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بەشی يەكەم: ئاراستەی گەشەكردنی سيستەمی حوكمڕانی

ئاراستەی گەشەكردنی سيستەمی حوكمڕانی

1992، سيستەمی حوكمڕانی هەرێمی كوردستان لەگەشەكردنی  لە ڕۆژی دروستبوونيەوە، لە ساڵی 

بەردەوام نەوەستاوه، لە سەر رێچكەيەك كە هەميشە لەژێر كاريگەريی هەلومەرجە سيا�سی و ئەمنی 
و ئابووریە ناوەكی و دەرەكیەكان بووە. بە هاوتەريبی ئەوانيشەوە، كولتوورێكی السايیكردنەوە سەری 

گرتووە  لەخۆ  جۆراوجۆری  دەرەكی  هی  و  رۆژهەاڵتيانە  و  كۆن  عێراقی  مۆدێلی  كۆمەڵێك  كە  هەڵداوە 

لە  كايەوە.  بەخۆيان هاتووەتە  تايبەت  بارودۆخێكی  و  و واڵتێكی جياواز  بۆ كۆمەڵگا  كە هەريەكەيان 

ئەنجامدا، سيستەمی حوكمڕانی هەرێم بووەتە مۆدێلێكی خۆماڵيی زۆر تايبەت كە لە هی هيچ واڵتێكی 

ديكە ناچێ. بۆيە پەرەپێدان و چاككردني�سی لە ئايندەدا هەر دەبێ بە ديزاين و دروومانێكی خۆماڵيانە و 

بەڕەچاوكردنی مێژوو و كولتوور و ئاين و جوگرافيای خۆماڵيەوە بچندرێتەوە. 

هەڵسەنگاندنی سيستەمی حوكمڕانی هەرێم زۆر هەڵدەگرێ و پێويستی بە وردبوونەوەيە لە بناخە و 

پەيكەر و ميكانيزمی كاربەجێگەياندنی سەرجەم دامەزراوەكانی، بە كەرتی گشتی و تايبەت و كۆمەڵگای 

و  بەرهەمهێنان  يەكەكانی  سەرجەم  نەرێنی  و  ئەرێنی  اليەنی  هەڵسەنگاندنی  بە  پێويستی  مەدەنیەوه. 

لەو  هەرێم  بێهاوتايەكەی  سەندنە  گەشە  و  گەورەكان  دەستكەوتە  ناكرێ  هەڵبەتە  خزمەتگوزاريیە. 

ماوە كورتەی حوكمی خۆماڵیدا ناديدە بگيردرێت، كە 26 ساڵ پێش ئێستا هەرێمێكی نيمچە كاولكراو 

و بێ داهات بوو، توێژی حوكمڕان بێ ئەزموون و بێ پاڵپشتی شايستە بوون. لەو كاتەوە، بە هيممەتی 

خۆماڵی و پشووی درێژی خەڵك، هەرێم گەيشتە ئەو ئاستەی كە ئێستا با�سی چاكسازيی لێوە بكرێ. 
ئەوانەش سەرباری كۆمەڵێك پێچی تاريكی مێژوويی كە پڕبوون لە نەهامەتی و شەڕی ناوخۆ و شەڕی 

تيرۆر و هەڕەشە و ئابلۆقەی دەوروبەر. بەڵێ راستە ئەگەر گەشەكردنی هەرێم بە ديزاینێكی مەدروستر 

بووايە حاڵی هەرێم لە هی ئێستا باشتريش دەبوو، بەاڵم نەخشەڕێگای سەرفرازی لە هيچ واڵتێكدا بە 

ئاوريشم رووماڵ نەكراوە و بێ كێشە و هەڵە و قوربانی نەبووە. 

ماوەی  لە  سيستەم  گەشەی  وردەكاريەكانی  ديراسەتكردنی  بۆ  مێژوويی  توێژينەوەی  دەكرێ  جا 
رابوردوودا بكرێ، بەاڵم ئاراستەی توێژينەوەی ئەو كتێبە بەرەو پێشەوەيە و باسەكان زياتر بۆ ئايندەی 

بێ  و  راشكاوی  بە  رەخنەگرانە،  ديدێكی  بە  كە  ئەوەيە  توێژينەوەيەدا  لەو  سەرەكی  ئامانجی  هەرێمن. 

اقيعی  و بەپێی  و  بكرێت  دەستنيشان  هەرێم  حوكمڕانی  سيستەمی  گەورەكانی  كەلێنە  پەردەپۆ�شی، 

و  ئۆپۆزيسيۆن  و  دەسەاڵت  سياسەتمەدارانی  بەردەم  بخرێته  چارەسەركردنيان  پێشنيازی  خۆماڵيی 

تێپەڕيوە،  ئاسايی  لە  لێرەدا  راشكاوی  ئاستی  دامەزراوەكاندا.  سەرجەم  لە  پۆڵە�سی  داڕێژەرانی  توێژی 

زووترە  هەرچی  دەبێ  و  تێپەڕيوە  موجامەلەكردن  و  ديپلۆماسيەت  سەردەمی  و  كات  چونكە  ئەويش 

لە  تێگەيشتنێكی قووڵەوە  و  بە دڵسۆزی  و  هەر خۆمان رووە راستەقينەكەی سيستەم بەدەرخەين 

بكەين. چاكی  و  ببينەوە  ورد  چارەسەريیەكان 
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بوونەوە  هەرێم  رووبەڕووی  كە  گەورەكانی  تاقیكردنەوە  و  رابوردوو  ساڵەی   26 ئەو  ئەزموونی 

و  پەيكەر  رووی  لە  كەچی  بەرچاو،  پێشكەوتنی  و  گرنگ  دەستكەوتی  سەرباری  كە  سەملاندوويانە 

كاراييەوە سيستەمی حوكمڕانی هەرێم بە هيچ پێوەرێك لە ئاستی خەون و خواستی خەڵك و هەڕەشە 

چارەنوسسازەكانی ناوچەكەدا نيە. كۆڵەگە سەرەكيەكانی حوكمڕانی، واتە دەسەاڵتەكانی ياسادانان 

و دادوەری و جێبەجێكردن، هێشتا بە ئاستی پێويست بەدامەزراوەيی نەكراون و نەبوونەتە هۆكار و 

هاندەر بۆ سەروەركردنی ياسا. بەڵكو لەجياتی ئەوەی بكرێنە سەرچاوەی دەسەاڵت و چەقی بڕياردانی 

كە  دراوە  رێگە  هاوكات  ماونەتەوه.  دەسەاڵت  ئامرازی  وەك  هێشتا  دامەزراوانە  ئەو  كەچی  كۆتايی، 

كاتدا  تێپەڕبوونی  لەگەڵ  و  بكەن  گەشە  مەدروس  ديزاينی  بەبێ  دامەزراوەكانيان  و  كۆڵەگەكان 

كەلێن و كەلەبەری گەورەیان تێبكەوێ و ئاراستەيان بەرەو الوازبوونی زياتر بچێ و بەرگەی قەيرانی 

چارەنوسساز نەگرن. بەڵگەنەويستە كە هەرێمی كوردستان ناتوانێ بەو جۆرە سيستەمە خۆڕاگر بێ 

سەرفرازيی.  كەناری  بيانگەيەنێتە  و  بكات  مسۆگەر  خەڵكەكەی  بۆ  خۆشگوزەرانی  و 

گەشەی قەوارە
و  كردووه  لەناكاوی  گەشەيەكی  هەاڵوسانەوە  و  قەوارە  ڕووی  لە  حكومەت  كاری  شێوازی  و  پەيكەر 

