.  له  دوور  بدرێت،  ئەنجام  خۆيان  كارگێڕی  و  پسپۆڕی  بواری 

ئەگەر  بێ.  بەرپرسيار  خۆی  بردنی  بەرەوپێش  بۆ   پێویست  پالنی  و  ئەولەويەتەكانی  دياريكردنی 

پێويست بوو، وەزارەتەكان دەتوانن داوای هاوكاری لە زانكۆيەكان وەيان كەرتی تايبەت بكەن كە 

لە وەزارەتی پالندانان چاكتر دەتوانن ئەو خزمەتگوزاريانە پێشكەش بكەن. 

و  زانیاری  بانكی  و   ئەلیكترۆنی  حكومەتی  گەشەپێدانی  بە  بایەخدان  شێوە،  بەهەمان 

بەدامەزراوەييكردن و شەفافكردنی پڕۆسەی دامەزراندن ئەركی هەموو دامودەزگا جياوازەكانە 

كە هەريەكەيان دەتوانێ بەپێی پێداويستی و بواری پسپۆڕيی خۆی ئەو كارە ئەنجام بدات، بە تايبەتی 

بەرنامەيەكی  واتە هيچ جۆرە  زۆر كەمە.  هاوبەشيان  پڕۆسەی  و  لێك جياوازن  دامەزراوەكان  كە 

رێگەی  لە  ئەوانە  دەكرێ  نادرێ.  ئەنجام  ديزان  يەك  بە  بوارەكان  سەرجەم  بۆ  ئەليكترۆنی 

)فەرمانگەی هەماهەنگی و بەدواداچوون(ی سەر بە ئەنجومەنی وەزيرانەوە هەماهەنگ بكرێن و 

ئامارەكان باشتر كۆبكرێنەوە و لێكبەسترێنەوە و شيبكرێنەوە. بێگومان دەستەی ئاماريش دەتوانێ 

بێ. هاوكار  لەوەدا 

دەستەی ئامار
كردارەكانی ئامار )احصاء( وەك ئۆرگانێكی مەركەزی گرنگيەكی ستراتيژیی بۆ واڵت هەيه، ئەويش 

ئاراستەكردنی  بۆ  پێويست  ئامارێكی  جۆرە  هەر  باڵوكردنەوەی  و  شيكردنەوە  و  كۆكردنەوە  بۆ 

رێڕەوی دارايی و ئابووری واڵت و رەوتی ستراتيژی دامەزراوەكان، هەر لە سەرژمێرییە گشتیەكانی 

دانیشتوانی هەرێمەوە بگرە هەتا دەگاتە وردەكاری ژيانی خەڵك و خانووەكان و رووپێوی و كڕين و 

فرۆشتن و هاوردەكردن و هەناردن و خەرجكردن و نەخۆشیه جياكان و هتد. 
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ئامار لە هەرێمدا نەبوو. دەزگايەكی توێژينەوەی خۆماڵی هەبوو،  پێنجەم، دەستەی  پێش كابينەی 

كە دواتر بووە ناوكی ئەو دەستەيە و درايە وەزارەتی پالندانان. لەوێشدا بەهۆی پاڵپشتی دارايی و 

 ،WFP, UNDP, UNHABITAT, RAND, World Bank خواستی داتای رێكخراوە جيهانيەكانی وەك

كە  داڕێژتبوو  بەرنامەيان  بەغداوە  لە  عێراق  هاوكاری  بۆ  رێكخراوانە  ئەو  تێكەوت.  جموجۆڵی 

هەرێمي�سی دەگرتەوە. هەندێكيان راهێنانی پيشەييان پێشكەش بە ستاف و تيمە كاتييەكان دەكرد. 

كه،  نيە  شاراوە  بەاڵم  بينی،  خۆيەوە  بە  بەرچاوی  پێشوەچوونێكی  هەرێم  ئاماری  دەستەی  بەوە 

زۆربەی  نەبووە.  كارا  باڵوكراوەكانيدا  و  شيكردنەوە  و  ئامادەكردن  لە  گەشەكردنی،  سەرباری 

ئيتر  كارەكانیان،  تەواوبوونی  دوای  و  كۆدەكرانەوە  بيانيەكان  رێكخراوە  سوودی  بۆ  ئامارەكان 

چاالكيەكانی وەزارەت كز دەبوونەوە. ئەو ئامارانەی باڵويش كراونەتەوە زۆر لوتكەيين، بەشێوازێكی 

وا پێشكەش نەكراون كە دامەزراوەكانی كەرتی گشتی و تايبەت و كۆمەڵگای مەدەنی و توێژەرانی 

ئەكاديمی بۆ پێناسەكردنی قەوارەی كێشەكان و رەوتی دياردەكان و دارێژتنی ستراتيژی گشتگير بۆ 

چارەسەكردنيان سووديان لێ وەربگرن. ديارە لە هەرێميشدا ياسايەك نيە كە دەستەی ئامار پابەند 

بكات بە ئەنجامدانی كارەكانيان و فشاری كاربەجێگەياندن لەسەر وەزارەتی پالندانان و دەستەی 

ئامار دروست بكات، بۆيەش كواڵيتی ئامارەكانيان جێگەی متمانەی كەرتی گشتی و تايبەت نەبوونە. 

شێوەيە  بەو  ستراتيژترە  و  گرنگتر  لەوە  زۆر  ئۆرگانێكی  كوردستان  هەرێمی  ئاماری  دەستەی 

كۆمپانيا  وەيان  حكومەت  زەحمەتە  زۆر  بڕواپێكراو  زانستيانەی  ئاماری  بەبێ  بكرێ.  رابەرايەتی 

پێويسته: بۆيە،  بگرن.  لەخۆ  درێژخايەن  و  كوورتخايەن  دارايی  پالنی  بتوانن  ئابووريەكان 

لە 	  تەنيا  و  بكرێت  سەربەخۆ  و  بكرێتەوە  جيا  حكومەت  وەزارەتەكانی  له  ئامار  دەستەی 

ببەسترێتەوە. حكومەت  بە  تايبەتمەندەكانەوە  فەرمانگە  و  دەستە  ئەنجومەنێكی  رێگەی 

ئازادی 	  و  بكرێت  پيشەييەكانيان  تواناكان  بەرزكردنەوەی  لە  جيددی  وەبەرهێنانی 

باڵوكردنەوەی داتاكانی پێ بدرێت بۆ ئەوەی بە شێوازی خولی و بە وردەكاريەكانەوە تاوەكو 

ببينن. لێ  سوودیان  بەكارهێنەران  سەرجەم 

فشاری 	  و  بكرێتەوە  دياری  كاركردنيان  رێكارەكانی  و  ئامانج  نوێ،  رێبەرێكی  بەپێی 

دەرەوەی  ئەكاديمی  دەزگايەكی  لەاليەن  سااڵنە  و  دابنرێ  لەسەر  كاربەجێگەياندنيان 

هەڵبسەنگێندرێت. جيهانی  ستانداردی  بەپێی  كارەكانيان  حكومەتەوە 

سەرجەم دامەزراوەكانی كەرتی گشتی و تايبەت، بە ياسا وەيان رێسايەكی نوێوە، پابەند 	 

اليەن  لە  كە  ستانداردێك  و  فۆڕم  پێی  بە  بنەڕەتيەكان  ئامارە  پێشكەشكردنی  بە  بكرێن 

بكرێن. دياری  ئامارەوە  پسپۆڕانی 
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پێوانەسازی و كۆنتڕۆڵی جۆری
دەستەی گشتی پێوانەسازی و كۆنتڕۆڵی جۆری بە السايی بەغدا خراوەتە سەر وەزارەتی پالندانان. 

ئەو دەستەيە لە بچووكەوە گەشەی كردووە ئامانجەكەی ئەوە بووە كە ببێتە ناوكێك بۆ گەشەپێدان 

)ئايسۆ(،  جيهانی  سيستەمی  بەپێی  جۆری،  دڵنيايی  و  پشكنين  و  پڕۆسەكان  سەرپەرشتیكردنی  و 

تاوەكو بچێتە ناو كولتووری كواڵيتی لە هەرێمدا. هاوكات لە رێگەی رێكخستنەوە و هەماهەنگكردنی 

تاقيگە جۆراوجۆرەكانی سەر بە وەزارەتە جياوازەكان، بۆ ئەوەی دڵنيا بێ لە دروستی و سەالمەتی 

بەرهەمەكانی خۆراك و دەرمان و بيناسازی و كااڵ و هی تر، وە ببێتە ئامرازێكی كاريگەر بۆ رێگرتن 

لە فێڵكردن لە سيستەم. 

لە ئێستادا دەستەی گشتی پێوانەسازی و كۆنتڕۆڵی جۆری بە كاری هەماهەنگی نێوان تاقيگەكانی 

ئاستی ناوەند و پارێزگاكان هەڵدەستێ، كە بريتين لە پشكنين و كۆنتڕۆڵی كواڵيتی بەرهەمی جۆراوجۆر 

كە لە دامەزراوەی جياوازدانە، لەوانە:

لە 	  ديكه(  هی  و  جوانكاری  و  ئاريشت  و  زيو  و  زێڕ  و  وناوماڵ  كارەبايی  )كەلوپەلی  كااڵكان 

پالندانانە. وەزارەتی  بە  سەر  تاقيگەكانی 

نەوت و كانزاكان، كه سەر بە وەزارەتی سامانە سروشتيەكانن.	 

دەرمان، كە لە پارێزگاكاندايە بەاڵم سەر بە فەرمانگەی وەزارەتی تەندروستيە.	 

و 	  كشتوكاڵ  وەزارەتی  بە  سەر  كە  خاوەكان،  ماددە  پڕۆسەكردنی  پێش  خۆراك، 

ئاوە. سەرچاوەكانی 

وەزارەتی 	  بە  سەر  پارێزگا  ئاستی  لە  كە  خاوەكان،  ماددە  پڕۆسەكردنی  دوای  خۆراك، 

تەندروستيە.

فێتێرنەری، كە سەر بە وەزارەتی كشتوكاڵ و سەرچاوەكانی ئاوە.	 

ماددەكانی بياسازيی )ئاسن و بلۆك و چيمەنتۆ و گێچ و خشت و هتد( كە سەر بە وەزارەتی 	 

ئاوەدانكردنەوە و نيشتەجێبوونه.

ئاو، كە لە وەزارەتەكانی پالندانان، كشتوكاڵ و سەرچاوەكانی ئاو، تەندروستی، بازرگانی و 	 

پيشەسازی، وە شارەوانی و گەشتوگوزار پشكنينی بۆ دەكرێت.

وەزارەتە  لە  سەرپەرشتیكردن  و  هەماهەنگی  كاری  الوازيەتی  و  تاقيگەكان  بەرباڵوی  بێگومان، 

وەزارەتدا  چەندين  تاقيگەكانی  لە  ئاو  نموونە  بۆ  كردووە.  زەحمەت  پڕۆسەكانی  جۆراوجۆرەكان 

پشكنينی دەكرێ بێ ئەوەی بەپێی رێنمايی يەكگرتوو هەماهەنگ كرابن. ديارە ئەوە رێگە بۆ فێڵكردن لە 

سيستەم خۆش دەكات بەوەی كە بەكارهێنەرانی خزمەتگوزاريەكان بە بژاردەيی ئاو بۆ ئەو اليەنانە 

دەبەن كە دەزانن پشكنينەكانيان بە ئاسانكاريەوە بۆ تێدەپەرێنن. هاوكات تاقيگەكانی بيناسازيی كە 
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پێويستە سەر بە وەزارەتی ئاوەدانكردنەوە و نيشتەجێبوون بن، كەچی تەنيا ئەوانی سلێمانی سەر بە 

وەزارەتن و ئەوانی هەولێر و دهۆك هەروەك سەردەمی دوو ئيدارەيی سەر بە ئەنجومەنی وەزيرانن. 

بەو پێيە، پڕۆسەكانی بەدواداچوون و هەڵسەنگاندن و فشاری كاربەجێگەياندن بە الوازی ماينەوە. 

واته هەماهەنگی دەستە و تاقيگەكان لەگەڵ وەزارەتەكانی ديكەی پەيوەنديدار لە ئاستی خوازراو 

دا نيە. لە اليەكی ديكەوە، وەزارەتی پالندانان نەيتوانيوە لە رێگەی وەبەرهێنان لە ژێرخان و توانا 

مرۆييەكاندا پاڵپشتێتی ئەو دەستەيه بە ئاستێك بكات كە رۆڵی كاريگەرتر لەوەی ئێستا ببينێ. 

باشتر وايە كە دەستەی گشتی پێوانەسازی و كۆنتڕۆڵی جۆری گرنگيەكی تايبەتی پێ بدرێت و لەژێر 

هەژموونی وەزارەتی پالندانان بێتە دەرەوە و بكرێتە دەستەيەكی سەربەخۆ، وە بە پێی ياسا و رێسا 

جۆره  هيچ  خاوەنی  دەستە  كە  باشترە  بخرێنەوە.  رێك  سەرلەنوێ  كارەكانی  تۆكمەوە  رێنمايی  و 

لەجياتيان: نەبێ.  تاقيگەيەك 

سەرجەم پێكهاتەكانی پەيكەرەكەی لە ئاستی پارێزگادا رادەستی پارێزگا بكات.	 

ئابووری 	  گەشەپێدانی  وەزارەتی  ناو  بازرگانی  بە�سی  رادەستی  كااڵكان  تاقيگەكانی 

بكات.  پێشنيازكراو 

خۆی بۆ كاری ستراتيژی و پالنی گشتگير و وەبەرهێنانی سەرتاسەری و پشكنين و دڵنيابوون 	 

لە كاربەجێگەياندن تەرخان بكات. 

ئەركی مۆڵەتدان بە تاقيگەكانی ناو سەرجەم دامەزراوەكانی كەرتی گشتی و تايبەت بگرێتە 	 

لەو  هەر  ببەخشێتەوە.  پێ  كواڵيتيەوە  پێوەری  بەپێی  متمانەيان  سااڵنە  دواتر  و  ئەستۆ 

بكات.  تەمويلی خۆی مسۆگەر  و  ئەو دامەزراوەيە دەتوانێ دەرماڵە وەربگرێ  رێگەيەوە، 

هەماهەنگی دەرەكی
ئەركی هەماهەنگيكردن لەگەڵ رێكخراوە نێودەوڵەتيە حكومی و ناحكومی و كۆمەك بەخشەكان 

بە وەزارەتی پالندانان سپێردراوە، وە ئەركی پەيداكردنی هاوكاری و كۆمەك و وەبەرهێنانی لە نێو 

كۆمەڵگای نێودەوڵەتی پێ سپێردراوە. لەگەڵ ئەوەش، زۆربەی كۆمەكەكانی روويان لە هەرێم كردوه 

و مسۆگەركردنی  بوونە. هەماهەنگيكردن  نێودەوڵەتيەكان خۆيان  رێكخراوە  بە دەستپێشخەری 

لۆبيكردنه، چونكە  تيمی  و  و ستراتيژ  بەرنامە  و  روانگە  بە  پێويستی  و ستراتيژی  دارايی  پشتگيری 

پەيداكردنی پارە زانست و هونەرێكە كە پێويستی بە تەركيزكردن و وەبەرهێنانە، بەاڵم ئەو زانست 

و هونەره لە وەزارەتدا پەرەی پێ نەدراوە. ديارە كە واڵتان و رێكخراوە دەرەكيەكانی كە هاوكاری 

لەوانەدا  رۆڵی  وەزارەت  و  دەكەن  ئيدارەكردنيان  كۆنتڕۆڵی  خۆشيان  هەر  هەرێم  دێننە  كۆمەك  و 

الوەكيە. ئەوەی دەمێنێتەوە ئەركی هەماهەنگیكردنی كۆمەكەكانی بواری قەيران و ئاوارەكانە كە 

قەیرانەکان(ی  هەماهەنگی  هاوبە�سی  )ناوەندی  وەك  تايبەتمەندی  ديكەی  ئۆرگانەكانی  بە  دەكرێ 

سەر بە وەزارەتی ناوخۆ بە بەشداريی )فەرمانگەی پەيوەنديەكانی دەرەوه( بسپێردرێت.
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وەزارەتی سامانە سروشتيەكان

لە دە ساڵی رابوردوودا سێكتەرەكانی نەوت و گاز لە هەرێمی كوردستاندا گەشەيەكی لە رادەبەدەر خێرا 

و كارایان كرد و هەرێمی لە پارچەيەكی عێراقی پشتگوێخراويان گواستەوە بۆ سەر نەخشەی جيهانی نەوت 
و تۆڕی گاز. ئەو بازە گەورە بووە هۆی سەرنج راكێشانی كۆمپانيا زەبەالحە نێودەوڵەتيەكان و بازاڕی 

ووزەی جيهانی. لەگەڵ ئەوانەشدا ئەو سێكتەرانەی هەرێم بە بەراورد لەگەڵ هی واڵتانی ديكە هێشتا 

لە سەرەتای كاروانيدايه و نەگەيشتووەتە رادەی پێگەيشتن، بەتايبەتی لە ئاستی بەدامەزراوەييكردن 

رێچكەكانی  و  بەڕێوەبەرەكان  و  فەرمانگە  و  وەزارەت  ئەركی  و  رۆڵ  رێكخستنەوەی  و  شەفافكردن  و 

پڕۆسەی بڕياردان و رێچكەی گێڕانەوەی داهاتەكانەوە. بە واتايەكی ديكە، وەزارەتی سامانە سروشتيەكان 

هەميشە رووبەڕووی كۆمەڵێك بەربەستی سيا�سی و دارايی و كارگێڕی بووەتەوە و خۆ�سی لە چەقی كێشە 

نەپساوەكاندا بووە لە ديوی ناوەوە و دەرەوەی هەرێمدا. هۆكاری ئەوانە زۆرن، بەشێكیان پەيوەستن 

سيستەمی  و  ياسا  سەروەريی  الوازيەتی  هەرێم،  دەرەوەی  و  ناوەوە  قەيراناوی  و  نالەبار  بارودۆخی  بە 

حوكمڕانی عێراق و هەرێم، وە ديناميەتی هێزە ملمالنێكەرەكانی ناوچەكە. بەشەكەی ديكە دەگەڕێتەوە 

بۆ مەسەلەی بەدامەزراوەيی نەكردنی وەزارەتی سامانە سروشتيەكان. ديراسەتكردنی ئەو بابەتە زۆر 

هەڵدەگرێ، بەاڵم لێرەدا تيشك تەنيا خراوەتە سەر كێشە بنەڕەتيەكانی پەيكەر و ئاستی كارايیەكەی 

وەزارەت. 

ياسای وەزارەت 
ی   )21( ژمارە  ياسای  دوو  بە  پێنجەمەوە  كابينەی  لە  سروشتيەكان  سامانە  وەزارەتی  كاری  و  پەيكەر 

وەزارەت و ژمارە )22(ی نەوت و گازی هەرێمی كوردستان لە ساڵی 2007 رێكخرانەوە. ئەو ياسايانەئەركی 

بەڕێوەبردن و پالندانان و بەخشينی مۆڵەت و واژووكردنی گرێبەستی حكومەت و بەدواداچوونیان لە 

سێكتەرەكانی پەيوەست بە سامانی سروشتی و نەوت و گاز و كانزا پۆاڵيی و ناپۆاڵييەكانیان بە وەزارەت 

سپاردووە. بەديوەكەی ديكەشەوە، وەزارەت سەرپەرشتی پڕۆسەی دۆزينەوە و هەڵكەندن و دەرهێنان 

و پااڵوتن و گواستنەوە و ناردنە بازاڕی نەوت و گاز و كانزاكان و بەرهەمەكانيان دەكات. ياسای ژمارە 

)22( زۆر بە وردەكاريەوە حوكمی ياسا بەسەر پڕۆسەكانی نەوت دياری دەكات كە لە اليەن كۆمپانياكانی 

كەرتی گشتی و تايبەتی ناوەكی وەيان بيانی جێبەجێ دەكرێن. 

تێدەپەرێ،  لێكبەستراو  هەنگاوێكی  زنجيره  بە  بەكارهێنان  دەگاتە  تا  بيرەكانەوە  لە  نەوت  رێچكەی 

پااڵوتن،  هەڵێنجان،  هەڵكەندن،  دابەشبكرێن:  جياكەرەوە  قۆناخێكی  چەند  بەسەر  دەكرێ  كە 

هەنگاوانه  ئەو  زۆری  هەر  زۆربەی  كوردستاندا،  هەرێمی  لە  فرۆشتن.  و  گواستنەوە  دابەشكردن، 

لەاليەن كۆمپانيای كەرتی تايبەتەوە ئەنجام دەدرێن و وەزارەت تەنيا رۆڵی رێكخەريان تێدا دەبينێ. واتە 

بيرەكان هەڵدەكەنن و نەوت  ئايا چۆن  لە كاری كۆمپانياكان وەرنادات كە  بە گشتی وەزارەت دەست 
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دەردێنن و دەيپاڵێون، بەاڵم چاودێری پڕۆسەكان دەكات و كاتوسات و نرخەكان دياری دەكات و ئاستی 

لە  وە  هەيە،  ئاكتيڤی  رۆڵی  دابەشكردندا  لە  هەرێم  حكومەتی  دەكات.  دياری  بەرهەمەكان  كواڵيتی 

دەكات.  نرخەكان  )دعم(ی  پشتگيری  بەرهەمانەشدا  ئەو  بەشێكی 

كێشەی كارگێڕی و هەماهەنگی
سامانە  وەزارەتی  چەتری  ژێر  خزمەتگوزاريەكانی  و  بەرهەمهێنەر  دەزگا  زۆربەی  كە  ئەوەی  سەرباری 

وەزارەته  لە  يەكێكە  سروشتيەكان  سامانە  وەزارەتی  كەچی  تايبەتن،  كەرتی  بە  سەر  سروشتيەكان 

وەزارەت  خوارەوەدا.  ئاستی  لە  بەتايبەتی  الوازەوه،  پەيكەرێكی  و  زۆر  فەرمانبەری  بە  هەاڵوساوەكان 
بەهۆی  بەشێكی  دياردەيەش  ئەو  دەچێت.  بەرێوە  زێدەمەركەزيانە  شێوازێكی  بە  كە  بەوەی  ناسراوە 

دارێژتنی  شێوازی  بەهۆی  ديكەی  بەشەكەی  گشتی،  بە  حكومەتە  سياسەتی  مەركەزيانەی  نەهجی 

كردووەتەوە.  چڕ  لوتكەدا  ئاستی  لە  بڕياردان  دەسەاڵتی  كە  وەزارەتە  ياسای 

پارێزگاكان  گشتيەكانی  بەڕێوبەرە  ئاستی  بۆ  بەرچاو  رادەيەكی  تا  جێبەجێكردنی  دەسەاڵتی  وەزارەت 

جۆری،  دڵنيايی  و  بەنزين  پشكنينی  و  سووتەمەنی  دابەشكردنی  بواری  لە  تايبەتی  بە  دابەزاندووە، 

هاوردەكردنی  دەسەاڵتی  تەنانەت  كردووە.  ئاسان  پارێزگاكانی  گشتيەكانی  بەڕێوەبەرايەتيە  ئەركی  كە 

بمێنێتەوە.  لوتكەدا  ئاستی  لە  پێويستە  ئەوانە  كە  پارێزگاكان،  ئاستی  دابەزێندراوەتە  سووتەمەنیش 

و  بەرپرسيارێتی  دەسەاڵتەكانيان  لەگەڵ  خوارەوە  فەرمانگەكانی  كە  چاوەڕوانيەيە  بەو  وەزارەت 

كەمبوونی  قەيرانی  سەرهەڵدانی  كاتی  لە  پێويستە  واتە،  دەگرن.  ئامێز  لە  كێشەكانيش  موڵكيەتی 

نەوت وەيان پيسكردنی ژينگە، بەڕێوەبەرايەتی گشتی و ئەنجومەنی پارێزگا ببنە چاودێر و جێبەجێكار 

و ئەو كێشانەش چارەسەر بكەن. بەاڵم لە ئێستادا بەپێی پێكهاتە و پڕۆسەكانی بڕياردان، حكومەتە 
چارەسەری  توانای  و  الوازە  وەزارەت  بە  سەر  فەرمانگەكانی  بەسەر  دەسەاڵتيان  خۆجێييەكان 

كێشەكانيان سنووردارە. ئەوەش تەنيا بەو ميكانيزمەی جياكردنەوەی حكومەتی خۆجێيی و لوتكەيی 

كراوە.  پێشنياز  راپۆرتەدا  ئەو  يەكەمی  بە�سی  لە  كە  دەكرێ،  چاك 

 لە رووی كارايی كارگێریەوە، وەزارەت كێشەی پەيكەر و هەماهەنگی ناوەكی لە زۆربەی ئاستەكاندا هەيە. 

بەتاڵی  بە  پاساو  بەبێ  كۆنەوە  لە  و گرێبەستەكان(  )هونەريی  بەڕێوەبەری گشتی  پۆستی  تەنانەت دوو 

ماونەتەوە و كەلێنی كارگێڕیان دروستكردووە و كاريشیان كردووەتە سەر توانای رابەرايەتيكردنی ئەو 

وەزارەتەكانی  لەگەڵ  وەزارەت  هەماهەنگی  و  پەيوەندی  وەزارەتيشدا،  دەرەوەی  ئاستی  لە  فەرمانگانە. 

ديكە و پەرلەمان و رای گشتی لە ئاستی خوازراودا نيە. بۆيەش، وەزارەت لە گەياندنی پەيامە پۆزەتيڤ 

بەڵگەشدا  بێ  تۆمەتی  بەرپەچدانەوەی  لە  تەنانەت  و  نەبووە  كاريگەر  زۆر  و دەستكەوتە گرنگەكانی 

سەركەوتوو نەبووە، چ جای وەاڵمدانەوەی رەخنەكانی ديكەی سەبارەت بە ناڕوونی و پشتگوێخستنی 

فشارەكانی پەرلەمان و كۆمەڵگای مەدەنی و راگەياندنەكان. 
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رێچكەكانی نەوت و داهات
و  هەستيارەكان  هەرە  بوارە  لە  بووە  يەكێك  نەوت  بواری  عێراقدا  تەواوی  و  هەرێم  لە  بێگومان 

حكومەت.  دەرەوەی  بەرژەوەندی  تۆڕەكانی  و  دەسەاڵتداران  و  حكومەتەكان  تەركيزی  چەقی  بووەتە 
رێبەری  داڕێژتنی  بە  ديكه،پێويستی  وەزارەتەكانی  لە  زياتر  سروشتيەكان،  سامانە  وەزارەتی  بۆيە 

متمانەبەخشين،  مۆڵەتدان،  پڕۆسەكانی  تۆكمەكردنی  بۆ  هەيه  بەكاربردن  و  كاركردن  و  كواڵيتی 

گرێبەستەكان، چاودێريكردن، پشكنينی بەردەوام، بەدواداچوون، دڵنيابوون لە كواڵيتی بەرهەمەكان 

و خزمەتگوزاريەكان و شەفافكردنی رێچكە و رێكارەكان. بەوانە وەزارەت دەتوانێ پردی متمانە لەگەڵ 

خەڵكی هەرێم پتەو بكات. شاراوە نيە كە لەو دەساڵەی رابردوودا پردی متانە لە نێوان وەزارەتی سامانە 

سروشتيەكان و رای خەڵک پتەو نەبووە. زۆری ئەو كێشەيە دەگەڕێتەوە بۆ ناڕوونی لە موڵكيەت و 

گواستنەوە و فرۆشتنی نەوت و رێچكەكانی هەناردەكردن و گێڕانەوەی داهاتەكان، كە هەميشە مايەی 

سروشتيەكاندا.  سامانە  و  دارايی  وەزارەتی  هەردوو  لەنێوان  بوونە  نەپساوه  مشتومڕی 

بە  پارەكەی  دەكرێت،  هەناردە  نەوت  كە  نەوتيەكان،  واڵتە  زۆربەی  هی  وەك  عێراقدا،  دەوڵەتی  لە 

شێوازی پسوولەی كرێديت )رەسيد( بە بەهای دۆالر دەگەڕێتەوه. ئەو كرێديتە دەچێتە بانكی ناوەنديی 

عوملە(  )سەڕافەكانی  دۆالر  بازرگانانی  ئەوەی  بۆ  ئاشكراوە  مەزادی  دەخرێتە  دۆالر  وەك  لەوێدا  و 

بەو  دەكات  دياری  دۆالر  بۆ  داواكراو  نرخی  كەمترين  تايبەت  لێژنەيەكی  عێراق  لە  بيگۆڕنەوە.  دينار  بە 

چاوەڕوانيەی كە لە مەزادەكەدا زۆرترين داهاتی دينار بۆ دەوڵەت مسۆگەر بكات. ئەو داهاتە دواتر بە 

ياسای بودجە خەرج دەكرێت.  بەپێی  و  دارايی  دينار دەنێردرێتە وەزارەتی 

حكومی  بانكی  و  سەربەخۆ  مەركەزی  بانكی  و  نيە  نێودەوڵەتی  سيادەی  خاوەنی  كوردستان  هەرێمی 

نێودەوڵەتیش نيە بۆ ئەوەی بتوانی بە ميكانيزمی هاوشێوەی عێراق داهات بگەڕێنێتەوە. ئەو نەوتەی كە 

لە هەرێم هەناردە دەكرێت و لە بەندەری جيهان لە رێگای كۆمپانيای ڤيتۆڵەوە دەفرۆشرێت، پارەكەی بە 

كرێديتی دۆالر دەگوازرێتەوە بۆ بانكێكی توركی، لەوێشەوە دەگەڕێتەوە بۆ بانكی نێودەوڵەتی كوردستان 

لە هەولێر، كە سەر بە كەرتی تايبەتە و خاوەنی كۆدی )سويفت(ـە. لەوێدا دۆالر دەكرێتە دينار و دەخرێتە 

)موستەهەقاتی(  و  ماف  بە�سی  وەزارەتەوە  لەو  هەر  سروشتيەكان.  سامانە  وەزارەتی  حيسابی  سەر 

دەنێردرێتە  باقيەكەی  و  دەردەكرێ  لێ  پێويستی  ديكەی  خەرجی  و  پااڵوگەكان  و  نەوتيەكان  كۆمپانيا 

وەزارەتی دارايی تاوەكو بەپێی پالنی بودجە خەرج بكرێت. لێرەدا، لەبەر شێوازی گەشەی سيستەم و 

نەبوونی شێوازی دامەزراوەيی لە كارەكاندا، كۆمەڵێك قۆناخی ئاڵۆز هەن كە بوونەتە هۆی ملمالنێ و 

مشتومڕی هەمە اليەنەی نێوان بەغدا و هەولێر، دەسەاڵت و ئۆپۆزيسيۆنی هەرێم، وە وەزارەتی دارايی 

بەغدا لەسەر كۆنتڕۆڵكردنی پڕۆسەی  و  نێوان هەولێر  و وەزارەتی سامانە سروشتيەكان. مشتومڕی 

بە رێكکەوتنی  پێويستی  ئەوەيان  بەپێی سيستەمی دەوڵەتی عێراقی.  فرۆشتن و گێڕانەوەی داهاتەكەيە 

هەرێم  حكومەتی  وەزارەتەكەی  دوو  نێوان  كێشەی  متمانەيە.  دروستكردنی  و  هەردوواليەنە  سيا�سی 
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دەكرێ بە ياسايەك، رێسايەك وەيان بڕيارێك چارەسەر بكرێ )وەك پێشتر لە ژێر ناونيشانی وەزارەتی 

دارايی باسكرا(.

پێويستە  دەرەكی.  خەڵكی  پێش  هەرێمە  خەڵكی  متمانەی  گێڕانەوەی  بە  پێويستی  وەزارەت  بێگومان 

داراييدا  وەزارەتی  چوارچێوەی  لە  داهاتەكانيش  و  رێكبخرێتەوە  و  روون  ميكانيزمی  بەپێی  وەزارەت 

كوردستان  هەرێمی  لە  )ئۆديت(  بەدواداچوون  كۆمپانيای  دوو  دواييدا،  سااڵنەی  لەو  ببرێن.  بەڕێوە 

دەست بەكاربوونە. يەكێكيان )ديلۆيت( و ئەوی ديكە )ئێرنێست و يەنگ( كە بە ئامارەوە رێچكەكانی 

و باڵوي�سی دەكەنەوە.  دياری دەكەن  پارەكە  و گێڕانەوەی  و گواستنەوە فرۆشتن  پااڵوتن  و  دەرهێنان 

لە  يەكێك  بوونەتە  و  بەجێگەياندووە  كارەكانيان  تەكنۆلۆژیا  بەرزی  ئاستێكی  بە  كۆمپانيايانە  ئەو 

بەدامەزراوەييكردنی  بۆ  هاندەر  بوونەتە  وە  هەرێمدا.  لە  شەفافكردن  و  بەدواداچوون  هەنگاوەكانی 

سيستەمەكە، بەتايبەتی كە جەختيان لە گواستنەوەی داهاتەكان كردووە بۆ سەر وەزارەتی دارايی، 

بەاڵم گرنگە كە بزاندرێت ئەو كۆمپانيايانە بەشێك نين لە ريفۆرم و بەدامەزراوەييكردن و بنبڕكردنی 

گەندەڵی. وە بەشێك نين لە دامەزراوەی چاودێری دارايی تاوەكو بتوانن لێپرسينەوە لەگەڵ بەرهەمهێن 

و هەناردەكەرانی پێشێلكار بكەن، بەڵكو ئەو پڕۆسانە پێويستیان بە هەڵمەتی ديكەی تەواوكەر هەيە. 
لەو ميانەدا پێويستە بەڕێوەبەرايەتيەكانی پشكنينی ناو وەزارەت و ديوانی چاودێری دارايی و داواكاری 

توانا  ئەو  ئێستا  ئەوان  ببين. راستە  بەدواداچوون  و  ئۆديت و چاودێری  لە پڕۆسەی  كارا  گشتی رۆڵی 
زانستی و هونەريە سەردەميانەيان پەيدا نەكردووە، بەاڵم پێويستە هيممەت بكەن و وەبەرهێنان لەو 

بوارانەدا بكەن، ئەگينا لەدوای تەواوبوونی كاری ئەو كۆمپانيا بيانيەن تەواوی ئەزموون و تواناكانيان 

لەگەڵ رۆيشتنيان وون دەبن و دەرفەتەكە بەفيڕۆ دەچێ. 

سامانی كانزايی
هەرێمی كوردستان كۆمەڵێك سامانی كانزايی )فلزيی و نافلزيی( تێدايە، بەاڵم بێجگە لە هەندێ بەرهەمی 

وەبەرهێنانی  ديكە،  ماددەی  هەندێ  و  مەڕمەڕ  بەردی  وەيان  چيمەنتۆ  دروستكردنی  بە  پەيوەست 

پێويست لەو بوارەدا نەكراوه و لەوەناچێ لە هيچ كاتێكدا كانزاكان لە ناو وەزارەتی سامانە سروشتيەكان 

ئەولەويەت بەسەر بواری نەوت و گاز وەربگرن. بۆيە، سەرباری ئەوەی كە ئەوانە سەرچاوەی گرنگی 

بە  زۆر  پيشەسازيەكی الوەكی  كانزاكان وەك  بە�سی  داهاتن، كەچی  و  ئابووری  و  پيشەسازی  شاراوەی 

بە الوازی ماوەتەوە. بۆيەش باشتر وايە ئەو فەرمانگەی كانزاكان لە وەزارەت جيابكرێتەوە و تێكەڵ بە 
وەزارەتی گەشەپێدانی ئابووری بكرێ، شانبەشانی ئەو پێكهاتانەی ديكەی كە تابيەتمەندن لە بواری 

وەبەرهێنان و هاندان و بەبازاڕكردنی بەرهەمی جۆراوجۆر. هاوكات، پێويستە ئەو پێكهاتەيەی كانزاكان 

هەماهەنگيەكی راستەوخۆی لەگەڵ دەستەی ژينگەدا هەبێ كە چاودێری گەشەی ئەو سێكتەرە بكات 

بەبێ ئەوەی رێگە بە شێواندنی سروشت و پيسكردنی ژينگە بدات. دوای جياكردنەوەی فەرمانگەی 

دواتر  و  بكات  تەرخان  گاز  و  نەوت  بۆ  تەنيا  خۆی  وەزارەت  دەكرێ  پەيكەر،  داڕێژتنەوەی  و  كانزاكان 

لەگەڵ وەزارەتی كارەبا ئاوێتە بكرێ و )وەزارەتی ووزه(يان لێ دروست بكرێ. 
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وەزارەتی كارەبا

كابينەی  لە  بەاڵم  پيشەسازيی،  وەزارەتی  لە  بوو  بەشێك  كارەبا  ئيداره،  دوو  يەكگرتنەوەی  پێش  لە 

 2006 ساڵی  )5(ی  ژمارە  ياسای  بە  و  جياكرايەوە  سەردەمە  ئەو  سيا�سی  رێكکەوتنی  بەپێی  پێنجەمدا 

كارەكانی رێكخرايەوه. ئامانجە سەرەكيەكاني�سی دياريكرا بەوەی كه ئەركی زامينكردنی بەرهەمهێنان و 

بەرهەمهێنانی  بنكەكانی  بەردەوامی  كارەبا لەگەڵ بەگەڕخستن و چاككردنەوەی  دابەشكردنی ووزەی 

كارەبا و تۆڕەكانی گەياندن و دابەشكردن لەخۆ بگرێ. لەوێوە،كۆمەڵێك پۆستی راوێژكار و فەرمانگە 

بۆيەش  داهێنران.  هەنووكەيی  پێويستی  بەبێ  شارەكاندا  لە  و  وەزارەت  ديوانی  له  بەڕێوەبەرايەتی  و 

ئێستا  ئەوەی  گەيشتە  هەتا  دەبوو،  مەزنتر  تادەهات  قەوارەكەی  كاتدا  تپەڕبوونی  لەگەڵ  وەزارەت 

بەڕێوەبردنی  و  بەرهەمهێنان  توانای  وەيان  وەزارەت  كارايی  ئەوەی  بەبێ  فەرمانبەرە   21000 خاوەنی 

200 مێگاوات( حكوميیەی  كارەبای حكومەت زيادی كردبێت. بەپێچەوانەوە، ئەو بڕە كارەبا )نزيكەی 
لە بەنداوەكانی دوكان و دەربەنديخان بەرهەم دەهێنران نەك تەنيا زياديان نەكردووە و بگرە بەهۆی 

الوازيە.  بەرەو  هەر  رووی  ژێرخانەوە  كۆنبوونی 

گومانی تێدا نيە كە لە مەودای دوازدە ساڵی رابوردوودا بەرهەمهێنانی كارەبا لە هەرێمی كوردستان لە 
بەرهەم  مێگاوات   6000 زياترلە  ئێستا  بينيوە،  بەخۆيەوە  مەزنی  گەشەيەكی  تايبەتەوە  كەرتی  رێگەی 

له  بريتين  تايبەت  كەرتی  كارەبای  بەرهەمهێنەرانی  زياترە.  زۆر  هەرێم  پێويستی  له  كە  دەهێندرێت. 

كۆمپانيای )ماس( كە بەكۆی گشتی يەكەكانی لە هەولێر و چەمچەماڵ و دهۆك توانای بەرهەمهێنانی 

توانای  خۆرمەڵە  لە  )كار(  و  بازيان  لە  )قەيوان(  كۆمپانياكانی  يەك  هەر  و  هەيه  مێگاواتی   4000

نێو  لە  كە  ئەهلی  مۆليدەكانی  سەرباری  ئەوانەش  هەيە.  كارەبایان  مێگاوات   1000 بەرهەمهێنانی 

بەكارن.  شارەكان 

دەتوانرێ  تيۆريەوە  لە رووی  كە  كارەبايەی  ئەو  بە كڕينی هەموو  پابەندە  باسە كە حكومەت  شايانی 

نەهێندرێن.  بەكار  وەيان  نەهێندرێن  بەرهەم  ئەگەر  بهێندرێن، هەتا  بەرهەم  لەاليەن كۆمپانياكانەوە 

لە ئێستادا حكومەت 2700 مێگاوات بۆ بەكارهێنان بە نرخی تەواو دەكڕێ. لە هەمان كاتدا مێگاواتە 

بەكارنەهێندراوەكانيش بە رێژەی65% تا 85% ی نرخی بەكارهێنان دەكڕێ. لە راستيدا بڕی ئەو كارەبايەی 

كە ئێستا حكومەت دەيكڕێ بە�سی ئەوە دەكات كە كارەبای نيشتيمانی شەو رۆژ )24 كاژێر( بەردەوام بێ 

و ئەوەی دەمينێتەوە بۆ دەرەوەی هەرێمی هەناردە بكات. كێشەی سەرەكی كارەبای هەرێم لەوەدايە كە 
ژێرخانی گواستنەوە و دابەشكردن و بەكارهێنان لە هەمان ئاستی ئەو كارەبايە زۆرە بەرهەمهێنراوەدا 

نيه. حكومەتی هەرێميش باجی ئەو كێشەيەی بە چەند شێواز داوە كە لە خوارەوەدا شيكراونەتەوە. 
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كۆنبوونی ژێرخان و نەزيفی كارەبا
توانای  كارەبا  تۆڕەكانی  وايەرەكانەوە،  و  كێبڵ  سيستەمی  كۆنبوونی  بەهۆی  ديكە،  واتايەكی  بە 

سەرەكيەكانەوە  وێستگە  لە  لە  كارەبا  كاتێ  بۆيەش،  نيە.  مێگاواتانەیان  ئەو  هەموو  دابەشكردنی 

 33 بۆ  لەوێدا  الوەكيەكان،  وێستگە  دەگوازرێتەوە  و  دەهێندرێت  بەرهەم  كيلۆڤۆلت   132 ئاستی  بە 

بەسەر  ئەوجا  و  كيلۆڤۆلت   11 دەكرێنەوە  لۆكاڵيشدا  وێستگەی  لە  و  دەكرێنەوه  كەم  كيلۆڤۆلت 

كۆاڵنەكان دابەش دەكرێ. لە )موحەويلەی( سەر كۆڵەگەكانی كۆاڵنەكاندا ديسانەوە زەختی كارەبايەكە 

دادەبەزێندرێتە ئاستی 4�0 كيلۆڤۆلت پێش ئەوەی بچێتە ناو ماڵەكانەوە. لەگەڵ تێپەڕبوونی كاتيشدا 

كارەبای  15% ی  نزيكەی  بەفيڕۆدانی  بوونەتە هۆكاری  و  بوونە  و الوازتر  كۆنتر  گواستنەوە  تۆڕەكانی 

زێدەيە.  وەبەرهێنانی  نوێكردنەوە  و  چاككردن  بە  پێويستيان  تۆڕانە  ئەو  بۆيەش  گواستراوە. 

هاوكات كۆنبوونی سيستەمی ميتەری ناومااڵن وايكردووە كە فێڵكردن لە ميتەرەكان و خۆدزينەوە لە 

پارەدان ئاسان بێ و توانای حكومەتيش بۆ كۆكردنەوەی نرخە راستەقينەكانی كارەبا لە هاواڵتيان و 

دامەزراوەكانی كەرتی گشتی و تايبەت زەحمەت بێ. بەو جۆرە، لەو بڕە كارەبايەی كە دەگەيەندرێتە 

بەكارهێنەران 30% بەهۆی فێڵكردنلە سيستەم بەفيڕۆ دەچێ، ئەگينا تەنيا بەو بڕە كارەبايەی ئێستا 

بەكار دهێندرێت )بێ لە بەرهەمی ئەو يەكانەی وەستێنراون(، بە هەموو كەموكوڕيەكانيشەوە، بە�سی 
مليۆن   100 دەوروبەری  تەنيا  سااڵنە  حكومەت  ئێستادا،  بارودۆخی  لە  دەكات.  هاواڵتيان  كاژێری   24

دۆالری لە پارەی كارەبا كۆكردووەتە و لە بەرابەريشدا چەندين مليار دۆالری خەرج دەكرد. 

نرخی  اليەكەوە،  لە  داخشاندووەتەوه.  بەوانە  چاوی  حكومەت  دواييدا  ساڵەی  چەند  لەو  ديارە 

كارەبای زياد كردووه،ئەگەرچی هێشتا لە نرخی تێچوو )كولفە( كەمترە. لە اليەكی ديكەوە دەستكراوە 

دابەشكردنی  كۆڵەگەی  لەسەر  زيرەك  ميتەری  دانانی  و  كارەبا  تۆڕەكانی  و  ژێرخان  نوێكردنەوەی  به 

كۆنتڕۆڵ  دەتوانرێ  مااڵن  سەردانی  بەبێ  كە  سێرڤەرێكەوە  رێگەی  لە  ئەوەش  كۆاڵنەكان.  ناو  كارەبای 

بكرێ و بزاندرێ چەند كارەبا بۆ كام ماڵ دەچێ و لە حاڵەتی پارەنەدانيشدا كارەبای ماڵەكه ببڕدرێ. بەو 

لە  خۆدزينەوە  و  فێڵكردن  و  دەكرێ  چارەسەر  داهات  گێڕانەوەی  و  دابەشكردن  كێشەی  سيستەمە 

دەكرێتەوە.  كەم  كارەبا  كرێی 

كەرتی  دامەزراوەی  كۆمەڵێك  بۆ  حكومەت  پشتگيری  بە  پەيوەستە  كارەبا  داهاتی  ديكەی  نەزيفێكی 

گشتی و تايبەت كە بەبێ بەرابەر كارەبايان پێ دەدات. هيچ پاساوێك بۆ ئەو جۆرە پشتگيريە لە ئارادا 

و  كەمدەرامەتی  بەهۆی  كە  دامەزراوانەی  ئەو  نەمێنێ.  بنەڕەتەوە  له  ئايندەدا  لە  لەوانەيە  و  نەماوە 

ميكانيزمێكی  پێی  بە  و  ديكە  سندوقێكی  لە  دەكرێ  هاوكاريە  به  پێويستيان  مرۆڤايەتی  خزمەتگوزاری 

بكرێن.  هاوكاری  جياوازەوە 
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گازوايل و گازی سروشتی
نزيكەی دۆالرێك دەكڕی  بە  ليتری گازوايلی  هەتا كاتی سەرهەڵدانی قەيرانی دارايی، حكومەتی هەرێم 

)دواتر هەرزانتر بوو بۆ نيوەی ئەو نرخە( و دەيدا بە كۆمپانيا بەرهەمهێنەرەكانی كارەبا. رۆژانە نۆسەد 

هەزار ليتری گازوايل پێويست بوو بۆ هەر يەكەيەكی بەرهەمهێنان، كە بەبڕی 100 مێگاوات لە هاوين 

و 125 مێگاوات لە زستان كارەبا بەرهەم دێنێ،. ئيتر چەندين مليار دۆالری ساالنە بەبێ بەرابەر دەدرايە 

بەرهەمهێنەرانی كارەبا. لە سەرەكەی ديكەشەوە هەر حكومەت كارەبا بەرهەمهێنراوەكەی بە نرخێكی 

تايبەت  كەرتی  لەگەڵ  نايەكسانی  پەيوەنديەكی  ئەوەش  دەكڕی.  كۆمپانيايانە  لەو   )$3�20( گران 

كە  سروشتی  گازی  بە  گۆڕی  گازوايلی  حكومەت  ئيتر  نەبوو.  بەردەوامبوون  قابيلی  كە  دروستكردبوو 

نرخەكەی پێنجيەكی )20%(ی گازوايلە. بەاڵم گازی سروشتی كە لەاليەن دانا گازەوە دابين دەكرێ لە 
سلێمانی  له  كارەبای  بەرهەمهێنانی  يەكەی  شەش  بە�سی  تەنيا  و  دەگوازرێتەوە  بۆڕيەكانيەوە  رێگەی 

بە  سەر  سلێمانی  ئەوانی  و  ماس  كۆمپانيای  بە  سەر  دهۆكی  يەكەكانی  دەكرێ.  دابين  پێ  هەولێر  و 

كۆمپانيای قەيوان )لە بازيان( هێشتا بۆڕی گازيان بۆ نەچووە. لەگەڵ ئەوەش پڕۆژەی گەياندنی بۆڕی 

گاز بۆيان قۆناخی با�سی بڕيوە. ديارە كە ئەو پڕۆژانەی دروستكردنی بۆڕی نوێی گازی سروشتی بۆ بازيان 

بە هاوتەريبی لەگەڵ نوێكردنەوەی ژێرخانی گواستنەوەی كارەبا و گۆڕينی ميتەرەكان قۆناخی باشيان 

2019 كارەبا خۆی بگەيەنێتە ئاستی بەردەوام.  بڕيوە. بۆيه پێشبينی دەكرێ كە بەرەو كۆتايی ساڵی 

چارەسەر و چارەنووسی پەيكەر 
پێويستە پەيكەری هەاڵوساوی وەزارەتی كارەبا لە بنەرەتەوە گۆرانكاری بەسەردا بێت و لەسەر بنەمای 

پەيوەنديەكانی بەرهەمهێنان و واقيعی ئيمڕۆی هەرێم دابڕێژرێتەوە. پێويستە رۆڵی وەزارەتی كارەبا لە 

جێبەجێكار و پشتگيريكەرەوە بگۆڕدرێ بۆ تەنيا رێكخەری بازاڕی كارەبا، وە سەرجەم پێكهاتەكانی هەر 

لەو  تايبەت.  بدرێنە كەرتی  داهاتدا  و كۆكردنەوەی  ماڵەكانەوە  بە  بەرهەمهێنانەوە هەتا گەياندنی  لە 

حاڵەتەدا، حكومەت رۆڵی چاودێر ببينێ و دڵنيابێ لە كاربەجێگەياندنی كەرتی تايبەت بەپێی پۆڵە�سی و 
رێنمايی و كواڵيتی حكومەتەوە. 

پێويستە پێكهاتەكانی ئاستی حكومەتی لوتكە و هی ئاستی پارێزگا و قەزايەكان لێك جيا بكرێنەوە. له 
ئاستی لوتكەدا، وەزارەتی كارەبا بكرێتە دەستەيەك وەيان فەرمانگەيەكی نيمچە سەربەخۆ لەژێر چەتری 

)وەزارەتی ووزه(دا لەگەڵ پێكهاتەكانی نەوت و گازی سەر بە سامانە سروشتيەكان لێك ببەسترێنەوه. 
راستە وەزارەتی كارەبا پێكهاتەی هاوبە�سی لەگەڵ وەزارەتێكی نەوت و گاز زۆر نيە بێجگە لە پێدانی گازی 

سروشتی وەيان گازوايل بە وێستگەكانی كارەبا، بەاڵم ئاوێتەكردن بەو مانايە نيە كە جەستەيان تێكەڵ 

بكرێ، بەڵكو دەكرێ لەژێر چەترێكدا كۆ بكرێنەوە و پۆڵەسيان هەماهەنگ بكرێ و هاوكاريەكان كاراتر 

بكرێن و دەرفەتی بەفيڕۆدانی داهات كەمتر بێتەوه.
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واتە لە حاڵەتی ئاوێتەكردنی ئەو دوو وەزارەتە، رۆڵی فەرمانگەی كارەبا لە ئاستی وەزارەت بريتی دەبێ 

پشكنينن  و  چاودێری  لەگەڵ  سەرتاسەری  پالنی  و  ستراتيژ  داڕێژتنی  و  بازاڕ  رێكخستنەوەی  كاری  لە 

سەرجەم  قەزايەكانيشدا،  ئاستی  لە  پێشكەشكراو.  نرخی  و  خزمەتەكان  كواڵيتی  لە  دڵنيابوون  و 

بە  سەر  بخرێنە  دەكەن  هاواڵتيان  بە  پێشكەش  خزمەتگوزاری  كە  بەشەكانی  و  بەڕێوەبەرايەتی 

بەڕێوەبەرايەتی شارەوانیەكانی سەر بە حكومەتی خۆجێيی. ئەوانە لە رووی كارگيڕی و داراييەوە سەر 

بە قايمقام و ئەنجومەنی قەزا دەبن، بەاڵم بەپێی رێنمايی پيشەيی وەزارەت كارەكانيان جێبەجێ دەكەن. 
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وەزارەتی بازرگانی و پيشەسازيی

پێش يەكگرتنەوەی دوو ئيدارە لە ساڵی 2006، فەرمانگەی بازرگانی بەشێك بوو لە وەزارەتی دارايی، وە 

فەرمانگەی پيشەسازی لەگەڵ ئەوانی كارەبا و سامانە سروشتيەكان بە يەكەوە بوون. به لێكجيابوونەوە 

ئاڵۆزيی و  بازرگانی و پيشەسازيی هاته كايەوه بەاڵم بە كۆمەڵێك  ئاوێتەكردنەكانی دواتر، وەزارەتی  و 

تێكەاڵوبوونی رۆڵەكانيانەوە. بۆ نموونە، وەك چۆن لەو دەمدا هەبوون، ئێستاش مۆڵەتی دەرهێنانی 

لە وەزارەتی سامانە سروشتيەكان وەردەگيردرێ، كەچی كێڵگەكانی چەگر )چەو( و قوم  مادەی خاو 

ئەو  پيشەسازيشدا  و  بازرگانی  وەزارەتی  لەناوەوەی  وەردەگرن.  وەزارەت  هەردوو  لە  مۆڵەت  گێچ  و 

ئاڵۆزيانە بەردەوامن و هەر فەرمانگەيە جۆرێك لە سەربەخۆيی خۆی هەيە و پەيكەر و رۆڵەكانيان 

بازرگانی لەالی بەڕێوەبەری گشتی كۆمپانياكان  دووپاتكردنەوەی تێدايە. بۆ نموونە مۆڵەتی بريكارێتی 
دەبەخشرێ و مۆڵەتی هاوردەكردنيش لە الی بەڕێوەبەری گشتی بازرگانی دەدرێت. ئەوانەش سەرباری 

لەوەی هەر فەرمانگەيە و بە�سی ياسايی و ميالكات و بە�سی ديكەی هاوشێوەی تێدايە.