ئێستا لە هی زلهێزێكی جيهانی دەچێ نەك هەرێمێكی خنجيالنەی پێنج مليۆن كەسيی. لە ئاستی لوتكەدا، 

پێكهێنانی  و  سيا�سی  رێكکەوتنی  بەپێی  ئەويش  بوونه،  گۆڕانكاريدا  لە  بەردەوام  حكومەت  كابينەكانی 

حكومەتە هاوپەيمانيەكان و جێكردنەوەی سەركردەكان وەيان السايی كردنەوەی پەيكەری حوكمڕانی 

ناسروشتيان  لقوپۆپی  بەوە هەميشە وەزارەتەكان  و هەلومەرجی هەرێم.  پێويستی  بەپێی  نەك  عێراق، 
دوو  ئيدارەييدا  دوو  سەردەمی  لە  كراينەوە.  ئاوێتە  ناسروشتيانەتريش  بە  دواتر  و  بوونەتەوە  لێ 

حكومەتەكەی سلێمانی و هەولێر زۆر بە لێكدابڕاوی گەشەيان كرد كە ئاوێتەكردنيان لە سەردەمی 

ژمارەی  يەكگرتنەوەشيان  پڕۆسەی  سەرخستنی  خاتری  بۆ  نەبوو.  ئاسان  كارێكی  پێنجەمدا  كابينەی 
جێگری  و  سەرۆك  بە  كەس،   51 گەيشتە  و  پێويست  دووقاتی  بووە  وەزيران  ئەنجومەنی  ئەندامانی 

شەشەمەوە  كابينەی  لە  دواتر  وەزيرەوە.  بەپلەی  دەستەی  سەرۆك  حەفت  و  وەزير   42 و  سەرۆك 

كولتوورەكە  ئەگەر  پێويست.  لە  زياتره  هێشتا  كە  ژمارەيە،  ئەو  نيوەی  بۆ  كەمكرانەوە  ئەندامەكان 

كاتيی  دەستوورێكی  يان  تۆكمە  ياسايەكی  و  بڕيارێكی ستراتيژی  رێگەی  لە  و  بێت  بەردەوام  وەك خۆی 

جێگير نەكرێ، گۆڕانكاريی ديكەش بەڕێوە دەبن و بيرۆكراسيەت و كێشە كەڵەكەبووەكانی پەيكەر و 

كارايی سيستەم زياتريش دەبن. بۆیە كاتی ئەوە هاتووە كە لەسەر الپەرەيەكی سپی و بەپێی لۆژيكێكی 

حوكمڕانی كارا پەيكەرێكی نوێ بۆ سيستەمی حوكمڕانی و سەرجەم وەزارەت و دامەزراوەكانی كەرتی 

دابڕێژرێتەوە.  گشتی 
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ديموكراسيەت بە بزوێنەری ديكتاتۆريەت
دا  بڕياريان  باقی خەڵكی هەرێم  و  لەو كاتەی حيزبەكانی بەرەی كوردستانی   ،1992 له سەرەتای ساڵی 
سيستەمێكی ديموكرا�سی پەرلەمانی بۆ فەرمانڕەوايەتی خۆماڵيی دابمەزرێنن، بڕيارەكە بەو نيەتە بوو 

كە ئيتر شێوازی حوكمڕانی كالسيكی رۆژهەاڵتيانە وەال بنێن و بنەمای سيستەمێكی حوكمڕانی دروست 

ياسا و رێزگرتن لە  دابڕێژن و واڵتێكی بەدامەزراوەكراوی مۆدێرن بەپێی پرينسيپەكانی سەروەركردنی 

مافی مرۆڤ گەشە پێبدەن. بەاڵم لە راستيدا، تەنيا شێوازی هەڵبژاردن بە سيمای ديموكراتيانە پيادە 

ديكەی  كۆڵەگەكانی  داكوتانی  و  دەسەاڵتدارێتی  سەرچاوەی  ببێتە  ياسا  سەروەری  ئەوەی  بەبێ  كرا 

ديموكراسيەت.

مەكينە  بەاڵم  كراوە،  وێنا  ديموكراسيانەدا  قالبێكی  لە  ئێستادا  لە  هەرێم  حوكمڕانی  سيستەمی 

بزوێنەرەكەی، واتا شێوازی ياسادانان و نەهجی مەركەزيانەی بەڕێوەبردنی دامەزراوەكانی حكومەت 
كۆن  عێراقی  لە  كە  ئەوانەن  هەمان  چاودێری  سيستەمی  و  دادوەری  دەسەاڵتی  الوازيەكانی  و 

حاكمەوە  حيزبی  لەاليەن  دەسەاڵت  مۆنۆپۆڵیكردنی  بۆ  و  ديكتاتۆری  سيستەمێكی  بۆ  و  هەبوون 

هۆكارێكی  خۆی  هەر  بزوێنەرە  مەكينە  ئەو  كەوا  سەملاندی  رابوردوو  ئەزموونی  دامەزرێندرابوون. 

و  ناوەكی  قەيرانی  چارەسەركردنی  بۆ  بنەمایەك  ببێتە  ئەوەی  جای  چ  ناوەكيەكانە  قەيرانە  گەورەی 

دەرەكی. بە ديراسەتكردنی شێوازی مامەڵەكردن و بەڕێوەبردنی هەر يەكێك لە قەيرانە سروشتیەكان، 

حوكمڕانی  سيستەمی  كە  دەردەكەوێ  خزمەتگوزاریەكان  يا  دارايیەكان  ئەمنیيەكان،  سياسیەكان، 

هەرێم لە هيچ كاتێكدا نەيتوانيوە بە كەمترين زيان و خێراترين كات لەهيچ كام لەو قەيرانانە رزگاری بێ 
و لێيان فێر ببێ و ئاماده بێ رێگە لە دووبارەبوونەوەيان بگرێ. ئەو مەكينەيە نە بۆ رابردوو گونجاو بوو 

دەگونجێ. ئايندەش  بۆ  نە  و 

ئەگەر لێرە بەدوا گەشەی سيستەم بۆ سروشت و قەدەری هاوكێشه سياسیەكان بەجێبهێلدرێت، ئەوا 

ئاراستەكەی هەر رووبەرەولێژ دەبێ و هەرێميش بەهەمان دەردی عێراق دەچێت. لەدوا قۆناخيشدا 

خەڵكی هەرێم، بە توێژی دەسەاڵتدارانيشەوه دوا زەرەرمەند دەبن. خۆ بەپێچەوانەشەوە، تۆكمەكردنی 

ئەو سيستەمە، بە بوێرانە و راديكاليانه و بەپێی ديزانيێكی سەردەميانە، هەرێمەكە لە هەناودا كاراتر 

و بەهێزتر دەكات و هەموو اليەك سوودمەند دەبن. لێرە بەدوا، سياسەتمەدارانی اليەنە سياسيەكان 

كە  ئەوەی  غەيری  لە  نيە  لەبەردەستدا  بژاردەيەكيان  جۆرە  هيچ  ئۆپۆزيسيۆنەوە(  و  دەسەاڵت  )بە 
چاكسازی و ريفۆرم بكەنە ئەولەويەت. هیچ کاتێکیش بە قەد ئێستا زەمینەی چاکسازی یا گۆڕانکاری 
لە بار نەبووە و نابی، چونكە تازە خەريكە هەرێم لە زنجيرە قەيرانێكی سيا�سی و ئەمنی و دارايی رزگاری 

دەبێ و خەڵكی هەرێميش چاوەڕوانی چاكسازی شەفافانە لە سەركردەكان دەكات.



8

دەوڵەتسازی نەخشەڕێگايەك بۆ سەروەركردنی ياسا و بەدامەزراوەييكردن لە هەرێمی كوردستان

فەرمانڕەوايەتی دروست، وەك چارەسەر
حوكمڕانی  سيستەمی  بنەمای  بە  كە  هەن  دامەزراوەيی  پێكهاتەی  و  زانستی  پێناسەی  كۆمەڵێك 

دياريكردنی  و  هەڵسەنگاندن  بۆ  خۆی  پێوەری  هەريەكەيان  و  دادەنرێن  دروست  )فەرمانڕەوايەتی( 
سيستەمی  الوازيی  كەوا  سەملاندوويانە  مێژووييەكان  بەڵگه  و  ئەزموون  هەيە.  گەشەكردنی  رەوتی 

فەرمانڕەوايەتی هۆكارێكی سەرەكيە بۆ تەشەنە كردنی گەندەڵی، ناسەقامگيری، توندوتيژی، شكست 

پێچەوانەشەوە،  بە  واڵت.  گەشەكردنی  پڕۆسەی  كردنی  بنكۆڵ  و  ئابووری  سيستەمی  پێهێنانی 

سەروەركردنی ياسا و تۆكمە كردنی سيستەمی فەرمانڕەوايەتی تاكە ڕێگايە بۆ سەقامگيركردنی ئارامی، 

دەرەكی  دەستێوەردانی  لە  رێگريكردن  گەندەڵيی،  كۆنتڕۆڵكردنی  ئابووری،  گەشەی  بەردەوامكردنی 

)حيزبی، كۆمەاڵيەتی، خزمايەتی، بەرژەوەندی تايبەت( لە كاری حوكمڕانی و پتەوكردنی متمانەی نێوان 

نيشتيمانەكەيان.  بۆ  هاواڵتیان  وەالئی  مسۆگەركردنی  وه  دەسەاڵت،  خەڵك 

كەشێكی  لەوەی  بووبن  رێگر  رادەيەك  تا  ناوچەكە  و  هەرێم  ناسەقامگيری  بارودۆخی  پێشتر  رەنگە 

گونجاو بۆ سەروەركردنی ياسا و دەسپێكردنی پڕۆسەی چاكسازيی بڕەخ�سێ. ئەگەر ئەوە يەكێك بێت 

لە هۆكارەكان، بە ديوەكەی دیکەوە سەروەركردنی ياسا و چاككردنی سيستەمی حوكمڕانی باشترين 
رێگەيە بۆ سەقامگيركردن و بەرزكردنەوەی ئاستی خۆڕاگريی هەرێم. )نینا کاسپرسن( باس لەوە دەکات 

کە لەو کۆمەڵگایانەی لە قۆناخی گواستنەوەدان و بەرەو بەدەوڵەتبوون دەچن، گوتاری سەربەخۆیی و 
بەدەوڵەتبوون گوتارێکه بەسەر پڕۆسەی سیاسیاندا زاڵ دەبێ، واقیعەكەيان کاریگەری ڕاستەوخۆی 

2014 تا  لەسەر پڕۆسەی دەوڵەتسازی دەبێت و لە هەندێک باريشدا دەبێتە بەربەست1. لە سااڵنی 
2017، پڕۆژە و گوتاری بەدەوڵەتبوون لە هەرێمی کوردستان بووە هۆی ئەوەی پڕۆسەی دەوڵەتسازی 

و چاالکیە دیموکراسییەکان ئەولەویەت وەرنەگرن و گوتاری بەدەوڵەتبوون بێننەوە پێشەوە. 

بەواتای  يەكەميان  ئەوەی  هەيە.  بەدەوڵەتبوون  و  دەوڵەتسازی  نێوان  لە  زۆر  جياوازيەكی  بێگومان 

زۆربەی  لە  و  دێت  دەوڵەت  دامودەزگاكانی  بەهێزكردنی  و  حوكمڕانی  سيستەمی  بەدامەزراوەييكردنی 

پێش  دەوڵەتسازيی  پڕۆسەی  واتە  بەكاردێ.  داهێزراوەكان  و  الواز  دەوڵەتە  تۆكمەكردنی  بۆ  حاڵەتدا 

هەنگاونانە  مانای  بەدەوڵەتبوون  بەاڵم  دەبێ.  بەردەوامبووندا  لە  هەميشە  بەدەوڵەتبوون  پاش  و 

مەسەلەی  پێدراوه  ئەولەويەتی  كوردستاندا  هەرێمی  لە  ئەوەی  سەروەريی.  و  سەربەخۆيی  بەرەوە 

باشترين  پێداويستيەكانيەتی.  دابينكردنی  و  زەمينەسازيی  بە  پێويستی  ئەويش  كە  بەدەوڵەتبوونە، 

ئامادەبا�سی و زەمينەسازيش بۆ هەرێمێكی وەك كوردستان كە دەيەوەێ پەلە لە بەدەوڵەتبوون بكات 

دەوڵەتە  دەردی  بە  و  تۆكمەبن  دامەزراوەكانی  هەتا  بكات،  دەوڵەتسازی  پڕۆسەكانی  لە  پەلە  ئەوەيە 

ئەوەی  بۆ  بكات  )نيشتيمانسازی(2دا  پڕۆسەی  لە  پەلە  وە  نەچێ.  شكستخواردووەكان  و  لەرزۆك 

 1Nina Casperson, 2011. Unrecognized States: The Struggle for Sovereignty in the Modern International System. Cambridge,
Polity Press.

2 دالوەر عەالئەدين، نيشتيامنسازی و سيستەمی فەرمانڕەوايەتی خۆماڵی لە هەرێمی كوردستان، 2013، چاپخانەی ئاراس.
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توانای  و  بكات  پەيدا  هەناوی  هێزی  خەڵكەكەی  يەكگرتوويی  رێگەی  لە  و  هاواڵتيان  پاڵپشتی  بە 

و  نيشتيمانسازی  پڕۆسەی  هەردوو  هەبێت.  نێودەوڵەتی  هێزی  هاوكێشەكانی  بەسەر  خۆفەڕزكردنی 

دەوڵەتسازيش پێويستيان بە سەروەركردنی ياسا و داهێنانی سيستەمی فەرمانڕەوايەتی دروست دەبێ.

بۆ داهێنانی فەرمانڕەوايەتی دروست كۆمەڵێك بنەما و پێوەر هەن كە گرنگەكانيان بريتين 	 

كە:  لەوەی 

و 	  ياسا  ملكەچی  واڵتەكە  دامودەزگاكانی  سەرجەم  و  بێ  سەروەر  دامەزراوەكاندا  لە  ياسا 

بن. لێپرسينەوە  و  بەدواداچوون  و  چاودێری 

پەيوەنديدارەكانەوە 	  اليەنە  بە  بەشداری  راوێژكردن  بە  هەميشە  نەبێ  تاكڕەوانە  دەسەاڵت 

بكات.  اليەنەكان  هەموو  سوودی  و  گشتی  بەرژەوەندی  رەچاوی  بكات 

حكومەت كارا و كاريگەر بێ و بڕياری سەركردەكانی بە پێی ياسا و ڕێسا و رێنماييە باڵوكراوەكان.	 