2010 بەووردی و  ڕۆڵ و ئامانجەكانی وەزارەتی بازرگانی و پيشەسازيی لە ياسای ژمارە )10( ی ساڵی 

درێژی پێناسە كراوە و دەستی وااڵكراوە لەوەی كە رۆڵێكی ستراتيژی و ميحوەری لە داڕێژتنی سياساتی 

گشتی ئابووری بەمەبەستی گەشەپێدانی ئابووری هەرێم ببينێ. ئەرك و بەرپرسيارێتيە گرنگەكانی ئەو 

وەزارەتە لە رووی تيۆريەوە زۆرن، لەوانە: 

و وەزارەتی كشتوكاڵ و سەرچاوەكانی 	  وەبەرهێنان  لەگەل دەستەی  هەماهەنگی راستەوخۆ 

تايبەت  و  گشتی  كەرتی  سێكتەرانەی  ئەو  سەرجەم  و  پيشەسازيی  و  بازرگانی  بانكی  و  ئاو 

البردنی  و  كارئاسانيكردن  مەبەستی  بە  ئەوانەش  ئابووری.  گەشەپێدای  بە  پەيوەستن  كە 

گەشەسەندن. بەرنامەی  و  پالن  و  ستراتيژ  دانانی  و  ئاستەنگ 

بەرهەمی 	  و  كار  كەرتەكانی  كێبڕكێكردنی  توانای  بەهێزكردنی  و  هەناردەكردن  هاندانی 

. نی نيشتيما

داهێنانی كەشێكی كێبڕكێی دروست و رێگرتن لە قۆرخكاری و خراپەكاری لە بازرگانيدا. 	 

و 	  خۆماڵيی  كۆمپانيا  چاالكی  ناوخۆ  بازاڕەكانی  لە  نرخ  بەكاربەران،  مافەكانی  چاودێریكردنی 

بيانيەكان.

ئامادەكردنی پالنی كوورتخايەن و درێژخايەن بۆ پڕۆژە پيشەسازيەكان و كاراكردنی رۆڵی بانكە 	 

بازرگانی و پيشەسازيەكان لە پشتيوانیكردنی پڕۆژە بچووك و مامناوەنديەكان. 

لەجياتيان  نەداوەتەوه.  رەنگی  وەزارەتدا  رۆژانەی  كاری  و  ئەرك  لە  ئامانجانە كتومت  ئەو  راستيدا  لە 

ئەركەكانی وەزارەت لە ئێستادا بريتين لە چەند كارێكی رۆتينی رۆژانەی وەك مۆڵەتدان و دابەشكردنی 
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پسوولەی خۆراك )بە پێی ياسای نەوت بەرامبەر خۆراك( كە پێويسيان بەوە نيە وەزارەتێكی زەبەاڵح و 

چەندين فەرمانگەی بەجيايان بۆ تەرخان بكرێ. 

بازرگانی و لێكدابڕانی پێكهاتەكانی
ئەستۆي،  لە  گومرگەكانی  و  بازرگانی  گشتگيری  پۆڵە�سی  و  ستراتيژ  داڕێژتنی  ئەركی  بازرگانی  وەزارەتی 

نەيانتوانيوە  كه  گومرگ  و  بازرگانی  سيستەمی  پەيوەنديدارەكانی  اليەنه  لێكدابڕانی  بەهۆی  بەاڵم 

نموونە،  بۆ  بن.  كاريگەر 

لە ناو وەزارەتی بازرگانی و پيشەسازی دوو بەڕێوەبەرايەتی گشتی هەن كە كارەكانيان پەيوەندی 	 

بە پاراستنی پارسەنگی ناردن و هاوردەكردن هەيە. 

بەڕێوەبەرايەتی گشتی گومرگ له لە وەزارەتی دارايیه.	 

دەستەی پێوانەسازی و كۆنتڕۆلی جۆری لە وەزارەتی پالندانانه.	 

تاقيگەكانی پشكنينی كواڵيتيش لە كۆمەڵێ وەزارەتی جياوازان. 	 

بێگومان ئەگەر پڕۆسەكانی هەماهەنگی تۆكمه بوونايە، ئەو بەرباڵويه كێشە نەدەبوو، بەاڵم الوازێتی 

ميكانيزمەكانی پەيوەندی و هەماهەنگی نێوان ئەو پێكهاتانە ئەركی وەزارەتی قورس كردووە بەوەی كە 

نەيتوانيوە ستراتيژ و پۆڵە�سی گشتگير بۆ بازرگانی و گومرگ دابنێ. 

شاراوە نيه كە رابەرايەتيكردنی بازرگانی و پيشەسازی، داڕێژتنی ستراتيژ و پالنی سەرتاسەريی، كاراكردنی 

كاربەجێگەياندنی  ئاستی  لێپرسينەوە،  و  بەدواداچوون  و  پشكنين  و  كواڵيتی  چاودێری  فەرمانگەكانی 
وەزارەت هەميشە الواز بووە. لەو نێوەشدا كە وەزارەت هەميشە وەك دوورەپەرێزێك بە سلبيانە كاری 

وەزارەت  چاودێريی  بەبێ  سێكتەرەكان  لەنێو  گەندەڵی  دياردەی  و  قۆرخكاری  داوە  رێگەی  و  كردووە 

بۆ  دروست  كەشێكی  دروستكردنی  بۆ  بێ  رێخۆشكەر  وەزارەت  ئەوەی  لەجياتی  واتە  بكەن.  گەشە 

كێبڕكێی بازاڕ لەسەر بنەمای نرخ و كواڵيتی، كەچی هاوكار بووە لە دروستكردنی كە�سی قۆرخكاری بە 

بە  ئەوەش  كە  خەڵكانی دەستڕۆيشتوو،  كۆمپانيای  بە  )حەسڕی(  مۆڵەتی  پێدانی  وەيان  قەبوڵكردنی 

ياسايە. پێچەوانەی 

كۆمپانياكانی  بۆ  ديكە  پاڵپشتيكردنی  و  زەوی  تەرخانكردنی  بۆ  كارئاسانیكردن  و  مۆڵەت  وەزارەتدا  لە 

بازرگانی )مۆڵەتی هێنان و هاوردەكردن( و پيشەسازيی  تايبەت پێشكەش دەكرێ، ئەويش بۆ  كەرتی 
الوازی  زۆر  رۆڵێكی  وەزارەت  راستيدا  لە  گەوره(.  و  مامناوەندی  و  بچووك  كارگەی  )دامەزراندنی 

و  كارئاسانی  پێشكەشكردنی  لە  بينيوه.  پيشەسازیەكان  وەيان  بازرگانی  هاندانی  و  رێكخستن  لە 

نەبووە.  پێويست سەركەوتوو  بەپێی  ئابووری  دامەزراوە گرنگەكانی ديكەی  لەگەڵ  هەماهەنگيكردن 

لە  )تيجاريی(يان  بازرگانی  ناوی  كە  بەوەی  كراون  پابەند  كۆمپانياكان  ياسا  بەپێی  كە  باسە،  شايانی 
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ژووری بازرگانی تۆمار بكەن و بەبێ ئەوە وەزارەت مۆڵەتيان پێ نادات. ئەو رۆتينە تەنيا السايی عێراق و 

هەندێ واڵتی ديكەيە كە بۆ خاتری پاراستنی كواڵيتی و چاودێريكردنی كۆمپانياكان دايانهێناوە، بەاڵم لە 

هەرێمدا ژووری بازرگانی، هەر وەك وەزارەت، رۆڵێكی شايستەی لە رێكخستنەوە و سەرپەرشتيكردن 

بازرگانی  و  پيشەسازی  بەرهەمی  و  پڕۆژە  كواڵيتی  زامينكردنی  و  هەڵسەنگاندن  و  بەدواداچوون  و 
نەبينيوە. هيچ كام لەو دوو دامەزراوەيە )وەزارەت و ژووری بازرگانی( و پڕۆسەكانیان نەبوونەتە هۆی 

سەروەركردنی ياسا و رێكخستنی بازاڕ و لێكجياكردنەوەی چاك و خراپ، بەڵكو بەپێچەوانەوە بوونەتە 

لێرەدا  ناوەوە و دەرەوەی هەردووكيان.  لە  تايبەت  بەرژوەندی  بە  سەرچاوەيەكی ديكەی خزمەتكردن 

مەودای توێژينەوەكە لە وەزارەت سنووردار كراوە، ئەگينا رێكخستنەوە رابەرايەتيكردن و كاراكردنی 

كاری ژووری بازرگانی بابەتێكە و پێويستی بە وربوونەوەی زياترە. پێويستە به ديدێكی رەخنەگرانە رۆڵی 

ئابووريەكان و راكێشانی وەبەرهێنان باشتر دياری بكرێت. لە پەرەپێدانی بواره  بازرگانی  ژووری 

پيشەسازی
يازدە  لە  زياتر  کەچی  حكومی،  كارگەی  دامەزراندنی  لە  بەرپرسيارە  وەزارەت  پيشەسازيدا،  بواری  له 

ساڵە ئەو ئەركە نابينێ. لە ئێستادا 17 كارگە و 14 كۆگا و زەوی پيشەسازيی حكومی هەن كه زۆربەيان 

پێش 2007 ئەنجام درابوون. بۆ نموونە، كارگەكانی جگەرە، مەڕمەڕ، چيمەنتۆ، نەسيج، جلوبەرگ و 

مافوور لە پێش راپەڕينی 1991هەبوون. لە دوای راپەڕين هەتا 2002 رێكخراوەكانی نێودەوڵەتی وەك 

UNDP هەندێ كارگەی حكوميی پێشتريان چاكکردەوە، كە زۆربەيان پەيوەست بوون بە خۆراكی وەك 

ڕۆنی زەيت، ئاوی تەماتە و گۆڵەبەرۆژە و هی تر. دواتر، حكومەتی هەرێم هەتا ساڵی 2007 كارگەكانی 
لەوێ  كردەوە.  كەالر  لە  بەفری  كارگەی  و  هەڵەبجە  تەماتەی  ئاوی  بۆك،  چپسمی  ماوەت،  مەرمەڕی 

بەدوا كارگەی حكومی ديكە دروست نەكرا. 

سروشت  بەپێی  چونكە  نەكرێتەوە  چيتر  حكومی  كارگەی  كە  ئەوەيە  حكومەتيش  بۆچوونی  ديارە 

و كواڵيتی  توو�سی هەاڵوسان دەبن  كارگانە هەميشە وەك دامودەزگا حكومەتيەكانی ديكە  ئەو جۆرە 

بەرهەمەكانيان لە ئاستێكی نزمدا دەبێ و توانای كێبڕكێيان لە بازاڕی كراوەدا نابێ و لە ئەنجامدا دەبنە 

بارگرانايی لەسەر حكومەت. تەنانەت بۆچوون هەيه كە كارگەكان و موڵكەكانی ديكەی حكومەتيش 

كە پەيوەستن بە پيشەسازی و بازرگانيەوە )وەك سايلۆيەكان( بفرۆشرێنە كەرتی تايبەت، بەاڵم بەپێی 
رێنمايی و له ژێر چاودێری تۆكمەی وەزارەتەوە كارەكانيان رێكبخرێتەوه. 
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رێكخستنەوە
بەو پێيە، وەزارەت پێويستی بە سەرلەنوێ پێداچوونەوە بۆ ئەوەی رێچكەی وەبەرهێنان و هاندان و 

چاودێری و هەڵسەنگاندن و كۆكردنەوەی ئامار و پڕكردنەوەی كەلێنەكان كارا بن و پەيڕەوی لۆژيكێكی 

سەردەميانە بكەن. دەكرێ سەرجەم كارەكانی وەزارەتی بازرگانی و پيشەسازيی لە اليەن فەرمانگەيەك 

و يەكدوو بەرێوەبەرايەتیەوە بە ئەليكترۆنی بكرێن و بەڕێوە ببرێن. دەكرێ ئەو فەرمانگەيەش لەگەڵ 

فەرمانگەی گومرگی سەربە وەزارەتی دارايی ئاوێتە بكرێن و بخرێنە چوارچێوەی وەزارەتی گەشەپێدانی 

ئابووری پێشنيازكراو، هەتا لەوێدا راستەوخۆ لەگەڵ سێكتەرە ئابووريەكانی ديكەی وەك وەبەرهێنان 

و كانزاكان و كشتوكاڵ و گەشتوگوزار و شوێنەوار هەماهەنگ بكرێن.
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وەزارەتی كشتوكاڵ و سەرچاوەكانی ئاو

كشتوكاڵ يەكێكە لە ستراتيژیترين سێكتەری ئابووری و پێوەرێكە بۆ زيندوويەتی هەر واڵتێكی خاوەن 
و  هەرێم  ئابووری  گەشەپێدانی  بۆ  كشتوكاڵ  شاراوەكانی  توانا  سروشتی.  سامانی  و  بەپيت  زەوی 

ئەو  ئەركەكانی  نايەت.  لەبن  خەڵك  خۆشگوزەرانی  بە  گوڕدان  و  خۆراك  ئاساي�سی  مسۆگەركردنی 
ستراتيژی  رۆڵێكی  چەند  بەسەر  دەكرێ  و  رێكخراون   2010 ساڵی  ی   )6( ژمارە  ياسای  بەپێی  وەزارەته 

و  پاراستن  بە  ديكە  نيوەكەی  و  كشتوكاڵ  ئابووری  بە  پەيوەستن  نيوەيان  كە  بكرێن،  دابەش 

گەشەپێدانی سروشت. ديارە لە كۆنەوە پێكهاتەی كشتوكاڵی ناو ئەو وەزارەتە بە شێوازێكی كالسيكيانە 

بەڕێوە براوە و رێچكەی گەشەكردنەكەی بەپێی ئامانجی ئابووری كشتوكاڵی و ئاساي�سی خۆراك نەبووه. 

 16000 لە  زياتر  بە  وەزارەت  بووە.  كەڵەكە  تێدا  كارگێڕی  كارايی  و  پەيكەر  لە  مەزنی  كێشەی  بەوە 

كارمەند و زياتر لە 400 بەڕێوەبەرايەتی هەاڵوساوە. لە زۆربەی شار و شارۆچكەكاندا بەڕێوەبەرايەتی 

گشتی و بەڕێوەبەرايەتی قەبە هەن. پێويستە ئەوانه بەپێی ئامانجی پێكهاتەكان و بە ياسايەكی نوێ و 

رێكبخرێتەوە. كارگێڕیەكەی  پەيكەری  درێژخايەن  نەخشەڕێگايەكی 

گەشەپێدانی بەرهەمی كشتوكاڵی و ئاژەڵی
لە ڕووی پرينسيپی ئابووريەوە گەشەپێدانی بەرهەمی كشتوكاڵی و ئاژەڵی هيچ جۆرە جياوازيەكی لەگەڵ 

گەشەپێدانی بەرهەمه پيشەسازيەكانی ديكە نيە، كە بە هەمان شێوازی سێكتەرەكانی ديكە لە ماددە 

و  هەڵگرتنيان  و  بەرهەم  كۆكردنەوەی  و  تۆ  چاندنی  هەنگاوەكانی  بە  و  پێدەكات  دەست  خاوەكانەوە 

گواستنەوەيان و پڕۆسەكردنيان و بەبازاڕكرنيان و بازرگانی پێكردنيان و هەناردەكردنيان كۆتايی دێ. 

نێوان كۆمەڵێ  لە  بەرزی هەماهەنگيە  ئاستێكی  بە  پێويستی  پيشەسازيی خۆراك  بۆيەش سەركەوتنی 

پەيوەنديدارەوە.  دامەزراوەی 

شاراوە نيە كە ئالقەكانی زنجيرەی ئابووری كشتوكاڵی و ئاژەڵی هەرێم تا رادەيەكی بەرچاو لێك دابڕاون. 

هەريەك لەوانە سەر بە دامەزراوەی جياوازن. بۆ نموونە چاندن و بەرهەمهێنان و گواستنەوەی گەنم 

و  بازرگانين  وەزارەتی  موڵكی  سايلۆيەكان  بەاڵم  دەكرێن،  سەرپەرشتی  وەزارەتی كشتوكاڵەوە  اليەن  لە 

لە  نين. هاوكات پڕۆسەی وەبەرهێنان  پێويست  بەپێی  ئەو دوو وەزارەتەش  نێوان  ئاستی هاوكاريەكانی 

پيشەسازی خۆراك و راگرتنی پارسەنگی هەناردە و هاوردەكردن و دانانی گومرگ لە دامەزراوەی ديكە 

دانە. 

داڕێژتنی  و  كشتوكاڵيی  وەبەرهێنانی  بۆ  ستراتيژی  هەماهەنگيی  پڕۆسەكانی  و  ميكانيزم  هەرێمدا  لە 

و  كاريان كردووەتە سەر پالن  و  ئاڵۆزن  و هەناردەكردندا زۆر  و هاوردەكردن  بەرهەمهێنان  پۆڵە�سی 
لە  بەاڵم  بهێندرێت  بەرهەم  دهۆكەوە  لە  زۆر  پەتاتەيەكی  ئەگەر  نموونە،  بۆ  بازاڕ.  رێكخستنەوەی 



37

بەشی نۆيەم: هەڵسەنگاندنی پەيكەر و كارايی وەزارەت و دەستە و فەرمانگەكان

بەردەستیان  دەسەاڵتەكانی  بەپێی  سلێمانی  پارێزگای  له  رەنگە  ئەوا  بێ،  پێ  پێويستی  بازاڕ  سلێمانی 

بڕيار بدەن كە پەتاتە لە ئێرانەوە هاوردە بكەن لەجياتی ئەوەی لە دهۆك بيكڕن. كە گەنم دێتە بازاڕ، 

ئاشەكان بە قەوارە و ژمارەی ئێستايان توانای كردنە ئارديان لەو ئاستەدا نيە، بۆيە گەنمەكە بە نرخی 

هەرزان هەناردەی دەرەوە دەكرێت و دواتر بە ئاردی گرانبەهاوە دەگەڕێتەوە هەرێم. لەوەشدا هەرێم 

دوو جار زەرەر دەكات.

بۆ چارەسەری ئەو كێشانە، پێويستە پڕۆسەی وەبەرهێنانی كشتوكاڵيی لەگەڵ دامودەزگا هاوشێوە و 

هاوخەباتەكانيان ئاوێتەبكرێن و بەپێی ستراتيژێكی هاوبەش بخرێتە ژێر چەتری وەزارەتی گەشەپێدانی 

ئابووری پێشنيازكراوەوه، لەوێ سوود لە ئەزموونی پێكهاتەكانی وەبەرهێنان و بازرگانی و پيشەسازيی 

وەربگيردرێ و پالنەكانيان لەگەڵ يەكتر بگونجێندرێن و هەر لەوێش رێژەی باج و گومرگ و رسوماتی 

كشتوكاڵيی دابنرێت و كۆكرێتەوە. 

ئابووری  بە  تايبەت  نيمچە سەربەخۆی  نوێيەدا، دەكرێ فەرمانگەيەكی  ئەو وەزارەتە  لە چوارچێوەی 

ئاساي�سی خۆراك  و  بەروبوومی كشتوكاڵيی  پەرەپێدانی  پالنی  و  بكرێ كه ستراتيژ  كشتوكاڵ دروست 

لەوێدا:  و  دابڕژرێت 

ديكە 	  پيشەسازيەكانی  شێوازی  بەهەمان  خۆراك  بەرهەمهێنانی  قۆناخەكانی  و  رێچكه 

بكرێ.  تێدا  گەورەتری  وەبەرهێنانی  تا  دابڕێژرێتەوە 

و 	  تاقيكردنەوە  لە دامەزراندنی وێستگەی  توژينەوەی كشتوكاڵی بدرێت و وەبەرهێنان  هانی 
ئاژەليەكان بكرێ.  لە نەخۆشيە رووەكی و  رێكارەكانی رێگرتن 

پالنی هاندان و پشتگيريكردنی نرخ دابڕێژرێ و لەاليەن پێكهاتەكانی ديكەی حكومەتەوه لە 	 
رێكخستنەوەی گومرگ و رسومات بۆ بەبازاڕكردن و هەناردەكردن و هاوردەكردن هاوكاری 

بكرێ. 

بە  خۆجێی  حكومەتی  ئاستی  وبەڕێوەبەرايەتيەكانی  فەرمانگەكان  پێويسته  ستوونيشەوە،  ئاستی  لە 
شێوەيەكی هەميشەيی لێك جيا بكرێنەوە. پێويسته دەسەاڵتەكانی جێبەجێكردن و بەڕێوەبردنی كارگێڕی 

بدرێنە بەرێوەبەرايەتيەكانی قەزاكان، بە مەرجێك لە وەزارەتەوە پڕۆسەی پشكنينی بەڕێوەبەرايەتيەكانی 

ئاستی حكومەتی خۆجێيی تۆكمە بكرێ و ميكانيزمی كارا بۆ دڵنيابوون لە جێبەجێكردنی ستراتيژ و پالنی 

سەرتاسەريی حكومەت و هەڵسەنگاندنی كاربەجێگەياندنی بەڕێوەبەڕايەتيەكان دابنرێت. 
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زەوی و ئاو و دارستان
هەرێمی كوردستان يەكێكە لە خاوەن زەویه كشتوكاڵیە هەره بەپيتەكان و توانای دابينكردنی خۆراكی 

بۆ خۆژياندنی خەڵكی هەرێم و هەناردەكردنی بۆ دەرەوەش هەيە. بەاڵم رووبەری ئەو زەويانە لەجياتی 

 1,600,000 لە  زياتر  ئێستادا  لە  دەبنەوه.  كەمتر  دێ  هەتا  گونجاو  سياسەتێكی  بەپێی  فراونكردنيان 

دۆنم زەوی كشتوكاڵيی بەبێ پالنی ستراتيژی بۆ مەبەستی غەيری كشتوكاڵيی بەكار دەهێندرێت، بەشێك 

لەو زەويانه لە اليەن حكومەتەوە بۆ پڕۆژەی جياواز تەرخانكراون، هەر لە پڕۆژەی نيشتەجێبوونەوە 

بگرە هەتا كارگە و گۆڕەپانی وەرزش و هی تر. دەكرا ئەو زەویانە بە پێی ماستەر پالنێكی سەرتاسەريی 

زەويەكان  ديكەی  بەشێكی  كەمبێتەوە.  كشتوكاڵيی  زەوی  رووبەری  لە  ئەوەی  بەبێ  بكرابان  تەرخان 

الوازيی  له  بێجگه  هەمەجۆرن:  ئەوانەش  هۆكاری  داگيركراون.  جۆراوجۆر  )تەجاوز(ی  پێشێلكاری  بە 

تۆڕەكانی  اليەن  لە  زۆرترينيان  حكومەت،  پۆڵە�سی  ناڕوونی  وەيان  لەخۆكردن  بەرگری  لە  وەزارەت 

بەرژەوەندی تايبەت و خەڵكان دەستڕۆيشتوو ئەنجام دراون. دياره بەشەكەی ديكەش پەيوەسته بە 

چەرخەكان  گۆڕانی  سەرباری  و  پێشووەوە  ساڵی  دەيان  لە  و  كۆنن  زۆربەيان  كە  كارپێكراوەكانی  ياسا 

گۆڕانكاريان بەسەردا نەهاتووە. بۆ نموونە: بەپێی ياسا، كڕين و فرۆشتن بە زەوی كشتوكاڵيی ناكرێت، 

تەنيا ئەوانە نەبێت كە پێشتر بە موڵك )تەمليك( كراون. ئەوانی ديكە، لە رێگەی جوتيار و خەڵكانێكی 

هاوكات،  سنووردارە.  وەبەرهێنانيان  ئەزموونی  و  مرۆيی  و  دارايی  توانای  كە  دەچن  بەرێوە  ديكەوە 
زەوی زۆر و بەرفراوان هەن كراونەتە )وەقف( و دراونەتە مزگەوتەكان و هيچ اليەنێكی ديكە بۆی نيە 

بەكاریان بێنێ وەيان بيانفرۆ�سێ. زەوی بەردەالن لە ئێستادا موڵكی وەزارەتی داراييه، سەرباری ئەوەی 

كە پەيوەنديان بەو وەزارەتەوە نيە و لە هەندێكيشياندا بەرهەمی كشتوكاڵی وەك زەيتونيش بەرهەم 

دەهێندرێن. 

كۆنبوونی  بەهۆی  كشتوكاڵيەكانيش  زەويە  ناياسايی  بەخاوەنكردنی  و  بەكارهێنان  كێشەی  ديارە 

ياسايەكان لە جاران زۆر ئاڵۆزتر بوونە. بۆيە باشتر وايە ياسايەكی نوێی تايبەت بەو زەويانە دەربكرێت 

كە بەخاوەن )تەمليك( نەكراون، بەاڵم بۆ كشتوكاڵ بەكاردەهێندرێن دابڕێژرێت. دەكرێ ئەو زەويانە 

تەمليك بكرێن بەاڵم بەو مەرجەی لەبەرامبەردا نرخی كڕين و باج و گومرگ و رسوماتەوە سووديان بۆ 

حكومەت بگەڕێتەوە. بەهەمان شێوە، پێويستە بە ياسا كێشە شەرعیەكان يەكال بكرێنەوەو زەویەكانی 

وەقف بۆ بەكارهێنان و بەرهەمهێنان و بەرژەوەندی خەڵك بەكاربهێندرێت. 

دەمێكە  نەوەكانە.  موڵكی  و  نيشتيمانيە  سامانێكی  نەبێ،  يان  بێ  كشتوكاڵيی  واڵت،  زەوی  بێگومان 

كۆمەڵێك دامەزراوەی حكومەتی سەر بە وەزارەتی جياواز دەسەاڵتی تەرخانكردنی زەويان هەبوو بەبێ 

ئەوەی چوارچێوە و ستراتيژێكی گشتگير لە ئارادا بووبێ بڕياريان لەسەر دابەشكردن دەدا. لەو راپۆرتەدا 

سەرجەم  لە  زەوی  تەرخانكردنی  دەسەاڵتی  و  ماف  و  موڵكيەت  لەمەودوا  كە  كراوە  ئەوه  پێشنيازی 

چوارچێوەی  لە  سەربەخۆ  نيمچە  دەستەيەكی  بدرێتە  و  بستێندرێتەوە  حكومەت  دامەزراوەكانی 

وەزارەتی )ژينگە و سامانە سروشتی و نيشتيمانيەكان(ی پێشنيازكراودا. لەوێ ستراتيژ و پالنی گشتگير 
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دابڕێژرێت، مۆڵەتی تەرخانكردنی زەوی بدرێت و هەماهەنگی لەگەڵ تۆمارەكانی وەزارەتی داد بكرێ. 

نوێيە  فەرمانگەيەكی  ئاو،  سەرچاوەكانی  و  كشتوكاڵ  وەزارەتی  ناو  ئاوی  سەرچاوەكانی  پێكهاتەی 

بۆيه  نيە،  كشتوكاڵیەوە  بەرهەمی  بە  راستەوخۆی  پەيوەندی  و  تێدايه  بەڕێوەبەرايەتيەكی  چەند  و 

پێويسته لە وەزارەت جيا بكرێتەوە و وەك دەستەيەكی ناو هەمان وەزارەتی ژينگە و سامانە سروشتی و 

بگرێ.  لەخۆ  بەنداوەكان  و  ئاو  سەرچاوەكانی  كاروباری  پێشنيازكراو  نيشتيمانيەكانی 

ئەوەی دەمێنێتەوە بريتيە لە پێكهاتەی دارستان كە پەيوەندی بە ئابووری كشتوكاڵيەوە نيە و دەكرێ 

ئەويش لە هەمان وەزارەتی ژينگە و سامانە سروشتی و نيشتيمانيەكان بەڕێوە ببرێت.
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وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار

خزمەتگوزاری  يەكێكی  لێكجياوازە،  زۆر  ئۆرگانی  دوو  ئاوێتەی  گەشتوگوزار  و  شارەوانی  وەزارەتی 

)شارەوانی( و ئەوی ديكە ئابووری )گەشتوگوزار(. ئەرك و ئامانجی ئەو پێكهاتانە بە ياسای ژمارە )12( 

باشترين  كە  دروستكراوە  ئەوه  بۆ  شارەوانی  دامەزراوەی  پرينسيپەوە،  لە  رێكخراون.   2010 ساڵی  ی 

خزمەتگوزاری بە كاراترين شێواز پێشكەش بە هاواڵتيان بكات، ئەويش لە ژينگە و شوێنی ژيانيانەوە، 

واتە لە بەردەمی ماڵ و كۆاڵن و گەڕەكەكانيانەوە. بۆيەش له ياساكەدا ئەركە خزمەتگوزاريەكانی ئەو 

وەزارەته بريتين لە دابينكردنی پێداويستيە بنەڕەتيەكانی وەك ئاو و ئاوەڕۆ و وێستگەی خاوێنكردنەوە 

لە  تونێل  و  پرد  و  رێگا  دروستكردنی  رێگەی  لە  شار  ناو  ژيانی  كواڵيتی  ئاستی  بەرزكردنەوەی  لەگەڵ 

رێگەی  لە  ئەويش  پێناسەكراوه،  بۆ  ئابووری  لە گەشەپێدانی  رۆڵيی  سنووری شارەوانيەكان. هاوكات 

بەكارهێنانی زەوی و نەخشەدانانی ئاوەدانی و راكێشانی سەرمايە و هاندانی وەبەرهێنان بە هەماهەنگی 

وەبەرهێنان. دەستەی  لەگەڵ 

نەهاتووی  لەبن  ژمارەيەكی  بەڕێوەبردنی  و  خزمەتگوزاريانە  جۆرە  ئەو  پێشكەشكردنی  كە  ديارە 

كارمەندانی بوارە جياوازەكان لە اليەن حكومەت بە مەركەزيانە كارێكی ئاسان نەبووە و نابێ، بۆيەش 

وەزارەت و فەرمانگە و بەڕێوەبەرايەتيەكانيان لە سەرتاسەری هەرێمدا كێشەيان هەيە و چاككردنيان 

پێويستی بە دەستكاريەكی راديكالی پەيكەر و كارايی وەزارەت هەيە. لەو دواييەدا، لە وەزارەتەوە كۆمەڵێ 

دەسەاڵتی بەڕێوەبردن بۆ ئاستی پارێزگا و حكومەتی خۆجێيی دابەزێندراوە و بەهۆيەوە رۆڵی وەزارەت 

لە پێشكەشكردنی خزمەتگوزاريەكان بچووك بووەتەوه و وا چاوەڕوان دەكرێ كە لە ئايندەدا تەنيا لە 

ئەمەش  لەگەڵ  دابنێ،  پالنی سەرتاسەريی  و  بكات  لەنێوان شارەكان  ئاستی ستراتيژیەوە هەماهەنگی 
بەهۆی  ئەويش  خوارتر،  شارەوانيەكانی  كاراكردنی  هۆی  نەبووەتە  دەسەاڵتەكان  شۆركردنەوەی 

دارايیەوە.  دەسەاڵتی  و  كارگێڕی  پەيكەری  كێشەی 

مۆدێلی شارەوانی هەرێم
مۆدێله خۆماڵيەكەی شارەوانی بە رێچكەيەكی ناسروشتی گەشەی كردووە كە لە هی هيچ كام واڵتانی 

پارێزگاكان  بەپێی  و  هەن  شارۆچكەكاندا  و  شار  لە  شارەوانی   200 لە  زياتر  هەرێمدا  لە  ناچێ.  ديكە 

و  سلێمانی  و  هەولێر  و  دهۆك  گەورەكانی  شارە  شارەوانی  يەكەميان  پۆڵ:  دوو  دابەشكراونەتە 

بەڕێوە  ناياب(ـــەكانەوە  )پلە  شارەوانیه  سەرۆك  لەاليەن  و  دەگرنەوە  راپەڕين  و  گەرميان  و  هەڵەبجە 

)پلە  شارەوانی  سەرۆك  اليەن  لە  كه  دەگرنەوە  ناحيەكان  قەزاو  شارەوانيەكانی  دووەميان،  دەبرێن. 

دوو( بەڕێوەدەبرێن و ئەوانيش لەاليەن بەڕێوەبەری گشتی شارەوانيەكانەوە سەرپەرشتی دەكرێن كە 

بنكەكانيان لە شارە گەورەكاندايە. سەرۆك شارەوانيەكان و بەڕێوەبەرە گشتيەكان راستەوخۆ سەر بە 
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وەزارەتی شارەوانين و ئەندامن لە ئەنجومەنی وەزارەت. ئەوانە لە وەزارەتەوە دادەمەزرێن و دەسەاڵتيان 

ئەوەی ملكەچی چاودێریەكانی حكومەتی خۆجێيی بن،  بەبێ  ئاراستە دەكرێن،  و  بۆ شۆڕ دەركرێتەوە 

هەڵبژێردرابوون  ساڵ  حەڤدە  پێش  كە  كۆنەكانی  شارەوانيە  ئەنجومەنی  كە  كاتێكدايە  لە  ئەوەش 

ئەوانە  دەبينن.  رۆڵ  زەويدا  ئيفرازكردنی  و  وەك موساتەحە  كاروبارەكانی  لە  و  دەستبەكارن  ئێستاش 
دەبوايە لە دوای دامەزراندنی ئەنجومەنی پارێزگاكان و هەڵبژاردنی پارێزگارەكان شوێنيان لە پەيكەری 

بێ.  نەما  خۆجێيی  حكومەتی 

لەوالشەوە  نەدراوه.  پێ  ياساييەكانیان  دەسەاڵتە  بەاڵم  هەڵبژێردراون،  پارێزگاكانيش  ئەنجومەنی 

ئەنجومەنەكانی قەزا و ناحيەكانيش بە ياسا پێناسە كراون، بەاڵم هێشتا هەڵنەبژێردراون. ئەو جۆرە 

پەرتەوازەيی و سەر لێشواويەی پەيكەری كارگێڕی و چاودێری شارەوانيەكانی هەرێم زيانبەخش بووە 

بە  نيە. بۆيه پێويستە بەرەچاوچكردنی كولتوور و مێژوو و سروشتی خۆماڵی  و قابيلی بەردەوامبوون 

دابڕێژرێتەوه.  پێشنيازكراوە  لێرەدا  ئەوەی  وەك  ساكارتری  و  نوێ  مۆدێلێكی  و  پەيكەر 

هەڵوەشاندنەوەی وەزارەتی شارەوانی
و  بكرێن  فراوانتر  قەزاكان  ئاستی  شارەوانیەكانی  پێويستە  كرا،  لێوە  با�سی  درێژی  بە  پێشتر  وەك 

بەڕێوەبردنی  لە  ئەوجا  ئەستۆ.  بخرێتە  سەرخانيان  و  ژێرخان  پەيوەنديدارەكانی  خزمەتگوزاريە 

ئەوەی  بۆ  دابڕێژرێتەوە  بەرپرسيارێتيان  سنووری  بەمەرجێك  بكرێن،  سەربەخۆ  خزمەتگوزاريەكاندا 

ئەگەر  خۆ  بگرێتەوه.  )بەرێگاوبانەكانەوە(  ئاوەدانيەكانيش  نێوان  خاكی  و  گوند  و  ناحيە  سەرجەم 

پۆستی  مانەوەی  بە  پێويست  ئەوا  قايمقاميەت،  �سێ  يان  دوو  سەر  بكرێنە  دابەش  گەورەكان  شارە 

سەرۆكايەتی شارەوانی شارە گەورەكان نامێنێ. ئەوكات پارێزگاريش پێويستی بە بەڕێوەبردن و هەڵگرتنی 

بەرپرسيارێتی كاری رۆژانە و كێشەی زەوی شارەوانيەكان نابێ چونكە ئەوانە لە ژێر چاودێری چەندين 

اليەنی جياوازی ديكەی وەك ئەنجومەنەكانی قەزا و پارێزگا و پەرلەمان و حكومەتی پايتەختدا دەبن. 

بەو جۆرە رێكخستنەوەيه سەرجەم دامودەزگا خزمەتگوزاریەكانی ئاستی شار و شارۆچكەكان دەكەونە 
لۆكاليەوە.  دەنگدەرانی  فشاری  ژێر 

دەكرێن،  سەربەخۆتر  و  دەكرێن  كارا  و  دەخرێنەوە  رێك  پارێزگا  ئاستی  شارەوانيەكانی  رۆڵی  كە  كاتێ 

فەرمانگەيەك  بكرێتە  گەشتوگوزار  و  شارەوانی  وەزارەتی  ناو  شارەوانی  پێكهاتەی  دەكرێ  ئەوكات 

پالنی  و  ستراتيژ  تەنيا  لەوێدا  پێشنيازكراو.  ستراتيژی  ژێرخانی  گەشەپێدانی  وەزارەتی  سەر  بخرێتە  و 

ئەركی  و  جێبەجێكراوەكان  پڕۆژە  داتای  كۆكردنەوەی  لەگەڵ  بسپێردرێ،  پێ  سەرتاسەريی  لوتكەيی 

ئامانجەكانيان.  بە  پڕۆژەكان  گەياندنی  و  كاربەجێگەياندن  كارايی  لە  دڵنيابوون  و  پشكنين 
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داهاتی شارەوانی
بودجەی  بە  زياتر  پشتيان  ديكە،  خزمەتگوزاريەكانی  دامەزراوە  باقی  وەك  هەرێم  شارەوانیەكانی 

و  داهات  پەيداكردنی  لە  كارا  رۆڵێكی  خۆيان  ئەوەی  بەبێ  بەستبوو،  نەوتەوە  داهاتی  و  حكومەت 

خوالندنەوە و وەبەرهێنانيدا بينيبێ. بە پێچەوانەوه، زۆربەی پێكهاتەكانی شارەوانی و پارێزگاكان ببوونە 

بارگرانايی بەسەر دەوڵەتەوه. بۆنموونە، لە پێش قەيرانی دارايی، خەرجيەكانی شارەوانی هەولێر پێنج 

بووبێ،  بێپالنی  و  بێسەروبەری  كولتووری  بەهۆی  تەنيا  نەك  ئەوەش  داهاتەكەی.  لە  بوو  زياتر  جار 

پەيداكردنی  بۆ  نەبوون  هاندەر  كە  هەرێمن  ياساكانی  و  دارايی  رێنمايی  هۆی  بە  بەشێكي�سی  بەڵكو 

پارسەنگی داهات و خەرجیەكان  باج و رسوماتەكان،  لە  ئێستا بەهۆی گۆڕينی هەندێ  داهات. ديارە 

لە شارێكی وەك هەولێردا هاوسەنگ بوونە. رێنماييەكانی دارايی لە وەزارەتيشەوە گۆڕانكاريان بەسەردا 

كۆرنە  زەوی  فرۆشتنی  ی   %100 و  ئاو  ی   %40 و  رسومات  داهاتی  ی   %20 كە  جۆرێك  بە  هاتووە، 

و  رێكبخەنەوە  كارەكانيان  بتوانن  شارەوانيەكان  ئەگەر  خۆ  دەگەڕێتەوە.  شارەوانی  بۆ  نايابەكان  و 

نەزيفه هەناويەكانيشيان دابخەن و گەندەڵيی كۆنتڕۆڵ بكەن، ئەوا ئاستی داهاتيان بەزيادەوە بە�سی 

دەكات.  زێدەش  وەبەرهێنانی  و  خەرجيەكانيان 

گەشتوگوزار
كە  دەبرێت،  بەڕێوە  لەاليەن دەستەی گشتی گەشتوگوزارەوە  وەزارەت  ناو  پێكهاتەی گەشتوگوزاری 

خۆ�سی خاوەنی كەسايەتيەكی مەعنەوی و سەربەخۆی دارايی و كارگێريه. بێگومان ئابووری گەشتوگوزار 
سێكتەرێكی زيندوو و گرنگ و ستراتيژيە بۆ هەرێمی كوردستان و دەكرێ وەبەرهێنانی مەزنی تێدا بكرێ 

تا ببێتە سەرچاوەيەكی سەرەكی داهات.

ئەوەيە  بەدەست كۆمەڵێك كێشەوەدەناڵێنێ. گرنگترينيان  لە هەرێمدا  ديارە سێكتەری گەشتوگوزار 

لە  تێيدا  وەبەرهێنانيش  نيە،  ديار  پێوە  بەپيشەسازيكردنی  و  بەدامەزراوەييكردن  سيمای  هێشتا  كە 
ئاستی خوازراودا نەبووە. هەڵبەتە گوڕدان بە ئابووری گەشتوگوزار پەيوەستە بە كۆمەڵێك سێكتەری 

ديكەی تەواوكەر، لەوانە ژێرخانی رێگاوبان و هاتوچۆ و هوتێل و رێستورانت و ژينگە و بواری ديكە 

كە هێشتا لە شارۆچكەكاندا بە الوازی ماينەوە. زۆربەی شوێنەكانی گەشتوگوزار دەكەونە دەرەوەی 

كشتوكاڵی  بە  زۆربەيان  كە  هەيە  بەرفراوان  و  گونجاو  زەوی  تەرخانكردنی  بە  پێويستيان  و  شارەكان 

ديكەی  بەربەستێكی  نەبووە.  ئاسان  تێياندا  وەبەرهێنان  و  موڵكيەتيان  دياركردنی  و  دراون  لەقەڵەم 

بەشدارێتی  بە  رێگە  كە  كارپێكراوەكەی  ياسا  بە  پەيوەستە  گەشتوگوزاردا  سێكتەری  لە  وەبەرهێنان 
نێوان كەرتی گشتی و تايبەت نادات. ئەو ياسايە پێچەوانەی عورفی كۆنه، تەنانەت پێچەوانەی بڕياری 

)353( ی )مجلس قيادة الثورة(ی عێراقیه كه رێگەی بەو جۆرە بەشدارێتيە دابوو و مافی بەموڵككردن 

و قەرزپێدانی دابووە وەبەرهێنەر و بە هۆيەوە كاری گەورە لەو بوارە بەجێگەيەندرا. 
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سێكتەری گەشتوگوزار پێويستی بە ريفۆرم و كاراكردن هەيە لە رووی بەڕێوەبردن و رابەرايەتيكردن، وە 

پێويستی بە ئاوێتەكردن و هەماهەنگكردنی پێكهاتەكانی هەيە لەگەڵ دامودەزگاكانی ديكەی حكومەت 

لە ئاستی لوتكە و حكومەتی خۆجێيی. لە ئاستی خوارەوەدا، دەكرێ زۆربەی بواره خزمەتگوزاريەكانی 

و  هوتێل  وەك  گرنگەكانی  كۆڵەگە  بگەيەندرێن.  بەجێ  شارەوانيەكانەوە  اليەن  لە  گەشتوگوزار 

اليەن  لە  دەكرێ  و  تايبەتەوە  كەرتی  و  كار  بازاڕی  بە  پەيوەستن  گەشتياران  هاتوچۆی  و  چێشتخانە 

و  كارەبا  و  ئاوەڕۆ  و  ئاو  دابينكردنی  رێكبخرێنەوه.  ئاستی قەزايەكانەوە  بەڕێوەبەرايەتی شارەوانيەكانی 

خزمەتكردنی پارك و شوێنە گشتيەكانيش دەبێ بە تەواوی سەر بە شارەوانیەكان بن. هەرچی پاراستنی 

شوێنەوارەكان و گەشەپێدانی كەلەپورە، ئەوانەش دەكرێ لەگەڵ گەشتوگوزار بن و تەنيا پێويستيان 

بە هەماهەنگيكردنە لەگەڵ پێكهاتەكانی ديكەی پەيوەست بە ژێرخانی ستراتيژی و كاروباری مرۆڤايەتی. 

ئەوەی دەمێنێتەوە بريتيە لە داڕێژتنی سياسات و بەدواداچوون و دڵنيابوون لە كواڵيتی و بەبازاڕكردنی 
ئابووری  گەشەپێدانی  وەزارەتی  چوارچێوەی  لە  تايبەتمەند  فەرمانگەيەكی  لە  دەكرێ  كە  هەرێم، 

تايبەتمەندێتی  و  سەربەخۆيی  لە  جۆرێك  دەتوانێ  فەرمانگەكە  لەوێدا  بكرێ.  جێبەجێ  پێشنيازكراو 

بەبازاڕكردنی  و  پێكهاتەكانی ديكەی وەك وەبەرهێنان  تواناكانی  و  لە ئەزموون  بپارێزێ و سوود  خۆی 

ئەو سێكتەرە ببينی. 
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وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن

وەزارەتی گواستنەوە و گەياندن لە هەرێمدا بەپێی ياسای ژمارە )19(ی ساڵی 2011 ئامانجە ستراتيژيەكانی 

و   - ئاسنين  هێلی  و  رێگاوبان   - )زەوينی  گواستنەوە  خزمەتگوزاری  ئاستی  بەرزكردنەوەی  لە  بريتين 

ياساكە، ئەرك  بەپێی  بيندراو و بيستراو و خوێندراو(و كەشنا�سی.  ئاسمانی( و گەياندن )كەناڵەكانی 

پەرەپێدانی  و  وەگەڕخستن  و  لەوانە:دروستكردن  بوونه،  چاوەڕوانكراو  وەزارەتە  لەو  مەزن  رۆڵی  و 

نێوشارەكان،  ئاسنينی  هێلی  تۆڕەكانی  ناوشارەكان،  تراموای  تۆڕەكانی  مەدەنيەكان،  فرۆكەخانه 

تێرمينالەكان، پەيوەندیەكانی بەتەل و بێتەلە، وە تۆڕی پۆستە. هەڵبەتە لە مەودای سااڵنی رابوردوودا 

وەزارەت بەپێی توانا هەوڵی جيددی بۆ بەجێگەياندنی ئەرك و ئامانجەكانی داوە. بەاڵم شاراوە نيە كە 

ئەو وەزارەتە لە هيچ كام بواردا پێشكەوتنی مەزن و بەرچاوی بەخۆيەوە نەبينيوه، تەنيا لەو بوارانەدا 

تايبەت و گشتی دەرەوەی وەزارەت بە كارەكان هەڵساون.  نەبێت كە دامەزراوەكانی لە كەرتی 

بەشێكی هۆكارەكانی دواكەونی وەزارەت پەيوەستن بە سستەمی گەشەی ژێرخانی هەرێم و سێكتەرە 

بە  پەيوەستە  دەمێنێتەوە  ئەوەی  پێگەيشتن.  ئاستی  نەگەيشتوونەتە  هێشتا  كە  پەيوەنديدارەكان 

كێشەی دەسەاڵت و سەروەركردنی ياسا و بەدامەزراوەييكردنی وەزارەت. بەشەكەی ديكەی هۆكارەكان 

بۆ الوازيی رابەرايەتی و بەربەستەكانی پڕۆسەی بڕياردان دەگەڕێتەوه، بەجۆرێك كە وەزارەت نەيتوانيوە 

ئيدارەيی  دوو  سيستەمی  بكات،  جێبەجێ  كتومتی  بە  ياسايەكەی  بكات،  بەدامەزراوەيی  كارەكانی 

تێپەڕێنێ و رێگە لە قۆرخكاری بگرێ و دەزگاكان لە دەستێوەردانی دەرەكی بپارێزێ. لە دەرەنجامی ئەو 

الوازيانەدا چەندين گرێبەست و مۆڵەتی خزمەتگوزاری لە بوارەكانی وەك تۆڕی ئينتەرنێت، رێكالمی 

سەر تاكسيەكان و زۆرانی ديكەش بە شێوازی مۆنۆپۆڵی )قۆرخكاری( بە كەرتی تايبەت دراون. 

فڕۆكەخانەكان
لە  تەنيا  و  بن  گواستنەوە  وەزارەتی  سەر  فرۆكەخانەكان  پێويستە  رێكکەوتنەكان،  و  ياسا  بەپێی 

بن.  بەغدا  بە  سەر  فرۆكەكانيش  فڕينی  مۆڵەتی  بۆ  و  بن  ناوخۆ  وەزارەتی  بە  سەر  ئاسايشەوە  رووی 

فرۆكەخانەی سلێمانی ملكەچی ئەو رێكخستنەيه بەاڵم فرۆكەخانەی هەولێر هەماهەنگی زياتر لەگەل 
وەزارەتی ناوخۆ و سەرۆكايەتی ئەنجومەنی وەزيران دەكات و ملكەچی وەزارەت نيە. تەنانەت لە رووی 

چاودێريكردنی  لە  و  تايبەت  كەرتی  به  گرێبەستەكان  پێدانی  لە  رۆڵی  وەزارەت  خزمەتگوزاریشەوە، 

بەدامەزراوەييكردن  پڕۆسەی  لە  رێگەی  نارێكيە  جۆرە  ئەو  نەبووە.  كاربەجێگەياندنياندا  و  كواڵيتی 

گرتووە و پێويسته چارەسەر بكرێت. بژاردەی جياواز و مۆدێلی جياواز بۆ بەڕێوەبردنی فرۆكەخانەكان 

بۆ  بكرێن.  دامەزراوەيی  بە  مەرجێك  بە  بكرێن،  رەچاو  هەرێم  بۆ  دەكرێ  و  كراون  پەيڕەو  جيهاندا  لە 

نموونە، دەكرێ كۆی فرۆكەخانەكانی ئێستا و ئايندە بخرێنە ژێر چەتری دەستەيەكی نيمچە سەربەخۆ 
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لە ناو بە وەزارەت وەيان سەر بە ئەنجومەنی وەزيران و لەوێوە رێكبخرێنەوە. گرنگ ئەوەيە هەموويان 

ببن.  ملكەچی هەمان پۆڵە�سی و رابەرايەتی 

گواستنەوەی زەوينی
پێ  هەستی  شاردا  دەرەوەی  و  ناوشار  هاتوچۆی  بەگەڕخستنی  لە  رۆڵی  وەزارەت  زەوينيدا،  بواری  لە 

نەكراوە. لە ئێستادا تەنيا تاك�سی و كۆستەری ناوشار و دەرەوەی شارەكان رۆڵی كارا لە گواستنەوەدا 

كە  گشتی،  كەرتی  گواستنەوەی  و  پاس  سيستەمی  تايبەتن.  كەرتی  بە  سەر  هەمووشيان  و  دەبينن 

نەبوونه.  لە هەرێمدا دروست  ئێستا  تا  كارا بوون،  تەواوی عێراقدا  لە  لەمەودای چەرخی رابوردوودا 

بۆيەش كێشەی هاتوچۆ بۆ خەڵكانی هەرێم، بەتايبەتی فەرمانبەران و توێژی هەژاران، زۆر زەحمەت 
گفتوگۆی  ئيتاڵی  و  هۆڵەندی  كۆمپانيای  دوو  لەگەڵ  ناوشار  پا�سی  پڕۆژەی  ماوەيەك  پێش  بووەتەوە. 