بۆ 	  هاواڵتيان  بەردەم  دەرفەتەكانی  يەكسانكردنی  بۆ  بێ  بنەمايەك  كۆمەاڵيەتی  دادوەريی 

سەركەوتن.  و  كاركردن 

دەستكەوتنی 	  و  بن  شەفاف  ئابووری،  و  دارايی  و  كارگێڕی  تايبەتی  بە  بڕياردان،  پڕۆسەكانی 
بزاندرێ.  خەڵك  سروشتی  مافێكی  بە  رەخنەگرتن  و  زانياريەكان 

حكومەت بە كەمترين خەرجی و ئاستی بەفيڕۆدان زياترين بەرهەم بە بەرزترين ئاستی كواڵيتی 	 

وەدەست بێنێ.

بڕيارەكانيان 	  و  بن  كاريگەر  و  بن  كارا  كۆنتڕۆڵكردنی گەندەڵيی  و  ميكانيزمەكانی چاودێريكرن 

بكرێن.  جێبەجێ 

ئەولەويەت بە رابەرايەتی بدرێ لە بەڕێوەبردندا و خەڵكی شياو لە شوێنی شياو دابنرێ. 	 

تاك يان هاواڵتی چەقی گرنگي پێدان بێت، بە تايبەتی لە رووی پەروەرده و دابينكردنی ژيانێكی 	 

شايستە و سەردەميانە. 

بێگومان تۆكمەكردن و كاراكردنی حكومەت مانای كەمكردنەوە يان زيادكردنی ڕۆتين و ياسا و ڕێسا 

فەرمانڕەوايەتيدا.  لە  بڕياردانە  پڕۆسەی  شەفافكردنی  و  ئاسانكردن  مانای  بەڵكو  نيە،  ڕێنمايی  و 

مانای سەروەركردنی ياسا و ملكەچكردنی دامەزراوەكانی بۆ بەدواداچوون و لێپرسينەوە. گرنگ نيە 

وەبەرهێنانی  چەند  و  هەيە  سروشتی  سامانی  و  نەوت  چەند  بايی  و  دەوڵەمەندە  چەند  واڵتەكە  ئايا 

سيستەمی  بێ  بە  كۆتاييدا  لە  چونكە  كردووە،  پەيدا  دەرەكی  هێزی  پشتگيری  چەند  و  دەكرێ  تێدا 

دەبێ  كەمتر  دەستكەوتەكانی  مەودای  و  دەبێ  نزم  سەركەوتنەكانی  ئاستی  دروست  فەرمانڕەوايەتی 

دەكرێ. پێی  كە  لەوەی 
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نيەت و ئيرادە و پێداگيڕی بۆ چاكسازی
لەدايك  الوازی  بە  خۆڕسكەوە  لە  حوكمڕانی  سيستەمی  كە  وایكردووە  كۆمەڵگا  و  مرۆڤ  سروشتی 

ببێ و ئەگەر وەبەرهێنانی جيددی لە تۆكمەكردن و بەدامەزراوەييكردنی و لە سەروەريكردن ياسادا 

نەكرێ ئەوا الوازيەكان هەميشە سەربەرەوخوار دەبن و هێزی بزوێنەری گەندەڵيی لە بازنەيەكی بەتاڵدا 

دەيانخولێنێتەوە. بۆيە، تۆكمەكردنی سيستەم پێويستی بە كاری بێوچان و بەردەوامە بۆ خوالندنەوەی 

لە ئاستێكی جێگيريدا، چ جای ئەوەی كە هەميشە پێويستی بە هيممەتی رابەران و بە روانگەو ستراتيژ 

و ئيرادەی پۆاڵييانە بۆ ئەوەی گەشەی پێ بدرێت. 

ئايا توێژی دەسەاڵتدارانی هەرێم دەيانەوێ خۆيان و ميللەتەكەيان  جا پرسياری هەرە گرنگ ئەوەيە 

لەمەودايەكی كورتدا بەهێز و دەوڵەمەند و سەرفراز بكەن؟ دەيانەوێ هەرێم لە هەناودا بايی ئەوەندە 

پتەو بكەن كە بۆ قۆستنەوەی دەرفەتی نوێ ئامادە ببێ؟ بێگومان دەرفەتی نوێ لە رێگەی گۆرانكاريە 

مەزنەكانی ديناميەت و هاوكێشەی هێزە هەرێمی و جيهانيەكان وا بەڕێوەن. ئەگەر وەاڵمەكەيان )بەڵێ( 

يە، ئەوا پێويستيان بە نيشاندانی �سێ فاكتەرە: 

يەكەم: نيەتی چاككردن 	 

دووەم: ئيرادەی چاككردن 	 

سێيەم: پێداگيری بۆ بەردەوامبوون 	 

ديارە كە ئەو �سێ فاكتەرە لە هەندێ بواردا بە ئاستی جياواز بەدی كراون بۆ نموونە، لە چاككردنی 

بۆ  پێداگيريی  بەاڵم  دەكرێ،  بەدی  وەزارەتدا  زۆر  لە  ئيرادە  و  نيەت  داراييدا  و  كارگێڕی  سيستەمی 

و  چاودێری  دامەزراوەكانی  كاراكردنی  و  دادگا  سەربەخۆكردنی  بواری  لە  الوازه.  جارێ  بەردەوامبوون 

سەپاندنی ياسا و بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی لە ئاستی تاكە كەسيی و لە گوتاردا دەبيسترێن، بەاڵم لە 

ئيرادە و پێداگيری )اصرار – Determination( كەمترە وەيان هەر  بە  بواری جێبەجێكردندا هەست 

نيه. 

حيزبەكان  سەرجەم  سەركردەی  دەچێ  لەوە  و  ئاراوە  هاتووەتە  نوێ  گەشبينيەكی  بڕە  دواييەدا  لەو 

و  لێهەڵماڵين  قۆڵ  نيشانەكانی  هێشتا  بەاڵم  دادەنێن،  فرياكەوتن  كارێكی  بە  چاكسازيی  مەسەلەی 
ريفۆرمی ريشەيی لە هەمووياندا بەدەر نەكەوتوون. كۆمەڵێك فشار خەريكە لەسەر بڕياردەران زياد 

نموونه: بۆ  بدەن.  نيشان  ئيرادە  و  نيەت  و  بگۆڕن  حوكمڕانی  نەهجی  ئەوەی  بۆ  دەبن 

قەيران و كارەساتە يەك لەدوای يەكەكان فشارێكی مەزنيان خستوەتە سەرشانی برياردەران � 1

بۆ چاكسازیكردن بەتايبەتی لە بواری كەمكردنەوەی خەرجی حكومەت و زيادكردنی داهات 

بۆ  هاندەر  ببێتە  ئايندەدا  قۆناخەكانی  لە  فشارە  ئەو  نيە  دوور  چاودێریدا.  توندكردنی  و 

ريشەييتر.  چاكسازيی 
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بۆ دەنگ � 2 پێ دەكرێ و كێبركێی حيزبەكايش  كاتی هەڵبژاردندا هەستی  لە  فشاری دەنگدەران 

ئيرادەی  و  نيەت  وه  بگۆڕێن،  هاوپەيمانێتيەكانيان  ديناميەتی  كە  كردووە  وای  پەيداكردن 

بدەن.  نيشان  چاكسازی 

فشاری راگەياندنەكان )بەتايبەتی هی ئۆپۆزيسيۆن( و كۆمەڵگای مەدەنی لەسەر بڕياردەران � 3

زۆر لە جاران كاريگەرتر بوونە. 

كۆمپانيا � 4 وەبەرهێنانی  و  دەرەكيەكان  هاوپەيمانە  مەرجدارەكانی  هاوكاريە  و  دەرەكی  فشاری 

دەرەكيە زەبەالحەكان بوونەتە هۆی ئەوەی كە حكومەت و دامەزراوەكانی ديكە گرنگی زياتر 

بە ياسا و رێسا و رێكخستنەوەی كاری دامەزراوەكان بدەن. 

ببێ،  بە شۆڕشێكی يەكدوو ساڵيی سيستەم تۆكمە  و  لەناكاو  ناكەن كە  ئەوە  بە�سی  ئەوانە  بێگومان 

بۆ  رێخۆشكەر  و  هاندەر  هۆكارێكی  دەبنە  كاتدا  تێپەڕبوونی  لەگەڵ  فشارەكان  بەردەوامبوونی  بەاڵم 

ئەوەی لە ئەنجامدا هەرێم بكەوێتە سەر رێچكەی گەشەكردن و سەركردەكان نەتوانن فشارەكان هەتا 

سەر پشتگوێ بخەن. 

پێناسە و پێوەرەكانی سەروەركردنی ياسا
سەروەريی ياسا ئەو چوارچێوە و ميكانيزمەی فەرمانڕەوايەتیە كە لە سايەيدا هەموو تاك و گروپ و 

دەزگا و دامەزراوەكانی كەرتی گشتی و تايبەت و سەرجەم سەركردە دەسەاڵتدارەكان ملكەچی هەمان 
ئەو ياسايە دەبن كە بۆ خەڵك ڕاگەياندراون3. وە ياساكانيش لەگەڵ ستاندارد و پێوەری نێودەوڵەتی 

دامەزراوەكانی  لە اليەن  و هاوشێوەيیەوە  يەكسانی  و  دادپەروەری  بە  و  مافی مرۆڤ هەماهەنگن  بۆ 

مانای  ياسا  سەروەرێتی  ديكە،  واتايەكی  بە  دەكرێن.  جێبەجێ  پۆليسەوە  و  گشتی  داواكاری  و  دادگا 

فەرمانڕەوايەتیە بە گوێرەی ياسا، نەك بە زەبری ياسا� 

و  پەرلەمان  دامەزراوەكانی  دەتوانن  دەسەاڵتداران  تاكڕەوانەدا،  فەرمانڕەوايەتی  سيستەمی  لە 

حكومەت و دادگا بنكۆڵ بكەن و وەك ئامراز و داردەست بۆ ئەجێندای تايبەت بەكاريان بێنن، وە لە 
ڕێگەيانەوە ياسا و ڕێسای تايبەت دابڕێژن و خزمەت بە بەرژەوەندی توێژێكی دياریكراو بكەن. لەگەڵ 

الوازبوونی سەروەريی ياسادا، هيچ دادگايەك و بنكەيەكی پۆليس توانای دەستگيركردن و لێپێچينەوە 

پێچەوانەوە،  بە  بگرە  نيە.  شەڕخوازەكانی  ئاغا  و  دەسەاڵتدار  خەڵكی  سزادانی  و  دادگايیكردن  و 

دەسەاڵتداران هەر خۆيان دادوەر و سەركردەكانی پۆليس بە پێی ميكانيزمی ناشەفاف دادەمەزرێنن 

پڕ  بەرژەوەندی  تۆڕەكانی  ئەندامانی  و  اليەنگيرانیان  بە  تەنيا  سەركردەييەكان  و  هەستيار  پۆستە  و 

پۆليس  و  و داواكاری گشتی  ئەو پۆستهەڵگرانەوە دەتوانن دەسەاڵتەكانی دادگا  لە ڕێگەی  دەكەنەوە. 

 3 ئەو بابەتە بە درێژی لە كتێبی )نيشتيمانسازی و سيستەمی فەرمانڕەوايەتی خۆماڵی لە هەرێمی كوردستان( باسكراوە. لە بەر پەيوەندی 
به ناوەرۆكی ئەو توێژينەوە و گرنگی بابەتەكە پوختەكەی بۆ ئەو راپۆرتە گواستراوەتەوە .
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ئاسايی،  ديكەی  مرۆڤێكی  هەر  وەك  ياسا  جێبەجێكارانی  كە  ديارە  بەكاربهێنن.  نەيارەكانيان  دژی  لە 

وەيان  سيا�سی  و  كۆمەاڵيەتی  و  سايكۆلۆژی  و  كارگێڕيی  و  ئابووری  فشاری  ژێر  دەخرێنە  ئاسانی  بە 

گشتيش  داواكارانی  و  دادوەران  خودی  تاكڕەو،  حيزبی  سيستەمی  خاوەن  واڵتانی  لە  تيرۆريستیەوە. 

بەرژەوەندی خۆيان لە ڕێگەی حيزب و تۆڕەكانی بەرژەوەنديەوە دەپارێزن. زۆر لەوانه، دوور لە ئاکار 

حيزبيكراوەكان،  بە  ئەمنيە  دەزگا  وەيان  دەسەاڵتدار  حيزبی  ئەندامی  پڕۆفێشنااڵنە،دەبنە  ئێتيكی  و 

كە بە پێچەوانەی ئەو پرينسيپانەنە كە دادگا و دادوەریان پێ دامەزراوە. تەنانەت، لە واڵتانی خاوەن 

سيستەمی الوازی وەك عێراق و هەرێمدا،ئەوانەی ئامادەييان تێدايە كە سازش لەسەر پرينسيپەكانی 

جۆرە  لەو  ئاسانی  بە  دادپەروەريش  دادوەری  دەكەون.  پێش  ديكە  لەوانی  زووتر  بكەن  پيشەيان 

سيستەمەدا ناتوانێ بە ئەركە پيرۆزەكانی هەڵبستێ وەيان لە پيشەكەيدا بە پێی شايستەی خۆی پێش 

بكەوێ. 

ميكانيزمی  و  پێوەر  ئەوا  بكرێ،  سەروەر  واڵتەكەدا  لە  ياسا  بيانەوێ  هەرێم  سەركردەكانی  ئەگەر  جا 

پێويستە: لەوانە  زۆرن،  تاقيكراوە 

دەستور و ياسا و ڕێسایەكەیان ڕوون و ئاشكرا بن و بە ئاسانكراوی و شيكراوەيی بە خەڵك 	 
ڕابگەيەندرێن.

لە 	  دەبێ  دەردەكرێ  دەسەاڵتدارانەوە  و  حكومەت  اليەن  لە  كە  حوكمڕانی  بڕيارێكی  هەموو 

داڕێژرابێ. باڵوكراوەكانەوە  ياسا  چوارچێوەی 

و 	  ژيان  ئارامێتی  و  مافی موڵكيەت  و  بنەڕەتيەكانی مرۆڤ  مافە  داڕێژرابێ،  دادوەرانە  بە  ياسا 

بپارێزێ.  خەڵك  گوزەرانی 

ياسا گشتگير بێ و هەاڵوێردنی بۆ هيچ توێژێكی كۆمەڵ تێدا نەبێ.	 

هەموو هاواڵتيەك، بە بێ ڕەچاو كردنی پايە و دەسەاڵتی سيا�سی، ئاينی، كۆمەاڵيەتی وەيان 	 

پۆستی كارگێڕی ملكەچی هەمان ياسا بن.

تۆمەتباردا 	  بەسەر  تۆمەت  هەتا  بكرێ  لەگەڵدا  مامەڵەی  تاوان  بێ  وەك  كەسێك  هەموو 

دەسەملێندرێت.

هاواڵتيان لەبەرامبەر دادگای سەربەخۆدا پێويستيان به بەكارهێنانی نێوبژی نەبێ.	 

پڕۆسەی كاراكردن و هەڵسوڕاندن و جێبەجێ كردنی ياسا دەبێ كراوە و كاريگەر و دادوەرانە 	 

بێ.