لەسەر كراوە و لەاليەن يەكێك لەو كۆمپانيا بيانيانە نەخشە و رێچكەی پاسەكان دياريكراون بەاڵم لە 

بنەڕەتەوە جێبەجێ نەكراون. بەڵێ كێشە و بەربەستی لۆجيستی هەن، لەوانە رێكخستنەوەی شەقام و 
رێگاوبانەكان و دامەزراندنی تەرمينال بۆ پا�سی نێوان شاران. چارەسەركردنی هەندێك لەوانە ئاسان 

نەبوونه، لەگەڵ ئەمەش دەكرێ بەبێ چاوەڕێكردنی بارودۆخ و بەپێی توانا وەبەرهێنان لەو سێكتەرە 

رێگەی  لە  خەڵك  خۆشگوزەرانی  و  هەرێم  ئابووری  لەسەر  كاريگەريان  چونكە  ئەولەويەت  بكرێتە 

كەمكردنەوەی ترافيك و سەالمەتی رێگاوبان و پاككردنی ژينگە هەيە. لە وەزارەتدا پڕۆژەی تراموایش 

بۆ شارە گەورەكان ديزاين كراوە و پالنی سەرەتايی بۆ دروستكردنی هێلی ئاسين لە ئارادايه بەاڵم ئەوانە 

كاری ئاسان نين و پێويستيان بە وەبەرهێنانی زەبەالحە. 

گەياندن
لە بواری گەياندندا، وەزارەت رۆڵی لە رێكخستنی تۆڕی ئينتەرنێت هەيە، بەاڵم رۆڵی لە دامەزراندن و 
رێكخستنی كاری تەلەفۆنی مۆبايل الوەكيە و تەنيا دەتوانێ چاودێری بكات چونكە ئەوانە كاری سيادين 

بە گەشەپێدانی  ئەوتۆ  لە وەزارەتەوە، گرنگيەكی  دابنێ.  تەلەفۆنەكان  بۆ  دەتوانی كۆد  بەغدا  تەنيا  و 

لەگەڵ  تەلەفۆن  هێلی  كە  جيهانی  تێليكۆمی  سيستەمی  پێچەوانەی  به  نەدراوە،  زەوينی  تەلەفۆنی 

خزمەتگوزاری هێلی ئينتەرنێت ئاوێتە كراوە. تۆڕی ئينتەرنێتيش بە فايبەر ئۆپتيك لە رێگەی �سێ هێلی 

سەرەكیەوە لە واڵتانی دراو�سێ هاتوونەتە ژوورەوه: هێلی )نەورۆز( لە توركياوە و هێلەكانی )ئای كيو( و 

)سەرد( لە ئێرانەنەوە. بەپێی گرێبەستەكان، حكومەتی هەرێم شەراكەت و موڵكيەتی 28% تا 30% ی 

ئەو خزمەتگوزاريانەی هەيە، بەاڵم بڕياری سەرەكی هەر لەالی كەرتی تايبەتە. پێشتر ئەوانە مۆنۆپۆڵی 

بە  شاراندا  نێو  لە  دراوە  هەرسێكيان  بە  رێگە  دواييە  بەو  بەاڵم  پێدرابوو،  دابەشكردنيان  ناوچەی 

هاوتەريبی كار بكەن، ئەگەرچی لەناو شارەكاندا كێشەكە هێشتا بە تەواوی چارەسەر نەكراوە. ديارە 

ئێسا هێلی چوارەم )عێراق سێل( يش هاتووەتە نێو كێبڕكێيەكەوە.
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پۆستە 
بوارە هەرە گرنگ و هەرە كۆنەكانی سيستەمی خزمەتگوزاريی، كە  لە  سيستەمی پۆستە كە يەكێكە 

دەكرا لە هەرێمدا گەشەی بێ پايانی پێ بدرايە و دەزگاكە خۆی بە داهاتەكەی بژياندبايە، كەچی ئەو 

سيستەمە زۆر لە دواوەيە و بە الوازيی ماوەتەوە. لە ئاستی نێودەوڵەتيدا، كێشە لە ناردن و هاوردەكردن 

زۆرن، ئەگەرچی ناردن بۆ دەرەوەی واڵت كێشەكەی كەمترە بەهۆی ئەوەی كە وەزارەت گرێبەستی لەگەڵ 

هێلی ئاسمانی مەدەنی هەيە، بەاڵم بۆ هاتن لە دەرەوە بۆ ناوەوە مەسەلەيەكی سياديە و لە دەسەاڵتی 

و  بەرێوەبەرايەتی  ناوەكيشدا،  ئاستی  لە  دەبن.  پەيدا  لەوێ  بەربەستەكان  بەشێكی  بۆيە  بەغدايه، 

ئۆفي�سی پۆستە لە گەڕەكەكان هەن و سندوقی پۆستە و شوێنی ناردن چەقێندراون، بەاڵم پۆستە تەنيا 

بۆ سندوقەكان دەگەيەندرێ و ناگەيەندرێتە ناو مااڵن. بۆيەش ئاستی خزمەتگوزاريەكە لەو ئاستەدا 

وەبەرهێنانی  و  بكرێت  كارا  بوارە  ئەو  لەتوانادايە  كە  ديارە  دەستكەوتبێ.  هاواڵتيانی  متمانەی  كە  نيه 
زياتری لێ بكرێت، بەتايبەتی دوای تەواوبوونی بەكۆدكردنی )پۆستكۆدكردنی( گەڕەكەكان كە ماوەيەكە 

دەستی پێكردووە. 

كەشناسی 
پرينسيپی  ديارە  بە وەزارەتی گواستنەوەيە.  بەغدا، سەر  بە الساييكردنەوەی  فەرمانگەی كەشنا�سی، 

ئەو ئاوێتەكردنە پەيوەستە بە هەماهەنگیكردن لەگەل فرۆكەخانە و هۆيەكانی گواستنەوەی ديكە، 

لەگەڵ  چونكه  نيه  سروشتی  شوێنەكەی  وەزارەت  لە  و  نيە  ئاستە  بەو  پێداويستيە  ئەو  هەرێمدا  لە 

پێكهاتەكانی ديكەی گواستنەوە و گەياندندا ناگونجێ. بۆيەش ئەو فەرمانگەيە تا رادەيەكی زۆر دابڕاوە 

و باشتر وايە وەك بەرێوەبەرايەتيەك بخرێتە سەر دەستەی ژينگه )وەزارەتی ژينگە و سامانە سروشتی 

هەماهەنگيەكەی  ئاستی  و  بەرزبكرێتەوە  تواناكانی  ئەمەش  لەپاڵ  پێشنيازكراو(،  نيشتيمانيەكانی  و 

لەگەل فەرمانگەی گواستنەوە و فڕۆكەخانەكان و راگەياندنەكان بە بەرزی بهێلدرێتەوە. 

هەڵوەشاندنەوەی وەزارەت
بۆ داڕێژتنەوەی پەيكەر و كاراكردنی دامودەزگايەكانی ئەو وەزارەتە، پێويستە پێكهاتەكانی لە بنەڕەتەوە 

ناو وەزارەتی گەشەپێدانی  بگوازرێنەوە  و  بە�سی گواستنەوە بكرێته فەرمانگەيەك  لێك جيابكرێنەوە. 
)كە  رێگاوباندا  پێكهاتەی  لەگەڵ  فەرمانگەيە  ئەو  لەوێدا  دەشكرێ  پێشنيازكراو.  ستراتيژی  ژێرخانی 

ئەوەی  بۆ  ببەسترێنەوه  لێك  هەناودا  لە  نيشتەجێكردنە(  و  ئاوەدانكردنەوە  وەزارەتی  بە  سەر  ئێستا 

پڕۆژەكانيان هەماهەنگ و هاوتەريب بكرێن. لەو فەرمانگەيەدا چەند بەڕێوەبەرايەتيەك پێك بهێندرێنت 

كە تايبەتمەندبن بە بوارەكانی گواستنەوەی زەوينی و ئەگەر لە ئايندەدا ترام و هێلی ئاسنين كارا كران، 

بە  سەر  گەياندنی  پێكهاتەی  شێوە،  هەمان  بە  دامەزرێندرێ.  فەرمانگەيە  لەو  نوێ  بەڕێوەبەرايەتی 

وەزارەتيش بكرێتە فەرمانگەيەك كە زۆربەی كارە خزمەتگوزاريەكانی لەاليەن كەرتی تايبەتەوە بەڕێوە 
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ببينن.  لە كواليتی  و دڵنيابوون  تەنيا رۆڵە ستراتيژی و سياساتيەكان  ئاستی فەرمانگەشدا  لە  و  بچن 

ئەوكات، ئەركی فەرمانگەی گواستنەوە تەنيا دارێژتنی پۆڵە�سی و پالنی درێژخايەن و هاندانی پڕۆژەی 

هەڵسەنگاندن.  و  بەدواداچوون  كاری  و  جێبەجێكردن  چاودێری  لەگەڵ  بێ  ستراتيژی  وەبەرهێنانی 

بەڕێوەبەرايەتی  چەتری  ژێر  بخرێنە  پارێزگادانە،  ئاستی  لە  ئێستا  كە  خوارەوەش  بەرێوەبەرايەتيەكانی 

شارەوانيەكانی ئاستی قەزايەكان، وەك لە بەشەكانی ديكە ئاماژەيان پێ دراوە. 
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وەزارەتی ئاوەدانكردنەوە و نيشتەجێبوون

وەزارەتی ئاوەدانكردنەوه و نيشتەجێبوون ئاوێتەی چەند پێكهاتەيەكی لێكنەچووە كە بەپێی رێكکەوتنی 

ئەركی وەزارەت  2006 رێكخرايەوه.  )18(ی سالی  ياسای ژمارە  بەپێی  و  پێكهێنرا  نێو حيزبەكان  سيا�سی 

بريتيه لە پێشنيازكردنی پالنە گشتيەكان بۆ سياسەتی ئاوەدانكردنەوە و جێبەجێكردنيان لە بوارەكانی 

بەپێی  پێشتر،  بەاڵم  ئاسنين.  هێلی  و  فرگە  و  تونێل  و  پرد  و  رێگاوبان  و  نيشتەجێكردن  و  خانووبەرە 

يەكەمی چووبووە سەر  تەركيزی  ئەوكاتە، وەزارەت  پێويستی  بەهۆی  و  بارودۆخی هەرێمی كوردستان 

باڵەخانە و خانووبەرە و نيشتەجێكردن.  بواری دروستكردنی 

نيشتەجێبوون 
ديارە لە رابوردوودا كێشەی نيشتەجێبوون دەمێك بوو لە ئارادابوو، بەاڵم ئێستادا ژێرخان و سەرخانی 

بينيوه.  بەخۆوە  گوندەكاندا  و  شارۆچكە  و  شار  سەرتاپای  لە  بەرچاويان  پێشوەچوونێكی  هەرێم 

ئەگەرچی ئەو پێشوەچوونە بە قور�سی و نارێكی بەڕێوەچووه و بە زيانێكی دارايی زۆر لەسەر حكومەت و 

ماڵی گشتی كەوتووە، لەگەڵ ئەمەش دەكرێ بووترێت كە ئيتر ئەو بەشەی وەزارەت كارە لوتكەييەكانی 

بەجێگەياندووە و لەمەودوا تەنيا لە ئاستی پارێزگا و حكومەتی خۆجێيی لە رێگەی بەڕێوەبەرايەتيەكانی 

شارەوانیەوە و وەبەرهێنان جێبەجێ بكرێن. 

دابنێ.  هەرێم  سەرتاسەری  بۆ  پالن  و  رێنمايی  و  پۆڵە�سی  تەنيا  لوتكە  حكومەتی  لەمەودوا  پێويستە 

هاوكات، لە ئاستی حكومەتی خۆجێييشدا گۆڕانكاری ريشەيی بەسەر شێوازی ئەنجامدانی پڕۆژەكانی 

نيشتەجێكردن دابهێندرێت. بۆ نموونە پێش ئەنجامدانی هەر پڕۆژەيەك، دەكرێ پالنی جێبەجێكردن 

تەرخان  نيشتەجێبوون  بۆ  زەوی  كە  كاتەی  ئەو  دابڕێژرێن.  تۆكمەيی  به  شارەوانيەكانەوە  اليەن  لە 

دەكرێ، يەكەمجار ژێرخانی خزمەتگوزاريەكانی وەك رێگا و ئاو و كارەبا و ئينتەرنێتی بۆ دابين بكرێت. 

بدرێتەوە  دەكەن  دروستی  وەبەرهێنەران  كە  خانووەكانی  لە  بەشێك  خەرجيانەدا،  ئەو  بەرانبەر  لە 

ئەو  دەرامەت.  كەم  خەڵكی  بيفرۆشێتە  مانگانە  بچووكی  قيستێكی  وەيان  كرێ  بە  ئەويش  شارەوانی، 

داهاتە�سی كە دەستی دەكەوێ، دەكرێ بيخاتەوە سندوقی نيشتەجێكردن و دواتر بۆ وەبەرهێنانی زياتر 

دەبێ.  سوودمەند  اليەنێك  هەموو  بەوه  بەکاربهێندرێتەوە. 
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پڕۆژەی ستراتيژی بيناكاری 
باڵەخانە گەورە  بيناكاری وەيان  ئەنجامدانی پڕۆژەی ستراتيژی  لە  بريتی بووە  ئەركی دووەمی وەزارەت 

بەپێی  ئەنجام بدرێت، بەاڵم  پارێزگاكاندا  ئاستی  لە  تايبەتمەندەكان، كە ديسانەوە ئەوەشيان دەكرێ 

سياسەت و رێنمايی سەرتاسەريانەی حكومەت. بۆ نموونە، دەكرێ بيناكاری قوتابخانە و نەخۆشخانە 
و باڵەخانەی ديكەی تايبەت، بەپێی ديزاينی سەردەميانە و ئەولەويەتی قەزايەكان پالنیان بۆ دابندرێ 

حكومەتە  پەيوەنديدارەكانی  بەڕێوەبەرايەتيە  لەاليەن  وە  بدرێن.  ئەنجام  تايبەتەوە  كەرتی  لەاليەن  و 

و  چاككردن  لەوێش  هەر  و  بكرێ  جێبەجێكردن  بەدواداچوونی  و  سەرپەرشتی  خۆجێييەكانەوە 

بكرێ.  بۆ  بەردەواميان  گونجاندنی 

رێگاوبانی نێوان شارەكان
بەدواداچوونيان  و  كواڵيتی  لە  دڵنيابوون  بەرپرسيارێتی  و  شارەكان  نێوان  رێگاوبانی  دروستكردنی 

شۆڕكراونەتەوه.  پارێزگا  ئاستی  بۆ  بەرپرسيارێتيەكان  زۆربەی  لەوەشياندا  وەزارەتدانه.  ئەستۆی  لە 

و  ماستەرپالن  بەپێی  وە  سنوورەكەی،  رێگاوبانەكانی  درووستكردنی  لە  بەرپرسيارە  پارێزگايەك  هەر 

نێوان  لە  تێكەاڵوی  لەوشدا  بەاڵم  وەزارەت.  سەرتاسەريی  پالنی  و  رێنمايی  و  ستاندارد  و  ئەولەويات 

دەسەاڵت و بڕيارەكانی پارێزگا و وەزارەت بەدی دەكرێ، لە زۆر بواردا وەزير دەسەاڵتی بڕياردانی لەسەر 

جێبەجێكردن هەيە و دەتوانێ ئەو دەسەاڵتانەش دابەزێنێ وەيان بەرزیان بكاتەوە. له ئاستی پارێزگاش، 
هۆكاری  و  دەرەكی  كاريگەری  ژێر  لە  رێنماييەكان  و  ماستەرپالن  دەرەوەی  لە  رێگەوبانەكان  لە  زۆر 

ناياساييەوە ئەنجام دەدرێن. بۆيە ئەو پڕۆسەيە لە هەردوو الوە پێويستی بە رێكخستنەوە و داڕێژتنەوە 

هەيە. 

هەڵوەشاندنەوەی وەزارەت
پێويستە  بخشێندرێتەوە.  نيشتەجێبووندا  و  ئاوەدانكردنەوە  وەزارەتی  بە  جيددی  چاوێكی  پێويستە 

سەرجەم كاروباری جێبەجێكردن، لە بواری دروستكردنی باڵەخانە و نيشتەجێكردن و دروستكردنی 
رێگاوبان، بۆ ئاستی پارێزگاكان بە يەكجارەكی دابەزێندرێن. دەكرێ ئەو پێكهاتانەی دەمێنێتەوە لەژێر 

پێشنيازكراودا  ستراتيژی  ژێرخانی  گەشەپێدانی  وەزارەتی  چوارچێوەی  لە  لوتكەيی  فەرمانگەی  يەك 

و  رێگاوبان  و  ئاوەدانكردنەوە  بۆ  تايبەتمەند  بەڕێوەبەرايەتی  �سێ  لەوێدا،  بكرێتەوە.  جێگەی 

لەگەڵ  فرگەكانەوە(  و  ئاسنين  هێلی  )بە  رێگاوبان  كاروباری  دەكرێ  دابمەزرێنددرێ.  نيشتەجێبوون 

ژێر  لە  و  ببەسترێنەوە  لێك  هەناودا  لە  گەياندن  و  گواستنەوە  وەزارەتی  لە  هاوشێوەكانيان  پێكهاتە 

داتا  ئەركی كۆكردنەوەی  لەو فەرمانگەيەدا  بكرێن.  رابەرايەتی  و فەرمانگەدا  چەتری هەمان وەزارەت 

و داڕێژتنی ستراتيژ و پالنی سەرتاسەريی و رێنماييی لوتكەيی بۆ پڕۆسەكانی ئاوەدانكردنەوە و رێگاوبان 

بەيەكتر  تێكەڵ  رێكخەر  و  جێبەجێكار  رۆڵی  حكومەت  كابينەی  چيتر  واتە  دابنرێ.  نيشتەجێكردن  و 
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نەكات و تەنيا رۆڵی رێكخەر و سەرپەرشتيار و پشكنين ببينێ تا دڵنياببێ لە كواڵيتی جێبەجێكردن، وه 

لە رێگەی تاقيگەكانيشەوە لە كواڵيتی رێگاوبانەكان دڵنيا بێ. ئەو تاقيگانە لە پارێزگاكاندا جێگيربوونە، 

لەگەڵ ئەمەش پێويسته ئەوانيش لە بواری كارگێڕيەوە بخرێنە سەر پارێزگاكان و لە بواری پيشەييەوە 

بكرێن. رێنمايی  سەربەخۆ  كۆنتڕۆڵی جۆريی وەك اليەنێكی  و  پێوانەسازيی  لە اليەن دەستەی گشتی 
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وەزارەتی رۆشنبيری و الوان

ئاوێتەی دوو وەزارەتی پێشترە كە لە ساڵی  وەزارەتی رۆشنبيری و الوان خاوەنی پەيكەرێكی گەورەيە و 

رۆشنبيری(  بۆ   14 ژمارە  و  الوان  و  وەرزش  وەزارەتی  بۆ   8 )ژمارە  جياواز  ياسای  دوو  بەپێی   2007
لێكدرانەوە.  وەزارەت  هەردوو  شەشەمدا  كابينەی  سەردەمی  لە  دواتر  رێكخرانەوە، 

رۆشنبيری 
رۆڵی پێكهاتەی رۆشنبيری بريتيە لە پارێزگاريیكردن و پەرەپێدانی رەسەنايەتی رۆشنبيری كوردستانيی بە 

گيانی بەيەكەوەژيانی نێوان پێكهاتەكانی گەلی كوردستان و بەستنەوەی بە گەالنی دەوروبەر و جيهان. 

هاوكات، رۆڵی پشتگيريكردنی بزووتنەوەی دانان و وەرگێڕان و باڵوكردنەوەی لەخۆ گرتووە كە لە رێگەی 

هاندانی بەهرەی ئەدەبی و هونەری زانستی داهێنەر و لە رێگەی و پشتگيريكردنی نوسەر و ئەديب و 

شاعير و هونەرمەند و رۆژنامەنووسان و رێكخراوە پيشەييەكانيانەوە. بەو پێيە، ئەركی دامەزراندنی 

كتێبخانه و مۆزەخانەی تايبەت و دەرچواندنی رۆژنامە و گۆڤاری حكومی و دامەزراندنی ئێستگەكانی 
راديۆ و تەلەفزيۆن و ئينتەرنێت و ئاژان�سی نوچەی هەرێم و مۆڵەتدان بە هۆيەكانی راگەياندن. هاوكات 

رۆڵی بۆ باڵوكردنەوەی هۆشياری رۆشنبيری بۆ سنووردانان لە بەكارهێنانی توندوتيژی لە كۆمەڵگادا. 

كاری  بۆ  گشتی  بەڕێوەبەرايەتی  وەزارەتكۆمەڵێك  رۆشنبيريانە،  ئامانجە  و  ئەرك  ئەو  ئەنجامدانی  بۆ 

نموونە  بۆ  نەبينيوە.  ئەو رۆاڵنەيان  پێست  بە  پڕ  بووە كە هێشتا  تێدا دروست  تايبەت  زۆر  هونەری 

زمانەكانی  هونەری  و  رۆشنبيری  و  راگەياندن  گشتيەكان،  كێبخانە  سينەما،  گشتی  بەڕێوەبەرايەتی 

وەك سريانی و توركومانی. رۆڵی وەزارەت له بوژانەوە و كواڵيتی بەرهەمەكانيان، سەرباری هيممەت و 

خەرجی زۆر لەو بوارانەدا، لە ئاستی هەاڵوسانی پەيكەر و ژمارەی كارمەندانیدا نەبووه. تەنانەت ئەو 

فێستيڤاڵە نێودەوڵەتيانەی لە هەر �سێ پارێزگادا ئەنجام دەدرێن بە دەستپێشخەری و بەشە تەمويلی 

تايبەتن و وەزارەت تەنيا رۆڵی بەشداری الوەكیان تێدا دەبينێ.  ئاستی پارێزگاكان و كەرتی 

الوان
زۆر  رادەيەكی  تا  كە  دياريكراوە  بۆ  ئامانجی  و  ئەرك  كۆمەڵێك  وەزارەت  بە  سەر  الوانی  پێكهاتەی 

لە  مرۆڤ  بنيادنانی  بۆ  چاالكيەكانی  و  وەرز�سی  بزووتنەوەی  هاندانی  لەوانە:  رۆشنبيريە.  هاوشێوەی 

ئەندامێكی باش  ببێته  تاكو  پيشەيی و سايكۆلۆژی و پەرەوەردەيی و كۆمەاڵيەتی،  رووی جەستەيی و 

ئۆلۆمپی  ئەنجومەنەكانی  و  هاوتاكان  فيداراڵيە  دامەزراوە  لەگەڵ  هامەهەنگيكردن  كۆمەڵگادا؛  لە 

لە  كاركردن  و  وەرزش  كەرتەكانی  سەرجەم  هاندانی  بۆ  پڕۆگرام  و  بەرنامە  دانانی  بەغدا؛  و  هەرێم 

رێكخراوە  پشتگيریكردنی  باڵەخانەكان؛  و  هۆڵ  و  ياريگا  وەك  پێويستيەكانی  فەراهەمكردنی  پێناوی 
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رەخساندنی  وه  هاندانيان،  و  پاڵەوانەكان  و  بەهرەدار  وەرزشوانە  چاودێريكردنی  و  وەرزشيەكان 

چاودێری تەندروستی وەرزشوانان و سەرپەرشتيكردنی يانە و قوتابخانەی وەرز�سی و الوان و پەيمانگا 

ئاراستەكردنيان. و  ئەهليەكان 

ديارە كە لە دروستكردنی ژێرخان و گرنگی پێدانی وەرزش لە هەرێمدا كاری بەرچاو ئەنجام دراون، بەاڵم 

لە ئاستی كاراييدا، بەپێی قەوارەی خەرجی وەزارەت و موڵكەكانی، لەو ئاستەدا نەبووە. بەشێوەيەكی 
پێوەری  بە  رەنگە  ئەوانيش  بەاڵم  بووە،  چاالك  دياريكراودا  بوارێكی  چەند  لە  تەنيا  وەزارەت  گشتی 

خۆماڵی تا رادەيەك جێگەی رەزامەندی بووبن ئەگينا كواڵيتيەكەيان لە ئاستی خوازراودا نەبوونه. 

ئەو وەزارەتە بەڵگەيەكی ديكەيە كە حكومەت ناتوانێ ببێتە اليەنی جێبەجێكار و سەرپەرشتيار و يان بە 
نەهجێكی مەركەزيانەی رۆژهەاڵتيانەدا وەرزش بە مانا بەرفراوانەكەيەوە ببووژێنێتەوە. هەندێ بواری 

وەرزش هەن، وەك تۆپی پێ، كە زۆر باون و يانە ئەهليەكان هەر خۆيان توانيويانە لە رێگەی كەرتی 

ببەن. دەكرێ لەو  تايبەت و بەشداری هاندەر و سپۆنسەرانەوە كارەكانيان بە سەركەوتوويی بەڕێوە 

حاڵەتانەدا، حكومەت تەركيز بخاتە سەر اليەنی ستراتيژی وپالنی درێژخايەن بۆ هاندانی كەرتی گشتی 

و تايبەت لە بواری وەرزشيەوە. هەندێ وەرز�سی ديكه هەن، بۆ نموونە ياريە ئۆڵەمپيەكان، كە بازاڕيان 

لەو حاڵەتانەدا،  دەبێ.  و هاندان  دارايی  پاڵپشتی  بە  پێويستيان  و هەميشە  تايبەتدا الوازە  لە كەرتی 

حكومەت دەتوانی بودجە لە سەر بنەمای كێبڕكێی كواڵيتی بۆ يانە و قوتابخانەكان تەرخان بكات بەبێ 

ئەوەی خۆی جێبەجێكار بێ. تەنانەت، پێويست ناكات وەزارەت قوتابخانەی وەرز�سی و پەيمانگای ديكەی 

پەيوەنديدار بەڕێوە ببات، بەڵكو دەتوانێ ئەوانە رادەستی حكومەتی خۆجێيی بكات لە رێگەی وەزارەتی 

پێشنيازكراويشەوە  مرۆڤايەتيەكان(ی  )كاروبارە  وەزارەتی  وەيان  پێشنيازكرا  خوێندن(ی  و  )پەروەردە 

ببينن.  بەسەريانەوە  رێنمايی  دەركردنی  و  بەدواداچوون  و  چاودێری  و  پشكنين  رۆڵی  حكومەت 

بەو پێيە دەكرێ سەرجەم ئەرك و بەرپرسيارێتيەكانی وەزارەتی رۆشنبيری و الوان لە ئاستی حكومەتی 

خۆجێييدا بەڕێوە ببرێن. لە ئاستی لوتكەشدا لە رێگەی تاكە بەڕێوەبەرايەتيەك وەيان فەرمانگەيەكەوە، 

لە چوارچێوەی وەزارەتی كاروباری مرۆڤايەتی پێشنازكراوەوە، ستراتيژی گشتگير و پالن و تەرخانكردنی 

بودجە و و كاری بەدواداچوون و دڵنيابوون لە كواڵيتیان بۆ دابڕێژرێتەوە. حكومەت دەتوانێ له رێگەی 

هەڵسەنگاندنی سااڵنە و رێزبەنديكردن و دروستكردنی كێبڕكێ كەشێكی دروست بۆ كێبڕكێی كواڵيتی 
دابهێنێ. بێگومان تايبەتمەندێتی كۆمەڵگاكانی شار و شارۆچكەكانی هەرێم بايی ئەوەندە لێك جياوازن 

كە لە ئاستی لۆكاڵيدا دەتوانن لە وەزارەت زۆر باشتر خزمەت بە كولتوور و گەشەپێدانی رۆشنبيری و 

وەرز�سی خۆيان بكەن. 



53

بەشی نۆيەم: هەڵسەنگاندنی پەيكەر و كارايی وەزارەت و دەستە و فەرمانگەكان

وەزارەتی ئەوقاف و كاروباری ئاينی

2007 رێكخراوەتەوە و كۆمەڵێك  )11(ی ساڵی  ئاينی بەپێی ياسای ژمارە  وەزارەتی ئەوقاف و كاروباری 

لەوانە:  گرتووە،  لەخۆ  ئامانجی 

شكۆمەندەكانی 	  پرينسيپە  و  رۆشنبيری  باڵوكردنەوەی  و  ئيسالمی  هۆشياری  گەشەپێدانی 

ئيسالم.

گرنگيدان به ئاينەكانی ديكە و كەلەپوورەكانيان. 	 

ناساندنی گەلی كورد و دەوڵەمەند كردنی كەلەپوورە رۆشنبيری و شارستانيەكەی هەرێم. 	 

رێكخستنی كاروباری حەج و عومرە، چاودێریكردنی كاروباری شوێنە پيرۆزەكان، رێكخستنی 	 

وەقفەكان و سوود وەرگرتن لە وەبەرهێنانيان. 

ديالۆگ 	  رۆشنبيری  چەسپاندنی  ۆ  كۆنگرە  بەستنی  لە  خزمەتگوزاری  هۆيەكانی  ئامادەكردنی 

پێكەوەژيانی  و  لێبوردن  لە باڵوكردنەوەی گيانی  ئاشتيانە و جەختكردنەوە  بەيەكەوژيانی  و 

جياوازەكان.  ئاينزا 

لە 	  ئاينی  پياوانی  و  وتاربێژ  و  پێشنوێژ  توانای  بەرزكردنەوەی  بۆ  پێويست  خولی  كردنەوەی 

هەرێم  لە  ئيسالميەكان  كۆليژە  و  پەيمانگا  و  ئامادەيی  دەرچووانی  جێكردنەوەی  و  هەرێمدا 

ئەوقاف.  وەزارەتی  فەرمانگەكانی  لەناو 

نەتەوەيی  و  مەزهەبی  و  ئاينی  توندئاژۆيی  رەوتە  نێوان  لە  زۆر  ملمالنێيەكی  كە  ئێستادا،  لەسەردەمی 

نەبووە  بێبەری  لەوەدا  كوردستانيش  هەرێمی  هەڵداوە،  سەريان  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  ناوچەی  لە 

مزگەوتەكانيش  رادەی  هەتا  پێكهاتەكانی  و  ئەوقاف  وەزارەتی  ناو  بۆ  نەرێنيەكانیان  كاريگەريه  و 

شۆربوونەوە. بۆيە دامەزراوەكانی سەر بەو وەزارەتە هەميشە دەتوانن رۆڵكی مەزن لە ئاسوودەكردنی 

هەرێم و هاندانی سينگفراوانی و ژيانی پێكەوەيی ببينن. ديارە كە بەپێی مێژووی حوكمڕانی ناوچەكە، 

پۆڵەسيەكانی ئەو وەزارەتە هەميشە لە روانگەی ئاين و مەزهەبی زۆرينە )موسڵمانی سوننە مەزهەب( 

داڕێژراون و كولتوورەكەیلە پڕۆسەی بڕياردان بەسەر ئاين و مەزهەبەكانی ديكەدا زاڵ بووە، كێشەی 

فراوانەكان  بنكە  حكومەتە  ناو  ئيسالميەكانی  لەگەڵ  بااڵدەسەتەكان  عيلمانيە  حيزبە  نێوان  سيا�سی 

كێشانەش  ئەو  هۆكاری  وتاربێژان.  و  پێشنوێژ  دامەزراندنی  لەكاتی  بەتايبەتی  دەكرێ،  بەدی  بەزەقی 

دەگەڕێنەوە بۆ ئەوەی كە پڕۆسەی بڕياردان و دامەزراندن و ئاراستەكردنی وەزارەت بەپێی پريسنسيپی 

دەگۆڕێ.  وەزيرەكان  لوتكەيی  سياساتی  بەپێی  و  نەكراوە  بەدامەزراوەيی  حوكمڕانی  كارگێڕی 
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پەيكەری كارگێڕيی و ئاستی كارايی
تێدا  پەيكەر و كارايی زۆری  بە هاوشێوەی وەزارەتەكانی ديكەی حكومەت كێشەع   وەزارەتی ئەوقاف 

لەوانە: بووە.  كەڵەكە 

بە كۆمەڵێك فەرمانگەی ئاڵۆز و زياتر لە 17000 مووچەخۆر هەاڵوساوە. 	 

نەهجی مەركەزيانەی وەزارەتيش بە ئاستێكە كە گواستنەوەی فەرمانبەران وەيان رۆتينی حەج 	 

ناو وەزارەت  بۆ  لە گوند و شارۆچكەكانی سەرتاپای هەرێمەوە  و عومرە و رێچكەكانی ديكە 

دەهێنێتەوه. بۆيەش رۆتينی كاربەجێگەياندنی وەزارەت هەميشە مايەی ناڕەزايی خەڵكە. 

رۆڵەكانيان 	  و  بچووكن  زۆر  هەندێكيان  جاوازن،  قەوارە  بە  وەزارەت  فەرمانگەكانی 

و  فەرمانبەر(   150 )نزيكەی  ئێزديەكان  بە  تايبەت  فەرمانگەكانی  وەك  سنووردارە،  زۆر 

فەرمانبەر(.   300( كريستيانەكان 

فەرمانگەی حەج و عومرە كارەكانی وەرزيە و ساڵی تەنيا �سێ مانگ سەرقاڵن، كەچی كۆمەڵێك 	 

و  هەڵەبجە  و  دهۆك  و  سلێمانی  و  هەولێر  شارەكانی  لە  تێدايە.  هەميشەيی  بەڕێوەبەرايەتی 

گەرميان فەرمانگە هەن و لەنێوياندا 23 بەڕێوەبەرايەتی قەوارە جياواز هەن. 

جۆراوجۆری  كاری  بۆ  جياواز  مووچەخۆری  و  فەرمانبەر  لە  لەشكرێك  شارۆچكەكاندا  و  لەشار 

وەيان  پاسەوان  بانگدەر،  لەوانە مەال، قورئانخوێن، خزمەتگوزار،  دامەزرێندراون.  مزگەوتەوتەكان 

بەكارهێنەری مۆليدەی كارەبا. هەندێ مزگەوت هەن كە دوو يان �سێ مەال كاری تێدا دەكەن و لەنێو 

خۆياندا كاری پێشنوێژی و وتارخوێندنيان دابەش كردووە. وەيان چەندين فەرمانبەر بۆ يەك جۆرە كار 

ناكات.  دامەزرێندراون كە ئەركی هيچكاميان بە�سی كاری فولتايم 

رێكخستنەوەی پەيكەر
وەزارەتی ئەوقاف وەك هەر وەزارەتێكی ديكەی مرۆڤايەتی، دەكرێ لە چەند تەوەرەوە رێك بخرێتەوه و 

قەوارە و بيرۆكراسيەتی مەركەز بايی ئەوەندە كەم بكرێتەوە كە لە رێگەی فەرمانگەيەكی ناو وەزارەتی 

بەڕێوەبەرايەتيەكەوە  چەند  و  ئاينی(  كاروباری  )فەرمانگەی  پێشنيازكراو  مرۆڤايەتيەكانی  كاروبارە 

بەڕێوە بچێ، بەجۆرێك كە رۆڵی حكومەت ببێتە كاری ستراتيژی و بەدواداچوون و تەرخانكردنی بودجه 

و پشكنين و دڵنيابوون لە جێبەجێكردن. دەسەاڵتەكانی جێبەجێكردنيش بە هەميشەيی بۆ حكومەتە 
ئاينيەوە دەكرێ  كاروباری  بە  نين  پەيوەستن  راستەوخۆ  بوارانەی كە  ئەو  دابەزێندرێن.  خۆجێييەكان 

بە شێوازی ديكە بەڕێوەببرێن. بۆ نموونە كاروباری وەقف و زەويەكانی سەر بەو وەزارەت كە كێشەی 

ئيدارەكردنيان هەيە دەكرێ بەهەمان رێنمايی ئێستايانەوە وەيان بەياسايەكی نوێوە بخرێنە سەر ئەو 

دەستەی زەويەكان لە چوارچێوەی وەزارەتی ژينگە و سامانە سروشتی و نيشتيمانيەكانی پێشنيازكراودا. 
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پێويستە لە هەر قەزايەكدا بەپێی تايبەتمەندی ئاينی پێكهاتە كۆمەاڵيەتيەكانيان رێگە بدرێ پالنی لۆكاڵی 

هەر  لە  دەكرێ  داڕێژن.  پێكەوەيی  گيانی  هاندانی  و  ئاينەكانيان  پەرەپێدانی  و  پەيڕەوكردن  بۆ  خۆيان 

قەزايەكدا )ئەنجومەنی ئاينی( دروست بكرێ كە هاوكاری ئەنجومەنی قەزا و قايمقام و بەڕێوەبەرايەتی 

بەڕێوەبەرايەتی  پێويستە  ئاينيەكان.  كاروبارە  سەرپەرشتیكردنی  بۆ  بكات  قەزا  ئاستی  پەيوەنديداری 

بەبێ  ئاينی،  پياوانی  و  وتاربێژ  و  پێشنوێژ  دامەزراندنی  لە  بێ  سەرەكی  بەرپر�سی  مرۆڤايەتی  كاروباری 

گەڕانەوە بۆ وەزارەت بەاڵم بەپێی رێنمايی وەزارەت و پەسندكردنی ئەنجومەنی قەزا، وه بەپێی ميالكی 

جێگير و لەسەر بنەمای بەهرە و لێهاتوويی و كێبڕكێی كراوە. 

بكرێ  سەير  خەڵك  و  حكومەت  نێوان  هاوبە�سی  دامەزراوەيەكی  وەك  مزگەوتێك  هەموو  دەكرێ 

نموونە  بۆ  بخرێتەوە.  رێك  حكومەت  رێنمايی  بە  وە  گەڕەك،  نوێژكەرەكەی  خەڵكه  لەنێو  كارەكانی  و 

ئەنجومەنێكی بچووكی خۆبەخش لە خەڵكی گەڕەك دەستنيشان بكرێ و ئەندامەكانی لە الی حكومەتی 
خۆجێييدا )بەڕێوەبەرايەتی پەيوەنديدار بە كاروباره مرۆڤايەتیەكان( بە فەرمی ناونووس بكرێن. دەكرێ 

هەر ئەنجومەنەیوەك خاوەنی مزگەوتەكە وابن و سەرپەرشتی هەموو كارەكانی بكەن و بەرامبەر ياسا 

الدانی  داواكردنی  بگرە  و  رەخنەگرتن  توانای  هاوكات  بن.  بەرپرسيار  خزمەتگوزاريەكان  كواڵيتی  لە 

وە  هەبێ.  مرۆڤايەتيەكان  كاروبارە  بەرێوەبەرايەتی  و  قەزا  ئەنجومەنی  لە  فەرمانبەرانيشيان  و  مەال 

كاتی  لە  بكرێتەوە.  يەكاليی  وەزارەت  بۆ  گەڕانەوە  بەبێ  بەرێوەبەرايەتيەكەوە  الی  هەر  بڕيارەكانيش 

به  بەڕێوەبەرايەتيەكە  و  ئەنجومەنەكە  رای  پێويستە  گەڕەك  مزگەوتی  بۆ  مەاليەكيش  گواستنەوەی 

وەربگيردرێت.  يەكسانی 

بۆ كەمكردنەوەی ئاستی هەاڵوسان و كەمكارايی فەرمانبەرانی مزگەوتەكان، پێويستە هەر مزگەوتێك 

يەك مەالی تێدا بێ كە پێشنوێژ و وتارخوێنيش بێ و بەپێی پێويست ميالكی فەرمانبەر و خزمەتگوزارانی 

بدرێت  پێ  كاريان  كاربەجێگەياندن  پێوەری  پێی  بە  و  كاربكەن  گرێبەست  پێی  بە  ئەوانەش  دابنرێ.  بۆ 

وەيان لە كارەكانيان بەردەوام بن. هاوكات پێويستە لە وەزارەتەوە رێبەرێكی تايبەت بەكاری مزگەوتەكان 

دابنرێ و تێيدا پێناسەی مەال و پێشنوێژ و وتارخوێن و خزمەتگوزار و قورئانخوێن بكرێت و سيسەمی 

دڵنيايی جۆری لەسەر مزگەوتەكان بە كۆمەڵێك پێوەرەوه جێبەجێ بكرێ، لەوانه دەوامی كاربەدەستان 

و پاكوخاوێنی خزمەتگوزاريەكانی ديكە. 

دامەزراندنی مەاليەكان
له ئێستادا ژمارەی مزگەوتەكانی هەرێمی كوردستاندا خۆی لە پێنج هەزار دەدات و لە هيچ كاتێكدا 

بايی ئەو ژمارەيە مەالی دامەزرێندراو پەيدا نەبوونە. بە كۆی گشتی مەاليە دامەزرێندراوەكان نزيكەی 

ئەزموون هەيە. مەال هەيە  و  زانست  و  توانا  و  ئەرك  لە  نێويشياندا جياوازی  لە  دەبن.  2900 كەس 

ئاينی  خوێندنی  بڕوانامەی  خاوەن  هەيانە  دەخوێنێتەوە.  وتاريش  هەيانە  و  دەكات  پێشنوێژی  تەنيا 
تايبەتمەنده ولەاليەن وەزارەتی ئەوقافەوە وەك مووچەخۆر دامەزرێندراوە. ئەوانە دەرچووی كۆليژی 
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12 ساڵ  بۆ ماوەی  پەيمانگای زانستە ئيسالميەكانن، وەيان دەرچووی حوجرەكانن كه  يان  شەريعە 

لە  دامەزراندنيان  پێش  دواتريش  و  وەرگرتووە  ئاينیان  زانستی  ئيجازەی  و  خوێندوويانە  مزگەوت  لە 

بەرابەر  بەبێ  و  خۆبەخشن  كە  هەن  ديكە  مەالی  دەرچوونە.  )ئەوقاف(  وەزاريی  تاقیكردنەوەی 

بەاڵم  هەبێ،  تايبەتمەنديان  بڕوانامەی  ئەوانە  نيە  مەرج  دەخوێنێتەوه.  وتاريش  و  دەكەن  پێشنوێژی 

پێويستە تاقيكردنەوەيەكی زارەكی و رۆتينی تێپەرێنن پێش ئەوەی لە وەزارەتی ئەوقافەوە مۆڵەتیان پێ 

بدرێت. زۆرينەی ئەو مەال خۆبەخشانە لە دامەزراوەكانی پەروەردە و خوێندنی بااڵ كاردەكەن. مەالی 

كارەكانيان.  سەر  گەڕێندراونەتە  گرێبەست  بە  كە  هەن  خانەنشينن 

بێگومان مەالكان به رابەر و رێنيشاندەری ئاينی كۆمەڵگا دەژمێردرێن و وايان لێ چاوەڕوان دەكرێ كە 

پێشەنگ بن و نموونەی زانای خوێندەوار و رۆشنبير و بيرمەند و دونياديدە بن. نەك تەنيا لە رۆتينی 

وتارخوێنی و شيكردنەوەی زمانەوانی ئايەت و فەرموودەكان پسپۆڕ بن، بەڵكو لە بواری زانستی ئاين 

و كۆمەڵگا و سايكۆلۆژيەتی تاكەكەسيشدا شارەزا بن. بەاڵم شاراوە نيە كە جياوازی زۆر لە نێوانياندا 

رۆژانەی  ژياری  لە  توانا  بەرزكردنەوەی  و  زانياری  كردنەوەی  نوێ  فشاری  چونكە  ئەويش  هەيە، 

مەالكاندا نەبووە، كه ئەوەش ئەركی وەزارەتە. پێويستە لە وەزارەتەوە رێبەر و رێنمايی و راهێنانی تايبەت 

بۆ بەرزكردنەوەی توانا و زانستی مەاليەكان دابهێنرێ.

 پێويستە حكومەت رێنمايی نوێ بۆ دروستكردنی مزگەوت دەربكات بۆ ئەوەی ئەو خەڵكە دەوڵەمەند 

ناو  توانا مرۆييەكانی  بە  زياتر  بەدوای دروستكردنی مزگەوتەوەن گرنگی  و خەمخۆرەی كە هەميشە 

مزگەوتەكان بدەن. بۆ مەبەستی وتارخوێندن و رابەرايەتیكردنی مزگەوتەكانيش دەكرێ مزگەوتەكان 

پۆلێن بكرێن. لە مزگەوتە گەوره قەرەباڵخەكانی ناو شارەكان، تەنيا مەالی خاوەن ئەزموون و خاوەن 

شارۆچكەكانەوە  و  گوند  لە  دەرچووەكانيش  تازە  مەال  و  بخوێننەوە،  تێدا  وتاريان  بەرز  بڕوانامەی 

ئەزموون بكەن.  پەيداكردنی  بە  دەست 

رێكخراوە  و  زانكۆكان  و  مزگەوت  رۆڵی  ئاينی  توێژينەوەی  تەمويلی  رێگەی  لە  دەتوانی  حكومەت 

ئاينيەكانی وەك يەكێتی زانايان كارا بكەن لەوەی كە پەروەردەی مەالكان باشتر بكەن و توانا زانستی و 
رابەرايەتيەكانيان بەرزتر بكەنەوە. رێكخراوی يەكێتی زانايان رێنماييی بە حكومەت و پەرلەمان دەدات 

بۆ هەر پرسێك يان ياسايەكی رەهەندی ئاينی هەبێ؛ سەرپەرشتی كاروباری فەتوا لە كوردستان دەكات 

و )موقايەسە(ی پرسەكانی پەيوەست بە حەالل و حەرام دەكەن و لە هەمان كاتدا پەيوەندی ئاينی 

لەگەڵ جيهانی ئيسالمی دەكەن. ئەو رێكخراوە دەتوانێ دەرفەت بۆ ئاشناكردنی مەالكان لەگەڵ جيهانی 

برەخسێنێ. دەرەكی 
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حەج و عومرە 
فەرمانگەی حەج و عومرە رۆڵی سەرپەرشتیكەر و جێبەجێكار دەبينێ. سااڵنە بەالنی كەمەوە دوو جار 

كۆمەڵێ فەرمانبەر لەسەر حيسابی حكومەت دەچنە مەككە، جارێكيان بۆ ئامادەكاری و دابينكردنی 

ئەوەش  حەجكەرەكان.  لەگەڵ  دووەميش  جاری  حەجكردن،  لۆجيستی  كاری  و  حەوانەوە  شوێنی 

كۆمەڵێك بەرژەوەندی تايبەت و ئيمتيازاتی بۆ بەرپرسان دروستكردووە كە بە گران لەسەر حكومەت 

وەستاوە. بۆ نموونە، هەيانە بێجگە لە پارەی سەفەر و ئيفادكردن، لە گرێبەستەكانی حەوانەوە و كارە 

لۆجستيەكان سوودمەند دەبێ. 

دەكرێ فەرمانگەی حەج و عومرە بكرێتە بەڕێوەبەرايەتيەكی بچووك لە ناو فەرمانگەی كاروباری ئاينی 

پێشنيازكراو و رۆڵەكانی سنووردار بكرێ لە دياريكردنی رێژەی حاجيەكان و دەركردنی رێنمايی حەج بۆ 
رێكخستنی كاری حەملەداران )ئاژان�سی سەفەر(. پێويستە حكومەت تەنيا كاری رێكخەر ببينێ و بە كاری 

جێبەجێكردن هەڵنەستێ، لەجياتيان ئەو ئەركە رادەستی كۆمپانياكانی كەرتی تايبەت بكات. بێگومان 

حەواندنەوە  و  گواستنەوە  و  ڤيزا  كارەكانی  دەتوانن  باشتر  حكومەت  لە  عومرە  و  حەج  كۆمپانياكانی 

لە داڕێژتنی رێنمايی و  تەنيا بەرپرسيار دەبێ  ئەنجام بدەن. ئەوكات وەزارەت  و گێڕانەوەی حاجيەكان 

بەدواداچوون و دڵنيابوون لە كواڵيتی و دابەشكردنی دادپەروەرانە لەاليەن نووسينگە تۆماركراوەكانی 

حەملەداران. بەوەش حكومەت دەتوانێ داهاتێكی زۆر بەهۆی رسوماتەوە لە حاجيەكان و كۆمپانياكانی 

حەجكردن پەيدا بكات. 

داهێنانی دوو دەستەی نوێ بۆ پێكهاتە ئاينی و نەتەوەييەكان
   a دەستەی پێكهاتە ئاينيەكان

   aدەستەی پێكهاتە نەتەوەييەكان

كۆمەڵگای هەرێمی كوردستان يەكێكە لە هەمەڕەنگترينی سەر زەوی لە رووی تێكەڵی ئتێنی و ئاينيەوە 

تێدا  ی  جياواز  نەتەوەيی  و  ئاينی  پێكهاتەی  چەندين  حوكمڕانی.  پڕۆسەی  ئاڵۆزێتی  بۆ  نموونەيەكە 

هەن كە بە ژمارە كەمينەن بەاڵم شەريك و خاوەنی واڵتەكە و سيستەمەكەی حوكمڕانين و پێويستە 

پشكی دەسەاڵت و بەشداريەكی راستەقينەيان لە بەڕێوەبردنی واڵتدا هەبێ. پێكهاتە نەتەوەييه غەيرە 

بريتين  ئاينيەكانيش  پێكهاتە  ئەرمەنی.  و  كلدانی  ئاشوری،  عەرەب،  توركومان،  لە  بريتين  كوردەكان 

لە: ئێزدی، كريستيان، زەردەشتی، كاكەيی، شەبەك، سابيئەی مەندائی، بەهائی. ئەوانەش بێجگە لە 

)بە هەموو شوناسنامە نەتەوەييە جياكانيانەوە(. مەزهەبی جياوازی وەك شيعە 

لە كۆنەوە، حكومەتەكانی هەرێمی كوردستان هەوڵيان داوە لە بواری مافی مرۆڤ و رێزگرتن لە پێكهاتە 

ئاينی و نەتەوەييەكانەوە روويەكی گەش پێشكەش بە جيهانی دەرەوە بدەن. لە ساڵی 1992 پێنج كور�سی 

ديكەش  دانەيەكی  دووەمەوە  خولی  لە  دواتر  تەرخانكران.  هەرێم  كريستيانی  بۆ  كۆتا  وەك  پەرلەمانی 
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لە هەموو حكومەتێكيشدا هەوڵ دراوە  تەرخانكران.  بۆ توركومان  پێنج كور�سی  و  بۆ كريستيانەكان 

كەسانێكی سەر بە هەندێ لەو پێكهاتانە، بەتايبەتی كريستيان و توركومان و ئێزدی، لە كابينەكاندا 

لە اليەكەوە  ئەزموونێكی سەركەوتوو.  نەبووەتە  بەشداریە سيمبوڵیە  ئەو جۆرە  بەاڵم  ببن،  بەشدار 

سيا�سی  دەسەاڵتی  لە  دانەبڕاو  بەشێكی  بە  و  نوێنەر  بە  زياتر  كۆتاكان  پەرلەمانتارانی  پێكهاتەكان 

لەقەلەمداوه و بە هۆيەوە ئاستی متمانەيان بە دەسەاڵتی فەرمانڕەوايەتی نە زيادی كردووە و نەكەم. 

پەرلەمانی  لە  عەرەبيش  نەتەوەی  و  زەردە�سی  و  كاكەيی  و  ئێزدی  كوردی  وەك  ديكەی  پێكهاتەكانی 

هەرێمدا بە كۆتا كورسيان بۆ مسۆگەر نەكراوە تاوەكو بتوانن كار بكەنە سەر دامەزراوەی ياسادانان 

و بەدواداچوون. سەبارەت بە وەزيرەكانی سەر بەو پێكهاتانەش، شاراوە نيە كە تەنيا لەسەر بنەمای 

نەوەك  دامەزراون،  هەرێم  دەسەاڵتدارەكانی  حيزبە  لە  نزيكيان  و  نەتەوەييەكان  و  ئاينی  ناسنامە 

لەبەر توانای پيشەيی و پێشڕەوێتيان لە وەزارەتەكاندا، بۆيە زۆربەی ئەو وەزارەتانەی دەيانگرنە بەر، 

حكومەتدا  كابينەی  ئاستی  لە  ناتوانن  وەزيرانە  ئەو  هاوكات،  نابينن.  بەخۆيانەوە  ئەوتۆ  پێشكەوتنی 

فەرميان  دامەزراوەی  و  ئامراز  بكەن.  پێكهاتەكانيشيان  و  وەزارەتەكانيان  نوێنەرايەتی  كاتدا  يەك  لە 

لەبەردەستدا نيە كە بتوانن ئامار و خواست و پێشنيازی كۆمەڵگاكانيان بە فەرمی بێننە ناو حكومەت 

ئاينيەكان  و  نەتەوەيی  پێكهاتە  كێشەكانی  بۆيە،  حكومەت.  ستراتيژی  و  بەرنامە  سەر  كاربكەنە  و 

لە  وەردەگرن.  ئەولەويەت  دەگمەن  بە  لەوێشدا  و  حوكمڕانی  لوتكەی  ئاستی  دەگەنه  دەگمەن  بە 

بۆ  هۆكارێك  نەبوونەتە  ئاينيەكانی  و  نەتەوەيی  پێكهاتە  نوێنەرانی  بەشداريانەی  ئەو  دەرەنجامیشدا، 

شەراكەتی دەسەاڵت و پتەوكردنی پردی متمانە لەنێوان دەسەاڵت و ئەو پێكهاتانە و چارەسەركردنی 

كێشەكانيان.

ئەزموونی ئەو چەند ساڵەی دوايی، بە تايبەتی لە ناوچە دابڕێندراو و جێناكۆكەكاندا، سەملاندی كە 

متمانەی پێكهاتە نەتەوەيی و ئاينيەكان تەنيا بە كاری سيمبوڵی و دروشمی پۆپۆليستی پتەو نابێ، بەڵكو 

و  لوتكەيی  بڕياردانی  پڕۆسەی  لە  پێكهاتانە  ئەو  پێكردنی  بەشداری  و  ياسا  سەروەركردنی  رێگەی  لە 

پێويستە دەسەاڵتی  لە دروستكردنی هەستی موڵكيەتی واڵتەكە و سيستەمە حوكمڕانيەكەی دەبێ. 

حوكمڕانی هەرێم بە كردار و بە گەرەنتی دەستووری و ياسايی بێ، وەبەرهێنان لە بەهێزكردنی پەيوەندی 

متمانە بكرێ بەجۆرێك كە ئەو پێكهاتانە هيچ جۆرە گومانێكيان لە نيەتی سەركردەكانی هەرێم نەمێنێ 

و هيچ پاساوێكیان بۆ تێكەڵ نەكردنی چارەنووسيان لەگەڵ هەرێم لەبەردەمدا نەمێنێ. 

لێرەدا، بە رەچاوكردنی كولتووری فەرمانڕەوايەتی خۆماڵی وبە سوود وەرگرتن لە ئەزموونی ئەوروپای 

رۆژهەاڵت، مۆدێلێكی گونجاو، وە بەاڵم بە دروينێكی خۆماڵی پێشنياز كراوە. 

1 a كۆتای نوێ: بە پێيی ياسايەكی نوێ، لە پەرلەمان كۆتای نوێ بۆ پێكهاتەكانی غەيری كريستيان و

توركومان دابين بكرێت. ئاشكرايە كە جارێ لە هيچ پارێزگا و شار و شارۆچكەيەكدا سەرژمێريەكی 
بڕوا پێكراو لە ئارادا نيە بۆ ئەوەی بتوانرێ ژمارە و رێژەی پێكهاتەكان دياری بكرێت، بەاڵم دەكرێ 

لە ئێستاوە )ئەگەر بە مەزەندەش بێ( بڕيارێك لەو بارەيەوە بدرێ. 
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2 a دەستەی نوێ: لە ئێستادا دوو فەرمانگە لە وەزارەتی ئەوقاف بۆ كاروباری ئێزدی و كريستيانەكان

دانراون.  سريانی  و  توركومانی  خوێندنی  بۆ  فەرمانگە  دوو  پەروەردەش  وەزارەتی  لە  دامەزراون. 

و  زمان  و  كولتوور  رووی  لە  بەڵكو  تەنيا سنووردارە،  نەك  فەرمانگانە  ئەو  رۆڵی  ئەوەش  لەگەڵ 
فەرهەنگ و مافی ديموكرا�سی نەتەوەيیشدا بەشداريان الوازە. لێرەدا پێشنيازی دامەزراندنی دوو 

دەستە )وەيان فەرمانگەی( تايبەت له چوارچێوەی وەزارەتی كاروبارە مرۆڤايەتيەكانی پێشنيازكراو 

كراوە: 

   a و كاكەيی  و  كريستيان  و  ئێزدی  نوێنەرايەتی  بۆ  ئاينيەكان  پێكهاتە  دەستەی 

بەهائی.  و  سابیئە  و  شەبەك  و  زەردەشتی 

   a دەستەی پێكهاتە نەتەوەييەكان بۆ نوێنەرايەتی پێكهاتەی توركومان و عەرەب و

كلدانی و ئاشوری و ئەرمەنی.

ديارە كە جياكردنەوەی ئەو دوو دەستەيە بەو هۆيەوەيە كە پێكهاتەی ئاينی تايبەتمەندێتی و خاسيەت 

و كولتووری سەربەخۆی هەيە و جياوازە لە تايبەتمەندێتی و ماف و كولتووری نەتەوەيی پێكهاتەكانی 

وەك كلدانی و ئاشوری و ئەرمەنی. ئەوانەی دوايی بە ئاين كريستيانن و دەكرێ لە هەردوو دەستەدا 

رۆڵی كارا بدينن.

و  دابنرێ  پێكهاتەيەك  هەر  بۆ  تايبەتمەند  بەرێوەبەرايەتی  فەرمانگانە  دوو  لەو  هەريەك  لە  پێويستە 

لەوێدا ستراتيژ و پالنی گەشەپێدانی كاروباری ئاينی و كولتووری و پەروەردەيی پێكهاتەكان دابنرێ. لە 

و  سەرۆك  لە:  بن  بريتی  ئەندامەكانی  و  هەبێ  بااڵی دەستە  ئەنجومەنێكی  سەرووی هەريەكەيانەوە، 

بيرمەندی سەر  بەڕێوەبەرەكانی دەستە، پەرلەمانتارە پەيوەنديدارەكان و ئەندامانی ديكەی پسپۆڕ و 

بە پێكهاتەكان، كە دەكرێ بۆ سوو وەرگرتن لە زانست و ئەزموونيان بانگهێشتی كۆبوونەوەكان بكرێن. 

ئەوانە دەتوانن لە رێگەی كابينەی حكومەت و پەرلەمان و كۆمەڵگای مەدەنيەوە كار بكەنە سەر بڕيارە 

كاروبارە  وەزارەتی  بە  سەر  ديكەی  دەستەكانی  و  فەرمانگە  لەگەڵ  هەماهەنگی  بە  وە  لوتكەييەكان، 

مرۆڤايەتيەكانەوە ئامار كۆ بكەنەوە و لە دەرەنجامی شيكردنەوەكاندا رێنمايی نوێ دەربكەن و پڕۆژە 
بە واتايەكی ديكە، دەكرێ  بە پەرلەمان و حكومەت بكەن.  ياسا وەيان پڕۆژەی چاكسازيی پێشكەش 

ئامانج و رۆڵی هەردوو دەستە و ئەنجومەنەكانی پێكهاتە ئێتنی و ئاينيەكان بەو شێوەيە پێناسە بكرێن:

راوێژ و پڕۆژەی گونجاو بۆ چارەسەركردنی پرس و كێشەی تايبەت بە پێكهاتە ئیتنی و ئاينيەكان ( 1

پێشكەش بە پەرلەمان و حكومەت بكەن و هاوكاريان بكەن لە داڕێژتنی ياسا و رێسا و پۆڵە�سی و 

ستراتيژ و پالنی درێژخايەن بۆ دابين كردنی مافی يەكە بە يەكەی پێكهاتە ئێتنی و ئاينيەكان.

و ( 2 بڕيار  سەر  بكەنە  كار  وەزيرانەوە  ئەنجومەنی  و  فەرمانڕەوايەتی  دەسەاڵتی  لوتكەی  ئاستی  لە 

پۆڵە�سی و ستراتيژی حكومەت، و لە ئاستی بەڕێوەبەرە گشتيەكانەوە هەماهەنگی بكەن و كاربكەنە 

سەر وردەكاريەكان و شێوازی جێبەجێكردن و بەدواداچوونی بڕيارەكان. 
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رەوتی ( 3 بۆ  بەدواداچوون  و  ببينن  چاودێر  رۆڵی  حكومەت،  دامەزراوەكانی  لەگەڵ  هەماهەنگی  بە 

و  دەستە  ئاينيەكاندا  و  ئتنی  پێكهاتە  بە  تايبەت  بواری  لە  بكەن.  پڕۆسەكان  جێبەجێكردنی 
ئەنجومەنە بااڵكان مافی پەيوەندیكردن و پرسياركردن و دەستكەوتنی زانياری و پالن و ستراتيژی 

حكومەت و دامەزراوەكانی ديكەیان ببێ بۆ ئەوەی بتوانن بە چاكی بە كارەكانی خۆیان هەڵبستن 

بە  تايبەت  راپۆرتی  جارێك  مانگ  �سێ  هەر  لە  بن.  رووداوەكان  رەو�سی  و  سياسەت  ئاگاداری  و 
بەڵگەكان  بۆ ئەوەی  پەرلەمان و حكومەت و رای گشتی بكەن  بە  پێكهاتەكان پێشكەش  رەو�سی 

بەرنامەكان.  پێشوەچوونی  رەوتی  و  كێشەكان  قەوارەی  بۆ  بكەنەنيشاندەر 

پەيوەندی بەردەوام بە تۆڕی دامەزراوە حكومی و ناحكوميه ناوخۆیی و دەرەكيەكانەوە ببەستن ( 4

بۆ دەستكەوتنی داتا و شيكاری، وە راوێژ سەبارەت بە كێشە هەنووكەيی و درێژخايەنەكان بکەن.

و ( 5 پەیوەندییدار  الیەنی  بگەيەننە  دەکەن  نوێنەرایەتیان  پێکهاتانەی  ئەو  ویستی  و  خواست 

بەدواداچوون بۆ کەیسەکانیان بكەن، بۆ خاتری زامنکردنی یەکسانی کۆمەاڵیەتی و بەیەکچاو 

پێکهاتەکانە.  سەرجەم  سەیرکردنی 
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وەزارەتی كاروباری شەهيدان و ئەنفالكراوان

ی   )8( ژمارە  یاسای  بە  و  دروستكرا   2006 ساڵی  لە  ئەنفالکراوەکان  و  شەهیدان  کاروباری  وەزارەتی 

هەمان ساڵ كارەكانی رێكخرايەوە. ئەو وەزارەتە ئاوێتەكراوی دوو دەزگای حيزبی ناحكومی پێشتر بوو: 

شەهيدانی  دەزگای  و  كوردستان(  نيشتيمانی  يەكێتی  بە  )سەر  كوردستان  گەلی  شەهيدانی  دەزگای 

كوردستان(. ديموكراتی  پارتی  بە  )سەر  كوردستان 

بەپێی ياساكە، وەزارەت كۆمەڵێك ئەرک و ئامانج لەخۆ دەگرێ، لەوانە:

تا 	  شوێنان  و  سەر  بێ  و  ئەنفالکراون  و  شەهیدان  کەسوکاری  ومەعنەویی  مادی  چاودێری 

بژین.  سەربەرزانە  و  ئازادی  بە  بتوانن 

گرینگیدان بە باری پەروەردەیی و فێرکاری و رۆشنبيری و کۆمەاڵیەتی و تەندروستی و ئابووری و 	 

ئاوەدانکاریی خاوخێزانی شەهید و ئەنفالکراوەکان و دانانی بەرنامە بۆ بەرەو چاکتر گۆڕینیان.

و 	  شەهیدان  نەمریی  و  سەرکە�سی  یادکردنەوەی  بە  تایبەتییەکان  بۆنە  راگرتنی  زیندوو 

دەوڵەتی. نێو  و  ناوخۆیی  ئاستی  لەسەر  تاوانانە  ئەم  ناساندنی  بۆ  کارکردن  و  ئەنفالکراوان 

کیمیایی 	  چەکی  قوربانیانی  و  شەهیدان  بە  پەيوەندی  شتێك  هەر  دۆکیۆمێنتکردنی   به 

بەکۆمەڵەکان  گۆڕە  دۆزینەوەی  و  چارەنووسیان  دياريكردنی  بۆ  هەبێ  ئەنفالكراوان  و 

دادگاييكردنی  و  خێزانەکانیان  قەرەبووی  داواکردنی  بۆ  وە  خۆیان،  زێدی  بۆ  وگێڕانەوەیان 

جینۆسایدەكان.  بەجێهێنەرانی  و  پالندانەران 

لە ياسای هەرێمدا شەهيد پێناسە كراوە بە:

شەهيدی سەنگەر: ئەوانەی لە سەنگەری دژی رژێم بە فيشەك شەهيد كراون.	 

شەهيدی جێنوسايد: قوربانيانی ئەنفال و كيميابارانان.	 

شەهيدی هاواڵتی: كە لە دەرەنجامی بۆمبابارانی ئاسمانی رژێم شەهيد بوونە.	 

خزمەتكردنی  بۆ  حكومەت  پابەندێتی  شەهيدان،  كەسوكاری  ئيمتيازاتی  و  ماف  ياسای  بەپێی  هەر 

سەرەكی: تەوەری  چوار  لە  بريتيە  شەهيدان  كەسوكاری 

دەرماڵەی مانگانە كە دەدرێتە خانوادەی شەهيدان 	 

حكومەت 	  حيسابی  لەسەر  شەهيدەكان  يەكی  پلە  خزمی  و  كيميايی  چەكی  بەركەوتووانی 

دەنێردرێتنە  گروپ  بە  ناكەوێ  دەست  چارەسەريان  هەرێم  لە  ئەوانەی  دەكرێن.  چارەسەر 

ئێران  رەوانەی  بەركەوتووان  لە  كەس(   40 تا   35 يەكەی  )هەر  گروپی   35 ئێستا  تا  دەرەوە. 
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تەندروستی.  وەزارەتی  بدرێتە  دۆسيەكانيان  ئەوەی  پێش  كراون 

 خەرجی خوێندنی كوڕ و كچانی شەهيدان لەگەل خێزانيان لە زانكۆی ئەهلی بۆ دەدرێت.	 

زەوی و يەكەی نيشتەجێبوون بۆ خانوادەی شەهيدان تەرخان دەكرێ. شەهيدانی سەنگەر 	 
و  بەخشراوە  پێ  زەويان  ئەنفالكراوان  خانەوادەی  زۆری  هەرە  زۆربەی  دراوه.  پێ  زەويان 

بينيوە.  زەويەكانيان  لەسەر  خانووبەرە  دروسكردنی  بۆ  دارايی  هاوكاری  لە  سوودياشيان 

كێشە گەورەكانی وەزارەت
شاراوە نيە كە وەزارەت لە رۆژی دروستبوونيەوە كێشەی كارگێڕی و كارايی و كۆنتڕۆلكردنی گەندەڵی 

تێدا هەبووە كە چاككردنيان بە پێكهاتەی ئێستاكەی كارێكی ئاسان نيە. گرنگترينی كێشەكان ئەوانەن:

و 	  پارتی  وەزارەت،  پێكهێنانی  دواتر  و  شەهيدان  دەزگايەكەی  دوو  دروستبوونی  كاتی  لە 

شەهيد  بە  كەس   100,000 لە  زياتر  بەهۆيەوە  و  حيزبيدابوون  ملمالنێی  لەوپەری  يەكێتی 

شەهيد  بە  دەكرێ  ياسا  بەپێی  كەسانەی  لەو  بوو  زياتر  زۆر  ژمارەيە  ئەو  ناونووسكران. 

پێناسە بكرێن. مەسەلەی واستە و پەيوەندی و خاترانە وای كرد كە خەڵكانێكی وا بخزێنە 

هۆكارێكی  بووەتە  ئەوەش  دارودەستەكانی.  و  كۆن  و  رژێمی  لە  بوونە  بەشێك  كە  نێويانەوە 

سەرەكی بۆ الوازبوونی متمانەی خەڵك بە ليستی شەهيدان. ديارە حكومەت هەوڵی داوە بە 

و  ماوه  تێدا  زۆريان  بەاڵم هێشتا كەلێنی  بكاتەوە،  پاك  ليستانە  ئەو  نوێوە  پێناسەی  و  ياسا 

پڕكردنەوەيان پێويستی بە ئيرادەيەكی لوتكەيی هەيە. هاوكات پێويستی بە هەمواركردنەوەی 

ياسا كارپێكراوەكانی وەك ياسای ژمارە )8(ی ساڵی 2006 و ياسای ماف و ئيمتيازاتی تاقانەكانی 

هەيە.  2015 ساڵی  )9(ی  ژمارە  جێنوسايدی 

بە خانوادەی شەهيدان 	  مەسەلەی دارايی و خزمەتگوزاريە تەندروستی و پەروەردەييەكانی 

و بەركەوتووانی كيميايی دەدرێن لە اليەن تۆڕەكانی گەندەڵیەوە بەكار هێنراون و خەڵكانێك 

لێیان سوودمەندبوونە كە ياسا نايانگرێتەوە.

بۆ 	  تايبەتەكانی  پلە  مووچەی  ی   %10 پێشتر  و  هەيە  شەهيدانی  هاوكاری  سندوقی  وەزارەت 

دەچوو، وە فەرمانگەی وەبەرهێنانی ناو وەزارەت ئەركی ئيدارەكردنی ئەو جۆرە داهاتەی بۆ 

خزمەتی شەهيدان و ئەنفالكراوان خرايە ئەستۆ. ئەو سندوقە بەهۆی كاری حيزبی سوودی 

زۆری لێ وەرنەگيراوە، چونكە لە جياتی وەبەرهێنانی پارەكە لە پڕۆژەی گەورەی وا كە داهات 
هاوكاری  بۆ  كەچی  بكرێت،  دروست  پێ  مۆنيۆمەنتی  و  باڵەخانە  و  هۆڵ  وەيان  بكات  پەيدا 

بەكارهێنران.  ديكە  كۆمەاڵيەتی 

جياوازيەكی زۆر لە مووچەی شەهيدانە هەيە، لە 500 هەزارەوە هەتا 6 مليۆن دينار هاتوچۆ 	 

هەيە.  يەكالكردنەوە  بە  پێويستيان  و  نين  روون  جياوازيانە  ئەو  پێوەرەكانی  و  بنەما  دەكات. 
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ديارە لە ئێستادا وەزارەتی خەريكی ئەو بابەتەيە. 

تا ئێستا بابەتی بەنێونەتەوەييكردنی جێنوسايد كاری ئەكاديمی و ياسايی و ديپلۆماتی لە ئاستی 	 

خوازراو لەسەر نەكراوە. پێويستە حكومەتی هەرێم گرنگيەكی تايبەت بە بواری توێژينەوە و 

بەدۆكيۆمەنتكردنی مەسەلەی جێنوسايد و كيميابارانەكان بدات و لە رێگەی تەرخانكردنی 

تايبەت بەو  دارايی هانی زانكۆيەكان بدات كە گروپی توێژەران وەيان سەنتەری توێژينەوەی 

بابەتە دروست بكەن. 

بەپێی ياسایەكی دادگای جيناياتی عێراقی، داوای قەرەبووكردنەوە بۆ خەڵكەكە لە حكومەتی 	 

هێندراوە،  پێك  بۆ  لێژنەيەكي�سی  و  جوڵێندراوە  و  ئامادەيە  دۆسيەكەی  و  كراوە  فيدڕاڵ 

بەاڵم بەهۆی ئەوەی كە داوای بڕە پارەيەكی زۆر كراوە، حكومەتی بەغدا رەوانەی پەرلەمانی 

پێويستە  هەيە.  كارا  بەدواداچوونی  بە  پێويستی  و  بووەتەوە  خاو  كەيسەكە  بەوە  كردووە، 

پەرلەمانتار و نوێنەرانی هەرێم لە بەغدا ئەو كارە ستراتيژی و هەنووكەيیانە بكەنە ئەولەويەت 

جێنۆسايدەكان. قوربانيانی  و  ئەنفالكراون  و  شەهيدان  كەسوكاری  مافی  بەدەستهێنانی  بۆ 

ناسێندراون 	  عێراقی  جيناياتی  دادگای  ياسای  هەمان  به  كە  بۆنەفەرميەكانی  يادكردنەوەی 

تا  و كوردە فەيليەكان.  بارزانيان  ئەنفالكراوان، كيمياباران و جێنۆسايدی  يادی  لە:  بريتين 

پێويستە�  پێداچوونەوەی  و  نەخراون  يەك  هەرێمدا  ئاستی  لە  يادكردنەوەكان  ئێستا 

دەستنيشانكردن و ناساندن و هەڵكەندنی گۆڕە بە كۆمەڵەكان بە ياسای عێراق لە ئەستۆی 	 

خراوەتە  ئەركەكە  و  هەڵوەشاوەتەوە  ئێستا  كە  بوو  فيدرال  حكومەتی  مرۆڤی  مافی  وەزارەتی 

لە  و  دەچن  بەڕێوە  سستی  بە  كارەكان  لەوێدا  عێراق.  شەهيدانی  دامەزراوەی  ئەستۆی 

بكات.  پابەند  كارە  بەو  حكومەت  كە  بەوەی  نيە  هاوشێوە  ياسايەكی  هەرێميشدا 

رێكخستنەوەی پەيكەری كارگێڕی
شارەكانی  لە  فەرمانگەش  پێنج  و  هەيە  دامەزراوەكە  ئاستی  لە  فەرمانگەی  �سێ  ئێستادا  لە  وەزارەت 

1400 فەرمانبەر لەو فەرمانگانە  هەولێر و دهۆك و سلێمانی و گەرميان و هەڵەبجە. بە كۆی گشتی 

ئاوێتەی  بەجيا  يەكەيان  هەر  و  بكرێتەوە  جيا  ئەركەكانی  و  پێكهاتە  بۆ  وەزارەت  دەكرێ  دەكەن.  كار 

خزمەتەكانی  باشترەوە  كواڵيتيەكی  و  كارايی  بە  بتوانی  حكومەت  ئەوەی  بۆ  بكرێت  ديكە  وەزارەتەكانی 

بكات: پێشكەش 

بۆ 	  بكرێ  دروست  پێشنيازكراو  مرۆڤايەتيەكانی  كاروبارە  وەزارەتی  لە  فەرمانگەيەك  دەكرێ 
دانانی ستراتيژ و داڕێژتنی پالنی سەرتاسەريی بۆ يادكردنەوەكان و دەركردنی رێنمايی و رێبەری 

كاركردن و پشكنين و دڵنيابوون لە جێبەجێكردن. هەر ئەو فەرمانگەيە نوێنەرايەتی شەهيد 

و ئەنفالكراوان لە دەرەوەی واڵت بكات. 
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ئەركە تەندروستيەكانی وەزارەتبۆ بەركەوتووان و خانوادەكان بدرێتە وەزارەتی تەندروستی.	 

كاروباری نيشتەجێكردن بخرێتە ئەستۆی پارێزگا و حكومەتە خۆجێييەكان، وە بەپێی رێنمايی 	 

وەزارەت.

دەرماڵە و مووچەی شەهيدانە بدرێتە دامەزراوەی خانەنشينی وەيان وەزارەتی پێشمەرگە، وە 	 

بڕی مانگانەيان لەگەڵ خانەنشينانی ديكە هەماهەنگ بكرێ.

وەزارەتی 	  وەيان  بااڵ  خوێندنی  وەزارەتی  بدرێتە  شەهيدان  كەسوكاری  خوێندنی  پاڵپشتی 

باشتر  بەرنامەيەكی  بە  جێنوسايد  بابەتی  لەوێشدا  هەر  پێشنيازكراو.  خوێندنی  و  پەروەردە 

زانكۆوە.  و  ئامادەيی  و  سەرەتايی  خوێندنی  پڕۆگرامی  بخرێتە 
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وەزارەتی كار و كاروباری كۆمەاڵيەتی

پێ سپێردراوه  رۆڵی جياوازی  و چەندين  2007 دروستكراوە  )12( ی ساڵی  ياسای  بەپێی  ئەو وەزارەتە 

هەژاری،  رووبەڕووبوونەوەی  بەكارخستن،  و  كار  كۆبكرێنەوە:  سەرەكيدا  بواری  چوار  لە  دەكرێ  كە 

بەنديخانەكان.  چاكسازی  وە  پێداويستيەكان،  خاوەن  و  مندااڵن  شياندنی 

كار و بەكارخستن 
پرينسيپی  لەسەر  كار  بازاڕی  بەگەڕخستنی  بۆ  ستراتيژيە  گەورەی  رۆڵێكی  بەكارخستن  و  كار 

كردنی  چاودێری  و  رێكخستن  و  پشتگيریكرن  بۆ  هەروەها  مرۆڤايەتيەكان،  بەها  بەرجەستەكردنی 

بۆ ئەوە دەكات كه  بۆ كرێكاران. هاوكات وەزارەت كار  بازاڕی كار و فەراهەمكردنی دەرفەتی هاوشان 

بيمەی كۆمەاڵيەتی هەموو كرێكارانی كەرتی تايبەت بگرێتەوە؛ شياندن و مەشق و راهێنانی پيشەيی و 

كۆمەاڵيەتی بە هاواڵتيان بكرێ بۆ بەرپاكردنی پڕۆژەی بەرهەمهێنی خێزانی وبەگەڕخسنی تواناكانيان بۆ 

كاركردن و خزمەت و گەشەپێدانی كۆمەڵگا؛ كار بۆ باڵوكردنەوەی هۆشياری بكرێ بۆ ئەوەی لە شوێنی 

دابنرێ. پيشەييەكان  نەخۆشيە  و  كاركردن  پێكاوەكانی  و  رووداو  بۆ  سنوور  كاركردندا 

گەورە  دەستكەوتی  و  ئەنجامدراون  وەزارەتەوە  لەو  گرنگ  كاری  رابوردوودا  ساڵی  چەند  لە 
وەدەستهێندراون كە دەكرا پەرەيان پێ بدرێ، بەاڵم بەهۆكاری جياواز دەستكەوتەكان بە سنوورداری 

كە  دامەزرێندراون  گەورە  سەنتەری   7 پيشەيیدا،  راهێنانی  و  مەشق  بواری  لە  نموونە:  بۆ  ماينەوه. 

الوانی خوێندەوار ونەخوێندەوار بۆ فێربوونی پيشەيی رووی تێ دەكەن. لەگەڵ ئەمەش ئەو سەنتەرانە 

كێشەی ميالك و بودجە و دابين كردنی كەلوپەل و زياتر كاراكردنيان هەيە و پێويستيان بە گەشەپێدانی 
ئاكتيڤتر بكرێ.  بۆ ئەوەی رۆڵيان  زياتر هەيە 

تايبەتمەند دامەزرێندراون كه لەمەودایەكی كورتدا  لە بواری دۆزينەوەی هەلی كاردا، �سێ سەنتەری 
3500 هەلی كاريان بۆ خەڵك دۆزيوەتەوە، ئەويش لە رێگەی پەيوەنديكردن بە كۆمپانياكانی  زياتر لە 

كەرتی گشتی و تايبەتەوە. بەاڵم تەنيا نيوەی ئەو دەرفەتانە پڕ دەكرێنەوە چونكە بێكاران بە مووچەی 

ئەو  كارايی  ئاستی  كە  ديارە  نابن.  رازی  كرێكارێك  هەموو  بە  كارەكانيش  خاوەن  و  نابن  رازی  كەم  زۆر 

ميكانيزمی  بە  و  بكرێ  ديراسەت  باشتر  بابەتە  ئەو  پێويستە  نيە.  خوازراودا  ئاستی  لە  سەنتەرانە 

كۆمپانياكان(  كرێكارانی  باری  )بەدواداچوونی  لێژنەيەكيی  پێشتر  ديارە،  رێكبخرێتەوە.  سەردەميانەتر 

و  پشكنين  لە  رۆڵی  وە  تێدابوو،  پەيوەنديداری  ديكەی  اليەنی  و  سەنديكا  نوێنەری  كە  هەبوو، 

بەدواداچوونی دامەزراوەكانی كەرتی تايبەت هەبوو بۆ مسۆگەركردنی مافی كرێكاران، بەاڵم ئەو لێژنەيە 

لێ بڕاوە و ئێستا كارا نيە. هاوكات پێويستە بەپێی ياسا كەمترين كرێی رۆژانە وەيان كاژێرانە  بودجەی 

بكرێن. پابەند  پێوەی  كارەكان  خاوەن  و  بكرێت  دياری 
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لە هەرێمدا كە بۆ يەكەمجار سندوقی دەستەبەری )ضمان(ی كرێكاران دامەزرا، داهێنانێكی مەزن بوو 

تايبەت لەدوای لەكار كەوتن  تايبەت. پێشتر، پيشەمەندانی كەرتی  بۆ كرێكاران و كارمەندانی كەرتی 
هەموو  كە  كردبوو  وای  ئەوەش  نەبوو.  مووچەيەكيان  جۆرە  هيچ  مافی  مردن،  وەيان  خانەنشينی  يا 

كەسێك هەوڵی دامەزراندن لە دامەزراوەكانی حكومەت بدات. بەاڵم لە رێگەی بەكارخستنی سندوقی 

فەرمانبەرانی  لەگەڵ  ئەوتۆيان  جياوازيەكی  تايبەت  كەرتی  پيشەمەندانی  كرێكارانەوە،  دەستەبەری 

و  پەككەوته  و  پير  لەنێو  هەژاری  و  دەدات  تايبەت  كەرتی  بازاڕی  هانی  ئەوەش  نامێنێ.  گشتی  كەرتی 

ناهێلێت.  واريسەكانيان 

كارەكانی  خاوەن  نموونە،  بۆ  تێدايە.  زۆری  كەلێنی  و  كێشە  كار  دەستەبەری  ياسای  كە  نيە  شاراوە 

و  بيزنيسن  خاوەنی  خۆيان  ئەوانی  وەيان  دوكاندار(  وەيان  تاك�سی  شوفێری  )وەك  سەربەخۆن  كە 

كەچی كرێكارەكانی  بكەن.  خۆیان  خانەنشينی  دەستەبەری  ناتوانن  كاردەكات،  لەبەردەستيان  كرێكار 
12%ی مووچەی كرێكارەكە  ژێردەستیان مافی دەستەبەريان هەيە. هاوكات، خاوەنكار دەبێ بەرێژەی 

هێشتا  ديارە  دەخاتێ.  مووچەكەی   %5 كرێكارەكەش  وه  كرێكاران،  دەستەبەری  سندوقی  بخاتە  پارە 

لێ دەربازكردن  خاوەن كار و كرێكارەكانی هەرێم فێری ئەو كولتوورە نەبوونە و بەشێكيان هەوڵی خۆ 

ئيدارەكردنی  بە  متمانەيان  كرێكاران  ئەودواييە،  قەيرانەكانی  دوابەدوای  خراپتر،  لەوەش  دەدەن. 

حكومەت بۆ ئەو سندووقە و سندوقی تەندروستی كرێكاران )كه سەدان مليۆن دۆالری تێدايە( الواز 

بووە چونكه دەبووايە حكومەت لە 30% داهاتی سندووقەكە دابين بكات، كەچی ئەوە چەند ساڵێكە 

نەيكردووە و رێگەی بە خەرج كردن و وەبەرهێنانی باقيەكە�سی نەداوه. ديارە بەو سڕكردنەی پارەكە 

كرێكاران  ئايندەی  مسۆگەركردنی  و  سندوقەكە  پارەی  وەبەرهێنانی  و  خۆژياندن  بۆ  وەزارەت  توانای 

بووە.  الواز 

سندوقی قەرزی بچووكيشدەمێكە دروست بووە و ئێستا نزيكەی 70 مليۆن دۆالری تێدايە و خوالوەيە، 

كە دەكرێ بۆ بەپيشەخستنی الوان و بەگەڕخستنی بازاڕی كار كاريگەر بێ. بەپێی پێڕەوی ئەو بەرنامەيە، 

كە الوێك پڕۆژە پێشكەش دەكات و قەرز لە سندووقەكە وەردەگرێ و پێش ئەوەی بۆ بەگەڕخستنی 

پارەكەی دەستی وااڵ بكرێ، راهێنانێكی كوورتی لەسەر هونەری پيشە و ژيان و ئيدارەكردنی پێ دەكرێ. 

تا ئێستا زيار لە 8100 كەس لەو سندووقە سوودمەند بوونە و قەرزيان وەرگرتووە، بەاڵم بەو دواييە 

وەزارەتی دارايی پارەكەی راگرتووە. پێويستە ئەو جۆرە سندوقە بۆ خاتری بوژاندنەوەی ئابووری كارا 

بكرێتەوە. 

و  ستراتيژيە  و  گرنگ  زۆر  كۆمەاڵيەتی  كاوباری  و  كار  وەزارەتی  بەكارخستن(ی  و  )كار  پێكهاتەی 

و  بكاتەوە  جيا  وەزارەتەكەی  ديكەی  پێكهاتەكانی  لە  حكومەت  پێويستە  و  پێدانە  گەشە  شايستەی 

لێ بكات بۆ ئەوەیبەهێزتر و سەربەخۆتر  تێدا بكات و وەبەرهێنانی زياتری  بنەرەتی  پێداچوونەوەيەكی 

بێ. دەكرێ ئەو پێكهاتەيە لە ئاستی لوتكەدا، بكرێتە دەستەيەكی سەربەخۆ بۆ دانانی ستراتيژ و رێنمايی 

و سياساتی گشتی سەبارەت بە مافی كرێكاران و كاردۆزينەوە و ئيدارە كردنی سندوقی دەستەبەركردن 
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و بيمەكان. لە ئاستی حكومەتی خۆجێييشدا پێويسته بەڕێوەبەرايەتی يان بە�سی تايبەتمەند بۆ كار و 

بەكارخستنن هەبن. هاوكات بەهۆی گرنگی ئەو وەزارەتە لە بواری ئابووریدا، پێويستە لە چوارچێوەی 

هەبێ.  حكومەتدا  لە  راستەوخۆی  نوێنەرايەتی  تايبەتمەندەكان  دەستە  ئەنجومەنی 

رووبەڕووبوونەوەی هەژاری 
بە  خزمەتگوزاری  پێشكەشكردنی  له  گرنگی  رۆڵی  وەزارەت  هەژاری،  كێشەی  چارەسەركردنی  بۆ 

توێژی كەمئەندام و كەمدەرامەتەكان هەيە. پێكهاتەكانی ئەو توێژانە جۆراوجۆرن و ئەركەكانيشيان 

پەيوەستن بە كۆمەڵێك خزمەتگوزاری كۆمەاڵيەتی كە دەكرێ سەرجەميان بخرێتە ژێر فەرمانگەيەكی 

پێشنيازكراو.  مرۆڤايەتيەكانی  كاروبارە  وەزارەتی  نێو 

كەمئەندامان لە وەزارەتەوە هاوكاريای پێشكەش كراوە بۆ ئەوەی كار بدۆزنەوە. ئەوانەیكە � 1

و  بوو  دينار   150,000 جاران  كە  دەدرێت  پێ  كەمئەندامیان  بيمەی  بكەن،  كار  ناتوانن 

ئێستا كەمتر بووەتەوه و ئەوەی هەشه بە درەنگەوە دەدرێت. ژمارەی سوودمەندانی بيمەی 

كەمئەنداميی نزيكەی 107,000 كەس دەبن، بەاڵم ديارە كه سيستەمەكە جياوازی لەنێوان 

نێوان  نيگەرانی  و  جياكاری  مايەی  بووەته  ئەوەش  ناكات،  بێتوانا  و  بەتوانا  كەمئەندامی 

كەمئەندامان.

بێوەژنان مووچەی 150,000 ديناریان بۆ تەرخان كراوە، بەاڵم ئەوە بە بێ رەچاوكردنی پێوەری � 2

هەژاريی گشتێندراوە. ديارە كە هەموو بێوەژنێك هەژار نيە وەيان لە سەرچاوەی دارايی ديكە 
بێبەش نەبووە. تەنانەت بەهۆی و كاری گەندەڵی الوازكردنی سيستەمی وردبينی و چاودێری 

لە دامەزراوەكاندا، سوودمەند هەبوونە كە بێوەژن نەبوونه. بۆيە دەكرێ چاوێكی جيددی 

بەوەدا بخشێندرێتەوە تاوەكو هەژاری ديكە بێبەش نەكرێن. 

ئاستە � 3 ئەو  هەتا  كە  ئارادابووە  لە  هەژاری  هێلی  پێوەری  بەپێی  بيمەیەكيان  جۆرە  هەژاران 

لە  فێڵكردن  كێشەی  لەوەشدا  ئەوەش  لەگەڵ  بكات.  رزگاری  لەهەژاری  خەڵك  كە  بدرێت 

سيستەم زۆر بوو، جا چ لە ئاستی فەرمانبەرانی برياردەر لە حكومەت وەيان لەو بانكانەی كە 

توانيويانە پێش دابەشكردن بيمەكانيان دەستكاری بكەن. ئەوەش دەريدەخات كە پڕۆسەی 

ديكە  دامەزراوەكانی  زۆربەی  وەك  بوارانەشدا  لەو  لێپرسينەوە  و  بەدواداچوون  و  وردبينی 

بنكۆڵكردنە.  قابيلی  و  الوازه 

كەمدەرامەت وەك هەژارانی ديكە پێويسته مافی بيمەيان هەبێ. لە ئێستادا، � 4 بەسااڵچوانی 

تا رێژەی 55% یان لە دەرەوەی بيمەن و هيچ دەخلێكيان نيە چونكە پێشتر لە كەرتی تايبەت 

كاريان كردووە. ئەوانە تەنيا دەتوانن سوود لە خانەی بەسااڵچووان وەربگرن كە خواردن و 

شارە  لە  زياتر  ئەوانەش  بەاڵم  تێدايه،  كۆمەاليەتيان  توێژەری  و  تەندروستی  خزمەتگوزاری 
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گەورەكاندا هەن و خەڵكی ئاستی قەزا و ناحيەكان و گوندەكان لێی بێبەشن.

و � 5 حەوانەوە  بۆ  تايبەت  خانەی  لە  زۆرە،  كۆمەڵگادا  لە  رێژەيان  كە  بێكەس،  مندااڵنی 

خزمەتگوزاريان پێشكەش كراوە. ئەوانە هاوكاری دەكرێن بۆ ئەوەی ژيانێكی سروشتی بژين. لە 

ساڵيی.   23 هەتا  كچان  و  دەكرێن  بەخێو  سااڵن   18 تەمەنی  هەتا  كوڕان  خانەكاندا 

شياندنی منداڵ و خاوەن پێداويستی
لە  تايبەتەكانی  پێداويستیه  خاوەن  و  منداڵ  شياندنی  ئەركی  كۆمەاڵيەتی  كاروباری  و  كار  وەزارەتی 
15 سەنتەری  ئێستادا  لە  و كۆمەاڵيەتيەوه.  پيشەيی  و  پەروەردەيی  بواری  لە  تايبەتی  بە  ئەستۆدايه، 

پێشتر  هەن.  هەرێمدا  لە  نابيستان  و  نابينايان  قوتابخانەی  كەمئەندامان،  بۆ  جياواز  پەروەردەيی 

سەنتەرەكان خوێندنيان تا پۆڵی 9 بوو. لەوێ بەدوا بەردەوامی پاڵپشتيەكان تەواو دەبوو، بەاڵم ئێستا 

لەدوای دەرچوونيان هەتا چەندين قۆناخی ديكه پشتگيری دەكرێن، وە دوای پۆڵی 9 دەتوانن دەست 

پيشەييی  خوێندنی  و  پەروەردە  مامۆستايانی  مەبەسته  ئەو  بۆ  ديارە  بكەن.  پيشەييی  خوێندنی  بە 
راهێنانيان لەو بوارانەدا بۆ كراوە. بێگومان ئەو جۆرە سەنتەرانە لە سەرجەم شار و شارۆچكەكانی 

لە  سوود  بتوانن  وگوندەكانيش  شارۆچكە  پێداويستی  خاوەن  خەڵكی  ئەوەی  بۆ  پێويستن  هەرێم 

خزمەتگوزاريەكان وەربگرن. بەاڵم ئەوجۆرە ژێرخانە و تۆڕی قوتابخانە و مامۆستايان لە دەرەوەی شارە 

گەورەكان تەنيا لە وەزارەتی پەروەردەدا بەدی دەكرێن. بۆيە، باشترە ئەركی شياندنی منداڵ و خاوەن 

وەزارەتی  بدرێتە  كۆمەاڵيەتيەوه  و  پيشەيی  راهێنانی  و  خوێند  و  پەروەردە  بۆ  تايبەتەكان  پێداويستیه 

پەروەردە، كە لە رووی توانای مرۆييی و ژێرخانەوە لە سەرتاپای هەرێمدا توانای بەجێگەياندنی ئەو 

زێدەوە  دارايی  هاندانی  بە  مامۆستايان  بژاردەيەكی  قەزايەكدا  هەر  ئاستی  لە  دەكرێ  هەيە.  كارانەی 
بكەن.  پەروەردە  تايبەت  پێداويستی  خاوەن  نەوەی  بتوانن  ئەوەی  بۆ  بدرێت  پێ  تايبەتيان  راهێنانی 

وەزارەت ئەركەكانی چاودێری داينگەكانی كەرتی گشتی و تايبەتی لە ئەستۆيە كە دەكرێ ئەويش بخرێنە 

پەروەردە. وەزارەتی  سەر 

هاوكات وەزارەت ئەركی بەڕێوەبردنی سەنتەری ئۆتيزم و سەنتەرەكانی داڵدەدانی قوربانيانی توندوتيژی 
هەموو  لە  و  بێ  سەرتاسەريی  خزمەتگوزاريە  ئەو  پێويستە  ديسانەوە  ئەستۆيه.  لە  ئافرەتانی  دژی 

شاروشارۆچكەيەكی هەرێمدا بەرباڵو بێ، بۆيە وەزارەتی تەندروستی باشترين دامەزراوەيە كە لە ئاستی 

شار و شارۆچكە و دێهاتەكاندا دەتوانێ ئەو خزمەتە پێشكەش بكات. 
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چاكسازيی بەنديخانەكان
ئێستادا  لە  گرتووە.  ئەستۆ  لە  بەنديخانەكانی  چاكسازيی  رۆڵی  كۆمەاڵيەتی  كاروباری  و  كار  وەزارەتی 

شەش بەنديخانەی سەرەكی لە هەرێمدا هەن و سەرجەميان لە شارە گەورەكانن. �سێ لەوانە بۆ ژن و 

مندااڵنن و سێی ديكەش بۆ پياوان. بە كۆی گشتی، نزيكەی 4600 زيندانی لەو شەش زيندانيەی هەرێمدا 
هەن. ديارە كە ئاستی راهێنان و خزمەتگوزاريەكان و جۆری كێشەكانی ناويان وەك يەك نين و دەكرێ 

چاكتر بكرێن. لە ماوەی چەند ساڵی رابوردوودا چاكسازيی گەورە لە بەنديخانەكانی هەرێم كراون وە 

ئامراز و ميكانيزمی چاكسازی و پەرەپێدانی پيشەييان بۆ كراوەتەوە. لەوانە، تەواوكردنی خوێندن لە 

سەرجەم ئاستەكان هەتا ئاستی دكتۆرا، پەرتوكخانە و راهێنان و سێمينار و هاندانی رۆشنبيری هۆڵی 

وەرزش و هی تر. ئەوەی كە جێگەی سەرنجە، مەسەلەی بەڕێوبردن و سەرپەرشتیكردنی چاكسازيی 
لە بەنديخانەكان لەگەڵ كار و ئەركەكانی ديكەی ئەو وەزارەتە ناگونجێن، بۆيە باشترە بخرێتە ئەستۆی 

وەزارەتی دادەوە. 
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وەزارەتی پەروەردە

ئابووری  لە نيشتيمانسازی و گەشەی  ئەگەر ميللەتێك چاوی لە سەرفرازی بێ و حكومەتێك چاوی 

پێويستە چەقی تەركيزی هەموو ستراتيژ و پۆڵە�سی و پالنەكانی وەبەرهێنانە  ئەوا  بێ،  بازدانی مەزن  و 
هەرە مەزنەكانی له پەروەردە و خوێندن و راهێنانی نەوەكانی بێ. ئەو ميللەتەی لە زانست و هونەری 

دێنێ.  بەو شێوەيەش شكست  و  بندەستە دەژی  و هەميشە  بێ  دوابێ مەحاڵە سەرفراز  لە  سەردەم 

بۆيە، ئەركی حكومەتی هەرێمه كە لە رێگەی وەبەرهێنان لە پەروەردەو فێركردنەوە هەوڵبدا لە جيهانی 

كێبڕكێی ئيمڕۆدا شان لە شانی واڵتانی سەرفراز بدات. 

لە  بەرپرسيارە  و  وەزارەت  هەاڵوساترين  و  زەبەالحترين  و  گرنگترين  لە  يەكێكە  پەروەردە  وەزارەتی 

لە  پەروەردەی مرۆڤدا.  و  ژيان  لە هەستيارترين قۆناخەكانی  دانيشتوانی هەرێم،  ژمارەی  گەورەترين 

ئێستادا نزيكەی 1,700,000 قوتابی و 126,000 مامۆستا و 56,000 فەرمانبەر سەر بەو وەزارەتەن. 

12 فەرمانگە لە لوتكەی وەزارەت وپێنج دانەش لە ئاستی پارێزگاكانی دهۆك و هەولێر و  لە ئێستادا، 

سلێمانی و هەڵەبجە و ئيدارەی گەرميان هەن. زۆربەی ئەو فەرمانگانە بەهۆكاری جياواز دروستبوونە 

وەزارەتی  نەرێنی  و  ئەرێنی  اليەنی  هەڵسەنگاندنی  كردووه.  گەشەیان  جياواز  خێرايی  و  قەوارە  به  و 

پەروەردە زۆر هەڵدەگرێ، بەاڵم لەو راپۆرتەدا تيشكی سەرەكی خراوەتە سەر چارەسەركردنی چەند 

بنەڕەتی. كێشەيەكی 

پەيكەر و بيرۆكراسيەت
پەيكەرە گەورە و ناڕێك و هەاڵوساوەكەی وەزارەتی پەروەرده بە رۆتينێكی زۆر كالسيكی و نەهجێكی 

مەركەزيانەوە بەڕێوە دەبرێت، كە رێچكەی سەرجەم كارە كارگێڕی و دارايی و پيشەييەكانی سەرتاپای 

لە  بێجگە  لەوێشدا،  چڕبوونەتەوە.  لوتكەدا  لە  دەسەاڵتەكان  و  وەزارەت  الی  دەگەڕێنەوە  هەرێم 

و  چاككردن  بۆ  سەرتاسەريی  پالنی  و  ستراتيژ  و  روانگە  داڕێژتنی  پڕۆسەكانی  رێنمايی،  دەركردنی 

تاكە ستراتيژێكی كە لە  گەشەپێدان و بەرەوپێشەوە بردن زۆر الوازە و بگره هەست بەبوونی ناكرێ. 

لە  ئەویش  کە  داڕێژراوە  يونيسكۆوە  لەاليەن  دەمێكە  كە  ئەوەيانە  هەر  دەكەوێ  دەست  وەزارەتدا 

ئەزموونی  و  نەبووە  ئاسان  كارێكی  واقيعی هەرێم  بۆ  نەكراوە، چونكە گونجاندنی  پێ  كاری  بنەڕەتەوە 

تۆكمە،  ستراتيژی  و  پالن  و  روانگە  غيابی  لە  ئيتر  هەرێمدا.  لە  ستراتيژەش  ئەوجۆرە  جێبەجێكردنی 

گەشەپێدان. و  چاككردن  نەك  بووه  كاربەڕێكردن  و  بەڕێوەبردن  خەريكی  زياتر  وەزارەت 

رێکخستنی  لە  گرنگ  رۆڵی  پارێزگارەكان  و  خۆجێييەكان  حكومەتە  پێويستە  تيۆريەوە  رووی  لە   

ببينن.  قەزاكان  ئاستی  قوتابخانەكانی  و  بەڕێوەبەرايەتی  و  پەروەردە  وەزارەتی  نێوان  پەیوەندییەکانی 
کارگێڕی  اليەنی  و  جێبەجێكردن  لەسەر  خۆجێيی  حكومەتی  و  پارێزگار  كاريگەريی  واقيعدا،  لە  بەاڵم 
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فەرمانگه و بەڕێوەبەرايەتيەكانی پارێزگا زۆر سنووردارە و زياتر بريتيە لە هەماهەنگیكردن و هەندێ 

و  بیناسازی  بواری  لە  لە دەسەاڵتەكانی وەزير  لەناكاوەكان. هاوكات هەندێ  جار چارەكردنی قەيرانە 
هۆی  بە  دواتر  بەاڵم  پارێزگاكان،  ئەستۆی  خرابوونە  و  شۆڕكرابوونەوە  قوتابخانەكان  دروستکردنی 

سەرخرانەوە.  دەسەاڵتانەش  ئەو  داراییەوە  قەیرانی 

و  دەژمێردرێت  بيرۆكراتيەكان  و  خاو  هەره  وەزارەتە  نێو  لە  ئێستادا  لە  پەروەردە  وەزارەتی  بەوپێيە، 

پێويستی بە راتەكاندنێكی ريشەيیه بۆ ئەوەی كارا بكرێت. بۆ نموونە، پێويستە فەرمانگەكانی لە ئاستی 

لوتكەدا بە قەواره و رۆڵەكانيانەوە زۆر بچووك بكرێنەوە. ئەوانە تەنيا كاری ستراتيژيی و سەرتاسەريی 

بەپێی  دەكرێ  بهێلن.  بەجێ  خۆجێيی  حكومەتی  بۆ  جێبەجێكردن  ئەركی  و  بسپێردرێ  پێ  حوكمڕانیان 

رێنمايی  دەكردنی  و  پالندانان  و  پۆڵە�سی  داڕێژتنی  لە  بكرێت  سنووردار  وەزارەت  رۆڵی  نوێ  ياسايەكی 

جێبەجێكردنيان.  لە  دڵنيابوون  و  پڕۆگرامەكان  و  كواڵيتی 

رێكخستنەوەی پەيكەر
نەكات، ئەويش هەتا  تێپەڕ  دانە  لە چوار  به كۆی گشتی  لە وەزارەتدا ژمارەی فەرمانگەكان  پێويستە 

و  بكرێ  ئاسان  پۆڵە�سی  و  پالن  و  ستراتيژ  دانانی  وەك  لوتكەييەكانی  پڕۆسە  رابەرايەتيكردنی  ئەركی 

و  وەزارەت  كردنەوەی  بچووك  لەگەڵ  بێگومان،  نەمێنن.  لەوێ  جێبەجێكردنيش  ديكەی  ئەركەكانی 

جياكردنەوەی پێكهاتەكانی ئاستی حكومەتە خۆجێييەكان، پێويست بە هێشتنەوەی لوتكەی وەزارەت 

ناكات.  هەاڵوساوی  بە 

 	 )a( وەك  ستراتيژيەكانی  پڕۆسە  تەواوی  رابەرايەتی  كە  ئەوەيە  بۆ  لوتكە  فەرمانگەكەی  �سێ 

 )c( خوێندنی ئامادەيی و پيشەيیەكان، وە )b( ،پڕۆگرامەكانی خوێندن و پەروەردەی بنەڕەتی

خوێندنی بااڵ بكرێت، وە هەر فەرمانگەيەك كۆمەڵێك بواری جياوازی تەواوكەر لەخۆ بگرێت. 