سەربەخۆكردنی 	  و  تۆكمەكردن  بۆ  بكرێ  پۆليسدا  و  دادگا  سيستەمی  لە  وەبەرهێنان 

و  گشتی  داواكارانی  و  دادوەران  مرۆييەكانی  توانا  ئاستی  كردنەوەی  بەرز  و  دامەزراوەكان 

كارمەندان.  سەرجەم  و  پارێزەران 
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لە  ئەويش  يەكەم،  پلەی  بە  دەسەاڵتدارەكانە  سياسيە  بڕياردەرە  ئەستۆی  لە  ياسا  سەروەركردنی 
ياسادانان  دەسەاڵتەكانی  جياكردنەوەی  و  حوكمڕانی  سەرەكيەكانی  دامەزراوە  پتەوكردنی  رێگەی 
ئەستۆی  لە  وە  دادوەری(.  )ئەنجومەنی  ياسا  سەپاندنی  و  )حكومەت(  جێبەجێكردن  و  )پەرلەمان( 

پێويستە  بۆيە،  بە گشتی.  هەرێمە  خەڵكی  كۆمەاڵنی  و  مەدەنی  كۆمەڵگای  و  ديكە  سياسيەكانی  هێزە 

ببێتە ئەولەويەتی كەمپینی حيزبە سياسيەكان  لەمەودوا تۆكمەكردنی بنەماكانی جێبەجێكردنی ياسا 
كاتەی كە هەموو  ئەو  تا  نێودەوڵەتی،  و كۆمەڵگای  و كۆمەڵگای مەدەنی  ئۆپۆزيسيۆن(  و  )دەسەاڵت 

اليەك متمانەی بە دامەزراوەكانی واڵت ئەوەندە پتەو دەبێ و متمانەی دەستاودەستكردنی دەسەاڵت 

دەكرێ.  ئاسان  هەڵبژاردنەكان  دوای  لە  حيزبەكان  نێوان  لە 

جۆری  پێی  بە  كە  هەيه،  ئاستی  و  پلە  چەندين  و  پەيژەيەكە  ياسا  سەروەركردنی  پڕۆسەی  كە  ديارە 
بەرز  بڕياردەرەكان  سەركردە  ئيرادەی  و  واڵتەكە  ديموكرا�سی  گەشەی  و  فەرمانڕەوايەتی  سيستەمی 

تەواوبوونی  چاوەڕوانی  سيستەم  كە  نيە  بەوە  پێويستی  ياسا  سەروەركردنی  پڕۆسەی  دەبن.  نزم  و 

پڕۆسەی ديموكرا�سی بێ چونكە نموونەی واڵتانی ئۆتۆكراتی وەيان نيمچە ديكتاتۆری هەن، بۆ نموونە 

سەروەر  بەرز  ئاستێكی  تا  تێياندا  ياسا  بەاڵم  نين  ديموكرا�سی  كە  تر،  زۆرانی  و  چين  كەنداو  واڵتانی 

بە  پڕۆسەی  سەرەکی  پێشمەرجێکی  یاسا  سەروەرکردنی  گواستنەوەدا،  قۆناخی  لە  تایبەتی  بە  كراوه. 

کراوە. تیۆریزە  با�سی  بە  بەدیموکراسیکرندا  ئەدەبیاتی  لە  ئەوەش  دیموکراسیکردنە، 

 پێوەری بابەتيانه زۆرن بۆ هەڵسەنگاندنی ئاستی ياسا سەروەريی لە واڵتاندا. بە پێی پێوەرە جيهانيەكانی 

فەرماڕەوايەتی دەردەكەوێ كە سەروەرێتی ياسا لە عێراق و هەرێمی كوردستاندا لە هەرە خوارەوەی 

قەيرانی  كۆمەڵێ  بەردەوامبوونی  و  سەرهەڵدان  بۆ  بووە  سەرەكی  هۆكارێكی  و  جيهانيەكاندايە  ئاستە 

چارەنوسساز و لێكترازاندنی كۆمەڵگای هەرێم. بۆيە مەسەلەی تۆكمەكردنی سەروەرێتی ياسا بووەتە 

كارێكی فرياكەوتن و دەبێ هەرچی زووترە دەستی پێ بكرێ. 
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كێشە هەناويەكانی سيستەمی حوكمڕانی

هەر لە دروستبوونەوە سيستەمی حوكمڕانی هەرێم لە رووی پەيكەر و كاراييەوە بە الوازيی داڕێژراوە 

تێدايه  والوضيفي(  البنيوي  الضعف   -  Structural and functional weaknesses( زۆری  كەلێنی  و 

كەلە رۆژانی ئاساييدا زياتر لە هی كاربەڕێكردن دەچێ و لە كاتی قەيرانيشدا لە هی ئاگر كوژاندنەوە و 

پينەكردن دەچێ. بۆيەش ئەو كەلێن و الوازيانە هەر خۆيان هۆكارێكی گەورە بوونە بۆ سەرهەڵدان و 

بەردەوامبوونی قەيرانەكان. لەو نێوەدا تۆڕەكانی بەرژەوەندی توانيويانە ئەو كەلێن و الوازيانە بەكار 

یا بە الیەنی کەم  بێنن و قەيرانی دەستكرديش بخولقێنن و بيانكەنە سەرچاوەی دۆشينی سيستەم، 
لە بەردەم دەستپێشخەرییەکانی چاکسازی. رێگر دەبن 

ديارە كە الوازيە پەيكەری و كاراييەكانی سيستەم زۆر و هەمەجۆرن و بەپێی دامەزراوەكان دەگۆڕێن، 

بەاڵم زۆر لەوانە گشتگير و هاوبەشن و بە بەرباڵوی له هەموو دامەزراوەكان بەدی دەكرێن. هەشيانە 

تايبەتن بە دامەزراوە تايبەتمەندەكان. چارەسەركردنی كێشە تايبەتەكان ئاسانترن چونكە تەكنيكين 

و تەنيا پێويستيان بە زانست و هونەری كارگێڕی و ريفۆرمی سيستەمی بڕياردان هەيە. چارەسەركردنی 

كێشه گشتگيرەكان پێويستیان بە ستراتيژی گشتگير هەيە كە دەبێ بەسەر هەمووان دامەزراوەكاندا 

جێبەجێ بكرێن. 

كە  ميكانيزمانەی  و  پەيكەر  ئەو  گۆڕينی  وەيان  داهێنان  سەر  خراوەتە  تيشك  زياترين  راپۆرتەدا  لەو 

دەبنە هۆی سەروەركردنی ياسا و شەفافكردنی پڕۆسەی بڕياردان و رەخساندنی زەمينەيەكی لەبار بۆ 

گەشەپێدانی سيستەمێكی حوكمڕانی دروست. بەو ميكانيزمانە دەتوانرێ بنەمای كۆمەڵێك كێشەی 

گشتگير و ريشەيی چارەسەر بكرێ، لەوانە:

الوازيی لە سەروەرێتی ياسا بە گشتی	 

مانەوەی دەسەاڵت لە دەرەوەی دامەزراوەكانی حوكمڕانی	 

دەستێوەردانی دەرەكی لە دامەزراوەكانی حوكمڕانی	 

كۆنبوونی ياسا كارپێكراوەكان و كەلێنە پڕ نەكراوەكان	 

نەهجی مەركەزيانەی حكومەت و ئاڵۆزيی پڕۆسەكانی بڕياردان	 

ئاڵۆزی پەيكەری دامەزراوەكان و رێچكە بيرۆكراتيەكان	 

هەاڵوسانی دامەزراوەكان بە فەرمانبەران	 

الوازيی سيستەمی چاودێری و لێپرسينەوەی ناوەكی ناو دامەزراوەكان	 

الوازيی دەسەاڵتەكانی ياسادانان و دەسەاڵتی دادوەری	 
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الوازيی دەزگاكانی چاودێری و داواكاری گشتی و دەستەی دەستپاكی و ميكانيزمە هەناويەكانی 	 
چاودێری

نەبوونی وەيان الوازيی ميكانيزمەكانی فشار بۆ كاربەجێگەياندن و دڵنيابوون له كواڵيتی	 

ياسا كارپێكراوەكان
گۆڕانكاری ڕیشەیی و راديكالی بۆ ريفۆرمی سيستەم پێويستی بە گۆڕينی كۆمەڵێك ياسای كۆن و نوێ 

لە  يان  دروستبوونە،  خۆماڵی  حكومڕانی  سەردەمی  لە  هەرێم  پەرلەمانی  لەاليەن  هەيانە  كە  هەيە. 

سەردەمانی  هی  وەيان  هەڵداوە  سەريان   2005 ساڵی  دەستووری  لەخۆگرتنی  دوای  عێراقی  پەرلەمانی 

كاتيی  حوكمی  و  بەعس  حوكمی  دەگاتە  هەتا  بگرە  شاهانەوە  حوكمی  سەردەمی  لە  هەر  كۆنترن، 

لە  بەشێكن  كارپێكراوەكانيش  رێنماييە  و  رێسا  لە  ئاڵۆزيەكان  برێمەر(.  پۆڵ  )زەمانی  ئەمەريكيەكان 

بەرەكانی  ئاستی  بۆ  داراييەكان  و  كارگێڕی  دەسەاڵتە  يەكجارەكی  شۆڕكردنەوەی  بۆ  بەربەستەكان 

خزمەتكردنی هاواڵتيان، وەيان دابەشكردنەوە و كەمكردنەوەی ژمارەی فەرمانبەران. بۆيه، پێويستە 

بە ديدێكی رەخنەگرانە و وردەكاريەوە پێداچوونەوە بە سەرجەم ياسا و رێسا و رێنماييە كارپێكراوەكانی 

بە  خزمەت  باشترين  پێشكەشكردنی  ئامانجی  بە  و  دامەزراوەكان  پێداويستی  بۆ  ئەوەی  بۆ  بكرێتەوە 

دابڕێژرێنەوە. هاواڵتيان 

دەستێوەردانی دەرەكی 
له  تايبەت،  ديكەی  بەرژەوەندی  تۆڕەكانی  وەيان  خزمايەتی  حيزبی،  هی  وەك  دەرەكی،  دەستێوەردانی 

هەموو دامودەزگا و هەموو ئاستێكی بڕيارداندا بووەتە دياردەيەكی رۆژانە، كە لە توانای تاكە فەرمانبەر 

و بەڕێوەبەر و بەڕێوەبەری گشتی و وەزير و دادوەران و داواكارانی گشتی و پەرلەمانتاران تێپەڕيوە و 

بگره زۆران لەوانە بوونەتە بەشێک لە کێشەکە و ئامرازی درێژکردنەوەی قەیرانەکان. كۆنتڕۆڵكردن و 
بنبڕكردنی ئەو جۆرە كێشە گشتگيرە لە دەستپێكدا پێويستی بە نيشاندانی نيەت و ئيرادە و پێداگيری 
تەواوی  تۆكمەكردنی  بە  پێويستی  گەندەڵيی  بەرفراوانەكەی  دياردە  چونكە  هەيە  سەركردەكان 

پێكردنی  بەشداری  بە  پێويستی  وە  لێپرسينەوەيه،  و  ميكانيزمەكانی چاودێری  و  سيستەمی حوكمڕانی 

تاكی هاواڵتيان و هوشياركردنەوەی خەڵكيش هەيه.  و  كۆمەڵگای مەدەنی 

گواستنەوەی دەسەاڵت بۆ ناو دامەزراوەكانی حوكمڕانی
نهێنی پێشكەوتنی سيستەمی حوكمڕانی و گەشەكردنی واڵتی ديموكرا�سی پەيوەستە بە گواستنەوەی 

دەسەاڵت لە حيزب و رێكخراو و عەشيرەت و تۆڕەكانی بەرژەوەندی و هێزە چەكدارەكانەوە بۆ ناوەوەی 

دامەزراوەكانی پەرلەمان و حكومەت و دەسەاڵتی دادوەريی، وە بە ملكەچكردنيان بۆ ياسا و رێسا و 
رابەرايەتی  بە  پێويستی  و  ئاڵۆزە  كارێكی  كوردستاندا  هەرێمی  و  عێراق  لە  ئەوە  بێگومان  رێنماييەكان. 

ئەو  بەرەو  دامەزراوەيە  �سێ  ئەو  ئاراستەی  ئێستاوە  لە  دەكرێ  ئەوەشدا،  لەگەڵ  دووربينانەيە. 
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دەوڵەتسازی نەخشەڕێگايەك بۆ سەروەركردنی ياسا و بەدامەزراوەييكردن لە هەرێمی كوردستان

ئامانجە بكرێ كە دەسەاڵتی بڕياردارنی حوكمڕانی بە تەواوی دەگوازرێنەوە ناو حكومەت و دامەزراوە 

دەسەاڵتخوازەكانيش  رێكخراوە  و  حيزب  سيا�سی  كێبڕێكی  لەوالشەوە،  حوكمڕانی.  شەرعيەكانی 

ڕێگەيانەوە  لە  كە  بێ  پەرلەمان  و  رابەريانەی حكومەت  پۆستە سياديە  ئەو  لەسەر گرتنەبەری  تەنيا 
مانيفەستۆی  بەپێی  وە  بكەن،  دياری  واڵتەكە  ستراتيژی  و  سياسات  رێڕەوی  دەتوانن  سەركردەكان 

دەكەن.  بەرجەستە  واڵتەكە  سيا�سی  و  ئابووری  پالنی  هەڵبژاردنەكانيان 

و  پەيكەر  رووی  لە  گەشەكردندانە  قۆناخەكانی  سەرەتای  لە  هێشتا  هەرێم  دامەزراوەكانی  ديارە 

پڕۆسەی بڕيارداندا بايی ئەوەندە تۆكمە نەكراون كە حيزبەكانی دەسەاڵت و ئۆپۆزيسيۆن متمانەيان 

بە  كە  نين  دڵنيا  سيستەمەكە  لە  ئەوەندە  بايی  هێشتا  دەسەاڵتدارەكان  حيزبە  تەنانەت  بكەن.  پێ 

بەبێ ترس دەستاودەستی دەسەاڵت بكەن و سوڕ بزانن كە ئەوانەی شوێنيان دەگرنەوە هەمان ئەو 

دامەزراوانەی حوكمڕانی بۆ دژايەتيكردن و بنكۆڵكردن و بگرە سڕينەوەيان بەكار ناهێنن، بەاڵم ئەگەر 

و  لێكترازان  تر�سی  و  ناسەقامگيری  ئەوا  دی  نەيەتە  رۆژان  لە  رۆژێك  و  ئەولەويەت  نەكرێتە  كارە  ئەو 

دەبێ. ئارادا  لە  هەميشه  حوكمڕانی  سيستەمی  شكستی  وەيان  الوازبوون 

نەخشەڕێگا
و  بوونە  كەڵەكە  ساڵ  دەيان  بە  درێژخايەنە  و  ئاڵۆز  و  قووڵ  كێشە  كۆمەڵه  ئەو  چارەسەری  بەڵێ 