زمانە  و  ئەزموونەكان  و  راهێنانی  و  پڕۆگرام  بوارەكانی  سەرجەم   )a( فەرمانگە  نموونە،  بۆ 

جياوازەكانی كە لە قۆناخە بنەڕەتيەكانی هەتا پۆلی 9 پێويستن، لەخۆ بگرێت. وە فەرمانگەی 

)b( بە هەمان شێوە پڕۆگرامی خوێندنی سەرجەم ئامادەيی و پەيمانگائەكاديمی و پيشەييە 

تايبەتمەندەكان و ئەزموونە وەزاريەكانيان لەخۆ بگرێ. 

پێويسته فەرمانگەكانی باخچەی ساوایان و بنەڕەتی، بكرێنە بەڕێوەبەرايەتی و لەژێر چەتری 	 

فەرمانگەی )a( دابنرێنت. 

 	 20 لە  کەمتر  سەرپەرشتی  هەردووکیان  بە  كە  هەن  تورکمانی  و  سریانی  فەرمانگەی  دوو 

هەماهەنگی  بەبێ  بەكاردێنن  دەسەاڵتەكانيان  وەزارەتەوە  مەركەزی  لە  و  دەکەن  قوتابخانە 
وەك  ئەوانەش  دەكرێ  پارێزگاكاندا.  ئاستی  لە  پەروەردە  فەرمانگەكانی  لەگەڵ  راستەوخۆ 

 �)a( فەرمانگەی  چەتری  ژێر  بخرێنە  تايبەتمەند  بەڕێوەبەرايەتی 
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فەرمانگەی ئەزموونەكان هەيە كە لە ساڵێكدا چەند مانگێك سەرقاڵن و دەكرێ كارەكانيان 	 

لە بەڕێوەبەرايەتیەكی تايبەتمەندی ژێر فەرمانگەی )a( ئەنجام بدرێت. هاوكات بەڕێوەبەرايەتی 

هاوشێوە بۆ خوێندنی عەرەبی لە هەمان فەرمانگەدا دابنرێت. 

بەڕێوەبەرايەتی 	  و هونەری وەك  و چاالكی وەرز�سی  و چاپەمەنيەكان  پڕۆگرام  فەرمانگەكانی 

بەپێی گونجاوێتی.   )b( )a( وەيان  تايبەتمەند بخرێنە ژێر فەرمانگەی 

کۆمەاڵیەتين 	  کاروباری  و  كار  وەزارەتی  بە  سەر  كە  درەنگ  خوێندنی  و  نابینایان  خوێندنی 

 �)a( فەرمانگەی  چەتری  ژێر  بهێندرێنە 

و 	  پەروەردە  وەزارەتی  هەردوو  بە  سەر  كە  پەيمانگاكانی  لەگەڵ  پيشەيیەكان  فەرمانگە 

خوێندنی بااڵ و وەزارەتەكانی ديكەی وەك وەرزش و الوان ئاوێتە بكرێن و وەك بەڕێوەبەرايەتی 

 �)b( فەرمانگەی  چەتری  ژێر  بخرێنە  تايبەتمەند 

كاری بيناسازی و كارگەكان پێويست ناكات لە ژێر وەزارەتی پەروەردەدا بێ و باشترە بگوازرێنەوە 	 

سەر وەزارەتی گەشەپێدانی ژێرخانی ئابووری پێشنيازكراو.

و 	  و بكرێتە فەرمانگەی سەرپەرشتياری و دڵنيايی جۆری  فەرمانگەی پشكنين گەورە بكرێ 

ستراتيژی. توێژينەوەی 

نوێی 	  پەيكەری  بە  و  هەڵبوەشێندرێنەوە  فەرمانگەكان  سەرجەم  پارێزگاكاندا،  ئاستی  لە 

حكومەتی خۆجێيی دابڕێژرێنەوە. پێويسته لە رووی كارگێڕیەوە سەرجەم بەڕێوەبەرايەتيەكانی 

پەروەردەی  بەڕێوەبەری  و  بكرێن  خۆجێی  حكومەتی  رادەستی  خوارتر  و  پارێزگاكان  ئاستی 
كاری  بۆ  بچووك  بەڕێوەبەرايەتيەكی  پارێزگاشدا  لە  ئاستی  لە  لێيان.  بێ  قەزابەرپرسيار 

دابنرێت.  قەزايەكان  بەڕێوەبەرانی  و  وەزارەت  نێوان  هەماهەنگی 

نەوەكانی  خوێندنی  و  پەروەردە  لە  بن  بەرپرسيار  پارێزگا  و  قەزا  ئەنجومەنەكانی  ميكانيزم،  بەهەمان 

ئەو  پێويستە  بۆيەش  بگرن.  شكستخواردنيان  له  رێگە  و  بكەن  پاڵپشتيان  و  قەزايەكانيان  سنووری 

ئەنجومەنانە بەپێی پێوەر و رێنمايی تۆكمەوە دەسەاڵتی تەواوی دانان و الدانی بەڕێوەبەرەكانیان هەبێ، 

بەبێ گەڕانەوە بۆ وەزارەت. وێرای ئەو گۆڕانكاريانە، دەكرێ سەرجەم قوتابخانەكانی سەر بە وەزارەتی 

پەروەردە بۆ كاروباری سەرپەرشتی و بەڕێوەبردنەوه سەربەخۆ بكرێن. بۆ هەر قوتابخانەيەك بۆردێكی 

سەرپەرشتياريی )وەك ئەمينداران( پێك بهێندرێت و ئەندامەكانی بريتی بن لە بەڕێوەبەری قوتابخانە و 

جێگرەكەی، نوێنەری دايك و باوكانی قۆناخە جياوازەكان و نوێنەرێكی مامۆستايانی تێدابێ. باشترە بە 

شێوازی خولی يەكێك لە دايك و باوكەكان سەرۆكايەتی بۆردەكە بكات و مانگی جارێك كۆبوونەوە بە 

ئەندامان بكات. دەكرێ به ياسا بڕياری دانان و الدانی بەڕێوەبەرايەتی قوتابخانە يەكال بكرێتەوە، بە 

جۆرێك كە بۆردی قوتابخانە و ئەنجومەنی قەزا و قايمقام و ئەنجومەنی پارێزگاكان هەريەكەيان رۆڵی 

لەو پڕۆسەكەدا دياريكراو بێ بەبێ ئەوەی رۆتينی دانان و الدان ئاڵۆز بكرێ وەيان رێگە بە دەستێوەردانی 
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دەرەكی بدرێت. 

رۆتين و رێنماييە داراييەكان
رۆتينی دارايی دەمێكە بەربەستێكی گەورە بووە لە بەردەم كاراكردنی سيستەمی پەروەردە. لە ئێستادا، 

بەڕێوەبەرايەتيەكانی ئاستی پارێزگا بۆ بچووكترين ئەرك و فەرمان پێويستيان به گەرانەوەيە بۆ وەزارەتی 

لە  دارایی  پشتگيرییەکی  بەڕێوەبەرایەتییەک  کاتێ  تەنانەت  دارايی.  وەزارەتی  بۆ  لەوێشەوە  و  پەروەردە 
رێکخراو و دامەزراوەیەکی نێودەوڵەتی وەردەگرێت، دەبێ بە رەزامەندی و بەپێی رێنمایی وەزارەتی دارایی 

خەرج بکرێت. ديارە كە رەزامەنديەكان زۆر دەخايەنن، كار و پڕۆژەكانيش زۆر بە درەنگەوە جێبەجێ 

دەكرێن. وەيان لە كاتی خەرجكردنی مافە داراييەكانی ئەو مامۆستايانەی كە وانەی زێدە دەڵێنەوە دەبێ 

داواكاريەكان بگەڕێتەوە وەزارەتی پەروەردە و وەزارەتی دارايی و بە كۆمەڵێك واژووەوە دابەزنەوە، كە 
رەنگە تێچووەكانی ئەو واژووانە لە رووی كات و ئەركەوە زۆر زياتر بێ لە بڕە پارە خوازراوەكە. 

پێويستە  بن نەك رێگر.  پێداچوونەوەيان بكرێ، بەجۆرێك كە هاندەر  پێويستە رێنماییە داراییەکان 

بودجەی قوتابخانەكان لە ئاستی قەزايەكانەوە بڕياريان لەسەر بدرێت بەبێ گەڕانەوە بۆ پارێزگا وەيان 

ژمارەی  بەپێی  قوتابخانەيەك  هەر  بودجەی  حكومەت  دەكرێ  پيشەيی.  و  كارگێڕی  كاری  بۆ  وەزارەت 
لە ستراتيژی خەرج كردن. وە بەڕێوەبەری  بێ  بكات و بۆردی قوتابخانە بەرپرسيار  قوتابيەكان دياری 

قوتابخانەش لە خەرجكردنی بودجە بەپێی رێنمايیەكان و جێبەجێكردنی ميكانيزمەكانی دڵنيايی جۆری 

و بەجێگەياندنی ئەرك و ئامانجەكان بەرپرسيار بێ بەپێی ياسا و لە ژێر چاودێری بۆردی قوتابخانە، 

فەرمانگەی سەرپەرشتی و دڵنيايی جۆری وەزارەت، بەڕێوەبەرايەتی پەروەردەی ئاستی قەزا و لێژنەكانی 

سەر بە ئەنجومەنی قەزا. 

جياوازيی لە دەرفەتەكان و كاريگەريان لەسەر كواڵيتی
خوارەوە  ئەوانەی  و  بووە  مەزن  هەميشە  پەروەردەا  سيستەمی  لە  نادادپەروەری  و  نارێكی  كێشەی 

گشتگير:  كێشەی  بوونەتە  هەرێمدا  سەرتاسەری  لە  كە  نموونەن  هەندێ 

ژمارەی باڵەخانە و قوتابخانەكان زۆر كەمترن لە پێويست. كە لە هەندێ شوێندا �سێ دەوامی 	 

و چوار دەوامی هەيە و هەيانە دەوامەكەی لە دوو كاژێر تێ ناپەڕێ. بە هەمان هۆكار، پۆڵەكانی 

خوێندن هەاڵوساون و لە هەندێ حالەتدا ژمارەی قوتابيان لە پۆڵدا لە 55 تێپەريوە. ئەوەش 

لە كاتێكدايە كە پێويستە رێژەی مامۆستا بۆ قوتابيان لە سێيەكی ئەو ژمارەيە تێپەڕ نەكات.

لە زۆر قوتابخانەدا كێشەی كەميی ژمارەی مامۆستايانيان لە بواری جياوازدا هەيە، كەچی لە 	 

ديوەكەی ديشەوە قوتابخانەی وا هەن مامۆستايان لە هەندێ بواردا لێ زيادە. تێياندا هەيە 
كە بە دەگمەن وانە دەڵێنەوە كەچی مووچەی تەواويش وەردەگرن.
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رێنماييە 	  بەوە  و  كردووە  گەشەی  ناڕێكی  بە  جياوازەكاندا  پارێزگا  لە  پەروەردە  سيستەمی 

دەرەوەی  لە  ناكرێن.  جێبەجێ  بەرپرسيارێتی  يان  كواڵيتی  ئاستی  بەهەمان  لوتكەييەكانيش 

باڵەخانە،  لە كێشەی  بێجگە  ناو شار قووڵترن.  لەوانەی  زۆر  شارە گەورەكاندا، كێشەكان 

كێشەی نيشتەجێبوونی مامۆستايانيش لە ئارادايە. لە هەندێ قەزا و ناحيەدا كواڵيتی ژيانی 

مامۆستايان و ئاستی مووچە و دەرماڵەكانيان هاندەر نين بۆ نيشتەجێبوون تێياندا، بۆيەش 

فەرمانبەرانی  نموونە،  بۆ  دەكەن.  هاتوچۆ  رۆژانە  و  دەژين  دوورەپەرێز  مامۆستايان  لە  زۆر 

بەرێوەبەرايەتی پەروەدەی قەرەداخ لە سلێمانی دەوام دەكەن. لە قەزای سەيد سادق 1422 

لە  ديكەش  ی   300 دەكەن،  هاتوچۆ  سلێمانيەوە  له  لەوانە   630 دەستبەكارن،  مامۆستا 

400 مامۆستا هەن كە رۆژانە هاتوچۆ لە سلێمانيەوە  هەڵەبجەوە بۆی دەچن. لە قەرەداخ 

دەكەن. 

سيستەمی كواڵيتی
قوتابخانەی  هەڵسەنگاندنی  و  جۆری  دڵنيايی  بۆ  سەردەميانە  ميكانيزمێكی  پەروەردەدا  وەزارەتی  لە 

سەركەوتوو و شكستخواردوو، وەيان بەڕێوەبەر و مامۆستای چاك و خراپ هێشتا دانەهێندراوە و 
فشاری كاربەجێگەياندن لەسەر قوتابخانە و رابەرەكانيان هەستيان پێ ناكرێ. بەڵێ سەرپەرشتياری 

پەروەردەيی هەن و ژمارەيان له 2000 تێپەريوه و هەڵسەنگاندن بەپێی فۆڕمێك و كۆمەڵێك پێوەر بۆ 

قوتابخانەكان دەكەن، بەاڵم پێوەرەكانيان هی دڵنيايی جۆری نين بەڵكو پێوەرە كالسيكیەكانی پێشوون 

كه ناچنە ناو وردەكاريەكانی كاربەجێگەياندنی مامۆستا و بەڕێوەبەران و خودی دامەزراوەكان. شاراوە 

نيە كە ئاستی توانای زۆر لەو سەرپەرشتيارانە بەهۆی شێوازی هەڵبژاردن و دامەزراندنيان لە ئاستێكی 
سەرباری  سەردەميانە.  سيستەمێكی  بەپێی  راهێنانەوەيە  بە  پێويستيان  كە  خواردووە  گيری  نزمدا 

ئەوەش لەئێستادا زياتر لە 110 پلەی سەرپەرشتياری پەروەردەيی بەتاڵ هەن كە بەهۆيەوە ژمارەيەكی 

زۆر لە قوتابخانەكان بێ سەرپەرشتیكردن لە كارەكانيان بەردەوامن. 

وەزارەت مافی پشكنين و هەڵسەنگاندنی قوتابخانەی ئەهلی�سی وەك هی حكومی هەيە و مۆڵەتيان بەپێی 

هەندێ رێنمايی دياريكراو پێ دەبەخشرێ، بەاڵم تەركيزی زۆربەی هەڵسەنگاندن و سەرپەرشتيەكان 

پەيوەست بوونە بە بواری دارايی و گونجاويەتی نرخی خوێندن يان زێدەرۆيی. لە روی كاربەجێگەياندنەوە، 

وەزارەت هەڵسەنگاندنی بۆ ئەوانە نەكردووە چونكه ئەزموونە دەرەكيەكانی لێ پەيدا نەبووە. پێويسته 

لەمەودوا سيستەمێكی نوێ بۆ مۆڵەتدان بە قوتابخانەی ئەهلی بەپێی پالنی ستراتيژی و دابەشبوونی 

جوگرافی و پێكهاتەی دانيشتوان و بنەماكانی دڵنيايی جۆری دابڕێژرێ. 

دەكرێ وەزارەت لە رێگەی فەرمانگەی سەرپەرشتياری و دڵنيايی جۆری پێشنيازكراودا و بە كۆمەڵێك 

ئەركی گرنگ هەڵبستێ، لەوانە:

سيستەمێكی سەردەميانەی دڵنيايی جۆری لەخۆ بگرێ بۆ هەڵسەنگاندنی قوتابخانەكان و 	 
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تاكی بەڕێوەبەران و مامۆستايان. دەكرێ لە رێگەی دروستكردنی رێبەری كواڵيتی كاركردن و 

بەكاربردنی قوتابخانە و )تەوسيفی وەزيفی( مامۆستا و فەرمانبەرانەوە سەرجەم پێوەرەكانی 

كارچاكی و كاربەجێگەياندن پێناسە بكرێنەوە، وە ئامانجی خوێندن و كە�سی خوێندن و مەرجە 

بنەرەتيەكانی قوتابخانە و ئاستی توانای مامۆستايان پێناسە بكرێنەوه، ئەوجا بەپێی ئەو پێوەر 

 )ii( ئاستی كواڵيتی پەروەردە و فێركردن بە پێوەری سەردەميانە بپێورێ؛ وە )i( :و ئامانجانە

مۆڵەتی دامەزراندن و بەردەوامبوون و متمانە بەخشين بدرێ .

پێوەری 	  هەندێ  جارێ  دەكرێ  نەكرێن،  جێبەجێ  زوو  وا  جارێ  جيهانيش  سيستەمی  ئەگەر 

خۆماڵيی خێرا بێنە ئاراوە. لەوانە، رێژەی دەرچوونی قوتابيان لە تاقيكردنەوەكان، پاکوخاوێنی 

قوتابخانە، رازيبوونی دايك و باوكان، ژمارەی رووداوەكان، دەوامكردنی مامۆستا و قوتابيان، 

لە  وەبەرهێنان  قوتابخانە،  لە  دروستكردن  تيم  رۆحی  مامۆستا،  و  قوتابی  نێوان  پەيوەندی 

باڵەخانەی قوتابخانەکە. لەسەر قوتابخانەكان، گونجاوێتی  كارايی، خواستی خەڵک 

پێويستە دەسەاڵتی سەرپەرشتيار و بەڕێوەبەر و اليەنەكانی ديكەی چاودێری دياری بكرێت، 	 

بەبێ  بن  دامەزراوە  يەك  لە  زياتر  فشاری  و  چاودێری  ژێر  لە  قوتابخانەكان  كە  بەجۆرێك 

ئەوەی رۆڵەكان تێكەڵ بكرێن. لەوانە سەرپەرشتی بۆردی دايك و باوكان، پشكنينی وەزارەت، 

پارێزگا. بەڕێوەبەرايەتی پەروەردەی قەزا، قايمقام ئەوجا ئەنجومەنەكانی قەزا و 

تاوەكو 	  ئامانج  بكرێتە  و  بكرێ  دياری  قوتابيان  بەرامبەر  مامۆستايان  رێژەی  پێويستە 

دابخشێننەوە.  ئێستايان  ميالكەكانی  بە  چاو  و  دابنێن  ميالك  بۆ  پالن  بەڕێوەبەرايەتيەكان 

لە  مامۆستايان  سەرجەم  رۆڵی  ئەوەی  بۆ  هاندەر  ببنە  دارايی  ئيمتيازی  و  مووچە  دەكرێ 

ببێ.  كاراتر  پەروەردەكردندا 

90 )بەشەوانە، حصة(ی لە مانگێكدا هەبێ 	  پێويستە هەموو مامۆستايەك بەالنی كەمەوە 

بۆ  بەشەوانەی  ژمارەيەی  ئەو  قوتابخانەيەكدا  لە  ئەگەر  وەربگرێ.  تەواو  مووچەی  هەتا 
لە نێو چەند قوتابخانەيەكدا پڕی  پێ تەواو نەكرا ئەوا دەكرێ مامۆستايەكه  مامۆستايەك 

بكەنەوە. 

مامۆستايان 	  بۆ  بەردەوام  زانستخوازی  و  زێدە  راهێنانی  و  خۆفێركردن  سيستەمی  پێويستە 

و  ميكانيزمی جێبەجێكردن  و  بكرێت  پاداشت و سزا شەفاف  كايەوە، سيستەمی  بهێندرێتە 

دابڕێژرێنەوە. سەرلەنوێ  كردن  پابەند 

يش 	   2007 ساڵی  ريفۆرمەكەی  و  ئەزموونەكان  و  خوێندن  پڕۆگرامی  بە  چاو  هاتووە  كاتی 

نوێكردنەوەيە.  بە  پێويستی  و  دەكرێتەوە  تاقی  ساڵە  يازدە  كە  دابخشێنرێتەوە 

كاتی هاتووە قوتابيان لە قۆناخێكی زووەوە، بۆ نموونە لە كاتی چوونيان بۆقۆناخی ئامادەيی، 	 

بكەنەوە.  يەكال  دواتريان  راهێنانی  و  خوێندن  و  تايبەتمەندی  بواری  بەوەی  بكرێن  هاوكاری 
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دەكرێ لە قۆناخەكانی پێش ئامادەييەوە بەهرەكانی قوتابیان هەڵبسەنگێندرێن و هان بدرێن 

كە بير لە رێچكەكانی دواتر بكەنەوە، ئەوجا ئەوانەی دەچنە ئامادەيی، هەر لە قۆناخی 10ـەوە 

بخرێتە  جياوازەكان  زانستيە  بواره  لە  خوێندنیان  رێچكەی  دياريكردنی  بۆ  بژاردەیان  چوار 

بەردەم. لەوانە خوێندن لە بوارەكانی:

زانستە زيندەگيەكان، بۆ ئەوانەی حەز بە خوێندنی بايۆلۆژی و كيميا و دەرمانسازی 	 

و پزيشكی و كشتوكاڵ و بوارە هاوشێوەكانيان دەكەن.

زانستە ماتماتيكی و فيزياييەكان، بۆ ئەوانەی حەز بە خوێندنی ماتماتيك و فيزيا و 	 

گەردووننا�سی و ئەندازياری و تەكنۆلۆژيای زانياری و هاوشێوەكانيان دەكەن.

زانستە مرۆڤايەتيەكان، بۆ ئەوانەی حەز بە خوێندنی ياسا و زانستە سیاسیەکان و 	 

مێژوو و زمانی جياواز و هونەر و هاوشێوەكانيان دەكەن.

ئابووری و 	  زانستە كارگێڕی و داراييەكان، بۆ ئەوانەی حەز بە خوێندنی كارگێڕی و 

و هاوشێوەكانيان دەكەن. ئامار  و  دارايی 

خوێندنی  وەك  بن،  هاوبەش  رێچكەكاندا  هەموو  نێو  لە  دەبێ  كە  هەن  بابەت  هەندێ  هەڵبەتە، 
زمانەكانی كوردی و عەرەبی و ئينگليزی و فێربوونی تەكنۆلۆژيای زانياری، بەاڵم وانەكانی ديكەيان بەپێی 
رێچكەكانيان تايبەتمەند بن. ئەو جۆرە سيستەمە وا دەكات كە قوتابی بەپێی ئارەزوو و بەهرە ئاراستە 

بكرێ و ژيانی پيشەيی لە بوارێكدا بێ كە بۆی دەگونجێ. 
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وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژينەوەی زانستی

و  كار  بازاڕی  رابەرايەتيكردنی  بۆ  سەرتوو  توێژێكی  كە  ئەوەيە  بۆ  زانستی  توێژينەوەی  و  بااڵ  خوێندنی 

كۆمەڵگای واڵتەكە ئامادە بكرێن. گرنگی ئامادەكردنی ئەو توێژە بۆ سەرفرازكردنی واڵت و گەشەپێدانی 

ئابووری و بونيادنانی نيشتيمانێكی ئاسوودە لە بن نايەت، بۆيەش وەبەرهێنان لە پەروەردە و خوێندن 

لە  ئابووريان.  توانای  بەبێ رەچاوكردنی  لوتكەيی هەموو واڵتێكه  ئەولەويەتێكی  بەڵكو  نيە  بژاردەيەك 

عێراقدا، ئەو جۆرە ئەولەويەتە هەميشە بە خوێندن درابوو، بۆيە دەرچووەكانی زانكۆ لە سەردەمانی 

پێش داهێزرانی سيستەم بەهۆی شەڕە چارەنووسسازەكان توانای كێبڕكێيان لە بازاڕی كاری جيهاندا 

هەبوو و خوێندكارانی واڵتانی ديكەش بۆ خوێندن روويان لە عێراق دەكرد. بەاڵم بەهۆی دابەزينی ئاستی 

كواڵيتی پەروەردە و خوێندن، ئيمڕۆ توانای الوە خوێن گەرمەكان بۆ كێبڕكی لە بازاڕی كاری ناوەكی و 

دەرەكيدا الواز بووە. توانای واڵتەكە بۆ رابەرايەتيكردنی دامودەزگايەكانی و چارەسەركردنی كێشەكانی 
كولتووری  و  ياسا  و  سيستەم  بەسەر  باڵيان  الوازيانە  ئەو  بووه.  الواز  ئابووريەكەی  گەشەپێدانی  و 

كەچی  پێشوو،  ريفۆرمی  هەوڵەكانی  سەرباری  كه  بەجۆرێك  داهەڵچنيوە،  هەرێميش  بااڵی  خوێندنی 

هێشتا داتەكاندنی ئاسەواری رابوردوو كارێكی ئاسان نەبووە. بە واتايەكی ديكە، چاكکردنی سيستەمی 

پەروەردە و خوێندنی بااڵی هەرێم پێويستی بە هيممەت و ئەركی بێوچانە كه ريفۆرم تێيدا ئەولەويەت 

وەربگرێ و بەردەوامێتی پێ بدرێ.

لە سەردەمانی پێش دروستبوونی وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژينەوەی زانستی، بۆردێكی بااڵ هەبوو بە 
سەرۆكايەتی سەرۆك وەزيران كە سەرپەرشتی زانكۆيەكانی دەكرد، بەاڵم ئەو سيستەمە سەركەوتوو 
نەبوو چونكە لە ئاستی حكومەتدا ئۆرگانێك نەبوو پۆڵە�سی و ستراتيژ و پالن بۆ خوێندنی بااڵ دابڕێژێ 

ئامادەكردنی  و  توێژينەوە  و  فێركردن  و  راهێنان  بۆ  بەدواداچوون  و  پشكنين  و  دەربكات  رێنمايی  و 

لە  بااڵ  وەزارەتی خوێندنی  ئيدارەی هەرێم،  دوو  يەكگرتنەوەی  پێش  لە  بكات.  پيشەييەكان  سەركردە 

ئيدارەی سلێمانی دروستبوو بوو بەاڵم لە هەولێر دروست نەكرابوو. لە كابينەی پێنجەمی حكومەتی 

هەرێم وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژينەوەی زانستی لە ساڵی 2006 دامەزرا و بە ياسای ژمارە )10( ی 

2008 كارەكانی لە سەر بنەمای پەيكەری كارگێڕی و كولتووری كالسيكيانەی سيستەمی عێراقی  ساڵی 

ديكەی  دامەزراوەيەكی  پەيمانگا حكوميەكان وەك هەر  و  زانكۆ  لەو سيستەمەدا،  رێكخرايەوە.  كۆن 

لوتكەيی  دەسەاڵتی  دەبرێن.  بەڕێوە  مەركەزيانە  زۆر  نەهجێكی  بە  و  بيرۆكرا�سی  شێوازی  بە  حكومی 

فەرمانگەكانەوە  رێگەی  لە  و  بوونەتەوە  چڕ  وەزارەتدا  ئەنجومەنی  لە  ئەكاديميش  رێنمايی  و  كارگێری 

دەكرێن.  كۆنتڕۆڵ 
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پەيكەر و بيرۆكراسيەت
ئەنجومەنی وەزارەت لە وەزير و سەرۆكی زانكۆ حكوميەكان و سەرۆكی ئەنجومەنی بااڵی پزيشكی پێك 

دێت، بە ئامادەبوونی راوێژكارانی وەزير و بەڕێوەبەرە گشتيە پەيوەنديدارەكان بەپێی پێويست. ئەنجومەن 

بەرپرسيارە لە زانكۆ ئەهليەكانيش كە نوێنەريان لە ئەنجومەندا نيە. وەزارەت لە شەش فەرمانگە پێك 

لە رووی كارايی و  و  بە فەرمانبەری زێده هەاڵوساون  ئەوانيش وەك هی وەزارەتەكانی ديكە  دێت، كە 
لە رووی چەندایەتیەوە، لە دوای ڕاپەڕینەوە ژمارەی  هەيە.  گەورەيان  كێشەی  كاربەجێگەياندنەوە 
زانکۆیەکان گەشەی بەرچاوی بینیوە ،لە کاتی ئێستادا 15 زانکۆی حکومی و 15 زانکۆی ئەهلی هەن، 
وە لە نێویشیاندا �سێ زانکۆی نێودەوڵەتی هەن �زانكۆيە حكوميەكان راستەوخۆ لە اليەن حكومەتەوە 

و  جێگرەكانيان  و  زانكۆ  سەرۆك  سەد  له  زياتر  وەزيفی  پلەی  وە  دەكرێن،  تەمويل  و  دەبرێن  بەڕێوە 
راگرەكانی كۆلێژ و فاكەڵتيەكان بە پلە و ئيمتيازاتی پلە تايبەتەكان دامەزرێندراون. ژمارەی فەرمانبەرانی 

لە  وەزارەت  ميالكی  به  سەر  مامۆستايانی  گشتی  كۆی  و  تێپەڕيوە  كەس   650 لە  وەزارەت  ديوانی  ناو 

لە  ئەوەش  دابەشكراون.  دامەزراوەكاندا  بەسەر  نايەكسانی  و  نارێكی  بە  ئەوانە  تێپەڕيوه.   11,000

127,000 زياترن و لە توانای دارايی و  كاتێكدا كە ژمارەی خوێندكارانی زانكۆ و پەيمانگا حكوميەكان 

مرۆييەكان زۆر زياترن. كۆی خەرجی مووچەخۆارنی زانكۆ حكوميەكان لە 37 مليار دينار زياترە، بێجگە 

لە بودجەكانی ديكەی تەشغيلی وەك هاتوچۆ و چاككردنی ئوتومبيل و ئيفاد و ئامێر و توێژينەوەی كە 

لەگەل داهاتەكانی ديكەی حكومەت وەریان دەگرێ. 

ئەندامێتی  بە  زانكۆيە،  ئەنجومەنی  سەرۆكی  زانكۆ  سەرۆكی  خۆماڵی،  و  عێراقی  كولتووری  بەپێی 
پەسەند  بە  و  حكومەت  سەرۆكايەتی  اليەن  لە  كارگێڕيانە  سەركردە  ئەو  سەرجەم  كۆلێژەكان.  راگری 

سەركردە  دانانی  ناراستەوخۆ،  شێوازێكی  بە  واتە،  الدەبرێن.  و  دادەمەزرێن  هەرێم  سەرۆكی  كردنی 

كارگيڕيەكانی زانكۆ بە رەچاوكردنی سياسەتی حيزبی دەسەاڵتدارەوە ئەنجام دەدرێن. هاوكات، سەرچاوە 

لە اليەن حكومەتەوە دابين دەكرێن، كە ئەوەش كەناڵێكی  سەرەكيەكەی داهاتی زانكۆ حكوميەكان 

ديكەی فشاركردنە و بەهۆيەوە حيزبی دەسەاڵتدار دەتوانێ سەركردە كارگێڕيەكانی زانكۆيەكان ملكەچ 

بكات. شايانی باسە كە سەرۆكی زانكۆ حكوميەكان، كە لە ژێر هەژموونی حيزبی دەسەاڵتداردانه،هەر 

وەزارەتەوه.  ئەنجومەنی  رێگەی  لە  ئەويش  دەكەن،  دياری  ئەهليەكان  زانكۆ  چارەنوو�سی  خۆشيان 

و  كاربەجێگەياندن  فشاری  ئەوەی  بۆ  الوازە  زۆر  حكوميەكان  زانكۆ  سەرۆك  هەوڵی  كاريگەری  بۆيە، 

بكرێ.  دروست  ئەهليەكان  زانكۆ  و  خۆيان  لەسەر  كواڵيتی  بەرزكردنەوەی 
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داهاتی زانكۆ
لە مەسەلەی تەمويلدا، وەزارەتی خوێندنی بااڵ، بە بەراورد لەگەڵ وەزارەتەكانی ديكە، هەميشە لەاليەن 

حكومەتی هەرێمەوە ئەولەويەتی تايبەتیان پێ دراوە، تەنانەت مووچەی مامۆستا و فەرمانبەرەكاني�سی 

زۆر لەوانی ديكە زياتر بووە و لە ئێستاشدا دەستيزانكۆ وااڵ كراوە كە بتوانێ داهات پەيدا بكات و %80 

ی داهاتەكە بهێلێتەوە و باقيەكەی بگەڕێندرێتەوە وەزارەتی دارايی )ديارە هەوڵێك هەبووە بەو دواييە 
بۆ كەمكردنەوەی ئەو رێژەيە(. بەاڵم هەاڵوسانی زانكۆيەكان به مامۆستا و فەرمانبەر و نارێكی پەيكەری 

لە  بودجەكەی  و زۆربەی  به حكومەت  ئەژديهايەكی پشبەستوو  ببێتە  زانكۆ  كارگێڕی وای كردووە كە 

وە كەمتر  بكرێ،  زانكۆيەكان خەرج  راگر و سەرۆك  ئيمتيازاتی  و  تەشغيليەكان  و خەرجيە  باڵەخانە 

ئەولەويەت بدرێتە بەرزكردنەوەی ئاستی كواڵيتی و بوژاندنەوەی توێژينەوە و هاندانی كە�سی داهێنان. 

ئيمتيازاتی  بە  بە بەراورد لەگەڵ گرنگيدان  لە سيستەمی ئێستادا سەرۆكە كارگێڕيەكانی زانكۆيەكان 

پۆستهەڵگرە بااڵ و پلە تايبەتەكان، كەمترين ئەولەويەت به ژينگه و كواڵيتی ژيان و خوێندنی نێو زانكۆ 

دەدەن بۆ نموونە، لە سااڵنی 2010 بۆ 2012 ريفۆرمی سيستەمی كارگێڕی دەستی پێكرا و يەكێك لە 

ئامانجە سەرەكيەكانی ئەوە بوو كە رێگە لە دووپاتبوونەوەی بەشەكانی ناو كۆلێژە جياوازەكان و كێبڕێكی 

ناوەكی و بەهەدەردانی بودجەی زانكۆيەكان بگيردرێت. هاوكات رێگە بۆ زياد كردنی داهات و كردنەوەی 

لە  هەرەوەزی  توێژينەوەی  ئەوەی  بۆ  خۆشكرا  جياوازەكان  بوارە  سەرجەم  لە  توێژينەوە  سەنتەری 

ناوەوەی هەر زانكۆيەكدا هان بدرێت و لە ئاستی دەرەكيشدا توانای كێبڕكێيان زياتر بێ. ئەو پڕۆسەيە 

لە هەندێ زانكۆدا كە رابەرايەتيەكی كارای تێدا دەكرا، چووە پێشەوە. بەاڵم هەندێ زانكۆی ديكە بە 

هۆكاری جياواز بە سيستەمی كالسيكی كۆنەوه پابەند بوون پڕۆسەكە نەچووە پێشەوە. بۆ نموونە، 
زانكۆیەكی بچووكی وەك هەولێری پزيشكی كە خاوەنی تەنيا پێنج كۆلێژی بچووكە، كەچی لەاليەن 10 

سەركردەی كارگێڕی خاوەن پلە تايبەت )سەرۆك و �سێ جێگری سەرۆكی زانكۆ و پێنج راگر و سەرۆكی 

سەنتەری توێژينەوە بە پلەی راگر( و ژمارەيەكی زۆر لە فەرمانبەران بەڕێوە دەبرێ. ئەوەش لە كاتێكدا 

يەك  و  رێكخرانەوە  فاكەڵتيدا  يەك  ژێر  لە  دهۆكدا  و  سلێمانی  لە  زانكۆيە  ئەو  هاوتاكانی  كۆلێژە  كە 

سەركردەی پلە تايبەت و تيمێكی فەرمانبەرانەوە رابەرايەتی دەكران. بەوە خەرجيەكانيان بە ئاستێكی 

بەرچاو كەمكرانەوە كە دەكرا لە كواڵيتی ئەكاديمی و توێژينەوەی زانستی خەرج بكرابووايه. ديارە دوای 

چەند ساڵێك زانكۆيەكانی سلێمانی و دهۆكيش كەوتنەوە ژێر فشاری گەڕانەوە بۆ دواوە و ديسانەوە 

پلە  پۆستهەڵگری   24 سلێمانی  زانكۆی  لەئێستادا  كرانەوە.  خورد  جاران  كۆلێژەكانی  بۆ  فاكەڵتيەكان 

لە  هەيە.  دانەی   19 نيە(  پزيشكيەكانی  كۆلێژە  )كە  سەاڵحەددين  و  دانە   23 دهۆك  و  هەيە  تايبەتی 

واقيعيشدا دەكرێ پەيكەری كارگێڕی هەريەك لەو زانكۆيانە دابەشكرێتە سەر 6 بۆ 8 گروپ )كۆلێژ يان 

هەر ناوێكی ديكه( و لە اليەن چەند سەركردەيەكی بە ژمارە كەم رابەرايەتی بكرێن و بەشە زانستيەكان 

بخرێنە پاڵيانەوە. بە واتايەكی ديكە، كۆلێژ كيانێكی كارگێڕيە نەك زانستی و مەرج نيە كۆلێژەكان لەسەر 

بنەمای بواری پسپۆڕيەوە دابڕێژرێن. گرنگ ئەوەيە كە بە�سی زانستی بكرێتە بەردە بناخەی بڕوانامەكان. 
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نموونەيەكی ديكە، لەبەر گرنگی ڕۆڵی زانکۆی سەالحەددین کە لە پایتەختی هەرێمی کوردستانە، وە 

2012 به دەستپێشخەريەكی وەزارەت و حكومەت  2011 بۆ  خراپی کواڵیتی باڵەخانەکانی، لە سااڵنی 

زانكۆيەكه،  ناوی  سەر  بگوازرێنەوە  ديكەوە  وەزارەتەكانی  لە  باڵەخانەكان  و  زەوی  موڵكيەتی  بڕيادرا 

بەو پالنەی كە زانكۆ بيانفرۆشێت و بە داهاتەكەی )سەدان مليۆن دۆالر( هەنگاو بە هەنگاو كامپێكی 

و  پێشەوە  نەچووە  پڕۆژەيە  ئەو  بەاڵم  بكرێ.  دروست  بۆ  تەرخانكراوەكەی  زەويە  لەسەر  مۆدێرنی 

ماينەوە.  خۆيان  وەك  زانكۆ  نەگونجاوەكانی  و  داهێزراو  باڵەخانە 

 بەو پێيە، توانای سەرۆكايەتی زانكۆيەكانی هەرێم لە كۆنەوە لە بواری خۆبەڕێوەبردندا الواز بووە و زياتر 

پشتيان بە بودجەی حكومەت بەستووە. تەركيزی سەركردەكانی زانكۆ لەسەر ئەولەويەتی بەرزی زانكۆ 

و خوێندكارانی كواڵيتی خوێندن نەبووە. واتا، لەبەر ئەوەی تەمويلەكەيان مسۆگەر بووە، ئيتر لەژێر 

فشاری كێبڕكێ نەبوونە بۆ پێدانی بودجە. هەتا سيستەمی تەمويل و بەڕێوەبردنی زانكۆكاني هەرێميش 

وەك ئێستايان بمێنن، ئەوا كێشەی داهات و بەڕێوەبردنی داهاتەكان وەك خۆيان دەمێنن. تاكە رێگەش 

بۆ گۆڕينی ئەو كولتوور و ديناميەتە ئەوەيە كە زانكۆكان لە بواری كارگێڕی و داراييەوە سەربەخۆ بكرێن 

بەاڵم چاودێری سەرووتريان لەسەر زياد بكرێت. بەاڵم بەو پەيكەر و ياسايەی ئێستا کە میکانيزمێکی 

چاودێری لە ناو خودی زانکۆ دا الوازە وەيان نيە، باس کردنی سەربەخۆیی زانکۆ چارەنووسێکی با�سی 

بە  زۆر  دەبێت  حکومەت  و  وەزارەت  بۆیە  ناوی،  دەکەوێتە  زۆر  تایبەتی  بەرژەوەندی  بڕیاری  و  نابێت 

بۆ  هەنووكەيیه  پێويستيەكی  زانكۆ  سەربەخۆكردنی  بكەن.  بابەتە  ئەو  لەگەڵ  مامەڵە  ووریاییەوە 

ئەوەی بارگرانايی دارايی و بەرپرسيارێتی رابەرايەتيكردنيان لەسەر حكومەت الببرێن و سەركردەكانی 
زانكۆ لەسەر بنەمای لێهاتوويی رابەرايەتی و دوور لە مەحسوبيەت و سياسەتكردن دابمەزرێندێن و 

چاودێری بكرێن. 

كواڵيتی
داڕێژتووە  پەيمانگاكان  و  زانكۆ  بۆ  ووردەكاريەوە  بە  جۆری  دڵنيايی  و  كواڵيتی  سيستەمی  وەزارەت 

و  وەزارەت  لە  حوكمڕانيی  مەركەزيی  نەهجی  بەهۆی  راستيدا  لە  بەاڵم  كراوە،  جێبەجێ  رادەيەك  تا  و 

لوتكە،  ئاستی  بەرپرسانی  تەركيزی  سەر  وەستاوەتە  جێبەجێكردنە  ئەو  بڕياردان،  پەيكەری  لە 
تەركيزی  و  هەرێم  دارايی  باری  بە  بووە  پەيوەست  هاوكات،  زانكۆيەكان.  هەناويەكانی  ميكانيزمه  نەك 

وەزارەتەكانی ديكە و ئاستی پابەند بوونی فەرمانبەران به پاڵپشتيكردنی پڕۆسەی ريفۆرم. ئەوەش بێجگه 

و  هەڵسەنگاندن  و  بەدواداچوون  پڕۆسەكانی  خاوبوونەوەی  و  كارمەندان  دەوامی  كەمبوونەوەی  لە 

ئێستای  كارگێڕی  سيستەمی  بە  ئيتر  گرنگن.  كاربەجێگەياندن  فشاری  دروستكردنی  بۆ  كە  پشكنين 

وەزارەت، زانكۆيەكان له بازنەی بەتاڵدا دەخولێنەوە بەبێ ئەوەی دواكەوتنيان كاريگەری لەسەر بودجە 

هەبێ.  سەركردەكان  ئيمتيازاتی  و  خوێندكاران  ژمارەی  و 

جێبەجێكردنی  بۆ  ئەستۆدايە  لە  مەزنيان  بەرپرسيارێتی  مامۆستايان  جيهاندا،  مۆدێرنەكانی  زانكۆ  لە 
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پڕۆسەكانی كواڵيتی. هەتا پلەی مامۆستا بەرزتر بێ بەرپرسيارێتی و ئاستی فشارەكانی كواڵيتی مەزنتريش 

و  زاناتر  و  شارەزارتر  ديكە  مامۆستايانی  لە  زۆر  پڕۆفيسۆر  پلەی  ئاستی  مامۆستايانی  بۆيەش  دەبێ. 

چاالكترن و رۆڵی رابەرايەتی راستەقينە لە زانكۆدا دەبينن. كەچی لە هەرێمدا كە مامۆستا دەگاتە پلەی 

لەسەر  كاربەجێگەياندنيان  فشاری  بەاڵم  دەبێ،  بەرزتر  زانكۆدا  لە  پێگەيان  و  ئيمتيازات  پڕۆفيسۆر 

كەم دەبێ و دەواميان كەم دەكەنەوەو نيسابی وانەگوتنەوەشيان لە دوو كاژێر تێناپەڕێ. بۆيە جێگەی 

سەرسوڕمان نيە كە زۆربەی پڕۆفيسۆرەكانی هەرێم لەگەڵ تێپەڕبوونی كاتدا زانياری و هونەرەكانيان 

كۆن دەبن و لە توێژينەوەدا الوازن دەبن و دەسەاڵتی مەعنەويشيان لەسەر كادرانی خوارتر الوازتريش 

دەبێ. 

چاككردنی  بە  كواڵيتيش  بەرزكردنەوەی  و  بەندە  كارگێڕيەكانەوە  كێشە  بە  كواڵيتی  كێشەی  ئيمڕۆ 

بە  و  پالن  پێی  بە  نەيتوانيوە  وەزارەت  بەستراوەتەوە.  ئەدا  فشاری  زيادكردنی  و  كارگێڕی  سيستەمی 

مەبەستی كواڵيتی مامۆستايان بەسەر بەش و كۆلێژ و زانكۆ جياوازەكان بە يەكسانی دابەش بكاتەوە. 

دەناڵێنن.  ئەوانە  كەمی  لەبەر  هەيانە  و  هەاڵوساوە  فەرمانبەر  و  مامۆستا  بە  هەيانە 

هاوكات، دەوامكردن لە زانكۆيەكانی هەرێمدا به دەر لە هەموو عورف و پالنی سەردەميانە ئەوەندە 

بۆ  ئەكاديمی.  پيشەيی و  نادات خوێندكاران بكرێنە رابەری  بەوە  كورت و كەم بووەتەوە كە دەرفەت 

دووەم  كانونی  مانگی  لە  جار  زۆربەی  تێناپەڕێ.  مانگ  �سێ  لە  دەوامكردن  يەكەمدا  ساڵی  لە  نموونە، 

دەست پێ دەكات و مانگی ئادار پشوودانە و مانگی چوار دەوامێكی كورتە و مانگی پێنج خوێندكار بۆ 

خۆ ئامادەكردنی تاقيكردنەوەكان دەنێرێدرێنەوە ماڵەوە. ئەوەش بێجگە لەو كۆمەڵە پشوودانەی كە لە 

مانگەكانی دەوامكردنيشدا هەن. ئەوانە و كۆمەڵێك كێشەی ديكەی پەيوەست بە سيستەم. 

 نزمی ئاستی خوێندكارانی زانکۆ تایبەتەکان، بەتایبەتی بەشە مرۆڤایەتیەکان، كێشەيەكی گەورەيە و 

بە ئاسانی چارەسەر نەكراوە. ديارە هاندەری دارايی و قازانج وای كردووە كه زۆربەی زانكۆ ئەهليەكان 

سازش لەسەر توانای خوێندكار بكەن، وە بە ديوەكەی ديكەشەوە، زانکۆ ئەهليەکان توانای هەڵبژاردن 

و فلتەركردنيان لەنێو پێشكەشكاران الوازه. وەزارەت ئەو دابەشكردنەی كۆنتڕۆڵ كردووە. هاوكات، 

گشتی  بە  دەكەن  ئەهليەكان  زانكۆ  زانستيەكانی  بەشە  لە  روو  كە  پێشكەشكارەكان  قوتابيە  زۆربەی 

كۆنمرەكانيان نزمتره لە هاوتاكانيان كە لە زانكۆی حكومی دەخوێنن. 

بێگومان، وەبەرهێنان لە تواناكانی مامۆستايان و دواتر دروستكردنی فشاری زانستخوازی يەكێكە لە 

كۆڵەگە بنەڕەتيەكانی سيستەمی كواڵيتی. بە گۆڕينی مامۆستا واڵتێك و ميللەتێك دەگۆڕدرێ. پێويستە 

مەسەلەی پەروەردەكردن و بەرزكردنەوەی تواناكانی مامۆستايان هەميشە ئەولەويەتێكی لوتكەيی بێ. 

پێويستە بودجەی تايبەت لە اليەن حكومەت و خودی زانكۆيەكانەوە بۆ تواناسازی و دەرفەتی چوونە 

دەرەوە و راهێنانی زێدە و كۆر�سی ئەكاديمی و ناردنەدەرەوە بۆ كاری توێژينەوە تەرخان بكرێ. لە سااڵنی 

2010 بەوالوە زياتر لە 3000 الوی بەهرەمەند لە چوارچێوەی بەرنامەی تواناسازی نێردرانە دەرەوە. بە 

هاوتەريبيش، سەدان مامۆستا لە كۆرس و كۆنفرانس و راهێنانی زانستی زێدە سوودمەند بوون. ئەو 
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پڕۆسانە وەك قەرەبووكردنەوەی رابوردوو و پركردنەوەی بەشێك لە كەلێنەكان بوون، بەاڵم شاراوە 

نيە كە پڕۆسەی هاندانی زانستخوازی خاو بووەتەوە و كەلێنەكانی توانا زانستيەكان نێو زانكۆ حكومی 

و ئەهيەكان هەتا دێ گەورەتريش دەبن و بەوە ئاستی كواڵيتی بە گشتی هەر بە الوازی دەمێنێتەوە. 
پێويسته  بۆيه  نايەت،  كۆتايين  و  بەردەوامن  پڕۆسەی  لە هەموو واڵتێكدا  تواناسازی  و  زانستخوازی 
فشاری  و  دابڕێژرێتەوە  مامۆستايان  توانای  بەرزكردنەوەی  بۆ  گشتگير  پالنێكی  سەرلەنوێ  وەزارەت 

وەبەرهێنان لە مامۆستايانی زانكۆ حكومی و ئەهليەكان لە سەر زانكۆكان دروست بكات. 

گۆڕينی سيستەمی كارگێڕی
دابخشێندرێتەوە.  بااڵ  خوێندنی  سيستەمی  تەواوی  بە  جيددی  چاوێكی  سەرلەنوێ  كە  هاتووە  كاتی 

لەناو  سەربەخۆ  نيمچە  فەرمانگەيەك(ی  )وەيان  دەستەيەك  ببێتە  بااڵ  خوێندنی  وەزارەتی  دەكرێ 

بۆ  بەڕێوەبەرايەتی  كۆمەڵێك  دەستەيه  ئەو  پێشنيازكراو.  خوێندنی  و  پەروەرده  وەزارەتی  پەيكەری 

و  دەرەوە  ناردنە  و  پرگرامەكان  و  ئامار  بە�سی  و  قوتابيان  وەرگرتنی  و  جۆری  دڵنيايی  بەدواداچوونی 

هاندانی توێژينەوە و دياريكردنی بودجە تێدا بێ. ئەو كاتە وەزارەت خۆی بۆ كاری ستراتيژی تەرخان بكات 

و پۆڵە�سی و پالن داڕێژێ، مۆڵەت و متمانە بە بەش و كۆلێژ و زانكۆيە حكومی و ئەهليەكان ببەخ�سێ 

رێزبەنديكردن.  و  پشكنين  لە  بێ  بەرپرسيار  و  بێ  دڵنيا  راهنێان  و  فێركردن  و  خوێندن  كواڵيتی  لە  و 

دەكرێ لە هەردوو وەزارەتی پەروەردە و خوێندنی بااڵ ئەزموونەكانيان لە زۆر رووەوە تێكەڵ بكرێت و 

ئەزموون  بەپێی  دەرماڵەكان  پەيژەی  خوێندن،  پالنی  مەسەلەی  لەوانە:  يەكبخرێن.  سيستەمەكانيان 

بڕوانامەكان،  يەكسانكردنی  متمانەبەخشين،  مۆڵەتدان،  جۆری،  دڵنيايی  سيستەمی  بڕوانامە،  و 

ئامادەكردنی ئامارەكان و دروستكردنی ستانداردێكی يەكشێوەيی بۆ سەرجەم دامەزراوەكانی خوێندن. 

سەربەخۆيی زانكۆ حكوميەكان
 لەگەڵ بچووككردنەوەی وەزارەت، پێويستە سەرجەم زانكۆيەكان بە ميكانيزمی سەردەميانە سەربەخۆ 

بكرێن، بەوەش یەکێک لە بەربەستە سەرەکیەکانی بەردەمی ڕیفۆرم هەڵدەگيردرێت. بۆ ئەوەی زانکۆ 

کایەیەکی ئەکادیمی سەربەخۆ بێت، پێویستە لە رووی دارایی، داڕشتنی پالنی خوێندن، ڕێژەی وەرگرتنی 

قوتابیان، دانانی پڕۆگرام، هەڵبژاردنی سەرۆکی زانکۆ، و ڕاگرەکان، سەربەخۆیی تەواوی هەبێت. واته، 

مەترسيدارە  هەڵەيەكی  بگرە  و  نابێ  وەزير  دەسەاڵتەكانی  دابەزاندنی  بە  تەنيا  زانكۆ  سەربەخۆكردنی 

زانكۆيەكان  ناوەكی  كارگێڕی  پەيكەری  گۆڕينی  و  كارا  چاودێری  ميكانيزمی  بەبێ  دەسەاڵتەكان  ئەگەر 

دابەزێندرێن. 

سەربەخۆكردنی زانكۆ بە پێی پرينسيپی حوكمڕانی دروست پێويستی بە دروستكردنی ميكانيزمی تۆكمەی 
و ميكانيزمەكانی چاودێری  ئەمينداران و سەنات  بۆردی  لەوانە دروستكردنی  سەربەخۆكردن هەيە، 

ناوەكی. بۆردی ئەمينداران وەك خاوەنی زانكۆ جێگای حكومەت دەگرێتەوە و بەرپرسيار دەبێ لە دانان 
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و الدانی سەركردە كارگێڕيەكانی زانكۆ. ئەندامەكانی بۆردی ئەمينداران لە هەڵبژێردراوانی نێو مامۆستا 

و فەرمانبەران و رێزلێگيراوانی شاری پێك دێن، لەگەڵ سەركردە كارگێڕيەكانی زانكۆ6. ئەو گۆڕانكاريانە 

دەكرێ بە گۆڕين وەيان بێ گۆڕينی ياسا ئەنجام بدرێت، بەاڵم پێويستيان بە گۆڕينی شێوازی تەمويل و 

دامەزراندنی سەركردەكانی زانكۆ هەيە. 

گۆڕينی  بۆ  رێگا  و  دەكات  تۆكمەتر  چاودێريكردن  و  رابەرايەتيكردن  پڕۆسەی  زانكۆ  سەربەخۆكردنی 

لەو  ناهێلێت.  ئەهلی  و  حكومی  زانكۆ  نێوان  لە  جياوازی  و  دەكات  زانكۆيەكانخۆش  تەمويلی  شێوازی 

بە  و  دارايی  فۆرميواليەكی  بەپێی  و  بكات  دروست  نێوانيان  لە  كێبڕكێ  دەتوانێ  حكومەت  حاڵەتەدا 

مەرجی كواڵيتی خوێندكارانی قبول مەركەزيی بۆ هەردووال بنێرێ. خوێندكاری زێدەش بۆ هەردووال بڕۆن 

و داهات بۆ هەردووال پەيدا بكەن. لەو حاڵەتەشدا دەكرێ سيستەمی كۆلێژ و فاكەلتی و سكوڵ لە 

بنەڕەتەوە هەڵبگيردرێت و زانكۆيەكان ئازاد بن كە چۆن خەرجی كەمدەكەنەوە و كواڵيتی بەرز بكەنەوە. 

پێويستە لەمەودوا زانكۆ و پەيمانگاكانی خوێندنی بااڵ بە دامەزراوەی سيادی حيساب نەكرێن چونكە 

ئەوانە بەرپرسيارن لە پەروەردە و فێركردن و راهێنانی كادرانی پێشڕەوی پيشەيی بۆ بازاڕی كار. لەوەدا 

ئەنجومەنی پارێزگا مافی بەسەر زانكۆيەكانی سنوورەكەی هەبێ چونكە لە وەزارەت زۆر باشتر دەتوانێ 

پێويستە  بكات.  كاربەجێگەيانديشيان  چاودێری  و  راكێ�سێ  بۆ  وەبەرهێنانيان  و  بكات  پاڵپشتيان 

لە  بن  بەرپرسيار  ياسا  بە  و  دامەزراوەكانبزانن  خاوەنی  بە  خۆیان  قەزاكان  و  پارێزگا  ئەنجومەنەكانی 

وەيان  قەزا  ئەنجومەنی  دەكرێ  پێوەرەش،  بەو  وەزارەت.  رێنماييەكانی  جێبەجێكردنی  له  دڵنيابوون 

ئەنجومەنی پارێزگا دەسەاڵتی متمانەپێدان و لێسەندنەوەی سەرۆك زانكۆی سنوورەكەیانی هەبێ و 

سەرۆك زانكۆيەكەش ببێتە ئەندامێكی دەنگدەر له ئەنجومەنی قەزا. لە حاڵەتی دابەزينی ستاندارد و 

ئاستی كواڵيتی زانكۆيەكە، دەكرێ يەك لەو دوو ئەنجومەنه مافی ئەوەی هەبێ كە بەپێی ياسا و رێنمايی 

شكستخواردوەكە.  زانكۆ  سەرۆك  گۆڕينی  بە  بكات  پابەند  زانكۆ  ئەميندارانی  بۆری  پێناسەكراوەوە 

بێگومان نابێ ئەنجومەن دەسەاڵتی دەستێوەردانی كارە ناوەكيە كارگێڕی و ئەكاديميەكانی زانكۆيەكانی 

هەبێ وەك ئەوەی ئێستا كە وەزارەت دەسەاڵتی رەهای بەسەر ووردەكاری و درشتكاريەكانەوە هەيە. 

بەڵكو  بدرێت،  پێ  تايبەتيان  پلەی  راگرەكان  و  زانكۆ  سەرۆكی  ناكات  پێويست  لەمەودوا  هاوكات 

وەيان  مامۆستايەكە  دواتر  و  ساڵ  چوار  ماوەی  بۆ  بن  كاتيی  تەكليفی  وەك  پۆستەكان  جياتيان  لە 

جارانی.  كاروپيشەی  سەر  بگەڕێتەوە  پۆستهەڵگرەكە 

 6 بۆ درێژەی ئەو بابەتە سەيری راپۆرتی وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژينەوەی زانستی )2009 بۆ 2011( بكە، بە ناونيشانی: كاروانی ريفۆرم كەوتە 

ڕێ، لەسەر نەخشەرێگايەك بەرەو كواڵيتی. ڕاپۆرتی دووساڵەی دەستپێك، لە شۆڕشی ريفۆرمی خوێندنی بااڵ و توێژينەوەی زانستی. 
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وەزارەتی تەندروستی

و  دامەزراندن  لە  بەپرسيارن  وەزارەت  و  وەزير  كە  هاتووە  دا   2007 ساڵی  ی   )15( ژمارە  ياسای  لە 

بەڕێوەبردن و بەدواداچوونی يەكە تەندروستيەكانی خۆپاراستن و چارەسەر كردن و پەرەپێدانيان لە 

دراوه  پێ  تەندروستی  سيستەمی  بەڕێوەبەری  و  رێكخەر  رۆڵی  كاتدا  يەك  لە  وەزارەت  واتە،  هەرێمدا. 

لە  كاربەجێگەياندن  لە  دڵنيابوون  لە  و  خزمەتگوزاری  پێشكەشكردنی  لە  بەرپرسيارە  هەرخۆی  و 

هەرێم. سەرتاسەری 

زۆر  دامەزراوەيەكی  كارمەندانيەوه  هەاڵوسانی  و  كارگێڕی  پێكهاتەی  رووی  لە  تەندروستی  وەزارەتی 
زەبەالحە و رێژەی كاراييەكەی بە پێچەوانەی قەوارەكەيەتی. بێجگە لە �سێ بەڕێوەبەرايەتی گشتيەكانی 

ئاستی وەزارەت، 7 بەڕێوەبەرايەتی گشتی لە پارێزگاكانی دهۆك و سلێمانی و هەولێر و ئيدارەكانی كۆيە و 

هەڵەبجە و گەرميان و رانيە هەن. ئەوەش بێجگە لە لەشكرێك لە بەڕێوەبەر و سەرۆك بەش و هۆبەی 

ديكه كە ئەركی بەڕێوەبەرە گشتيەكانی شارەكانيان قورس كردووە. بۆ نموونە فەرمانگەی تەندروستی 

پارێزگای هەولێر، لە ديوانەكەيدا 15 بەڕێوەبەرايەتی و بە�سی جياواز و 7 بەڕێوەبەرايەتی تەندروستی 

كە  هەيه  نەخۆشخانەكانی  بەڕێوەبەرايەتی   22 و  پسپۆريەكان  سەنتەرە  بەڕێوەبەری  و17  قەزايەكان 
هەموويان فەرمانی كارگێڕی راستەوخۆ لە سەرۆكی فەرمانگە )بەڕێوەبەری گشتی( وەردەگرن. سەرباری 

بچووكيان  و  گەورە  كە  هەن  تەندروستيش  )مەڵبەندی(  بنكەی   261 هەولێردا  پارێزگای  لە  ئەوانە، 

تێدايە. 

نهێنی نيە كە سيستەمی خزمەتگوزاری پزيشكيی لە هەرێم و لە ئاستی عێراقدا يەكێكە لە خزمەتگوزاريە 

كارەساتی  و  ميحنەت  مايەی  بووەتە  كەچی  دەچێ  تێی  زۆرەی  خەرجيە  ئەو  سەرباری  كە  الوازەكان 

خزمەتگوزاريە  لە  كە  هاواڵتيان  پارەی  و  حكومەت  بودجەی  ئەو  كۆی  رەچاوكردنی  بە  درێژخايەن. 

پزيشكيه گشتی و تايبەتەكان وەيان لە چوونە دەرەوەی هاواڵتيان بۆ چاەسەری نەخۆشيە رۆتينيەكان 

ئاستی  كەچی  نيە،  كەمتر  نەبێ  زياتر  رۆژئاوا  واڵتانی  بگرە  و  دراو�سێ  واڵتانی  هی  لە  دەكرێن،  خەرج 
كاری  بە  پێويستی  سێكتەرە  ئەو  ناوەڕاستدايە.  رۆژهەاڵتی  واڵتانی  نزمترينی  هەرە  لە  كواڵيتیەكەی 

فرياكەوتنه و لە ئاستی سيا�سی و حوكمڕانيدا هەتا ئێستا بەو ئاستە ئەولەويەتی پێ نەدراوە. هۆكارە 

لەوانە: دەگەڕێتەوه،  هۆكارێك  چەند  بۆ  تەندروستی  سيستەمی  شپڕزەيەی  حاڵە  ئەو  سەرەكيەكانی 

كەلێن و كێشە لە ياسا كارپێكراوەكان.	 

دڵنيايی 	  و  كاربەجێگەياندن  و  بڕياردان  ميكانيزمەكانی  الوازێتی  و  كارگێڕی  پەيكەری  نارێكی 

جۆری.

الوازێتی لە رابەرايەتی و بەڕێوەبردنی وەزارەت و دامودەزگاكانی تەندروستی.	 
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الوازيی لە سەروەرێتی ياسا و دامەزراوەكانی دەسەاڵتی دادوەريی و دەزگاكانی چاودێری.	 

الوازيی لە رێكخراوه پيشەييەكانی پەيوەست بە بواری تەندروستی و تێكەاڵوبوونی كارەكانيان.	 

كۆڵەگەكانی تەندروستی
تەندروستی جيهانيدا، چەند دامەزراوەيەكی گرنگ هەن كە دەبنە كۆڵەگەی سەرەكی  لە سيستەمی 

سيستەمی تەندروستی و دەبێ هەر يەكەيان سەربەخۆ بن و كارابن و لە ئاستی بەپرسيارێتيدا بن: 

وەزارەتی تەندروستی بۆ دانانی ستراتيژ و پالن و تەرخانكردنی بودجە و دڵنيابوون له كواڵيتی � 1

جێبەجێكردن. 

2 � General پزيشكيی  گشتی  ئەنجومەنی  نموونە  )بۆ  پزيشكان  تۆماركردنی  دامەزراوەكانی 

Medical Council - GMC( و كارمەندانی ديكەی بواری پزيشكی. ئەوانە لەجياتی خەڵك و 

حكومەت كاروباری راهێنانی پزيشكی پێناسە دەكەن بۆ ئەوەی ببنە بنەمايەك بۆ خوێندن لە 

كۆلێژەكانی پزيشكی و راهێنانەكانی دواتر، ئەوجا بۆ پێدانی مۆڵەتی كارکردن و بەردەوامبوون. 

هەر ئەو دامەزراوانە رێكارەكانی هەڵسەنگاندنی پزيشكان دياری دەكەن و بەدواداچوون بۆ 

بيانی هەڵدەسەنگێندرێن. لەوێشدا پزيشكانی  سكااڵكان دەكەن و هەر 

تاقيكردنەوەی � 3 و  راهێنان  كاروباری  كە  پزیشكی،  پسپۆڕایەتییەكانی  بااڵی  ئەنجومەنی 

هاوكات  دەبەخشێت.  تايبەتمەندێتی  و  پسپۆڕی  بواری  بڕوانامەی  و  دەخات  رێك  پسپۆڕی 

نەخۆ�سی(،  بە  )نەخۆ�سی  پزيشكی  تايبەتمەندەكانی  خزمەتگوزاريە  رێنمايی  ئەنجومەنە  ئەو 

زۆر  رێنماييانە  جۆرە  ئەو  دەردەكات.  كواڵيتی،  بنەماكانی  و  واڵتەكە  واقيعی  بەرەچاوكردنی 

كاتی  لە  دادگا  بەردەم  داواكانی  يەكالكردنەوەی  بۆ  ياسايی  بنەمايەكی  دەبنە  چونكە  گرنگن 

نەخۆشخانە.  يان  پزيشك  تۆمەتباركردنی 

لە � 4 بريتيە  سيستەمدا  لە  رۆڵيان  ئەوانە  تەندروستی.  كارمەندانی  و  پزيشكان  سەنديكای 

بەرگريكردن لە مافی ئەندامەكانيان. مەرجيش نيە تەنيا يەك سەنديكا بۆ هەر جۆرە پيشەيەك 
ئەوەی كاری  بۆ  لە سەنديكايەكان  بن  ئەندام  كارمەندان  و  پزيشك  نيە  هەبێ، وە مەرجيش 

بكەن.  پيشەيی 

لە � 5 گرنگ  رۆڵی  زانكۆ  لە  پزيشكان  دەرچوونی  پاش  و  پێش  ئەوانە  پزيشكی.  كۆلێژەكانی 

دەبينن. راهێنانيان  و  فێركردن  و  پەروەردەكردن 

لەوانە  هەندێ  هەيە،  دامەزراوانه  ئەو  نێو  رۆڵەكانی  دابەشكردنی  لە  زۆر  تێكەاڵویەكی  هەرێمدا  لە 

لە  زۆر  كەڵێنی  بەوە  دەكەن.  كار  پرينسيپەكانيان  پێچەوانەی  بە  وەيان  دانەمەزراون  بنەڕەتەوە  لە 

بەرژەوەندی  تۆڕەكانی  اليەن  لە  بەكارهێنانيان  بۆ  دەرگا  و  نەكراونەتەوە  پڕ  كە  هەن  سيستەمدا 

تايبەتەوه وااڵ كراوە. بۆ نموونە، دامەزراوەی تۆماركردنی پزيشكان لە بنەڕەتەوە دروست نەبووە، بۆيە 
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رێك  مرۆيی  هێزی  وەيان  بكات  پزيشكان  بنەڕەتی  راهێنانی  و  خوێندن  پێناسەی  كە  نيە  اليەنێك  هيچ 

بخاتەوە. هاوكات ئەو كۆمەڵە پزيشكانەی كە لە چوارچێوەی وەزارەت و نەخۆشخانەكاندا كار ناكەن، 

پيشەييان.  هونەری  و  زانياری  نوێكردنەوەی  كاربەجێگەياندن  بۆ  حكومەت  فشاری  ژێر  ناكەونە 

حكومەت مۆڵەتی كاركردنی پزيشكان به نەخۆشخانە و نۆرينگە حكوميەكان و نەخۆشخانە ئەهليەكان 

و  نۆرينگە  كردنەوەی  مۆڵەتی  بەاڵم  ئەستۆيە.  لە  پشكنينيشيانی  و  سەرپەرشتی  ئەركی  و  دەبەخ�سێ 

لە مۆڵەت و  بە رەزامەندی سەنديكا هەيه. واته، وەزارەت رۆڵ  پێويستی  تەنيا  كۆمەڵگا پزيشكيەكان 

سەرپەرشتيكردنياندا نابينێ. هيچ اليەنێكيش، نە حكومەت و نە سەنديكاكان، هيچ جۆرە ميكانيزمێكی 

كارایان بۆ چاودێری و بەدواداچوون و هەڵسەنگاندنی بەردەوام بۆ كەرتی گشتی يان تايبەت دانەناوە. 

بۆيەش لە دوای مۆڵەت وەرگرتن، ئيتر پزيشكان و هاوكارانيان لە كەرتی گشتی و تايبەت تا رادەيەكی 

زۆر ئازادن بەبێ رەقيب چی دەكەن و چۆن دەيكەن. 

ئەنجومەنی بااڵی كوردستان بۆ پسپۆڕایەتییەكانی پزیشكی سەر بە وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژينەوەی 
زانستيە و هێشتا لە قۆناخە سەرەتاييەكانی گەشەكردنيدايە. لە ماوەی 8 ساڵی رابوردوودا، گەشەيەكی 

خێرای كردووە و هەوڵی پركردنەوەی كەلێنەكانی داوە، بەاڵم بەهۆكاری جياوازەوە، هێشتا نەيتوانيوە 

ماوەی  لە  راهێنان  سەنتەرەكانی  لە  زۆران  بێنێ.  بەدی  كواڵيتيەوە  بەرزی  ئاستێكی  بە  ئامانجەكانی 
جێبەجێ  پزيشكی  راهێنانی  بنەرەتيەكانی  مەرجە  نەيانتوانيوە  داراييەوە  قەيرانی  بەهۆی  رابوردوودا 
بكەن. بۆيە بەشێكی بەرچاو له رێنماييەكانی راهێنان كە پێويستی بە راهێنانی دەرەكی هەيە پشتگوێ 

چارەسەركردنی  رێنمايی  كە  جيهاندا،  لە  هاوتايەكانی  وەك  بااڵيە،  ئەنجومەنی  ئەركی  هاوكات  خراون. 

نەخۆش بەپێی بواری تايبەتمەند بەوردەكاريانەوە و بەپێی واقيعی هەرێم دابڕێژێ، بەاڵم ئەو كارە هێشتا 

بە الوەكی ماوەتەوه. ديارە رێنمايی جۆراوجۆر لە سەنديكا و وەزارەت و بۆ كاری جياواز دەردەچن، بەاڵم 

بە لێكدابڕاوی و زۆر جاريش بە پێچەوانەی يەكتری و هيچ كام لەوانە ناچێتە ووردەكاری چارەسەركردنی 

نەخۆشيەكانەوە. 

كۆلێژەكانی پزيشكی لە هەرێمدا بە شێوازی جياواز بەڕێوە براون. زۆران لە مامۆستايانی بواری كلينيكی 

سەر بە وەزارەتی خوێندنی بااڵن بەو ئامانجەی كە ببنە پردی پەيوەندیش لە نێوان زانكۆ و نەخۆشخانە 

پردە نەك  ئەو  لە هەرێمدا  ببينن. بەاڵم  پاش دەرچوون  و  لە راهێنانی پێش  فێركاريەكان و رۆڵی رابەر 

تەنيا الوازە بەڵكو بووەته جێگەی خۆحەشاردانی زۆران لە پزيشكان كه لە كاتی دەوامی زانكۆدا كلينكی 

تايبەت بەڕێوە دەبەن وەيان نەشتەگەری لە نەخۆشخانە تايبەتەكان دەكەن. بەوە، نە لە زانكۆ و نه لە 

نەخۆشخانە دەواميان بە تەواوی دەكەن. هاوكات، هەمان سەركردە ئەكاديميە كلينيكەكان كە لەنێو 

وەزارەتەكان و كۆمەڵگادا بەرچاون، سەرۆكايەتی لێژنە و هەڵسەنگاندن و دارێژتنی رێنمايی دەكەن و 

لە سەنديكاكانيشدا ئەندامن، بۆيە دەتوانن كۆمەڵێك دژەبەرژەوەندی لە يەك كاتدا كۆ بكەنەوە و بۆ 

سيستەمەكە بۆ بەرژەوەندی تايبەت بەكاريان بێنن. 
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رابەرايەتی كارگێڕی
پالنی  و  پۆڵە�سی  و  ستراتيژ  داڕێژتنی  بۆ  توێژينەوە  و  بيركردنەوە  پڕۆسەی  تەندروستيدا  وەزارەتی  لە 

درێژخايەن بۆ رابەرايەتيكردن زۆر الوازه. لە هيچ كام بواری خزمەتگوزاری سەرەكيدا ووردەكاريەكانی 

ئامانج و قۆناخی جێبەجێكردن و گەشەپێدان و ريفۆرمی بەردەوام دياری نەكراون. بۆيەش لە ئاستی 
بەڕێوەبەری گشتی و بەڕێوەبەرايەتيەكانی ئاستی پارێزگا بەرەوخوار ستراتيژ و پالنێكی سەرتاسەريی روون 

نيە تاوەكو ئەوان بۆ پالنی لۆكاڵی و كاربەجێگەيانديان وەریگێڕن. هاوكات لە وەزارەتەوە سيستەمێكی كارا 

بۆ پەرەپێدانی توانا كارگێڕی و رابەڕايەتيەكان و پەرەپێدانی توانا پسپۆڕيەكانی پزيشك و ياريدەدەرانيان 

گشتيەكان  بەڕێوەبەڕايەتيە  و  نەخۆشخانە  بەڕێوەبەرايەتی  بۆ  رەچاوكراو  مەرجی  تەنيا  نيە.  ئارادا  لە 

ئەوەيە كە كەسەكە پزيشك بێ، بەبێ رەچاوكردن توانا و ئەزموونی رابەرايەتی و كاربەجێگەياندنی.

بەو پێيە، سيستەمی تەندروستی لە رووی رابەرايەتی و كارگێڕيەوە زياتر لە هی كاربەڕێكردن و كاردانەوە و 
پينەكردن دەچێت وە بە هاوتەريبی ئەوه لە دابەزينی ئاستی كواڵيتيشدا بەردەوام سەر بەرەو لێژە. ئيمڕۆ 

الوازی حوكمڕانی و الوازی وەزارەت لە باری قەيرانی داراييدا سيستەمی تەندروستی دووچاری بەڕەاڵيی 

و ئەناركيی كردووە كە لەوانەيە لە ئايندەدا كارەساتی گەورەتری لێ پەيدا دەبێ. نەوەيەك لە پزيشكانی 

تازە دەرچوو ئێستا لە كاردان كە بەهۆی شلەژانی پڕۆسەی خوێندن لە پەروەرده و راهێنانی پزيشكی 

بێبەش بوونە. پزيشكە الوەكانی نيشتەجێی خوالو و دێرين )مقيم و مقيم اقدم( لە زۆر شوێندا دەوامی 

ئەزموون  خاوەن  و  تايبەتمەند  پزيشكی  سەرپەرشتی  ژێر  لە  كات  دەواميشدا  كاتی  لە  و  ناكەن  تەواو 

قەرەبووكردنەوەی  پالنێكی  وەيان  بەرنامەيەك  جۆرە  هيچ  وەزارەتيشەوە  لە  هاوكات،  ناكەن.  بەڕێ 
لە  كاربەجێگەياندن  فشاری  وەزارەتدا  لە  كە  راستيەی  ئەو  سەرباری  ئەوەش  نيە.  ئارادا  لە  رابوردوو 

بنەڕەتەوە بەپێی ميكانيزمی تۆكمە دروست نەبووە تاوەكو پزيشك و كارمەندانی تەندروستی بخاته ژێر 

فشاری نوێكردنەوەی زانياری و راهێنان و فێربوونی بەردەوام و پێشكەشكردنی كواڵيتی. بۆيە ئەگەر 

وەزارەت بەو دۆخەدا بڕوات لەگەڵ تێپەڕبوونی كاتدا نەوەيەك لەپزيشكانی پێشكەوتووی كەمزان و 

كەمئەزموون دێنە بەرهەم كە سيستەمەكە لە باری لەرزۆكی ئێستا خراپتريش دەكەن. 

مافی نەخۆش
لە هەرێمی كوردستاندا مافە بنەڕەتيەكانی نەخۆش بە روونی ديار نەكراون و ئەوەی كە نوسراويشە بە 

ئاستێك پشتگوێ خراوە كە نەخۆشەكان لە نەخۆشخانە و نۆرينگەكاندا بە دەيان جۆر مافيان پێشێل 

دەكرێ بەبێ ئەوەی هيچ جۆرە چاودێريەكی كارا رێگە لە رەفتار و نەريتی نەخوازراو بگرێ. بۆ نموونە:

اليەن 	  لە  كە  نين  تێچووەكان  بەرامبەر  تايبەتدا  و  گشتی  كەرتی  لە  چارەسەريەكان  كواڵيتی 

دەكرێن.  خەرج  نەخۆشەوە  خودی  وەيان  حكومەت 

نەفس 	  عيزەتی  و  كەرامەت  بەرزڕاگرتنی  و  نهێنی  پاراستنی  بە  پەيوەستە  نەخۆش  كەرامەتی 
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دەكرێ.  بۆ  حيسابيان  دەگمەن  بە  نەخۆشخانەكاندا  و  نۆرينگە  لە  كە  ئاينيەكان،  بەها  و 

بە  پزيشكان  جار  زۆر  كەچی  نەخۆشەكانە  لەسەر  پزيشكان  ژيانی  بژێوی  ئەوەی  سەرباری 

چاوی كەم سەيری نەخۆشەكانيان دەكەن و خۆيان لێ تووڕە دەكەن و زانياری تێروتەسەليان 

سەبارەت بە نەخۆشيەكانيان پێ نادەن. تەنانەت لە زۆران لە نۆرينگەكاندا پزيشكان زياتر لە 

نەخۆشێك لە يەك كاتدا و لە هەمان ژووری پشكنيندا دەبينن، كە ئەوە جۆرێكە لە تاوانی 

بەرامبەر نەخۆش دەكرێ.  پزيشك كە 

و 	  پزيشكی  كاری  بنەڕەتيەكانی  هەرە  پرينسيپە  لە  يەكێكه  نەخۆشيی  تۆماری  پاراستنی 

وەيان  نەخۆشيەكەی  رەچاوكردنی  بەبێ  نەخۆشێك،  هەموو  پێويسته  نەخۆشخانە.  رۆتينی 

تۆمارەكانی  تەواوی  و  تەرخان بكرێ  بۆ  تەبەلە(ی  )فايل،  ماوەی سەردانەكەی، دۆسيەيەك 

پەيوەست بە نەخۆشيەكەی تێدا كۆكرابێتەوە. لەوانە: مێژووی نەخۆشيەكەی، پشكنينەكانی 

پزيشك و ئەنجامی پشكنينەكانی تاقيگە و وێنە هەناويە گيراوەكان، دەرمانەكانی بە نەخۆش 

دراون و دواتر راپۆرتی كۆتايی پزيشكی. ئەوانە مافی نەخۆشن و بەڵگەی ياسايين و بەهۆيانەوە 

پزيشكان  يان  نەخۆشخانە  بەپێچەوانەوەشەوە  وەرگرێتەوە،  پێ  مافەكانی  دەتوانی  نەخۆش 

لە  كۆنەوە  سەردەمانی  لە  بكەن.  خۆیان  كارچاكی  لە  بەرگری  دادگادا  لەبەرامبەر  دەتوانن 

عێراقدا گرنگيەكی زۆر بە دۆسيەی نەخۆش درابوو، بەاڵم لە هەرێمدا بە دەگمەن )رەنگە لە 

پارێزراوی هەڵناگيردرێت.  هيچ كام( لە نەخۆشخانەكانی هەرێمدا دۆسيە بە كاملی و 

هەڵە و كەمتەرخەمی: نەخۆشخانە نيە لە جيهاندا كە بەردەوام هەڵەی پزيشكيان لێ روونەدات 	 

)بە هۆی كەمتەرخەمی بێ يان رووداوی نەخوازراو(، بەاڵم هەميشە ميكانيزمی چاودێريكردن 

و سزادان لە ئارادانە بۆ رێگرتن و كۆنتڕۆڵكردنی ئەو دياردانە. كەچی لە هەرێمدا دەگمەنن 

لەوان  دەگمەنتريش  و  دەكرێ  بۆ  تێروتەسەليان  بەدواداچوونی  رووداوانەی  و  دياردە  ئەو 

ئەو پزيشك و پەرستارانەن كە سزا دەدرێن وەيان دەدرێنە دادگا. كە رووداو و كەمتەرخەمی 

دەبنە هۆكاری زيانبەخشين وەيان لەدەستدانی گيانی نەخۆش، زۆربەی نەخۆشخانەكان وەك 

رۆتين بە ميكانيزمی ناوخۆيی پەردەپۆشيان دەكەن. لە زۆربەی حاڵەتدا لێژنەی بەدواداچوون 

لە چەند پزيشكێك پێك دێنن كە ئەندامەكانی هاوكار و دۆستی پزيشكه گومان لێكراوەكەن و 

هەريەكەيان بە پاساوی جياواز كەيسەكان دادەخەن وەيان سزايەكی زۆر سووكيان بەسەر 

دادەسەپێنن. خۆ كە حاڵەتەكان دەگەيەندرێنە دادگا، لەوێش نەرمونيانيەكی بێ سنوور بۆ 

پزيشكان لە اليەن دادوەرانەوە نيشان دەدرێن و مافی نەخۆشان وون دەكەن. ئەوەش بێجگە 
بازاڕی  وە  نوسراون،  پزيشكاندا  بەرژەوەندی  له  عێراقی  هی  وەك  هەرێم  ياساكانی  كە  لەوەی 

كاريش وای كردووە كە نەخۆشخانە حكوميەكان توانای سزادانيان بەسەر پزيشكانەوە الواز 

بێ چونكه پزيشكەكان ئەڵتەرناتيڤيان لەبەردەستدايە. 
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توانا پزيشكيەكان و كواڵيتی خزمەتگوزاریەكان
لە پێش و پاش دەرچوون  ئاستی كواڵيتی پەروەردە و فێركردن و راهێنان  لە هەرێمدا  نيە كە  شاراوە 

لە زانكۆيەكاندا بە الوازيی بەڕێوە چوونە. بە هۆی دابڕانی عێراق و هەرێم لە دونيای دەرەوە، راهێنانی 

و  دەستنيشانكردن  توانای  كە  خواردووە  گيری  نزمدا  ئاستێكی  لە  تايبەتمەند  بواری  پسپۆڕيی 

چارەسەركردنی نەخۆش و خزمەتەكانی دوای چارەسەركردن لە هەردوو كەرتی گشتی و تايبەت زۆر لە 

خوارەوەی واڵتانی ديكە دايە. بێگومان بەشێكی ئەو بەرپرسيارێتيانە لە ئەستۆی پزيشكانن و بەشەكانی 

ديكە لە ئەستۆی پەرستاران و بەڕێوەبەرايەتی نەخۆشخانەكانن. لە هەرێمدا سيستەمێكی كارا لە ئارادا 
نەبووە بۆ ئەوەی دەرفەت بۆ گەشەپێدانی مرۆيی بە شێوازێكی بەردەوام بڕەخسێنێ، وەيان فشاری 
هونەری  و  زانياری  نوێكردنەوەی  بۆ  پەرستاران  و  پزيشك  لەسەر  هەڵسەنگاندن  و  جۆری  دڵنيايی 

رێكارەكانی  و  وەزيفی  تەوسيفی  و  كواڵيتی  رێبەری  بكات.  دروست  بەردەوام  زانستخوازی  و  پزيشكی 

پەيوەنديدار.  اليەنێكی  هەموو  بدەنە  ڕوونی  بەرچاو  ئەوەی  بۆ  نەبوونە  لەبەردەستدا  كاراكردن 

نەخۆشخانەی ئەهلی
پارێزگايەكی  لە  تەنيا  ئێستادا  لە  و  زيادبوونە  بەرەو  ئەهلیەكان هەتا دێ روويان  ژمارەی نەخۆشخانە 

وەك هەولێر 21 دانە پەيدا بوونه و زۆربەی هەرە زۆريان لە ناو شارن. لەوانه، 7 دانەيان گەورەن و 
قەوارەيان له دەوروبەری200 قەرەوێلە دەبێ و ئەوانی ديكە بچوكترن. لە بەرابەردا 22 نەخۆشخانەی 

پارێزگادا  جوگرافی  سنووری  سەرتاپای  لە  ديكە  ئەوانی  و  هەولێرن  لە  لەوانە   10 تەنيا  هەن  حكومی 

بەرباڵون.

رۆڵی حكومەت و وەزارەت لە رێكخستنی كەرتی تایبەت و نەخۆشخانە ئەهليەكاندا لە پێدانی مۆڵەتدا 

سنووردار كراوە. لە هەرێمدا نەخۆشخانەی ئەهلی بە �سێ رێچكە مۆڵەتی دەست دەكەوێ:

تەندروستی 	  وەزارەتی  و  پارێزگا  و  شارەوانی  لەگەڵ  وەبەرهێنەر  )موساتەحە(:  بانەوانی  بە 

گرێبەستی  ماوەی  دوای  لە  نەخۆشخانەكە  بانەوانی،  ياسای  بەپێی  دەكات.  هەماهەنگی 

دەوڵەت.  موڵكی  دەبێتە  ساڵ،  بيست  نموونە  بۆ  دياريكراو، 

شارەوانی 	  و  وەبەرهێنان  دەستەی  و  تەندروستی  وەزارەتی  پڕۆسەيەدا،  لەو  وەبەرهێنان:  بە 

نابينێ. لەوەدا  رۆڵ  پارێزگار  بەاڵم  بەشدارن، 

بەكارهێنانی 	  گۆڕينی  مۆڵەتی  و  هەيە  خۆی  موڵكی  زەويی  وەبەرهێنەر  كە  موڵكداريی:  بە 
وەزارەتەكانی  تەنيا  لەوەياندا  )بازرگانی(.  هی  دەكرێتە  )نيشتەجێ(وە  هی  لە  زەويەكەی 

هەبێ.  رۆڵيان  پارێزگار  و  وەبەرهێنان  دەستەی  ئەوەی  بەبێ  بەشدارن  شارەوانی  و  تەندروستی 

مۆڵەتدان پێويستی بە رەزامەندی وەزارەتی تەندروستی و دەستەی ژينگە هەيه، بەاڵم هەماهەنگيكردن 

بۆيە  نين.  خوازراودا  ئاستی  لە  مۆڵەتدانيش  رێنماييەكانی  و  رێبەر  و  پێوەر  و  الوازە  زۆر  نێوانيان  لە 



90

دەوڵەتسازی نەخشەڕێگايەك بۆ سەروەركردنی ياسا و بەدامەزراوەييكردن لە هەرێمی كوردستان

زۆربەی مۆڵەتەكان بەبێ پێوەری سەردەميانە و هەڵسەنگاندنی زانستيانەی پالن و ستراتيژ و توانای 
جێبەجێكردنی وەبەرهێنەرەكان بەخشراون. خۆ زۆران لە نەخۆشخانە ئەهليەكان پشت ئەستوورن 

لەدوای  وە  وەرگرتووە.  مۆڵەتيان  بەقەدبڕی  بەشێكيان  كە  بااڵكانيان  بەرپرسە  و  ناسراو  خاوەنە  بە 

و  بەدواداچوون  و  سەرپەرشتی  و  چاودێری  بۆ  تۆكمە  پڕۆسەيەكی  نەخۆشخانەش،  كردنەوەی 

خزمەتگوزاريەكانەوە  كواڵيتی  بە  مۆڵەت  نوێكردنەوەی  وە  نيە،  ئارادا  لە  بەردەوام  هەڵسەنگاندنی 

كەموكوڕی  ئەهليەكان  نەخۆشخانە  زۆربەی  كە  نيە  سەرسوڕمان  جێگەی  بۆيەش  نەبەستراوەتەوە. 

نەكراوە.  لەسەر  كاريان  و  هەيە  كواڵيتیدا  و  خزمەتگوزاری  و  پزيشكيی  بواری  له  بنەڕەتيان 

ميكانيزم و دامەزراوەكانی چاودێری لە هەرێمدا بەگشتی بايی ئەوەندە الوازن كە زۆر لە نەخۆشخانه 

لە  چارەسەركردن  تێچووی  هاواڵتيان.  تايبەتی  موڵكی  بەهەدەردانی  هۆی  بوونەتە  ئەهليەكان 

كەمتر  نەبێ  زياتر  رۆژئاواييەكان  بگرە  و  دەوروپشت  واڵتانی  هی  لە  ئەگەر  ئەهليەكان  نەخۆشخانە 

نيه،كەچی كواڵيتی خزمەتگوزاریە پزيشكيەكان لە ئاستی نزمدايە. لە هەرێمدا كاری نەخۆشخانەكانی 
تەواوی  بەسەر  بەرپرسيارێتی  ياسايەكەی  بەپێی  وەزارەت  بۆيە  نەخراوە،  رێك  ياسا  بە  تايبەت  كەرتی 

نەخۆشخانە  وەزارەتەوە  لە  ئەستۆدايە.  لە  كێشەكانی  چارەسەكردنی  ئەركی  و  هەيه  سيستەمدا 

)بۆ شەش جۆر( ولە رووی تيۆرەوە دەبێ هەڵسەنگاندنيان بۆ بكرێ، بەاڵم  ئەهليەكان پۆڵين كراون 

ئەو پڕۆسەيە بەردەوام نيە و پێوەر و ميكانيزمەكانی هەڵسەنگاندنيش توانای لێكجياكردنەوەی چاك 

دەستەی  و  گشتی  داواكاری  دارايی،  چاودێری  وەك  چاودێريش،  ديكەی  اليەنەكانی  نيه.  خراپیان  و 
ئەهليەكاندا  نەخۆشخانە  چاودێری  بواری  لە  شايستە  رۆڵی  نەيانتوانيوە  پارێزگا  ئەنجومەنی  و  ژينگە 

ببينن چونكە ئاستی كارايی يان توانای پسپۆڕی هيچ كاميان لە ئاستی خوازراودا نەبووە و نەبوونەتە 

خزمەتگوزاری.  كواڵيتی  و  كاربەجێگەياندن  فشاری  دروستكردنی  سەرچاوەی 

تاقيگەی پزيشكی و دەستنيشانكردنی نەخۆشی
بە  پەيوەستە  لە هەرێمی كوردستاندا  تەندروستی  لە هۆكارە سەرەكيەكانی شكستی خزمەتی  يەكێك 

پشتگوێخستنی بواری دەستنيشانكردنی نەخۆ�سی. لەاليەكەوە گرنگيەكی زۆر بە بواری تەكنەلۆژيای 

وێنەگريی وەك MRI و سۆنار و سكانی CT دراوە بەاڵم گرنگيەكی زۆر لەوانە كەمتر بە بواری تاقيگەكانی 

ژمارەی  زۆرترين  و  رێژە  گەورەترين  دراوە.  جينەكان  و  لەش  بەرگريی  و  شانەيی  و  خوێن  و  ميكرۆبی 

نەخۆشيەكانی هەرێم پەيوەستن بە بواری هەوی ميكرۆبی و نەخۆ�سی درم، كەچی كەمترين وەبەرهێنان 

ميكرۆب  بە  دژ  دەرمانی  كوێرانە  بە  حاڵەتدا  زۆربەی  لە  كراوە.  ميكرۆبنا�سی  تاقيگەی  بواری  لە 

)ئەنتیبايۆتيك( بە نەخۆش دەدرێ بەبێ ئەوەی بزاندرێ كە كام ميكرۆب هۆكاری نەخۆشيەكەيە. ئەو 

جۆرە چارەسەر كردنە وەك ئەوەيە گولـلە بە تاريكيەوە بنێی وەيان وەك ئەوەيە كە وەاڵمی پرسيارێك 

دەرمانی  دوای  لە  دەرمان  پزيشكان  دەرەنجامدا،  لە  تێگەيشتبی.  لەپرسيارەكە  ئەوەی  بەبێ  بدەيەوە 
گرانبەها لەسەر نەخۆش تاقی دەكەنەوە بەبێ ئەوەی نەخۆش سووديان لێ ببينێ، دواتريش دەبنە هۆی 
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درێژكردنەوەی ئەشكەنجەی نەخۆش و بگرە لەدەستدانی ژيانيان، بێجگە لە بەهەدەردانی پارەوپوليان 

و لەدەستدانی متمانەيان بە سيستەمی تەندروستی. 

كێشەی دەرمان
بەپێی ياسا، دابينكردنی كۆنتڕۆڵی كواڵيتی و كاركردن لەسەر داودەرمان بە هاوكاریكردن لەگەڵ اليەنە 

پەيوەنديدارەكان لە ئەستۆی وەزارەتدايە. بەاڵم شاراوە نيە كە سيستەمی بەرهەمهێنان و هاوردەكردن 

و بەبازاڕكردن و بەكارهێنانی دەرمان لە هەرێمدا بووەتە يەكێك لە مەترسيدارترين كێشە، كە لەژێر 

كۆنتڕۆڵی وەزارەت و حكومەت دەرچووە و پێويستی بە كاری فرياكەوتنه. 

و  ياسايی  لە  خراپ،  و  چاك  لە  تێكەڵێكن  دەفرۆشرێن  دەرمانخانەكان  لە  و  بازاڕ  دێنە  دەرمانەكانی 

قاچاخ، لە كواڵيتی باش و بێكەڵك. لە هەرێمدا بەڕێوەبەرایەتى )کۆنتڕۆڵکردنى هێنان و دروستکردنى 

بازاڕ  كۆنتڕۆڵكردنی  ئەركی  ديارە  ناوەكەيدا  لە  وەك  هەيە.  پزیشکی(  پێداویستی  و  ئامێر  و  دەرمان 

ئەو  كارايی  ئاستی  و  توانا  و  ئەزموون  كە  نيە  شاراوە  هەيە.  مۆڵەتی  پێدانی  و  رێنمايی  دەركردنی  و 

تايبەتەكاندا نيە.  دامەزراوەيە زۆر سەرەتاييە و لە ئاستی كێشەكان و توانای تۆڕەكانی بەرژەوەندیه 

ئەو دامەزراوەيە هەرخۆ�سی لەژێر چاودێریەكی تۆكمەدا نيە، بۆيە لە هەموو بوارێكدا هەست بە رۆڵی 

ناكرێ. تەنانەت، ئەو بەڕێوەبەرايەتيە نەيتوانيوە پزيشكان و نەخۆشخانەكان پابەند بكات بە گەياندنی 
راپۆرت و هەواڵ و زانياری لەسەر دەرمانە زيانبەخشەكان، ئێكسپايەرەكان وەيان ئەوانەی كە بە هەڵە 

دەهێندرێن. بەكار 

لە بازاڕی كەرتی تايبەتدا دەرمانخانە زۆرن و بيزنيسەكانيان لە پەرەسەندنێكی بێ سنووردانە، كەچی 
ژمارەی دەرمانسازان كەمترن لە پێويست وەيان دەرمانسازە خاوەن مۆڵەتەكان سەرپەرشتی راستەوخۆی 
دەرمانفرۆشتن ناكەن. بۆيە زۆران لە دەرمانخانەكان لەاليەن خەڵكانێكەوە بەڕێوە دەبرێن كە هەڵگری 

بڕوانامە و خاوەنی ئەزموونی گونجاو نين، و ئەوانەی هەشن هەموويان بەپێی پێويست پابەند نين بە 

ئێتيكی پيشەيی دەرمانسازيەوە. زۆرێك لە دەرمانخانە تايبەتەكان دوودڵی لە فرۆشتنی دەرمانی كوشندە 

بەبێ راچێتە و سەرپەرشتی پزيشكی تايبەتمەند ناكەن، وە بەبێ ئەوەی زانياری و رێنمايی بەكارهێنانيان 

دەرمانێكی  دەرمانفرۆشەكە،  ويستی  پێی  بە  زۆرجار  نەخۆشان.  بەردەست  بخەنە  سادە  زمانی  بە 

ئەڵتەرناتيڤ دەدەن بە نەخۆش كە پەيوەندی بە دەرد يان دەرمانە بنەڕەتيەكەوە نيە و نەخۆشيش 

بەخۆی نازانێ. 
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كەرتی تايبەت و دۆشينی سيستەم
وەزارەتی تەندروستی و رێكخراوە پزيشكيەكان و خەڵكی هەرێم لە نزيكەوە ئاگاداری نارێكيەكانی كەرتی 

تايبەتن و ئاگاداری دۆشينی خەڵكی هەرێمن لە اليەن بەشێكی بەرچاو لە نۆرينگە و كۆمەڵگا پزيشكی و 

نەخۆشخانە تايبەتەكانەوە بەبێ ئەوەی رێكار و ميكانيزمی كارا بۆ رێگرتن لە گەندەڵيەكان داهێندرابێ. 

بەپێی ئێتيك و ياسا، پزيشكان بۆيان نيە كە لە يەك كاتدا لە كەرتی گشتی و تايبەتدا كار بكەن، بەاڵم 

لە هەرێمدا زۆربەيان دەيكەن بەبێ ئەوەی ترسيان لە دەرەنجامەكانی هەبێت. لەوەش زياتر، هەيانە 

رێگای  بە  و  رادەكێشن  تايبەتەكانيان  و نەخۆشخانە  نۆرينگە  بۆ  نەخۆ�سی نەخۆشخانە حكوميەكان 

لە  پزيشكەكان  ئەوا  بوو،  الواز  داراييەكەی  توانای  نەخۆشەكە  ئەگەر  دەكەن.  مەجبووريان  جياواز 

نۆرينگەی تايبەت دەيانبينن، بەاڵم بۆ پشكنينی تاقيگەكان و پەيداكردنی دەرمانە گرانبەهاكان وەيان 

نۆرينگە  لە  دواتر  و  حكوميەكان  نەخۆشخانە  دەيانهێننەوە  قورسەكان  نەشتەگەريە  ئەنجامدانی 

تايبەتەكانيانەوە بەدواداچوونيان بۆ دەكەنەوە. واته موڵكی حكومەت و تايبەت بە يەك ماڵ دەزانن 

و بۆ بەرژەوەندی تايبەتی خۆيان بەكاريان دێنن. خۆ لە نەخۆشخانە ئەهليەكانيش كاتێ كە قەرەباڵخ 

دەبن و ئەو نەخۆشانەی بەرەو چاكبوونن وەيان بەرەو مردنن و خەرجی ديكەيان پێوە نامێنێ، رەوانەی 

نەخۆشخانەی حكومی دەكرێن تاوەكو قەرەوێلەكە بۆ يەكێكی ديكە بەتاڵ ببێ. 

لە  و  بكەن  پشكنينەكان  دياريكراودا  تاقيگەی  لە  كە  دەكەن  نەخۆشان  لە  داوا  پزيشكان  جار  زۆر 

ئەنجامدانی  داوای  نەخۆش  پێويستی  بەبێ  هەيانە  بكڕن.  دەرمانەكان  دياريكراودا  دەرمانخانەی 

پشكنينە گرانبەهاكانی تاقيگە و وێنەگريەكان دەكەن و ئەگەر كردبووشيان پێيان دووبارە دەكەنەوە. 

وەيان دەرمانی وايان بۆ دەنووسن كە لە بنەڕەتەوە نەخۆشەكان پێويستيان پێ نيە. ئەو دياردەيە لە 

كۆمەڵگا پزيشكيەكان زۆر بە زەقتريش بەدی دەكرێن چونكە پزيشك و پەرستار و تاقيگە و وێنەگريی و 

دەرمانخانە هەموويان لە يەك باڵەخانەدانە و لەنێو خۆياندا دەتوانن تۆڕێكی ئەژديها ئاسا بۆ دۆشينی 

بێنن.  نەخۆش پێك 

نەشتەگەريەكانی  و  دەرمان  و  تاقيگە  خەرجيەكانی  لە  شێريان  پشكی  پزيشكەكان  كە  نيە  نهێنی 

نەخۆشخانە تايبەتەكاندا هەيە. خۆ لە حاڵەتی نەشتەگەريدا نزيكەی 70% ی داهاتەكە بۆ پزيشكە و 

ئەوە دەمێنێتەوە لە نێوان بەنجدەر )بێهۆشكەر( و پەرستار و نەخۆشخانەكە دابەش دەكرێ. ئەوانە 

لە  زۆر  وەزارەت  دياره  بكات.  لەسەر  كاريان  وەزارەت  ئەوەی  بەبێ  دەچەسپێن  كولتووردا  لە  خەريكە 

نەريت و ناوبانگ زڕانی نەخۆشخانە ئەهلی و نۆرينگە و كۆمەڵگا پزيشكيە ئەهليەكان نيگەران نيە، 

هەڵەيە  ئەوەش  دەبنەوە.  سەنديكايەكان  و  ئەهليەكان  پزيشكە  رووبەرووی  هاواڵتيان  گلەيی  چونكە 

لە  رێگرتن  و  نۆرينگەكان  و  نەخۆشخانە  چاودێریكردنی  و  سيستەم  چاككردنی  كۆتاييدا  لە  چونكە 

تا  لەوەدا  ئاڵۆزانەن،  تۆڕه  ئەو  ئاگاداری  چاك  كە  سەنديكايەكانيش  حكومەتە.  كاری  پزيشكی  تاوانی 
رادەيەكی زۆر بێباكن. لە اليەكەوە بەشێك لە بەرپرسەكانی سەنديكايەكان هەر خۆيان بەشێكن لەو 
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توێژی پزيشكان و زۆريان بەشێكن لەو تۆڕانەی بەرژەوەندی. بۆيە ئاساييە كە چاوپۆشیان لێ دەكەن 

و لە بنەڕەتيشەوە ميكانيزمی بەدواداچوونی كارايان بۆ ئەو نۆرينگە و كۆمەڵگايانە دروست نەكردووە. 

بەاڵم  بكرێ،  رەنگە  بەدواداچوونێكيش  ناوبەناو  و  هەشە  كە  الوازەی  ميكانيزمە  بڕە  ئەو  بەپێی  خۆ 

بەهۆی واستەكاری و تۆڕی دۆستايەتی، پزيشكەكان بێ سەرئێشە لێی دەردەچن و نۆرينگەكانيش لە 

دەبن.  بەردەوام  كارەكانيان 

لە  پەرستارانيش  لە  زۆران  دەدرێن،  ئەنجام  پزيشكان  رابەرايەتی  بە  كە  نارێكيانەی  ئەو  سەرباری 

سەرتاپای هەرێمدا كاری تايبەت بەبێ چاودێری حكومەت دەكەن. لە گەڕەك و كۆاڵنەكان پەرستارگەيان 

دەكەن.  پزيشكی  كاری  و  برينپێچی  كاری  پزيشكان  چاودێری  بێ  و  سەربەخۆييانە  بە  و  كردووەتەوە 

دەكەن. وەسف  بۆ  دەرمانيشيان  بگرە  و  دەدەن  پێ  چارەسەريان  و  دەكەن  دەستنيشان  نەخۆ�سی 

چاكسازيی
ئيتر مايەی سەرسوڕمان نيە كە رێز و هەيبەت و ناوبانگی پزيشكان دابەزيوە و بەگشتی متمانەیان لەالی 

نەخۆش و هاواڵتيان و حكومەت كزبووە. ئەوەش لەكاتێكدايە كە هەرێم بۆی دەكرێ سيستەمەكە 

زۆر لەوەی ئێستا پێشكەوتووتر بێ و كواڵيتی بەرز زامنی بكات و ببێتە مەزارگەی نەخۆشان. لەجياتی 

'توريزمی  و  بێ  پێچەوانەوە  بە  دەكرێ  بكەن،  دەوروبەر  واڵتانی  لە  روو  هەرێم  نەخۆشەكانی  ئەوەی 

پزيشكی' رووی بەرەو هەرێم بێ. هەروەها دەكرێت نەخۆشخانە و نۆرينگە تايبەتەكانی هەرێم لە رێگەی 

پێشكەشكردنی خزمەتگوزاری پزيشكی پڕ كواڵيتيەوە قازانجە داراييەكانيان لەوەی ئێستاش زياتر بێ، 

بەاڵم بە حەاڵلی و سەربەرزی و متمانەی خەڵكەوە. ديارە سروشتی مرۆڤ وايە كە ئەگەر بۆی بچێتە 
رێزو  و  هەيبەت  حيسابی  لەسەر  ئەگەر  هەتا  قەدبڕ،  شێوازی  و  خێرا  قازانجی  بەر  دەداتە  مل  سەر 

ويژدانی پزيشك و مافی نەخۆشەكان بێ، وه هەتا ئەگەر پێچەوانەی ئاين و ياسا و رێساكان بێ. بۆيە 

ئەركی حكومەت و پەرلەمان و دادگا و دامەزراوەكانی چاودێریه كە سنوور بۆ پێشێلكردنی ياسا و رێسا 

و رێنماييەكان و ئێتيكی پيشەيی بواری پزيشكی دابنێن. 