كۆنتڕۆلكردنی دەستێوەردانی دەرەكی  وە  نوێيانە،  و  رێنماييه كۆن  و  رێسا  و  ياسا  ئەو هەموو  گۆڕينی 

پڕۆسەی  خۆ  دی.  نايەنە  شەوڕۆژێك  بە  حكومەت  دامەزراوەكانی  ناو  بۆ  دەسەاڵت  گواستنەوەی  و 

لە هەرێمدا دەستی  و دەمێكە  نيە  نوێ  بيرۆكەيەكی  تۆكمەكردنی سيستەمی حوكمڕانی  و  چاكسازی 

مەدەنيەوە،  كۆمەڵگای  و  ئۆپۆزيسيۆن  و  دەسەاڵت  بە  سيستەم،  بەشدارانی  هەموو  و  پێكردووە 

الوازيی  و  پچڕی  پچڕ  بە  چاكسازی  دياردەكانی  ئەوەش  لەگەڵ  بينيوە،  تێدا  زۆر  يان  كەم  بە  رۆڵيان 

وەيان بەبێ بەرنامەی گشتگير و سەرتاسەريی و درێژخايەن بوونە. چەندين جۆرە ستراتيژی چاكسازيی 

بەڵێنەكانيش  بەشێكی  تاڕادەيەك  و  باڵوكراونەتەوە  پێشتر  حيزبەكاندا  زۆربەی  مانيفەستۆی  لە 

جێبەجێكراون، بەاڵم ئەو بڕە هەنگاوانەش دواتر خاوبوونەتەوە و ماينفەستۆكانيش كاريان پێ نەكراوە. 

بەاڵم  نايەن،  لەبن  و  زۆرن  عێراق،  هی  وەك  هەرێم،  حوكمڕانی  سيستەمی  كێشەكانی  بێگومان 

و  كێشاوە  ريشەيان  ساڵ  دەيان  لەمەودای  كە  بنەڕەتين  نەخۆشيەكی  چەند  نيشانەی  زۆرينەیان 

چارەسەركردنيشيان هەتا دێ قورستر دەبێ. لەگەڵ ئەوەشدا چارەسەكردنيان كارێكی ئەستەم نيە و 

پێویستیان تەنيا بە پەيدابوونی نيەت و ئيرادە و پێداگيڕی سەركردەكان وبە پشوويەكی درێژی خەڵك و 

بەپێی روانگە و نەخشەڕێگايەكی مەدروسە. واتە، دەستپێكردن و بەردەوامكردنی كاروانی چاكسازی و 

هەرێمدايه.  توانای  لە  كارێكە  دواقۆناخەكانی  به  گەياندنی 

لە قۆناخی ئێستا و ئايندەيەكی نزيكدا هەرێمی كوردستان پێويستی بەو هەنگاوانەيە:
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پەيڕەوكردنی زانست و هونەری چاكسازی بە پشوويەكی درێژخايەن لەگەل كۆمەڵێك برياری 	 

بوێرانە و تەرجومەكردنيان. 

بۆ 	  درێژخايەنە  و  مامناوەندی  و  كوورتخايەن  نەخشەرێگايەكی  لەخۆگرتنی  و  دارێژتن 

مەدروس.  پالنێكی  و  ديزان  بەپێی  گۆڕانكاريەكان  سەرجەم  جێكردنەوەی 

دياریكردنی ئامانجەكانی ريفۆرم بە وردەكاريەوە لە سەرجەم دامودەزگايەكاندا و دابەشكردنی 	 
هەريەكەيان  كە  جێبەجێكردن  قۆناخی  و  رێچكە  چەندين  بۆ  هەريەكەيان  كاروانی  رێگای 

پێويستی بە دياريكردنی كۆمەڵێ ئامانجی كاتيی )مەرحەلی( و بودجەی كاتی و الدانی بەربەستی 

قۆناخەكەيه. 

گەياندنی پەيام و روونكردنی بەرچاوی هاواڵتيان بۆ ئەوەی پشوويان درێژ بكەن و سەبريان 	 

لێ بگرن. ديارە كە الوازيی متمانەی خەڵك بە حيزبەكان بەگشتی و بە حيزبەكانی دەسەاڵت بە 

درێژ  پشووی  خەڵك  كە  وایكردووە  حكومەت  دامەزراوەكانی  بە  متمانە  الوازيی  وە  تايبەتی، 

نەبێ، بەاڵم هەركاتێك خەلك بينی حكومەت شەفافە و زانياريەكان مايەی بڕوان و بەلگەكان 

دەخرێنە بەردەست، ئەوكات خەڵك هاوكاريش دەبێ. 

گۆڕينی كۆمەڵێك ياسا و رێسا و رێنمايی كە كار بۆ دەستكاری و چاكسازيەكان ئاسان بكات، 	 
گۆڕانكاری  كۆمەڵێك  كورتدا  مەودای  لە  چونكە  دواخستن  بۆ  پاساو  ببێتە  ئەوە  نابێ  بەاڵم 

ئەوەی  بەبێ  بدرێن  ئەنجام  رێنمايی  بە  دەكرێ  كە  هەن  دارايی  و  كارگێڕی  بواری  گرنگی 

دەستكاری ياساكان بكرێت، یا بە یاسایەک چەندین گۆڕانکاری لە کاری چەند دامەزراوە و 

بکرێت. هەنگاو  يەك  بە  وەزارەتەکاندا 

تاوەكو 	  بكات  ئامادە  كوردستان  هەرێمی  بۆ  كاتيی  دەستوورێكی  هەرێم  پەرلەمانی  دەكرێ 

ببێتە  نوێيەكان، وە  ياسا  بۆ داڕێژتنی  بۆ جێگيركردنی گۆڕانكاريەكان و  ببێتە چوارچێوەيەك 

چارەسەر  دابڕێندراوەكان  ناوچە  كێشەی  كە  ئەوكاتەی  هەتا  مامناوەندی  نەخشەڕێگایەكی 

بكرێ. ئامادە  هەميشەيی  دەستوورێكی  ئەوجا  و  دەكرێ 

تايبەت  بەرژەوەندی  تۆڕی  وەيان  خەڵك  كۆمەڵێك  سيستەمدا،  ريفۆرمی  دەرەنجامی  له  هەڵبەتە 
زەرەرمەند دەبن، تەنانەت لە دەرەنجامی ئەو ئاستەی راشكاوێتی كە لەو راپۆرتەدا هاتووە، كۆمەڵێك 

خەڵك و بگرە توێژی جياوازی كۆمەڵگا رەنگە نيگەران ببن وەيان لە دژی پڕۆسەكە بوەستن، بەاڵم دۆزی 

واڵتێك و ميللەتێك زۆر مەزنترە لەوەی بڕياردەران بۆ خاتری دڵنەوايی تۆڕەكانی بەرژەوەندی تايبەت 

سازش لەسەر تۆكمەكردنی سيستەم و سەروەركردنی ياسا بكەن. هەروەها ئەزموون سەملاندوويەتی 

كە ئەو جۆرە نيگەرانيانە كاتيين و دوای ئەوەی ئەو جۆرە كەس و كۆمەاڵنە لە سيستەمی نوێ دڵنيا 

دەبن و بەراوردی كۆن و نوێ دەكەن دەزانن خۆشيان سوود لە سەرفرازی واڵتەكەيان دەبينن، ئيتر 

دەگەڕێنەوە و زۆريان دەبنە هاندەری ريفۆرمی زياتريش. 
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