سيستەمی  بتوانێ  ئەوەی  بۆ  دابێت  تەندروستی  وەزارەتی  رۆڵی  بەسەر  بنەرەتی  گۆڕانكاری  پێويستە 

نەهجی  بە  چيتر  وەزارەت  پێويستە  بكات.  كارا  كواڵيتی  مسۆگەركردنی  و  چاودێريكردن  و  بڕياردان 

وەزارەت،به  لوتكەی  پێويستە  لەجياتيان  نەگرێ.  لەخۆ  سەرتاسەريی  بەڕێوەبردنی  ئەركی  مەركەزيانە 
هاوشێوەی وەزارەتەكانی ديكە، لە حكومەتە خۆجييەكان جيا بكرێتەوە تاوەكو خۆی بۆ كاری ستراتيژی 

و پالنی سەرتاسەری و دەكردنی رێنمايی پسپۆڕيی تەرخان بكات، لەگەڵ دڵنيابوون لە جێبەجێكردنيان 

و  پشكنين  رۆڵی  وە  تايبەتەوە،  و  گشتی  كەرتی  دامەزراوەكانی  و  خۆجێييەكان  حكومەتە  اليەن  لە 

ببينێ. خولی  بەشێوزای  متمانەبەخشين  و  بەخشين  مۆڵەت  و  هەڵسەنگاندن  و  بەدواداچوون 

بكرێن  خۆجێی  حكومەتی  رادەستی  قەزايەكان  ئاستی  بەڕێوەبەرايەتيەكانی  سەرجەم  دەبێ  پێيە،  بەو 

بەجۆرێك كە لە رووی كارگێڕی و جێبەجێكردنەوە لە ژێر دەسەاڵتی ئەنجومەنی قەزا و قايمقامدا بن و 
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بە شێوازێكی سەربەخۆ كارەكانيان بەجێ بگەيەنن و خۆشيان بەرپرسيار بن لە جێبەجێكردنی كارەكان 

بەپێی رێنمايی و ستراتيژ و پالنی سەرتاسەری وەزارەت. 

هەڵسەنگاندن و بەدواداچوون
لەنێوان  هاوبەش  متمانەی  بەاڵم  هەن،  پزيشكی  هەڵسەنگاندنی  لێژنەی  پارێزگاكاندا  ئەنجومەنی  لە 

دامەزراوەيی  بە  هەڵسەنگاندن  ميكانيزمەكانی  چونكه  ئەويش  الوازە،  نەخۆشخانەكان  و  ئەوان 

نەكراون و بەپێی رێبەر و فۆرمی هەلسەنگاندن بە وردەكاريەوە رێكنەخراون، بەڵكو پشت بە ئاستی 

پسپۆڕايەتی سەرۆك و ئەندامانی لێژنەكان دەبەستن، كە له زۆربەی حاڵەتدا ئاستی زانست و هونەريان 

و  دامەزراوەكان  هەڵسەنگاندنی  فۆرمی  وەزارەتەوە  لە  پێويستە  بۆيە،  نيە.  دامەزراوەكاندا  ئاستی  لە 

بەڕێوەبەرايەتی و بەش و هۆبەكان و پۆستهەڵگرە رابەر و كارگێڕيەكان و پزيشكان و كارمەندانی ديكە 

دروست بكرێ و لە نەخۆشخانەكاندا جێبەجێ بكرێ. ئەوكات لە چەندين اليەنەوە لەسەر بنەمای ئەو 

نێوان نەخۆشخانەكان  لە  بنەماش رێزبەندی  بۆبكرێ، وە لەسەر هەمان  ستانداردانەوە پشكنينيان 

بكرێ. 

بەپێی ئەو گۆڕانكاريانە، هەر نەخۆشخانەيەك لە اليەن كۆمەڵێك چاودێرەوە فشاری كاربەجێگەياندنی 

دەخرێتە سەر، لەوانە: ئەنجومەنی قەزا و ئەنجومەنی پارێزگا، ميكانيزمەكانی پشكنين و دڵنيايی جۆری 

تايبەتمەندەكانی  سەنديكا  دروستبوو(،  )كە  گشتی  پزيشكی  ئەنجومەنی  وەزارەت،  هەڵسەنگاندنی  و 

دەستپاكی،  دەستەی  دارايی،  چاودێری  گشتی،  داواكاری  تەندروستی،  ديكەی  كارمەندانی  و  پزيشكی 

دەستەی مافی مرۆڤ. 

خزمەتگوزاری تەندروستی سەرەتايی
پێويستە لە وەزارەتەوە خزمەتگوزاری تەندروستی سەرەتايی )بنكەی تەندروستی، مستەوسەفەكان( و 

پڕۆسەی ناردن بۆ نەخۆشخانەكان چاوی پێدا بخشێندرێتەوه، بەجۆرێك كە ناوەندەكانی تەندروستی 

پۆلێن  بۆ گروپی جياواز  و  ناوەندانە هەن  ئەو  ئێستادا  لە  بنەمای خزمەتگوزاريەكان.  ببنە  سەرەتايی 

زياتر  و  الوازە  پێيان  متمانەی  خەڵك  تێياندا،  وەبەرهێنان  كەميی  و  توانايیان  بێ  لەبەر  بەاڵم  كراون 

تايبەتەكان دەكەن. پێويستە چاو بە سيستەمی هەڵسەنگاندنی ئەو  لە نەخۆشخانە و نۆرينگە  روو 

ناوەندانە و مۆدێلی تەمويلكردنيان دابخشێندرێتەوە بەجۆرێك كە هاندەر بێ بۆ پزيشك و كارمەندەكان 

تاوەكو وەبەرهێنانی زياتر لە كواڵيتی بكەن. بەهەمان شێوە و بۆ هەمان مەبەست، پێويستە چاو بە 

سيستەمی هاندان و چاودێریكردنی شوێنە دوورەكانی دەرەوەی شارەكانيش بخشێندرێتەوە. 

لە هەرێمێكی كەمدەرامەت و پێنەگەيشتووی وەك كوردستاندا، حكومەت بۆی ناكرێ بە هەمان ئاستی 

تايبەتمەندی  و  ناوەندی  و  پزيشكيە سەرەتايی  لە خزمەتگوزاريە  توانای مرۆيی وەبەرهێنان  و  دارايی 

دروستكردنی  سەر  له  زۆر  جەختێكی  ئێستادا  لە  بكات.  )تخص�سي(  ووردەكان  پسپۆڕیە  بوارە 
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نەخۆشخانە تايبەتمەندەكانی وەك چاو و دڵ و شێرپەنجە و خوێن و زۆرانی ديكە كراوەتە، لەوالشەوە 

خزمەتگوزاريە سەرەتاييەكانی ئاستی بنكه تەندروستيەكانی كە رەنگە زياتر لە 90% ی نەخۆشەكانيان 

تێدا چارە بكرێ، لە وەبەرهێنانی شايستە بێبەشن. پێويسته حكومەت زۆرترين بودجە و وەبەرهێنان 

لە خزمەتگوزاری سەرەتايی و فرياكەوتنەكان بەپلەی يەكەم و خزمەتگوزاريه ناوەندی )نەخۆشخانە(

كان بە پلەی دووەم بكات. هەرچی كاری خزمەتگوزاری تايبەتمەندی بوارە پسپۆڕيە ووردەكانه كە بۆ 

كەمينەی نەخۆشەكان پێويستن، بە هاوبە�سی لەگەڵ كەرتی تايبەت بيانكات وەيان له كەرتی تايبەت 

بيانكڕێت. تەنانەت، زۆر جۆرە پشكنينی تايبەت هەن كە دەكرێ حكومەت لە كەرتی تايبەت بيانكڕێ، 

بە مەرجێ هيچ كام لەوانە بە مۆنۆپۆڵی لە اليەن تەنيا يەك كۆمپانياوە پێشكەش نەكرێ. بۆ نموونە، 

تێچووی سكانی MRI و CT كە پێويستیان بە وەبەرهێنانه لە ئامێر و تەكنۆلۆژيا و توانای مرۆيی، باشتر 

وايه بە مەرجی كواڵيتی و بە نرخێكی هەرزانتر لە كەرتی تايبەتان بكڕێت لە جياتی ئەوەی بە نرخی گران 

پەيوەنديە  جۆرە  ئەو  بێگومان  دەكرێن.  پێشكەش  حكوميەكان  نەخۆشخانە  لە  نزمتر  كواڵيتيەكی  و 

ئابووريە پێويستە بە رێنمايی تۆكمە و ميكانيزمی چاودێری كارا بخرێنە ژێر رۆشناييەوە.

بودجەی تەندروستی
سەری  سيستەمە  ئەو  بەاڵم  خۆڕاييە،  بە  تەندروستی  خزمەتگوزاری  ياسا،  بەپێی  هەرێمدا،  له 

ئايندەشدا  لە  وه  گشتی،  كەرتی  خزمەتگوزاريەكانی  كواڵيتی  دابەزينی  هۆی  بووەتە  و  نەگرتووه 

وەبەرهێنان  و  داهات  مسۆگەركردنی  بۆ  هەن  جياواز  مۆدێلی  ئێستادا  سەردەمی  لە  سەرناگرێ. 

و  رێسا  و  ياسا  گۆڕينی  بە  پێويستيان  لەوانە  هەندێ  بەاڵم  تەندروستی،  خزمەتگوزاری  كواڵيتی  لە 
به  پێويستی  و  ئاسانە  كارێكی  ئەوە  كە  سەملاندوويانە  تاقیكردنەوەكان  هەيە.  كارپێكراوەكان  رێنماييە 

دينار   2000 تەنيا  نەخۆش  بەوەی  تاقیكرايەوە  بەودواييە  سيستەمێك  هەولێر  لە  نيە.  ياسا  گۆڕينی 

نەخۆشخانە  و  نەخۆش  بە  سوود  كۆمەڵێك  بەوە  خزمەتگوزاريەكان.  هەموو  بە  بەرامبەر  دەدات 

پەيوەنديدارەكان گەيشت. لە اليەكەوە ژمارەی نەخۆشەكانی كە بۆ كات بەفيڕۆدان سەردانی نۆرينگە 

ميلليەكانيان دەكرد كەمبوونەوە، پزيشكەكان كاتێكی باشتر و زياتريان لە نەخۆشەكان خەرج دەكرد. 

نەخۆشخانەكانيش سووديان لە دەرماڵەكە وەردەگرت. لەوەدا پێويستە وەزارەتی دارايی هاوكار بێ و 

ئامادە بێ رێنمايی دارايی بايی ئەوەندە بگۆڕێ كە رێگە بۆ ئەو جۆرە هاندانە خۆش بكات. پەيداكردنی 

داهات و خوالندنەوەی لە ناوەندەكان و نەخۆشخانە حكوميەكان كارێكی ئاسانە، بەاڵم رێنماييەكان 
رێگرن. هاوكات، ئێستاش كار بە ياسای تەندروستی گشتی هەمواركراو )الصحة العامة املعدل(ی ساڵی 

ريفۆرم.  پێويستی  بەپێی  گۆڕينە  بە  پێويستی  كە  دەكرێ   1983
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رێكخستنەوە
پێويستە بە شێوازێكی زانستی و بە سيستەميانە، چاو بە ئەركە بنەڕەتيەكانی پيشەی پزيشكی و كارمەندانی 

ديكە دابخشێندرێتەوە به پێی رێبەرێك بە ووردەكاريەوە پەيوەنديەكان دابڕێژرێنەوە بەجۆرێك كە مافە 

پبارێزرێن،  زانياريەكانەوە  هەموو  كۆكراوەی  بە  نەخۆش  دۆسيەی  بپارێزرێن،  نەخۆش  بنەڕەتيەكانی 
رێنمايیە پسپۆڕيەكانی دەستنيشان كردنی نەخۆ�سی و چارەسەركردن و مسۆگەركردنی خزمەتی دوای 

تاقيگه و دەرمان فرۆشتن بەپێی  پێدانی چارەسەر بۆ نەخۆش مسۆگەر بكرێ. پڕۆسەكانی پشكنينی 

بە كۆدی پزيشكی )وەك ICD-10 ی جيهانی( رێكبخرێنەوە. ئەو سيستەمە  سيستەمێكی ئەليكرۆنی و 

پەيوەستە بە پۆلێنكردنی نەخۆشيەكان و كێشە تەندروستيەكان و ميكانيزمی كۆكردنەوەی ئامارەكان 

پشكنينەكانی  و  نەخۆ�سی  نيشانەكانی  و  نەخۆشيەكان  كۆدی   .)WHO( جيهانی  ستانداردەكانی  بەپێی 

پزيشك و باری كۆمەاڵيەتی نەخۆش و هۆكارەكانی ديكە تۆمار دەكات، وە هاوكاری حكومەت دەكات له 

دياریكردنی رێچكەی نەخۆشيەكان و چارەسەريەكان و رێگە بۆ كۆنتڕۆڵكردن وپالندانان خۆش دەكات. 

ئەو سيستەمە بە هاوكاری دەرەكی هاتووەتە هەرێم و پزيشك و دەرمانسازان پێوەی ئاشنا كراون بەاڵم 

كاری پێ ناكەن و بەوە نەريتی كۆن و خزمەتكردنی تۆڕەكانی بەرژەوەندی تايبەتی پێ بەردەوام دەكەن. 

پوختە
شايانی باسە كە زۆربەی هەرە زۆری ئەو چارەسەريانەی پێشنيازكراون خەرجيەكی ئەوتۆيان تێ ناچێ 
كە لە توانای حكومەت وەيان نەخۆشدا نەبێ. پڕكردنەوەی كەڵێنەكان و گۆڕينی نەريته و كولتووری 

شێواوەكان و پاراستنی مافەكانی نەخۆش و پێشكەشكردنی باشترين كواڵيتی خزمەتی تەندروستی بەپێی 

تواناكانی بەردەست لە هەموو كاتێكدا دەتوانرێت ئەنجام بدرێت، هەتا لە كاتی قەيرانی داراييدا. چونكە 

زۆربەی ئەو چاكسازيانە پێويستیان تەنيا بە گۆڕينی شێوازی كاركردن و تۆكمەكردنی ميكانيزمەكانی 

چاودێری و هەڵسەنگاندن و لێپرسينەوەيە. دەكرێ فشاری كاربەجێگەياندن بايی ئەوەندە دروست ببێ 

كە كواڵيتی خزمەتگوزاريەكان بەرز بكاتەوە. 
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وەزارەتی داد

ئامانجەكانی وەزارەتی داد بەپێی ياسای ژمارە )13( ی ساڵی )2007( دياريكراون كە بريتين لە بەديهێنانی 

دادپەروەريی لە هەرێم و پاراستنی مافی هاواڵتيان لە رێگەی جێبەجێكردن و ئامادەكردنی ياساكان و 
رێزگرتن لە ناوەرۆكەكانيان. بۆ ئەوەش، وەزارەت ئەو ئەركانە لەخۆ دەگرێ:

يەكێتی 	  كردنی  دەستەبەر  و  دادوەريەكان  و  كارگێڕی  ناكۆكيە  سەيركردنی  و  بەياساكردن 

دەزگاكانی. و  عێراق  كوردسانی  بۆ  ياسايی  كاروباری  لەبارەی  بيروڕا  دەربڕينی  و  ياساكاريی 

فەرمانگەكانی 	  هەموو  و  وەزارەت  تۆمارەكانی  پشكنينی  و  كردن  وردبينی  و  پێداچوونەوە 

وە  چاالكيەكانیدا.  و  كار  جێبەجێكردنی  لە  شياوی  و  دەستپاكی  و  دادوەری  دابينكردنی  بۆ 

دياردەی  چاودێريكردنی  لە  بەشداريكردن  و  جياوازەكان  كۆمەاڵيەتيە  دياردە  لە  لێكۆڵينەوە 

چارەسەركردنيان. چۆنيەتی  و  ناكۆكيەكان  و  تاوانكردن 

مەبەستی 	  بە  پەيوەنديدارەكان  اليەنە  و  دادوەريی  ئەنجومەنی  لەگەل  هەماهەنگیكردن 

وەزارەت. ئامانجەكانی  و  دادپەروەريی  بەديهێنانی  و  ياساكان  پيادەكردنی 

ئامادەكردن و شياندنی دادوەران و ئەندامانی داواكاری گشتی و كاديرانی ياسايی بۆ كارمەندانی 	 

وەزارەت و فەرمانگە و دەزگاكانی ديكەی هەرێم.

و 	  عەقاری  مافی  بارەی  لە  دادوەريی  حوكمەكانی  و  خانوبەرە  فرۆشتنی  و  كڕين  تۆماركردنی 
رێكخستنيان.

و 	  پەروەردەيی  و  رۆشنبيری  و  كۆمەاڵيەتی  رووی  لە  ناكامان  كاروباری  كردنی  چاودێری 

پەيوەنديدارەكان. اليەنە  لەگەڵ  كردن  هەماهەنگی  بە  مرۆڤايەتیەوە 

پێكهاتەكانی وەزارەتی داد بريتين له كۆمەڵێ فەرمانگەی تايبەتمەند. لەوانە:

لە: بەڕێوەبەرايەتی جێبەجێكردن بۆ جێبەجێكردنی ئەو � 1 بەرێوەبەرايەتی گشتی داد كە بەرپرسە 

حوكم و بڕيارانەی لەاليەن دادوەرانەوە دەردەچن: فەرمانگە دادنووسيەكان؛ بەڕێوەبەرايەتيەكانی 

چاودێری ناكامەكان؛ وە بەڕێوەبەرايەتی رۆژنامەی فەرمی )وەقايعی كوردستان(.

بە � 2 سەر  فەرمانگەكانی  كاری  سەرپەرشتيكردنی  لە  بەرپرسيارە  كە  داديی  سەرپەرشتی  دەستەی 

جێبەجێكردن. بە  پەيوەستن  ئەوانەی  بەتايبەتی  وەزارەت، 

سەرۆكايەتی داواكاری گشتی، كە پێشتر باسيان لێوە كرا.� 3

بەڕێوەبەرايەتی گشتی پەيمانگای دادوەری.� 4
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بەڕێوەبەرايەتی گشتی تۆماركردنی خانووبەرە.� 5

ئەنجومەنی راوێژكاری )شوورا( كه �سێ ئەركی سەرەكی لە ئەستۆيه: )a( وردبينی لەو پڕۆژە ياسايانەی � 6
لە ئەنجومەنی وەزيران دادەڕێژرێن و بۆ پەرلەمان دەنێردرێن )پێچەوانەكەی ناكات(؛ )b( راوێژی 

ياسايی پێشكەش بە حكومەت و دامەزراوەكانی دەكات و هەندێ جار دەبێتە حەكەم و موحەكيم 

لە نێوان دوو اليەن كە هەردووكيان داوای تەحكيمی لێ دەكەن. ئەو رۆڵە بە عورف پەيدا بووە 

هەيە.  كارگێڕیدا  دادی  و  فەرمانبەران  دادی  بواری  لە  دادوەری  دەسەاڵتێكی   )c( ياسا؛  نەك 

ئەنجومەنی شورا لە رووی تيۆريەوە بێاليەنە بەاڵم لە روحدا كاريگەری حيزبی زۆر بەسەرەوەيە. 

شاراوە نيە كە وەزارەتی داد كێشەی كارايی هەيە و رۆڵی لە سەروەركردنی ياسادا بەرەو الوازيی چووه. 

فەرمانگە  هەڵسەنگاندنی  ميكانيزمەكانی  و  دادی  سەرپەرشتياری  وەك  ناوەكی  چاودێری  پڕۆسەكانی 

سەربەخۆيی  نيمچە  به  كە  ئەوانەی  خۆ  الوازە.  زۆر  كارگێڕيەكان  رابەرە  و  بەڕێوەبەرايەتيەكان  و 

و  تۆماركردن  و  جێبەجێكردن  پێكهاتەكانی  و  گشتی  داواكاری  سەرۆكايەتی  وەك  وەزارەتدان،  لە 

پەيمانگاكان، ميكانيزمە هەناويەكانیان، بۆ چاودێری اليەنی كارگێڕی و دڵنيايی جۆری و هەڵسەنگاندن 

و دروستكردنی فشاری كاركردنيان، زۆر الوازە و پشتگوێ خراوە. زۆربەی فەرمانگەكانيش لە ئاستی 

بە  سەر  راستەوخۆ  كە  هەيە  هۆبەيان  و  بەش  و  بەڕێوەبەرايەتی  خۆجێييەكاندا  حكومەتە  و  پارێزگا 

نين.  ديكە  دامەزراوەكانی  چاودێری  ملكەچی  خوارتردا  لە  و  وەزارەتن 

پێكهاتەكانی  زۆربەی  گواستنەوەی  و  جياكردنەوە  بە  سەبارەت  ئارادابوو  لە  گەرم  ديبەيتێكی  پێشتر 

وەزارەتی داد بۆ سەر ئەنجومەنی دادوەری، بەو ئومێدەی كە دوای سەربەخۆكردنی دەسەاڵتی دادوەریی، 

ئەنجومەنی  سەربەخۆكردنی  ئەزموونی  دوای  لە  بەاڵم  بكرێ.  كاريگەرتر  و  كاراتر  پێكهاتانە  ئەو  رۆڵی 

دادوەری و الوازتر بوون لە دوای جيابوونەوە، ئيتر ئەو ديبەيتە سارد بووەوه و لەوە دەچێ باشتر بێ 

كه جارێ پەلەی لێ نەكرێ. جارێ هەتا ئەنجومەنی دادوەری لە رووی كارگێڕيەوە خۆی رێك دەخاتەوە 

و ميكانيزمەكانی كاربەجێگەياندنی تۆكمە دەكات و هەيبەتێك بۆ دادگا و داوەرێتی دەگەڕێنێتەوە، كاتی 

ئەوە نيە هيچ جۆرە پێكهاتە و دەزگايەكی ديكەی بخرێتە سەر، ئەگينا دەكرێ وەزارەتی داد لە بنەڕەتەوە 

هەڵوەشێتەوە. هەندێ پێكهاتە هەن كە شوێنە سروشتيەكەيان لە چوارچێوەی ئەنجومەنی دادوەريە، 
چاودێری  و  جێبەجێكار  اليەنی  و  دادنووسەكان  ئەوجا  يەكەم  بەپلەی  دادوەری  پەيمانگای  وەك 

ناكامەكان و سەرپەرشتياری داديی بە پلەی دووەم. خۆ ئەزموونی ئەنجومەنی دادوەری دەرسێك بوو بۆ 

ئەوەی دەزگای ديكەی وەك سەرۆكايەتی داواكاری گشتيش جارێ جيانەبێتەوە هەتا بەهەمان دەردی 

ئەنجومەنی دادوەری نەچن و سيستەمەكە لە حاڵی الوازی ئێستا الوازتريش نەبێ.

راستە هەژموونی حيزبی بەسەر هەموو دامودەزگايەكانی هەرێمدا زاڵە، بەاڵم وەزارەتی داد و پێكهاتەكانی 

دەرفەت و پێگەی ئەوەیان پێدراوە كە به شێوازی بەرنامەكاری خۆیان زياتر بەدامەزراوەيی بكەن و 

پۆستە  دابەشكردنی  ئێساش  تا  بەاڵم  بكەنەوه.  بەرز  پيشەيیان  توانای  ئاستی  لە  هەنگاو  به  هەنگاو 
جۆرە  هيچ  بەڕێوەبردن.  كاری  خەريكی  دادوەريەكانيش  سەركردە  و  حيزبين  تەزكيەی  بە  رابەريەكان 
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ئەليكترۆنيكردنی  بە  نيە،  ئارادا  لە  تواناسازيی  و  زانياری  نوێكردنەوەی  و  كاربەجێگەياندن  فشارێكی 

سيستەم هەنگاوی گەورەی نەناوە، كە ئەوانه پەيوەنديان بە حيزبايەتی و دەستێوەردانی دەرەكيەوە 
نيه. پێويستە وەزارەتی داد ئەو رێكار و رێبەر و ميكانيزمانەی كارگێڕی بۆ كاراكردن بە جيددی وەربگرێ 

و كاريان لەسەر بكات. پێويسته بەڕێوەبەرايەتی گشتی پەيمانگای دادوەری رۆڵی شايستە لە پەروەردەی 

دادوەران و داواكارانی گشتی ببينێ، هەر لە بژاركردنی كانديدەكانەوە هەتا راهێنان و ئاراستەكردنيان 

بۆ رابەرايەتی و پاراستنی سەربەخۆيی و رێز و هەيبەتی پيشەييان. 

پێشنيازەكان
كارگێڕی 	  چاكسازيی  هەڵمەتێكی  ديكە،  وەزارەتەكانی  هاوشێوەی  بە  داد،  وەزارەتی  پێويستە 

كە: بەجۆرێك  بكات،  پێ  دەست 

بۆ 	  دەسەاڵت  بكرێ  ئەوەندەی  و  دابخشێننەوە  دامەزراوەكە  كارگێڕی  پەيكەری  بە  چاو 

خوارتر شۆڕ بكرێتەوه وەيان جيا بكرێتەوە. فەرمانگە دادنوسيەكان و بەڕێوەبەرايەتی گشتی 

بە  بگونجێندرێن  خۆجێييەكان  حكومەتە  رێكخستنەوەی  لەگەڵ  خانووبەرە  تۆماركردنی 

جۆرێك كە لە ئاستی قەزادا جێگەی سروشتيان لە پەيكەرە پێشنيازكراوەكە بۆ بكرێتەوە و 

بكرێن.  سەربەخۆ  بڕياردانيشدا  لە 

رێبەری كاركردن و كاراكردنی سەرجەم فەرمانگەكان بە ووردەكاريەوە دابڕێژێتەوە و بيانكاتە 	 
پێوەر بۆ هەڵسەنگاندنی كاربەجێگەياندن. پێوەری سەردەميانە بۆ دڵنيايی جۆری لە بواری 

بيكاته بنەمايەك بۆ هەڵسەنگاندنی بەڕێوەبەرايەتيەكان و  كارگێری و دارايی پەيڕەو بكات و 

تاكی كارمەندان، هەروەك لە بەشەكانی پێشتری ئەو کتێبەدا باسيان لێوە كراوە. 

پێويسته سيستەمی ئەليكترۆنی دابمەزرێندرێ و پڕۆگرامی تۆكمەی نهێنی پارێز و سەردەميانە 	 

لە سەرجەم بەڕێوەبەرايەتيەكانی وەزارەت و شار و دێهاتەكان دابنرێ.

فەرمانگەكان 	  سەرجەم  دامەزراويەكانی  و  مرۆيی  توانا  پەرەپێدانی  له  جيددی  وەبەرهێنانی 

ئايندەيەكی  لە  دەكرێ  دابنرێ.  چاكردن  و  داهێنان  و  زانست  نوێكردنەوەی  فشاری  و  بكرێ 

دادوەری. پەيمانگای  و  دادی  سەرپەرشتياری  دەستەی  بدرێتە  ئەولەويەت  نزيكدا 

پەيوەندی و هەماهەنگی ئاسۆيی نێوان وەزارەت و ئەنجومەنی دادوەری بەدامەزراوەيی بكرێ، 	 

بەجۆرێك كە هەريەكەيان تەواوكەری ئەوی ديكە بن و كاريگەری ئەرێنيش بخەنە سەر يەكتر 

بۆ خاتری سەروەركردنی ياسا و بەجێگەياندنی ئامانجەكانی هەردووال. 

پەيمانگای 	  كارگێڕيەكانی  و  پيشەيی  و  ئەكاديمی  كارە  بە  چاو  رەخنەگرانەوە  ديدێكی  بە 

دوور  بكرێ  بەپيشەييانەتر  وەرگرتن  سيستەمی  كە  جۆرێك  بە  دابخشێندرێتەوە  دادوەری 

لە فشاری دەرەكی، سيستەمی دڵنيايی جۆری ئەكاديمی بە ستايلی خوێندنی بااڵی بەسەردا 
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جێبەجێ بكرێ، پڕۆگرامی وەرگرتن و خوێندن و دەرچواندن بە دامەزراوەيی بكرێ، چاودێر 

هيچ  لە  پەيمانگايە  ئەو  هەوڵدرێت  ببينن.  پڕۆسانەدا  لەو  رۆڵ  دەرەكی  سەرپەرشتياری  و 

بۆ  هەرێم  پێويستی  چونكە  نەبن،  بەتاڵ  كورسيەكانی  و  نەوەستن  كارەكانی  كاتوساتێكدا 

دادوەران و ئەندامانی داواكاری گشتی روويان لە زيادبوونە و ژمارەی دادوەرانيش روويان لە 

كەمبوونە.

لەو 	  كۆمەاڵيەتيدا،  كاروبار  و  كار  وەزارەتی  رۆڵەكانی  و  پێكهاتە  شيكردنەوەی  ميانی  لە 
راپۆرتەدا پێشنيازی ئەوە كراوە كە كاروباری بەنديخانە و چاكسازيە كۆمەاڵيەتيەكان بخرێتە 

سەر وەزارەتی داد وەك شوێنێكی سروشتی كە خۆيان اليەنی جێبەجێكارن و چاودێری دادگا 

دەكەن. ناوخۆش  وەزارەتی  و 
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وەزارەتی پێشمەرگە

و  توندوتيژیه  و  چەك  بەكارهێنانی  سەرچاوەی  تاكە  حكومەت  سەرفرازدا،  و  سەقامگير  واڵتی  لە 

ئيمڕۆدا،  لە عێراقی  سەرجەم هێزە چەكدارەكان ملكەچی هەمان فەرماندەيی و كۆنتڕۆڵكردنن. بەاڵم 

بە هەرێمی كوردستانەوە، ئەو ئامانجه هێشتا نەهاتووەتە دی. بێگومان هێزی پێشمەرگە و وەزارەتی 

و  كوردستانن  هەرێمی  نيزامی  هێزی  تاكە  هەرێم،  حوكمڕانی  ياساكانی  و  پرينسيپ  بەپێی  پێشمەرگە 

نازناوێك  وەك  پێشمەرگە  واقيعدا  لە  بەاڵم  نيە.  شەرعيەتی  ديكە  سوپايەكی  هيچ  ئەوەدا  غەيری  لە 

كە  هەن  سەربەخۆ  نيمچە  چەكداری  هێزی  كۆمەڵێ  نازناوەدا  ئەو  لەژێر  و  كراوە  لەگەڵدا  مامەڵەی 
رێگەيان نەداوە حكومەت مۆنۆپۆلی بەكارهێنانی چەك مسۆگەر بكات. ئەگەرچی سەرچاوەی سەرەكی 

دارايی زۆربەی ئەو هێزە چەكدارانە لەسەر حكومەتە، كەچی پەيوەندی روحی و سيا�سی و سەربازیان 

بەهێزترە.  حكومەتەوە  دەرەوەی  كەسايەتی  و  حيزبی  رێخكراوی  بە 

ئەو دياردە نارێكە زادەی گەشەسەندنێكی مێژوويی و كۆمەاڵيەتی و كولتووری و سيا�سی و ئەمنيه و لە 

خەباتەكەی  و  گەياندووە  رزگاريخوازی كوردستانی  بزوتنەوەی  بە  مێژوويیدا سوودی گەورەی  پێچی 

بەردەوام  هەڕەشەيەكی  بووەتە  دياردە  ئێستاد هەمان  سەردەمی  لە  بەاڵم  زيندوويی هێشتوەتەوە.  بە 

توانای  بنكۆڵكردنی  و  حوكمڕانی  سيستەمی  الوازكردنی  بۆ  مەزنە  هۆكارێكی  و  ياسا  سەروەركردنی  لە 

ساڵی   26 چارەنوسسازی  تاقیكردنەوەی  چەندين  لە  دەرەكی.  هەڕەشەی  بەرەنگاربوونەوەی  بۆ  واڵت 
رابوردوودا بەدەركەوتووە كە پەرتەوازەيی هێزە چەكدارەكانی نێو پێشمەرگە بووەتە هۆی توندوتيژی و 

دابەشبوون و لێكدابڕانی خاك و خەڵك و دامەزراوەكانی حوكمڕانی. 

لێكترازان  مەترسیەكانی  بە  دركيان  زووەوە  لە  بڕياردەرەكان  سەركردە  و  هەرێم  خەڵكی  بێگومان 
هێزی  گەشەكردن  دياردەی  لە  چارەسەركردن  بۆ  خۆيان  نيەتی  كردووه.  كۆمەڵگا  پڕچەككردنی  و 
)قيادە و سيطرة(ی حكومەت دەربڕيوە. وە هاوكاری  و كۆنتڕۆڵ  لە دەرەوەی فەرماندەيی  چەكدارانی 

و  نيزامی  هێزێكی  ئەوەی  بۆ  بووە  بەردەستدا  لە  گەورەیان  هاندەری  و  مەزن  نێودەوڵەتی  و  ناوەكی 

نيشتيمانی لە هێزە خۆماڵيەكان پێك بێنن. بەاڵم نەك تەنيا لە پڕۆسەی رێكخستنەوە و كۆنتڕۆڵكردنی 

دياردەی هەمەچەكداریی سەركەوتوو نەبوونە بەڵكو لەگەڵ تێپەڕبوونی كاتدا چەكدارەكانی دەرەوەی 

حكومەت بەژمارە زياتر و پرچەكتر و بەتواناتر بوونه. ئێستا كار گەيشتووەتە ئەوەی كە زۆر لەو هێزانە 

لە ژێر فەرماندەيی و كۆنتڕۆڵی سەركردايەتی سيا�سی و حوكمرانی هەرێمدا  لە بڕياردا سەربەخۆن و 

و  لۆكالی  هێزە  لەگەڵ  سەربەخۆ  دەرەكی  و  ناوەكی  هاوپەيمانێتی  خاوەنی  بوونەتە  وەيان  دەرچوونه، 

كوردستانيەكانی  ناوچە  و  هەرێم  جياوازەكانی  نەتەوەييە  و  ئاينی  پێكهاتە  هاوكات،  ئيقليمیەكانيش. 

دەرەوەی هەرێميش تا ئەو رادەيە متمانەيان بە هێزه ئەمنيەكانی عێراق و هەرێم نەماوه،هەوڵيان داوە 

بپارێزن.  پێ  تايبەتەكانيانی  بەرژەوەنديە  و  بكەن  دروست  سەربەخۆ  چەكداری  هێزی 
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لە  كە  متمانەييەن  بێ  ئەو  رەنگدانەوەی  هەرێم  جياوازەكانی  و  لێكدابڕاو  هێزە  فرەيی  كە  نيە  شاراوە 

و  نفوز  ملمالنێی  و  براكوژی  درێژی  مێژوويەكی  دەرەنجامی  لە  و  هەن  دەسەاڵتدارەكاندا  نێوان حيزبە 

دەسەاڵتدارێتی هاتوونەتە كايەوە. هاوكات بەغدا و هێزە ئيقليميەكان و دەستێوەردانی دەرەكی رۆڵيان 

لە دروستكردنی بەربەست و هاندانی پەرتەوازەيی هێزەكان هەبووە. جا ئەگەر كارەساتەكانی نەوەدەكان 

و  پێشمەرگە  هێزی  ئايندەی  لە  بير  جیددیتر  بە  هەرێم  دەسەاڵتدارانی  كە  نەكردبێ  ئەوەیان  بە�سی 

2017، كە بوونە  2014 و  تەواوی سيستەمی حوكمڕانی هەرێم بكەنەوە، ئەوا كارەساتەكانی سااڵنی 

هۆی قوربانيدانی زۆر و لەدەستدانی كۆنتڕۆڵی نيوەی خاك و خەڵك و سامانی كوردستانی باشوور، 
فەرزی دەكەن كە لەمەودوا سەركردە بڕياردەرەكان بە پالن و نەخشەڕێگايەكی بوێرانەی نوێوە هێزی 

پێشمەرگە بە شێوازێكی نيزامی لەژێر تاكە فەرماندەيی و كۆنتڕۆڵی حكومەتدا رێكبخەنەوە. خۆ زۆربەی 

ديموكراتی  پارتی  دەسەاڵتداردان،  حيزبی  دوو  فەرمانی  لەژێر  هەرێم  چەكدارەكانی  هێزە  زۆری  هەرە 

رابوردوودا  ساڵی  دوازدە  ماوەی  لە  حيزبەش  دوو  ئەو  كوردستان.  نيشتيمانی  يەكێتی  و  كوردستان 

توانيويانە پێكەوە حكومەتی هەرێم بەرێوە ببەن و بەرژەوەندی بااڵيان بەيەكتر ببەستنەوە، بۆيە هيچ 
پاساوێك نەماوە كە هەر ئەو دوو حيزبە دەست بە هێزەكانيانەوە بگرن و دياردەی فرەهێزی چەكداری 

لە هەرێمدا بنبڕ نەكەن. قەيرانی فرەهێزيی پێويستی بە چارەسەری فرياكەوتنە بۆ ئەوەی سيستەمی 

حوكمڕانی هەرێم لە هەناودا پتەو ببێ و دووچاری قەيرانی ئەمنی نوێ نەبێتەوە، وە هەميشە ئامادەش 

بێ بۆ قۆستنەوەی دەرفەتی نوێ كە لە ئايندەدا لە ئەنجامی گۆڕانكاريی هاوكێشەكان دێنە پێشەوە.

هەوڵەكانی يەكگرتنەوە
هێزی  يەكخستنەوەی  بۆ  مێژوويی  بڕياری  هەرێم  حكومەتی  دروستبوونی  لەگەڵ   1992 ساڵی  لە 

پازدەيەم  )ماددەی   1993 ساڵی  )17(ی  ژمارە  كوردستانی  هەرێمی  حزبەكانی  یاسای  دران.  پێشمەرگە 

– 3( رێگەی گرتووە لەوەی كە حزبی سيا�سی وەيان هەر رێكخراوێكی دەرەوەی حكومەت دامودەزگای 

 )6( ياسای ژمارە  لە  وە  یاساوە هەبێ.  پێچەوانەی  بە  سەربازیی و شێوە سەربازیی هەبێ وەيان چەكی 

سەپاندنی  پێناو  لە  كاركردن  لە  جەخت  هەرێمدا  حكومەتی  ناوخۆی  وەزارەتی  یاسای   2009 ساڵی  ی 

دەرەوەی  لە  حيزبی  چەكداریی  هێزی  دروستكردنی  چونكە  كراوەتەوە،  یاسا  سەروەریی  پرەنسیپی 

حكومەت.  بەدامەزراوەییكردنی  و  ناوخۆ  ئاسای�سی  بۆ  هەرەشەيە  حكومەت 

لە ساڵی 2007 ياسای ژمارە )5( ی ساڵی 1992 هەڵوەشێندرايەوە و ياسايەكی نوێی ژمارە )19( پەسەند 

كرا و تيێدا ميكانيزمی يەكگرتنەوەی هێزە چەكدارەكان لە چوارچێوەی پەيكەری وەزارەتێكدا دياری كرا. 
كۆمەڵێك فەرمانگە و ئۆرگانی ديكەی پيشەيی و كارگێڕی و زانياری و دارايی و ئۆپەراسيۆنی سەربازی 

بۆ دياری كرايەوە. لەو كاتەوە كار بۆ يەكگرتنەوەی هێزەكانی سەر بە يەكێتی و پارتی كران بەاڵم تا ساڵی 

2010 ی خاياند هەتا پڕۆسەی يەكگرتنەوەی هێزەكانی پێشمەرگە لە ئەرزی واقيعدا دەستی پێكردەوە 

و هەردوو وەزارەتی پێشمەرگەی سەر بە ئيدارەی پێشووی سلێمانی و هەولێر يەكخرانەوە. كار گەيشتە 
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ئەوەی كە 14 لیوا بە تێكەڵبوونی هێزەكانی ئەو دوو حيزبە خرانە ژێر فەرمانی وەزارەتی پێشمەرگەوە. 

هێزەكانی  يەكگرتنەوەی  فەرمانی  دوو  هەرێمەوە  سەرۆكايەتی  لە   2014 و   2012 ساڵی  هەردوو  لە  وە 

پێشمەرگە دەرچوون. 

سەرباری ئەو هيممەتانە، كەچی لە كۆتاييدا هيچ كام لە ياسا و پڕۆسە و بڕيارەكان هەتا سەر نەبران و 

بە تەواوی جێبەجێ نەكران. بەپێچەوانەوە، لەگەڵ ئەوەی دەبوايە كە دوابەدوای دروستكردنی ليواكانی 

سەر بە وەزارەتی پێشمەرگە، هێزەكانی 70 و 80 ی سەر بە يەكێتی و پارتی بچووك بووبانەوە و دواتر 

ناو ليوايەكانی سەر بە وەزارەتی پێشمەرگە گەيشتنە  نەمابان. لەو كاتەی كە ژمارەی پێشمەرگەكانی 

پێشمەرگەيان   22,000 كەمەوە  بەالنی   80 و   70 هێزەكانی  لە  يەك  هەر  دەبوايە  كەس،   45,000

و  ياسا  بەپێچەوانەی  حيزبيە  هێزە  دوو  ئەو  رابوردوودا  ساڵەی  هەشت  لەو  كەچی  ببوايەوە،  كەم  لێ 
ئێزدی  كۆمەڵگای  بۆ  ديكەشيان  هێزی  لەوانە،  بێجگە  بوونە.  گەورەتريش  پێشوو  رێكکەوتنەكانی 

ئەو جۆرە  تەنيا  نەك  دامەزراندووە. حكومەتی هەرێميش  نەينەوا  و هێزی دەشتی  و كوردانی سوريا 

بۆ  دەسەاڵت  پێشمەرگە  وەزيری  سااڵنە  بارودۆخ  پێويستی  بەپێی  قەبوڵكردووه.بەڵكو  گەشەيەی 

ئەوەی  بەبێ  دەكات،  دابين  بەجيا   80 و   70 هێزەكانی  بودجەی  وەزارەت  دادەبەزێنێ.  سەركردەكانیان 

حيزبيانە  هێزە  ئەو  كە  باسە  شايانی  بكات.  خەرجكردنيان  چاودێری  وەزاريەوە  تۆكمەی  ميكانيزمی  بە 
رێنمايی وەزارەت جێبەجێ دەكەن و فەرمانی ياسايی و كارگێری و ژمێرياری ئۆپەراسيۆنيان لە وەزارەتەوە 
بۆ دەردەچێ، بەاڵم لەوالشەوە حكومەت بە فەرمی موخاتەبەی ئەو هێزانە ناكات، بۆيە دەكرێ بووترێ 

نين. كە ئەوانە لەيەك كاتدا لە حكومەت دابڕاون و داشنەبڕاون، سەربەخۆن و سەربەخۆش 

هەوڵەكانی ريفۆرم
بەردەوامێتی  و  پێداگری  كێشەی  بەاڵم  داڕێژراوە  بۆ  پالنی  دەمێكە  وەزارەت  لە  چاكسازيی  پڕۆسەی 
هاوكاری  وه  وەزارەت،  ريفۆرمی  هاندانی  بۆ  داوە  جيدديان  هەوڵی  هاوپەيمانەكان  واڵتە  هەيە. 

ئەملانيا  و  بەريتانيا  و  ئەمەريكا  بەو دواييە، واڵتەكانی  بەردەست.  داراييشيان خستووەتە  و  پسپۆڕيی 

هەڵسەنگاندنيان بۆ وەزارەت كردووە و �سێ پڕۆژەی جياوازيان بۆ ريفۆرم پێشكەش كردووە. وەزارەت 

خۆي�سی پڕۆژەيەكی لەبەردەستدابوو. ئەو چوار پڕۆژەيەيە هەماهەنگ كراون و بڕيار دراوە كە لەماوەی 

�سێ ساڵی ئايندەدا جێبەجێ بكرێن. لە مانگی شوباتی ئيمساڵدا )گروپی كاری چاكسازی و رێكخستن(، 

اليەن  لە  هەرێم،  لە  هاوتاكانيان  و  هاوپەيمانە  واڵتە  �سێ  ئەو  پسپۆڕانی  و  ئەفسەر  ئەندامێتی  به 

وەزارەتی پێشمەرگەوە راسپێردران كە پالنی ريفۆرم و رێكخستنەوەی هێزی پێشمەرگە ئامادە بكەن و 

هەرخۆشيان سەرپەرشتی جێبەجێكردنی بكەن. هاوكات، لە وەزارەتەوە بەڕێوەبەرايەتی چاكسازيی بۆ 

دروستكراوە.  هاوپەيمانان  لەگەڵ  هەماهەنگيكردن 

بەپێی پالنەكان، ئەو اليەنانە لەسەر 35 خاڵی چاكسازی رێكەوتوون و قۆناخەكانی جێبەجێكردن دياری 

كراون و بەهيوان لە مەودای �سێ ساڵەكەدا ئەنجامی بدەن. لە نێو خاڵەكاندا، هەنگاوی بنەڕەتی گرنگ 



104

دەوڵەتسازی نەخشەڕێگايەك بۆ سەروەركردنی ياسا و بەدامەزراوەييكردن لە هەرێمی كوردستان

دابرێژرێ،  كوردستان  هەرێمی  بۆ  سەربازی  و  ئەمنی  ستراتيژی  كە  پێشنيازكراوە  و  دەستنيشانكراون 

بكرێ،  ناوخۆ  پەيرەوی  و  بڕيارەكان  و  ياسا  بە  پێداچوونەوە  بكرێ،  دەستكاری  وەزارەت  پەيكەری 

ياسای خانەنشين جێبەجێ بكرێ، سيستەمی مووچە بە ئەليكترۆنی بكرێ، پێداچوونەوە بە مووچە و 

دەرماڵە بكرێ، بودجەی وەزارەت پێناسە بكرێت و رێكبخرێتەوە، پێداچوونەوە بە پلە و پايەكان بكرێ، 

بخرێنە  و  بگرنەوە  يەك   80 و   70 هێزەكانی  بكەن،  تەرخان  پێشمەرگە  كاری  بۆ  خۆيان  بەرپرسەكان 

پەروەردەی  و  راهێنان  و  رێبازی سەربازی  بكرێتەوە،  يەكاليی  و كۆنتڕۆڵ  ناو وەزارەتەوە، فەرماندەيی 

دابڕێژرێنەوە.  سەربازی 

سەرخستنی  دوای  لە  و  بكرێ  جێبەجێ  زووترە  هەرچی  دەبێ  و  گەشبينيه  مايەی  هەوڵە  جۆرە  ئەو 

بارودۆخی  لە  پڕۆژانە  ئەو جۆرە  بكرێنەوە. هەڵبەتە،  ئاگادار  هەر هەنگاوێكی گرنگدا، خەڵكی هەرێم 

ناهەمواری ئێستای هەرێم و كەش و كولتوور و واقيعی سيا�سی خۆماڵيدا، هەميشە بە خاوی بەڕێوە 

بە  پێويستی  دواتر  پێدەكات.  دەست  يەكەمەوە  هەنگاوی  لە  كيلۆمەتری  هەزار  كاروانی  بەاڵم  دەچن 

نەچەقێ.  نێوەندا  قۆناخی  لە  و  بێ  بەردەوام  ئەوەی  بۆ  دەبێ  سەركردەكان  پێداگيڕی  و  ئيرادە  و  نيەت 

ئەگينا بەربەستی سيا�سی و قەيرانە ئەمنی و داراييەكان و كێشە و كەلێنەكانی دامەزراوەيی لە پەيكەر 

و كاراكردنی وەزارەت بايی ئەوەندە ئاڵۆزن وهەميشە رێگر بوونە لەوەی هێزی پێشمەرگە ببێتە هێزێكی 

مۆدێرن. نيشتيمانی 

كۆكردنەوە و رێكخستنەوەی پەيكەر
پێويستە لە ڕووی پرينسيپەوە تەركيزی هێزی چەكدار لەسەر پاراستنی واڵت بێ بەبێ اليەنگيری بۆ ئاين 

و حيزب و عەشيرەت. بەاڵم شاراوە نيە كە هێزەكانی پێشمەرگە تێكەڵێكن لە اليەنگيری حيزبی جياواز و 

لەناو حيزبيشدا بۆ سەركردەی جياواز. حيزبايەتی و تۆڕی بەرژەوەندی جياواز لەناو ريزەكانی سەرجەم 

ليواكان، بەوانی وەزارەتيشەوە، قووڵ چەقيوە تا ئەو رادەيەی كە حيزبەكان بەپێی بڕياری حيزبی و بەبێ 

ئيمتيازات  و  تەرقيە  وەيان  هاوپەيمانەكه.  ئاگاداری حيزبە  هێز دەجولێنن، چ جای  وەزارەت  ئاگاداری 

لەسەر بنەمای حيزبی و خزمێنە و بەرژەوەنديە تايبەتەكانە نەك ئاستی كاربەجێگەياندن. 

ياسای وەزارەت 
بە  پێويستی  كە  تێدايە  كەلەبەری  و  كەلێن   2007 ساڵی  )19(ی  ژمارە  پێشمەرگەی  وەزارەتی  ياسای 

 – والسيطرة  )القيادة  كۆنتڕۆڵ  و  فەرماندەيی  بتوانێ  كە  هەيه،بەجۆرێك  داڕێژتنەوەی  سەرلەنوێ 

Command and control( رێك بخاتەوە و سەرجەم ليواكان بخاتەوە ژێر ركێفی يەك وەزارەت، رێگە لە 

هەموو جۆرە دياردەيەكی سەرهەڵدانی هێزی سەربەخۆی دەرەوەی وەزارەتی پێشمەرگە بگرێت. ديارە 

لێكدابڕانی هێزە چەكدارەكان كێشەی رابەرايەتی دروستكردووە.  و  كە فرەهێزيی و فرە فەرماندەيی 

لە پرينسيپدا سەرجەم هێزەكان لەژێر فەرماندەيی و كۆنتڕۆڵی )فەرماندەيی گشتی هێزی پێشمەرگە( 
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دانە بە سەرۆكايەتی فەرماندەی گشتی )سەرۆكی هەرێم( و جێگرەكەی، و ئەندامێتی وەزير و بريكاری 

وەزيری پێشمەرگه، سەرۆكی ئەركان، فەرماندەی هێزەكانی 70 و 80. تا ئەو دواييە ئەمينداری وەزارەتی 

سەرۆكی  پێشمەرگەشەوە،  وەزارەتی  دەرەوەی  لە  بوو.  ئەندام  دەبينێ  كارگێڕی  رۆڵی  كە  پێشمەرگەش 

ئەنجومەنی ئاساي�سی هەرێم كە نوێنەرايەتی ئاژان�سی پاراستن و زانياری و هێزەكانی دژە تيرۆر دەكات، 

دەكات،  وفرياكەوتن  بەرگری  و  زێڕەڤانی  وەك  شەڕكەرەكانی  هێزە  نوێنەرايەتی  كە  ناوخۆ  وەزيری  وە 

ئەندامن. 

فەرماندەيی و كۆنتڕۆڵ
تا ڕادەيەك پەيڕەو  لە بەرەكانی شەڕدا  لە كاتی شەری داعشدا، كه زياتر  ئەو پەيكەرەی فەرماندەيی 
ئۆكتۆبەری  لە  بەاڵم  يەكتر.  سەر  كۆكردبووەوە  هێزەكانی  بەاڵم  نەبوو  كاريگەر  زۆر  ئەگەرچی  دەكرا، 

2017 بەدەركەوت كە كەلێنەكان لە رووی پەيكەر و كاراييەوە زۆر گەورەترن لەوەی دانيان پێدا دەنرێ. 

كەموكوڕيەكانی  هەموو  بە  و  نەبوو  پرسيار  جێگەی  بەرانەدا  لەو  پێشمەرگه  قارەمانێتی  بێگومان 

سيستەميشەوە توانيان بە درێژايی هەزار كيلۆمەتر شەڕی چارەنووسساز بكەن و هەرێم لە مەتر�سی 

مان و نەمان بپارێزن. بەاڵم شاراوەش نيە كە دەكرا پڕۆسەی رابەرايەتی و كۆنتڕۆلكردن تۆكمەتر بوايە 

و بەهۆيەوە توانا هەناويەكانی پێشمەرگە لە شەڕەكان كاريگەرتر و ئاستی زيانەكانيش كەمتر بونايە. لە 

كاتی هەڵگيرسانی شەڕ، ليواكانی سەر بە وەزارەت و هێزەكانی ديكە له پەيكەرێكی سەربازی تۆكمەدا 
رێكنەخرابوون. چواردە ليوايەكەی وەزارەت راستەوخۆ سەر بە سەرۆكی ئەركان بوون هێزەكانی ديكەی 

دابەشكرانە سەر هەشت  بەرەكانی شەڕ  بۆيەش  بوون.  بەهەمان شێوە گەورە  دەرەوەی وەزارەتيش 

يان مەكتەبی سيا�سی  ئاستی سەركردايەتی  لە اليەن سەركردەيەكی حيزبی  ميحوەر و هەريەكەشيان 

وەيان پێشمەرگەیەكی دێرينەوە سەرپەرشتی دەكران. ئەوانە خەڵكی خاوەن پێگە و رابوردووی خەبات 

بوون بەاڵم ئەزموونی سەربازيی سەردەميانەيان سنووردار بوو، لە ئيدارەكردنی جولەی سەربازی و 

بە  شەڕدا  بەرەكانی  كۆنتڕۆلكردنی  و  مەيدانی  راپۆرتی  لەگەڵ  مامەڵەكردن  و  زانياری  شيكردنەوەی 

واتە  نەبوو،  پەيكەری فرقەی-ئاساييی دروست  لە ميحوەرەكانيشدا  نەبوون.  پێويست شارەزا  ئاستی 

پێكهاتەكانی وەك بە�سی ئۆپەراسيۆن و ئيدارە و هەواڵگری و هەماهەنگی و دارايی و ميرە و ئەوانی ديكە 
بە الوازی دانرابوون وەيان هەر نەبوون. ئەوەش بووە هۆی ئەوەی ئيدارەكردنی بودجە و هاتوچۆی 
زانياری سەربازيی و دابەشكردنی ئامێر و توانا مرۆيیەكان بە كارايی و كاريگەری و شەفافی لە هەموو 

نەگەيەندرێن.  بەجێ  بەرەكاندا 

ئەوەش بێجگە لەوەی كە زۆران لە هێزە چەكدارەكانی هەرێم ناكەونە ژێر چەتری وەزارەت و هەموو 

هێزەكانی ديكەی سەر بە دامەزراوە ئەمنيەكانی ديكەش پابەندی بڕيارەكانی فەرماندەيی گشتی نەبوونە. 

ئاراستەی ستوونی و  بە  زانياری  پێشمەرگەدا هاتوچۆی  لەنێو هێزی  و  لە وەزارەت  بە هەمان شێوە، 

بەڕێوەبەرايەتی  وەزارەت  لە  الوازە.  زۆر  جياوازەكان  يەكە  و  ليوا  نێوان  لە  ئاسۆيی  هەماهەنگيكردنی 
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هەواڵگری سەربازيی هەيە كە سەر بە وەزارەتە، بەاڵم هێزی 70 و 80 ش دەزگای هەواڵگريان تێدايە كە 
زياتر پەيوەستن بە دەزگاكانی زانياری و پاراستن. تەنانەت لە كاتی شەڕی داعشدا، نەبوونی هەماهەنگی 

پتەو لە نێوان سەرکردایەتی میحوەرەکانەوە ببوە هۆی نزمکردنەوەی کاریگەری گورزە ئاسمانیەکانيش، 

چ جای گورزە زەمينيەكان.

ستراتيژی ئەمنی و رێبازی سەربازيی
خەڵكی  ئەوەی  بۆ  هەيە  سەربازی  و  ئەمنی  ستراتيژی  داڕێژتنی  بە  پێويستی  نيشتيمانی  بەرگريی  هێزی 
هەرێم و سەركردايەتی سيا�سی سەرجەم حيزبەكان و وەزارەتە پەيوەنديدارەكانی حكومەت بەشداری 

له دياريكردنی چوارچێوە گشتيەكە بكەن هەتا دواتر كۆمەڵێك ستراتيژ و پۆڵە�سی و پالنی خوارتردا 

رۆڵێكی  كە  سەربازيی  عەقيده(ی   - )دۆكترين  رێبازی  لە  بريتيە  لەوانە  يەكێك  دابڕێژنەوە.  ووردی  بە 

گرنگ لە ئاراستەكردن و پرچەككردن و رێكخستنەوە و دياریكردنی ئەركەكان دەبينی. بەبێ ئەو جۆرە 

دۆكترينە هێزی پێشمەرگە پێشكەوتنی مەزن لە ئاستی پيشەييی و تواناوە بەخۆيەوە نابينێ. لە هەرێمدا، 

ستراتيژێكی  و  روانگە  و  رێباز  هێشتا  پێشمەرگەوە  وەزارەتی  و  گشتی  فەرماندەيی  ئاستی  لە  بەتايبەتی 

گشتگير و درێژخايەن دانەڕێژراوە و هێزەكانی ديكەش ستراتيژی هاوبەشيان لەگەل يەكتردا نيە، بۆيە 

چين  دەوروبەر  و  گۆڕەپان  هێزەكانی  بە  بەرامبەر  هەرێم  سیاسەتی  ئايا  نازاندرێ  پێشمەرگەدا  لەنێو 

تاوەكو بەگوێرەی ئەوە پۆڵە�سی و پالن و نەخشەی سەربازيی دابڕێژرن. 

هەاڵوسانی هێزە چەكدارەكان
 ديارە كە ژمارەی پێشمەرگە هەتا ئێستاش به مەزەندە باسيان لێوە دەكرێ لەبەر ئەوەی هيچ كام لە 

ئامارەكانی لەبەردەستدانە جێگەی بڕوای خودی وەزارەت نين، ئەويش چونكە پێشمەرگەی شەڕكەر و 

پاسەوان و چەكدارە فيعليە جۆراوجۆرەكانی ديكە و ئەوانی سێبەر )بنديوار( تێكەڵ بەيەكتر كراون. 

به پێی ئامارەكان زياتر لە 240,000 شەڕكەر لە هەرێم هەن و مووچە لە حكومەت وەردەگرن، جا لە 
ژێر پەيكەری وەزارەتی پێشمەرگە بن وەيان وەزارەتەكانی ديكە. ئەوانەش بريتين لە:

فەوجی 	  پێنج  و  نيزامی  ليوای   14 له  پێكهاتووە  كە  پێشمەرگە،  وەزارەتی  بە  سەر  هێزەكانی 
پێكهاتەكان )ئێزدی و كاكەيی و شەبەك( لەگەڵ فەرمانبەرانی كارگێڕی ناو وەزارەت. بە كۆی 

ئەركان  سەرۆكايەتی  بە  راستەوخۆ  رابەڕايەتیەوە  رووی  لە  و  كەسن   45,000 ئەوانە  گشتی 

بەستراونەتەوە.

ليواكانی سەر بە دوو حيزبی دەسەاڵتداری يەكێتی و پارتی كە لە 40 دانە ليوا زياترن، بريتين 	 

لە:
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هێزەكانی 70 ی سەر بە يەكێتی   

هێزەكانی80 ی سەر بە پارتی.   

هێزی پشتيوانی يەكی سەر بە پارتی كە خاوەنی تۆپ و ئامێری قورسن.   

هێزی پشتيوانی دووی سەر بە يەكێتی كە هاوشێوەی پشتيوانی يەكن.   

هێزەكانی سەر بە وەزارەتی ناوخۆ:	 

 پۆليس   

زێرەڤانی لە ناوچەكانی زۆنی زەرد، لە ژێر فەرمانی پارتی  

بەرگری و فرياكەوتن لە ناوچەكانی زۆنی سەوز، لە ژێر فەرمانی يەكێتی  

هێزی ئاساي�سی زۆنی زەرد  

هێزی ئاساي�سی زۆنی سەوز  

هێزەكانی سەر بە ئەنجومەنی ئاساي�سی هەرێم	 

هێزی دژەتيرۆری سلێمانی و ناوچەكانی زۆنی سەوز  

هێزی دژەتيرۆری هەولێر و دهۆك و ناوچەكانی زۆنی زەرد  

وەزارەتەكانی 	  دەرەوەی  لە  كە  پارتی  و  يەكێتی  لوتكەييەكانی  سەركردە  تايبەتی  ليوای  �سێ 

رێكخراون. حكومەت 

فەوجەكانی سەر بە حكومەتی بەغدا كە ئەوانيش تايبەتن بە پاراستنی چەند سەركردەيەكی 	 

لوتكەيی. 

ئەوانەش سەرباری هەوڵی حيزب و اليەن و گروپی ديكه، كە چەكدارن وەيان دەيانەوێ چەك هەڵگرن 

و بە فەرمی تۆمار نەكراون و پارە لە وەزارەتی پێشمەرگە وەرناگرن. بێگومان ئەو جۆرە هەوڵ و دياردە 
زيانبەخشانەش رەنگدانەوەی الوازبوونی متمانەی ئەو اليەن و گروپانەيە بە هێزە چەكدارەكانی هەرێم 

بۆ پاراستنی كۆمەڵگاكانيان وەيان بەرژەوەنديەكانيان، وە رەنگدانەوەی سەرنەكەوتنی پڕۆسەكانی بە 
نيشتيمانيكردن و بەدامەزراوەييكردنی هێزی پێشمەرگەن. بۆيە، پێويستە بە زووترين كات و بە هەموو 

ميكانيزمێكی گونجاو و شەرعی ئەو هێزانەی باسكران رێكبخرێنەوە و بچووك بكرێنەوە و هاوكات رێگە 

لە تەشەنەكردنی هێزە ناحكوميەكان و زياتر لێكترازان و پرچەككردنی كۆمەڵگا بگيردرێت. 
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بەغدا و هەرێم
دەمێكه ديبەيتی گەرم لە نێوان بەغدا و حكومەتی هەرێم لە ئارادايە سەبارەت بە بچووككردنەوەی 

پێشمەرگە  رێژەی  دانيشتواندا  لەنێو  گەنج  رێژەی  بەپيێ  دەيەوێ  بەغدا  حكومەتی  پێشمەرگە.  هێزی 

دياری بكرێ و بەو پێيە قەوارەكەی لە ئێستای زۆر بچووكتر بكرێتەوە و باقيەكەی خانەنشين بكرێن. 

لە سااڵنی 2006 و 2007 گفتوگۆی چڕوپڕ لەنێوان بەغدا و هەرێم بە بەشداری هێزە هاوپەيمانەكان 

كە  بوو  رازی  بەوە  و هەرێم  دەبوو   190,000 نزيكەی  ژمارەی چەكدارانی هەرێم  ئەوكاتە  درا.  ئەنجام 

60,000 لەوانە خانەنشين بكرێن و 30,000 بخزێندرێنە ناو سوپای عيراق و ئەوەی دەمێنێتەوە بەپێی 

ئامێر  و  راهێنان  پێيە  بەو  دەبوايە  هاتووە.  دەستووردا  لە  وەك  هەرێم،  پاسەوانی  بكرێنە  دەستوور 

نەكرد.  جێبەجێ  پالنەكەی  بەغد  و  نەگرت  سەری  ئەوە  بەاڵم  بكرێ.  تێدا  ديكەشيان  وەبەرهێنانی  و 

پاسەوانی  هێزی  دەستوور  بەپێی  كە  نەداوە  نيشان  جيددی  نيەتی  كاتێكدا  هيچ  لە  عيراق  حكومەتی 

هەرێم دروست بكات، ئەگينا زۆربەی كێشەكانی ئێستا چارەسەر دەكران. دەبوايە حكومەتی بەغدا 

لە )نەفەقاتی سيادی(دا مووچە و راهێنان و تەجهيزی پێشمەرگەی دابين بكردبايە، كەچی كە ئەوە 

لە بودجەی خۆيدا مووچەی پێشمەرگەی دابين كردوه، بەاڵم  نەكراوە و بەردەوام حكومەتی هەرێم 

بەبێ ئەوەی بتوانێ خەرجيە گەورەكانی ديكەی پەيوەست بە راهێنان و پڕچەككردن و بەرزكردنەوەی 

ئێستاش  و  ماوەتەوە  زيندوويی  بە  هەولێر  و  بەغدا  نێوان  گفتوگۆی  بكات.  دابين  سەربازيەكان  توانا 

بەرنامەيەكی مەدروس كەم بكرێنەوە.  بە  نيوە زياتری هێزە چەكدارەكانی هەرێم  دەكرێ 

رێكخستنەوە
ديارە بەرگريكردن له هەرێم و پاسەوانێتی سنوورەكان پێويستن بە لەشكرێكی هەاڵوساو و زل ناكات. 

ژمارەيەكی  بەخێوكردنی  و  بەهێزكردن  بە�سی  تەنيا  بن  لەبەردەستدا  داراييەكانيش  توانا  ئەگەر  هەتا 

بچووكی هێزی پێشمەرگەی شەڕكەر دەكەن، بە جلوبەرگ و ئامێر و خواردن و تەكنۆلۆژيا و باڵەخانە 

و بەرنامەی راهێنان و بەرزكردنەوەی توانا سەربازيەكانەوە. هێزی پێشمەرگە لە ئێستا و لە گەرمەی 

شەڕەكانی داعشدا كەموكوڕیان لە سەرجەم ئەو بوارانەدا هەبووە. جا ئەگەر ژمارەی شەڕكەران بە 

پێويسته  بۆيە  دەبێ.  بەخێوكردنيان  و  شەڕكردن  توانای  حسابی  لەسەر  ئەوا  بمێنێتەوە  هەاڵوساوی 
تەواوی  رێكخستنی  و  پەيكەر  و  ژمارە  هەنگاو،  بە  هەنگاو  تۆكمە،  نەخشەرێگايەكی  و  بەرنامە  پێی  بە 

بۆ نموونە: پێشمەرگە يەكاليی بكرێتەوە.  هێزەكانی 

ژمارەی پێشمەرگە لەسەر بنەمای چەندين پێوەری زانستی دەستنیشان بکرێت وەکو سروشتی 	 

مەترسیەکان و مەودای سنوور و جۆری سنوور لەگەڵ الیەنی بەرامبەر. ئەوەش پێويستی بە 

ديراسەتێكی تێروتەسەلە بە زووترين كات.

لەكاردەركردنیانی 	  و  جوالندن  و  دامەزراندن  بەسەر  تەواوی  كۆنتڕۆڵی  پێشمەرگە  وەزارەتی 

هەبێ.
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لە دوای يەكگرتنەوە جياوازيەكانی نێوان هێزەكان لە رووی رێكخستن و پلە و پايە و نازناو و 	 

مووچە و دەرماڵە ئيمتيازاتەوە نەمێنن.

تەنيا 	  پايە  و  پلە  بەرزكردنەوەی  كە  جۆرێك  بە  رێكبخرێنەوە  ميالك  بە  پايە  و  پلە  كێشەی 

و  جۆری  دڵنيايی  پێوەری  بەپێی  و  رابەرايەتی  بەڵگەی  و  بڕوانامە  و  پيشەيی  مەرجی  پێی  بە 

بۆ  و  بەپێی ميالك  تەنيا  پلە  بەرزكردنەوەی  وە  بێ.  هەڵسەنگاندنی سەردەميانەی سەربازيی 

لە  له هيچ كام  بۆ كاتی خزمەتكردن  ئێستا لەهەرێمدا سنوور  بێ. ديارە  ماوەيەكی دياريكراو 

دانەنراوە.  پايەكاندا 

لە 	  وە  جياوازن،  لێك  زۆر  سەرباز  دابەشبوونی  و  يەكە  ژمارەی  پێی  بە  پێشمەرگە  ليواكانی 

ڕووی پڕچەك كردن و ئاستی خوێندەواری و ئاستی راهێنانيشەوە زۆر لێك جياوازن. تەنانەت 

پارتی و يەكێتی وەك سەردەمی شاخن و سەربەرەو خوار بەوجۆرە رێكخراون:  هێزەكانی سەر بە 

o  – فەرماندەيی   – ميحوەرەكان  فەرماندەی   – گشتی  فەرماندەيی   :70 هێزەكانی 

دەستە.   – كەرت   – بەتاڵيۆن 

o  - سوپا   – دەڤەر  فەرماندەيی   - كوردستان  لەشكری  فەرماندەيی   :80 هێزەكانی 

پەل.   - لق   – بەتاڵيۆن   – هێز   – تايبەت  لەشكری 

يەكجارەكی 	  بە  و  بكرێن  هەماهەنگ  وەزارەت  هی  لەگەڵ  پايانەش  پلەو  ئەو  پێويستە 
. وە رێكبخرێنە

سەردەميانە 	  و  بابەتيانە  پێوەری  پێی  بە  ئيمتيازاتەكان  دەرماڵەو  و  مووچە  بە  پێداچوونەوە 

بااڵ  پلە  ئەوانی  و  هەيە  پايەكاندا  نێو  لە  زۆر  نادادپەروەريەكی  ئێستادا  لە  بكرێتەوە. 

و  بوون  لەبەردەم خانەنشين  رێگر  بووەتە  بەرزە كە  ئەوەندە  بايی  و دەرماڵەكانيان  مووچە 

كەمكردنەوەی ژمارەكان. ژمارەی ئەفسەرە بااڵكانی ئاستی ليوا لە هەرێمدا زۆر لە هی هەندێ 

لە هێزه نێودەوڵەتيەكان زياترە. ئەوە بووەتە هۆی كەڵەكەبوونی پلە بااڵكان بەبێ ئەوەی لە 

بكات. زياد  ئەزموون  كەڵەكەبوونی  وەيان  وەزارەت  كارايی 

بە 	  پێشمەرگە،  وەزارەتی  سەر  بخرێنە  فرياكەوتن  و  بەرگری  و  زێڕەڤانی  بەشێكی  پێويسته 

هەرێم.  پێويستی  بەپێی  و  داڕێژراو  پالنێكی  بەپێی  ئەوانيش  و  بەرەكان  شەڕكەرەكانی  تايبەتی 

حكومەت.  دامودەزگاكانی  پاراستنی  وەك  مەبەستەكانی  بۆ  پۆليس  بكرێتە  ديكەی  بەشەكەی 

بەشدارێتی پێکهاتە نەتەوەيی و ئاينيەكان و رێژەی ئافرەتان لە ناو هێزی پێشمەرگەدا رەنگی 	 

نەداوەتەوە. ئەوانەی هەن بۆ بژێوی ژيان هاتوونەتە ناو ئەو هێزە وەيان تەنيا بۆ پێشكەشكردنی 

روخسارێكی گەش دانراون، نەك بۆ ئەوەی بەشداری راستەقينە لە هێزی پێشمەرگەدا بكەن. 

پێويستە ئەو كەلێنە بە پڕۆسەيەك پڕ بكرێتەوە كە هەموو پێكهاتەكان هەست بە موڵكيەتی 

هێزی پێشمەرگە بكەن. 
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بەرنامەی كەمكردنەوەی ژمارە
پێويسە ژمارە هەاڵوساوەكەی هێزی پێشمەرگەی هەرێم بەپێی ئەو هەنگاوانە چارەسەر بكرێن

بەشێكی لەشكری پێشمەرگە بچێتەوە سەر وەزارەتی بەرگری عێراقی. پێشتر رێكکەوتن هەبوو 	 

كە 17%ی لەشكری عێراقی كورد بن. لە سەردەمانێكدا رێژەكە گەيشتبووە رادەی 9%، بەاڵم 

ئێستا لە 2% تێناپەڕێ. 

ژمارەيەكی زۆر لە پێشمەرگەی دێرين هەن كە ماوەيەكی زۆرە لە خزمەتدان و بگرە لە شەڕدان، 	 

پێويسته ئەوانه بە پێی بەرنامەيەك و چەند هەنگاوێك كەم بكرێنەوە:

 i � ئاستی سيا�سی و رابەرايەتيەوە كاری بەرچاويان لە  بااڵكانی پێشمەرگە و ئەوانەی  سەركردە 

بكرێنە  وەيان  بكرێن  خانەنشين  ناسراون،  كەسايەتی  و  ئەزموون  و  پێگە  خاوەن  و  كردووە 

ئەندامی )ئەنجومەنی پيران(ی كە لەو راپۆرتەدا پێشنيازكراوە. بەو جۆرە، ئەو سەركردانە لە 

سيستەمدا دەمێننەوە و ئەزموونە سيا�سی و سەربازيەكانيان بەفيڕۆ ناچێ و خۆشيان سوود 

و  سيا�سی  و  گشتی  كۆمەڵگای  نێوا  لە  پێگەشيان  و  دەبينن  پيران  ئەنجومەنی  ئيمتيازاتی  لە 

سەربازيدا دا بە بەرزی دەمێنێتەوە. 

 ii � بە شايستە  پلەی  و  تايبەت  ئيمتيازاتی  و  رێز  بە  كەمئەندامەكان  و  پەككەوتە  و  بەتەمەن 

خەبات و تێكۆشانيان خانەنشين بكرێن. ئەوانی ديكەش رێگە و مافی خانەنشينكردنيان پێ 

تەمەن. رەچاوكردنی  بەبێ  بدرێت 

 iii � الوەكان و ئەوانەی توانای كاركردنيان هەيە و دەيانەوێ، بە خانەنشينی وەيان بێ خانەنشينی
كاری  تاوەكو  بدرێ  پێ  پيشەييان  راهێنانی  بگۆرن  داراييەوه(،كارەكانيان  هاندانی  بە  )بەاڵم 

بدۆزنەوه.  ديكە 

 ii � بۆ تەجنيد  بەرێوەبەرايەتی  بنێردرێنە  بمێننەوە،  دەيانەوێ  كە  تواناكانی  بە  و  الوەكان 

هەڵسەنگاندن و گونجاوێتیان بۆ مانەوە لەنێو هێزی پێشمەرگە بەپێی پێويستی هەرێم، كە 
ژمارەكەيان بەپێی واقيعی هەرێم گونجاو بێ نە زياد و نەكەم. دەكرێ مەرجی تەمە و تەندروستی 

و خوێندەواری بۆ وەرگرتن دابنرێت و مەرجی بەرزكردنەوەی پلەوپايە لەسەر بنەمای توانا و 

ئارادايە رێگە بەوە دەدات بەاڵم كاری پێ ناكرێت.  بەهرە و بەشداريی بێت. ئەو ياسايەی كە لە 

 i � هێزە ئەو  دەكرێ  بكرێ.  دروست  دەمێننەوە  ئەوانەی  بۆ  )احتياط(  يەدەگ  هێزێكی  دەكرێ 

تايبەتدا لە راهێنانەكانی بەردەوام  خاوەنی پێكهاتە و پەيكەری خۆی بێ و سااڵنە لە وەرزی 

بێت و كاتەكانی ديكە ئازاد بێ لەوەی چۆن بژێوی ژيانی لە بازاڕی كەرتی گشتی وەيان تايبەتدا 

فەرمانی  ژێر  لە  حيزبەكان،  لە  دوور  يەدەگە،  هێزە  جۆرە  ئەو  پێويستە  دەكات.  مسۆگەر 

وەزارەتی پێشمەرگە بێ و لە كاتی پێويستدا ئامادەبێ شەڕ بكات. هەڵبەتە لە كاتی شێنەييدا 
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ناوێ. پێ  و چەكوتفاقی  ئەرزاق  و  و حەوانەوە  و سووتەمەنی  لۆجيستی  خەرجيەكانی 

بيرۆكراسيەت و مەركەزيەت
لەبواری  درێژخايەنی  و  مەزن  كێشەی  حكومەت،  وەزارەتەكانی  سەرجەم  وەك  پێشمەرگە  وەزارەتی 

وەك: هەيە،  كارگێڕیدا 

لەوێشدا 	  لوتكەدا.  ئاستی  لە  كارگێڕيەكان  دەسەاڵته  چڕكردنەوەی  و  مەركەزيەت  نەهجی 

گشتی  بەڕێوەبەرایەتی  �سێ  نموونە،  بۆ  هەن.  بەرپرسيارێتيەكاندا  لە  بەرچاو  ئاڵۆزيەكی 

خوودی  بە  ڕاستەوخۆ  كە  پشكنين(  هەواڵگریی،  دارایی،  چاودێری   ( هەن  وەزارەت  لە 

وەزارەتی  لە  هەر  دیکەش  گشتی  بەڕێوەبەرایەتی  دانە  پێنج  بەاڵم  بەستراونەتەوە،  وەزیرەوە 

و  پەيكەر  لە  نارێكی  ئەوەش  بەستراونەتە،  وەزیر  بە  ناڕاستەوخۆ  بە  كە  هەن  پێشمەرگە 

كارايی كاربەجێگەياندن دروست دەكردەوە. پێويسته بە ئامانجی كاراكردن چاو بەو پەيكەرە 

دابڕێژرێتەوە. سەرلەنوێ  و  دابخشێندرێتەوە 

لە ئێستادا تەركيزی زۆر چووەتە سەر يەكگرتنەوەی هێزەكان لەجياتی بە دامەزراوییکردن، 	 

و  رۆڵ  دياریكردنی  و  ئەركەكان  دابەشكردنی  پێويسته  جياوازن.  پڕۆسەی  دوو  ئەوانە  كە 

بەرپرسارێتيەكان روون و ئاشكرا بن. رێبەری كاركردن و )تەوسيفی وەزيفی( دابڕێژرێت و كار و 

بەرپرسيارێتی و كواڵيتی كاربەجێگەياندن و بەرزكردنەوەی پلە و پايە و يەكسانكردنی مووچە 

و دەرماڵەكان رێك بخرێنەوە كە لە ئێستادا سەرجەم ئەوانە بوونەتە هۆكاری ناڕەزايەتی. 

ميكانيزمی سەرپەرشتی و پشكنين و دڵنيايی جۆری و هەڵسەنگاندنی بەردەوام و گەشەپێدانی 	 
كاريگەری  لە  دوور  پاداشت  و  سزا  بدرێن.  ئەنجام  شەفافی  و  كارايی  بە  مرۆييەكان  توانا 

بكرێن.  جێبەجێ  حيزبايەتی 

ئاستی توانا و خوێندەواری
هێزی پێشمەرگە لەسەر بنەمای خۆبەخ�سی و نيشتيمانپەروەری بونيادنراوه. ئاستی توانای سەربازيی 

لەنێو ئاستە جياوازەكاندا جياوازە، بەاڵم بەگشتی بە الوازی ماوەتەوە. كەموكوڕيەكی زۆر لە ژمارەی 

بە  تايبەت  پێويستە گرنگيەكی  ئەكاديمی هەيە و  توانای  بااڵ و خاوەن  ئەفسەرانی خاوەن بڕوانامەی 

بدرێت.  ئەوانە  ئامادەكردنی 

و  نزمە  زۆر  خوێندەواريان  ئاستی  كە  هەن  فەرماندە  ئاستی  سەركردەی  چەندين  كە  نيە  شاراوە 

چەند  سەركردايەتی  شاخدا  سەردەمی  لە  ئەوانە  نازانن.  عەرەبی(  تايبەتی  )بە  دووەم  زمانی  زۆريان 

پێشمەرگە دەكەن. البردنی  هەزار  �سێ  تا  دوو  رابەرايەتی  ئێستادا  لە  پێشمەرگەيەكيان دەكرد كەچی 

ئەو جۆرە فەرماندانە لە سيستەم بەو زوانە كارێكی ئاسان نيە، چونكە ئەوانەی كە دەشيانەوێ واز 
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بێنن، بژاردەی باشيان لەبەردەمدا نيە بۆ مسۆگەركرنی بژێوی ژيانيان. ئەوەش پێويستی بە بەرنامەيەكی 

هەيە. تۆكمە 

پێويستی  هەيە،  زياتر  مەيدانی  و  پيشەيی  پێشڕەوی  بە  پێويستی  پێشمەرگە  تەنكنيكيەوە،  رووی  لە 

بەرزكردنەوەی  بۆ  بكەن  پێشمەرگەكان  پێشڕەوی  كە  هەيە  پڕۆفێشناڵ  ئەفسەری  دامەزراندنی  بە 

تواناكان و بەرزكردنەوەی ئاستی خوێندەواری. پێويستە بەرزكردنەوەی توانا پڕۆسەيەكی بەردەوامبێ 

بە هاوكاری كۆلێژەكانی سەربازيی و ئەركان و خولەكانی ديكەی راهێنان )تەئهيل(ی ئەفسەران. هاوكات 

پەيوەستن  و  كۆنن  زاخۆ  و  قەاڵچواالن  سەربازيەكانی  ئەكاديميە  لە  راهێنان  و  خوێندن  پڕۆگرامی 

ئەگەرچی  هەيە.  نوێكردنەوە  و  پێداچوونەوە  بە  پێويستيان  بۆيە  عێراقی،  كالسيكی  سيستەمێكی  بە 

كۆلێژەكان ئێستا رادەستی حكومەتی عيراق كراون بەاڵم هەرێميش سووديان لێ دەبينێ و دوورنيە رۆژێك 

لە رۆژان بگەڕێنەوە سەر هەرێم. هاوكات ئيدارەی كۆلێژی ئەركان هێشتا لەسەر هەرێمە و پێويستی بە 

لێ بكات.  لە بەرژەوەندی حكومەتی هەرێمدايە وەبەرهێنانی زياتری  وەبەرهێنانی گەورە هەيە و 

بيركردنەوە و توێژينەوە

كورتخايەن  و ستراتيژی  پالن  و  روانگە  دروستكردنی  و  بيركردنەوە  پڕۆسەی  و  رابەرايەتی  مەسەلەی 

و درێژخايەن لە وەزارەتدا نەكراوەتە ئەولەويەت و بەدامەزراوەيی نەكراوە. واتە، وەزارەت زياتر رۆڵی 

بەڕێوەبردن دەبينێ نەك رابەرايەتی. لە وەزارەتی پێشمەرگەدا، بەڕێوەبەرايەتی پشكنين و توانای جۆری 

جۆری  دڵنيايی  بەڕێوەبەرايەتی  پێشتر  نابينێ.  تواناكاندا  بەرزكردنەوەی  لە  ئەوتۆ  رۆڵێكی  بەاڵم  هەيە 

هەبوو كە ئێستا نەماوە. دەكرێ ئەوانە بە شێوازێكی نوێ و فەلسەفەيەكی نوێوە دابڕێژرێنەوە بۆ ئەوەی 

كۆمەڵێك ئامانجی ستراتيژی ببينن. شانبەشانی ئەوەش سەنتەرێکی تۆێژینەوەی سەربازيی دابمەزرێت تا 

ئەو دوو ئۆرگانە بتوانن بەيەكەوە چەندين رۆڵی ستراتيژی ببينن، لەوانە:

 دیراسەتکردنی كەلێن و كەموكورتيەكان. 	 

و 	  ئامارەكان  شيكردنەوەی  و  كۆكردنەوە  بۆ  تێكهەڵكێشراو  پڕۆسەيەكی  كايەوەی  هێنانە 

بەكارهێنانيان بۆ رێكخستنەوە و چاككردنی سيستەم و داڕێژتنەوەی سياسات و ستراتيژ و 

پێشمەرگە هێزی  عەسكەری  و  سيا�سی  تاكتيكی 

كاراكردنی رۆڵی وەزارەت و بەرزكردنەوەی ئاستی كاريگەری مرۆيی و دارايی و سەربازيی وەزارەت.	 

داڕێژتنی سيستەمی ئەليكترۆنی بۆ دياريكردنی رێچكەی زانياری و سيستەمی كڕين و ئاماری 	 

چەك و تفاق و سامان كه پێويستیان بە لەخۆگرتنی داتابەيس و سيستەمێكی ئەليكترۆنی 

هەيە بۆ ئەوەی وەزارەت لە پەرتەوازەيی و ناڕوونی ئێستا دەربچێت. 
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بەشی نۆيەم: هەڵسەنگاندنی پەيكەر و كارايی وەزارەت و دەستە و فەرمانگەكان

وەزارەتی ناوخۆ

وەزارەتی ناوخۆ بۆ بەديهێنانی كۆمەڵێك ئامانج و ئەركی جياواز هاتوەتە كايەوە كە بەپێی ياسای ژمارە 

)6( ی ساڵی 2009 رێكخراوەتەوە. لەنێو ئامانجەكاندا:

پارێزگاريی يەكگرتويی و پاراستنی ئاساي�سی ناوخۆی هەرێم	 

كاركردن لە پێناوی سەپاندنی پرينسيپی سەروەريی ياسا و پارێزگاریكردن لە سيستەمی گشتی 	 

و پاراستنی سامانی گشتی و تايبەت.

و 	  مرۆڤ  مافەكانی  و  ديموكراتيەكان  ئازاديە  زامنكردنی  و  پاراستن  پێناوی  لە  كاركردن 

هەرێمدا. لە  شارستانی  كۆمەڵگای  دەزگاكانی  رۆڵی  بەرجەستەكردنی 

رێگرتن لە روودانی تاوان و توندوتيژی لە دژی ئافرەت 	 

باڵوكردنەوەی هۆشياری رۆشنبيری و ئاساي�سی و دروستكردنی كەشوهەوايەكی تەبايی لەنێو 	 

هێزەكانی ئاساي�سی ناوخۆ

پەيكەری وەزارەتی ناوخۆ كالسيكیانە لەسەر مۆدێلی عێراقی دامەزراوە و لە كۆنەوە گۆڕانكاری كەمی 
ئاڵۆز  پەيكەرەكەی  دواتر،  يەكگرتنەوەی  و  ئيدارەيی  دوو  سيستەمی  بەهۆی  بەاڵم  هاتووە  بەسەردا 

هەاڵوسانەوە  و  نارێك  پەيكەری  رووی  لە  وەزارەتەیان  ئەو  ديكە  هەندەی  هەرێميش  ياساكانی  بووە، 

ديوانەكەيدا هەيە  لە  بريكاری جێگيری  دوو  ناوخۆ  وەزيری  ياسا،  بەپێی  نموونە،  بۆ  ئاڵۆزتر كردووە. 

لەگەڵ پارێزگارەكان كە هەمان پايەيان پێدراوە. شەش بەڕێوەبەرايەتی گشتی لە ئاستی لوتكەدا هەيە 

بە  پارێزگاكانيشدا  ئاستی  لە  لەوانە  زۆر  و  پەيكەردايه  لە  بەڕێوەبەرايەتیان  كۆمەڵێك  هەريەكەيان  و 

ناوخۆ  وەزارەتی  بە  سەر  بەڕێوەبەڕايەتيەكانی  ژمارەی  بەوە  چێندراوە.  بۆ  بەڕێوەبەرايەتيان  ستوونی 

لە  كە  هەن  بەڕێوەبەرايەتی  هەندێ  تێپەڕيوە.  دانە   100 لە  قەزايەكاندا  و  پارێزگا  لە  و  پايتەخت  لە 

لە  كردووە.  گەورە  ڕادەبەدەر  لە  پەيكەرەكەی  كە  بوونەتەوە،  پات  �سێ  و  دووپات  وەزارەتدا  ئاستی 

هەن.  جياواز  قەوارە  پۆلي�سی  بەرێوەبەرايەتی  دوازدە  كەمەوە  النی  بە  پارێزگايەكيشدا  هەر  ئاستی 

پاسپۆرت،  كارەبا،  دارستان،  هاتوچۆ،  كوژانەوە،  ئاگر  گشتی،  پۆلي�سی  بەڕێوەبەرايەتيەكانی  لەوانە، 

مەعنەوی،  رێنمايی  خێزانيی،  توندوتيژی  بەرەنگاربوونەوەی  زانياری،  )ئيقامە(،  نيشتەجێبوون 

ژێر  لە  سەرجەميان  ئەوانە  دەكرێ  تر.  هی  و  گومرگ  رێگاوبان،  )مونشەئات(،  كۆمپانياكان  پاراستنی 

هەندێ  بەرێوەبەرايەتيەكە.  بە  سەر  هۆبەی  و  بەش  ببنە  ديكە  ئەوانی  و  بن  بەڕێوەبەرايەتيدا  يەك 

لەالی  دروستكردنيان  كە  مەعنەوی(  رابەریكردنی  و  ئاراستەكردن  هی  )وەك  هەن  بەڕێوەبەرايەتی 

تێڕامانە.  جێگەی  وەزارەتدا  ئەندامانی  خودی 

سەرباری ئەو فەرمانگە و بەڕێوەبەرايەتيانە، وەزارەتی ناوەخۆ هێزی شەڕكەری بەژمارە هەاڵوساو )بە 
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دەيان هەزار(ی هەيه، كە بريتين لە هێزەكانی زێرەڤانی )ديوی زۆنی زەرد( و بەرگری و فرياكەوتن )زۆنی 

سەوز(. ئەو هێزانە لە زۆربەی ناوچەكانی هەرێمدا جێگيركراون و ئەركی جياوازيان پێ سپێردراوە، لەوانە: 

نێوان  رێگاوبانی  پاراستنی  بۆ  پاسەوان  دابينكردنی  ئارامی،  و  ئاسايش  دابينكردنی  لە  بەشداريكردن 

كەسايەتيە  و  حكومی  بەرپرسانی  و  داراييەكان  و  ئابووری  باڵەخانە  و  حكومی  دەزگاكانی  و  شارەكان 

ناودارەكان و بەشداريكردن لەگەڵ هێزی پێشمەرگە لە بەرگريكردن لە هەرێم. بۆيە، ئەو هێزانه رۆڵی 

و  بەڕێوەبردنيان  و  رابەرايەتيكردن  ئەركی  و  دەبينن  ديكە  وەزارەتی  چەندين  بە  تێكەڵ  هەمەجۆری 

هەماهەنگی لەنێوان وەزارەت و گۆڕەپانی ئۆپەراسيۆنەكانيان ئاڵۆز كردووە. بۆيە، لە بنەرەتەوە پێويست 

دابەش  ئامانجەكانيان  و  رۆڵ  بەپێی  پێويسته  بەڵكو  بن  ناوخۆ  وەزارەتی  بە  سەر  هێزانە  ئەو  ناكات 

شەڕكەرەكانيان  هێزه  زۆری  بەشێكی  نموونە،  بۆ  بگوازرێنەوە.  ديكە  دامەزراوەی  بۆ  وەيان  بكرێنەوە 

ئاوێتەكردن و  بۆ  بهێندرێت  بەكار  ئەو دەرفەتەش  بە يەكجارەكی بخرێنە سەر وەزارەتی پێشمەرگە و 

ژمارەيان.  كەمكردنەوەی  و  پەيكەريان  داڕێژتنەوەی 

تەشغيليەكانی  بودجە  باری  كە  هەاڵوساوە  پۆليسيشدا  و  فەرمانبەر  ژمارەی  رووی  لە  وەزارەت 
رووی  لە  بەڕێوەبەرايەتيەكان  كاراكردنی  كێشەی  لە  بێجگە  ئەوەش  گەورەكردووە،  رادەبەدەر  لە 

كاربەجێگەياندنەوە. هاوكات، زۆر كار هەيە كە بە پۆليس سپێردراون و لە رووی ياسا و ئێتيكی پيشەيی 

پاسەوانی  بكرێنە  پۆليس  ئەندامانی  نابێ  نموونە،  بۆ  بگيردرێت.  لێ  رێگەيان  پێويستە  عورفەوە  و 

بە  سەر  كۆمپانياكانی  وەيان  خانەنشينەكان  بەرپرسە  پاسەوانی  بكرێنە  ئەوەی  جای  چ  بەرپرسان، 

هەيە. تايبەت  كەرتی  پاسەوانانی  رێگەی  لە  خۆپاراستنيان  توانای  كە  تايبەت  كەرتی 

ريفۆرمی كارگێڕيی
پێشكەشكردنی  و  كاربەجێگەياندن  كاراكردنی  پڕۆسەی  بە  دەستی  دەمێكە  ناوەخۆ  وەزارەتی 

خزمەتگوزاريەكانی بۆ هاواڵتيان كردووە. بەو دواييە، زۆرترين دەسەاڵتی كارگێڕی و دارايی بۆ ئاستی 

 14 و  كارگێڕی  دەسەاڵتی  جۆرە   29 لە  زياتر  ئێستا  دابەزێندراوە.  پارێزگاكان  و  بەڕێوەبەرايەتيەكان 

لەوەقایعی  و  دابەزێندراوە  سەربەخۆكان  ئيدارە  سەرپەرشتياری  و  پارێزگاران  بۆ  دارايی  دەسەاڵتی 

كوردستانی ژمارە )1(ی ساڵی 2018 باڵوكرايەوە. لەنێوياندا دەسەاڵتی گرنگ هەن وەك پێدانی مۆڵەت 

و پلە بەرزكردنەوە و گۆڕينی ناونيشان و پێدانی سوپاس و خەرجكردنی دەرماڵە و دەركردنی فەرمانی 

گواستنەوە  و  دادگا  بۆ  فەرمانبەران  ناردنی  فەرمانبەران.  خانەنشينكردنی  و  لەكاركێشانەوە  دەست 

و  بۆ مەبەستی جياواز  پارە  و خەرجكردنی  دايكايەتی  و  منداڵبوون  پێدانی مۆڵەتی  و  تەنسيبكردن  و 

شايستە داراييەكانی پڕۆژەكان و پارەی ئيفاد و زۆرانی ديكەش. بەوانە قورسايی لەسەر ديوانی وەزارەت 

بووەتەوە. كەم  زۆر 

رێكاريەكانی  )رێبەری  تايبەتمەندەوه  كۆمپانيايەكی  رێگەی  لە  وەزارەتەوە  لە  رابوردوودا،  ساڵی  دوو  لە 

لە  بەشێك  و  ديوان  فەرمانبەرانی  بۆ  كواڵيتی(  )رێبەری  و  كواڵيتی(  رێكاريەكانی  )رێبەری  و  كاركردن( 
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پارێزگاكان ئەنجام دراون. لەگەڵ ئەوانەدا، بەرپرسيارێتی و پڕۆسەی هەڵسەنگاندن و دڵنيايی جۆری 

وبەدواداچوون بەپێی سيستەمی ئايسۆ )ISO( خەريكە رێكدەخرێت و بەوە كێشەی كاربەجێگەياندن 

دەبنەوە. كەمتر  رێنماييەكان  پێشێلكردنی  و 

لەنێو گۆڕانكاريەكانی ديكەی چاكسازيدا، كە دەكرێ وەزارەتەكانی ديكە چاوی لێ بكەن، بڕيار دراوە 

كه:

چيتر وەزارەت ئۆتومبيل بۆ فەرمانبەران لە ئاستی ياريدەدەری بەڕێوەبەری گشتی بەرەوخوار 	 

پێيان  درێژخايەن  قيستی  بە  لەبەردەستيانە  ئێستا  كە  ئۆتومبيالنەی  ئەو  نەكات.  دابين 

دەگەڕێتەوە. حكومەت  بۆ  زۆر  خەرجيەكی  بەوە  دەفرۆشرێتەوە، 

ئۆتومبيلەكانی 	  هاتوچۆی  بەنزينی  بۆ  زيرەك  كارتی  بەكارهێنانی  بە  كردووە  دەستی  وەزارەت 

وەزارەت، بەجۆرێك كە مانگی تەنيا بە�سی 200 ليتر بەنزين دابين دەكرێ و ئەگەر لە مانگێكدا 

لەوە كەمتر بەكارهات ئەوەی مايەوە بۆ حكومەت دەگەرێتەوە. 

لە وێبسايتەوە بە�سی سكااڵ و بە�سی پێشەشكردنی پێشنياز و سكااڵ بە ئەليكترۆنی كراوە و 	 

بۆ دەكرێ. بەدواداچوونيان 

هەموو 	  و  كايەوە  بێتە  وەزارەت  لە  يەكپەنجەرەيی  سيستەمی  ساڵدا  چوار  ماوەی  لە  بڕيارە 

پڕۆسە.  يەك  ببێتە  خزمەتگوزاريەك 

پێويستە دەستخۆ�سی لەوەزارەت بكرێ بۆ جێبەجێكردنی سيستەمی ئايسۆ، بەاڵم بەو چاوەڕوانيەی 

كاربەجێگەكاندنی  كواڵيتی  هەڵسەنگاندنی  بۆ  و  بێ  بەردەوام  تەواوكردندا  و  گەشەكردن  لە  كە 

ئاستی  بەوانه  كه  بكرێ،  پێ  كاری  سزادان  و  پاداشت  سيستەمی  بۆ  و  فەرمانبەرانی  و  دامەزراوەكە 

دەبێ.  كاريگەرتر  ياسا  سەروەركردنی  لە  وەزارەت  رۆڵی  و  سيستەم  دەستێوەردانی 

پێويستی  رێكاريەكان،  و  رێبەر  كردنەوەی  يەكال  دوای  ئايسۆ،  سيستەمی  بەجێگەياندنی  بێگومان 

پێويستی  و  هەيە  شارەزا  و  لێهاتوو  كادری  بە  پێويستی  هەيە،  سەپاندن  و  جێبەجێكردن  ئيرادەی  بە 

ناوخۆدا  وەك  وەزارەتێكی  لە  ئەگەر  بۆيەش،  هەيە.  بەرژەوەندی  تۆڕەكانی  بە  بەرامبەر  خۆڕاگری  بە 

تەنيا  ئايسۆ  سيستەمی  كە  ديارە  ديكە.  وەزارەتەكانی  بۆ  دەستپێشخەر  دەبێتە  ئەوا  سەربكەوێ، 
نەكرێ  كارا  ئەگەر  بەاڵم  سيستەم،  شەفافكردنی  و  بەدامەزراوەييكردن  هەنگاوەكانی  لە  هەنگاوێكە 

ئەوا كێشەی گەندەڵی و الوازيی و دەستێوەردانی دەرەكی بەردەوام دەبێ، هەيبەتی وەزارەت و رێزلێنان و 

دەمێنێتەوە.  ئێستايدا  الوازی  ئاستی  لە  حوكمڕانی  سيستەمی  تەواوی  بە  هاواڵتيانيش  متمانەی 
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دەوڵەتسازی نەخشەڕێگايەك بۆ سەروەركردنی ياسا و بەدامەزراوەييكردن لە هەرێمی كوردستان

پەيداكردنی داهات
رسومات  و  )غەرامە(  پێبژاردن  سيستەمی  بە  بەرچاوی  گۆڕانكاری  وەزارەت  داهاتەوە،  بواری  لە 

داهێناوە. بێجگە لە به ئەليكترۆنيكردنيان، دەستكاری زۆربەياني�سی كردووە بەوەی كە ئێستا بوونەتە 

سەرچاوەيەكی گەورەی داهات، كە20% ی بۆ وەزارەتە و ئەوی ديكە بۆ دارايی دەگەڕێتەوە. بۆ نموونه:

ساڵی شەش مليۆن دينار رسومات لە هەر كۆمپانيايەكی ئەمنی وەردەگيردرێت كە لە هەرێمدا 	 

كار دەكەن. ژمارەی ئەوانە زياتر لە پەنجا كۆمپانيا دەبن. 

باجی هەڵگرتنی چەك بەرزكراوەتەوە بۆ 100,000دينار بۆ يەكەمين مۆلەت و 60,000 دينار 	 

بۆ سااڵنه.

رسوماتی هاتوچۆ، ئۆتومبيل، نيشتەجێبوون زياد كراون و سااڵنە تا رادەی دوو مليار دينار 	 

هەيە.  داهاتیان 

بێگومان، سيستەمی پێبژاردن و رسومات بە رێژەی گونجاو و بە رەچاوكردنی بارودۆخی دارايی خەڵكيش 

بێ، وە سيستەمەكە شەفاف بكرێ بەوەی كە داهاتەكان بۆ چاككردنی كواڵيتی دەگەرێنەوە. بۆ نموونە، 

باجی ئۆتومبيل و پێبژاردنەكان بۆ ئەوەن كە بۆ چاكکردن و سەالمەتكردنی جادەكان و ژينگە تەرخان 

بكرێن، كەچی لە ئێستادا روون نيە كه چ بڕێكی ئەو داهاتە بۆ خەرجكردن لە چاككردنی رێگاوبانەكان 

بۆ ئاستی پارێزگا دەگەڕێتەوە، وە چ بڕێكیش بۆ گەشەپێدانی ژينگە دەگەڕێتەوە. 

رێكخستنەوەی پەيكەر بۆ كاراتر كردن
گرنگيدايە.  لەوپەڕی  ياسا  سەروەركردنی  لە  تايبەتی،  بە  پۆليس  وه  گشتی،  بە  ناوخۆ  وەزارەتی  رۆڵی 

و  رابەڕ  سەرجەم  لەسەر  كاربەجێگەياندن  فشاری  و  بكرێ  شەفاف  پۆليس  سيستەمی  پێويستە، 

وەزارەت  بەهۆيەوە  بسەپێندرێت،كه  سەردەميانە  تۆكمەی  ميكانيزمی  بە  فەرمانبەراندا  و  بەڕێوەبەر 

خەڵك.  متمانەی  مايەی  ببێتە  و  بكرێ  بەدامەزراوەيی 

دوو 	  ئاسەواری  لەوەی  بێ  دەستپێشخەر  ناوخۆ  وەزارەتی  پێويستە  پەيكەرەوە،  رووی  لە 

كاراكردنی  ئاستی  و  خزمەتگوزاريەكان  پێويستی  بەپێی  و  نەهێڵێ  بنەڕەتەوە  لە  ئيدارەيی 

دابڕێژرێتەوە.  بەڕێوەبەرايەتيەكانی 

پێويستە لە ئاستی پارێزگا و حكومەتی خۆجێيیدا بەڕێوەبەرايەتيەكان رێكبخرێنەوە و بخرێنە 	 
و  دووپاتبوونەوە  لە  رێگە  بەوە  هۆبەوه.  و  بەش  كۆمەڵێك  بە  بەڕێوەبەرايەتی،  يەك  ژێر 

بگيردرێت.  هەاڵوسان 

هەندێ بەڕێوەبەرايەتی وەك ئاراستەكردن و رابەرايەتی مەعنەوی هەن دەكرێ هەڵوەشێنەوە 	 

و كارەكانيان لە بە�سی راگەياندندا ئەنجام بدرێت. 
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پۆلي�سی كارەبا و ليوای نەوت و هەندێكی ديكە يەكبگرنەوە. 	 

پاسەوانی كۆمپانياكان پێويستيان بەوە نيە سەر بە وەزارەتی ناوخۆ بن و دەكرێ بگوازرێنەوە 	 

لە  تايبەت  كەرتی  بە  سەر  كۆمپانيای  پاسەوانانی  پێويستە  بسپێردرێت.  پێ  ديكەيان  كاری  و 

اليەن كەرتی تايبەتەوە دابين بكرێ.

سامانە 	  و  ژينگە  وەزارەتی  سەر  بگوازرێنەوە  ژينگە  و  دارستان  وە  ديكەی  بەڕێوەبەرايەتی 

لەوێدا  و  بدرێت  پێ  زياتريان  راهێنانی  ژينگە  پاسەوانی  وەك  و  نيشتيمانيەكان  و  سروشتی 
بكرێن.  رابەرايەتی 
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