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پێشەکی
ــە  ــە رەنگ ــک ک ــناکدایە ، دوڕیانێ ــی ترس ــەردەم دووڕیانێک ــتادا لەب ــە ئێس ــتان ل ــی کوردس هەرێم
شــێوازی حوکمرانیــی بــۆ ١٠٠ ســاڵی داهاتــووی تێــدا دیــاری بکرێــت. دووڕیانێــک، کــە ڕێگەیەکیــان 
رەشــە و ئــەوی دی ســپی..دووڕیانێک، کــە رێگەیەکیــان دەمانبــات بــەرەو هەڵبژاردنــی سیســتمێکی 
ــرەت و  ــازادی ئاف ــاک و ئ ــازادی ت ــرۆڤ و ئ ــی م ــە مافەکان ــز ل ــدا رێ ــه  تێی ــرات، ك ــی دیموک سیاس
و  پێکەوەژیــان  و  ئاشــتی  و  ئابوریــی   گەشــەی  و  دەگیرێــت  دەســەاڵت  دەستاودەســتكردنی 
خۆشــگوزەرانی تێــدا دێتــە بەرهــەم. رێــگای دووەمیــش، بــەرەو سیســتمێکی دیکتاتۆریــان ده بــات. 
سیســتمێك، کــە دوورە لــە هەمــوو بەهــا جوانــەکان و تێیــدا  كه رامــه ت و مافه كانــی مــرۆڤ 
ــاڵ  ــی ب ــەر و نەهامەت ــت و ش ــدا بەدیناکرێ ــەاڵتی تێ ــتكردنی دەس ــن و دەستاودەس ــزراو ناب پارێ
دەکێشــێت بەســەر واڵتــدا و ئابوریییەکــی شکســتخواردوو و بێــکاری و برســێتی و وێرانــکاری 

بەرهەمەکەی دەبێت.
ــە ئێســتادا پێویســتی بــە جواڵنەوەیەکــی سیاســی هەیــە کــە داهاتــوی  هه رێمــی کوردســتان ل
نەتەوەیــەک بگۆڕێــت، نــەک ســەرقاڵی دروســتکردنی کێشــە و ناکۆکــی بــن بــۆ هاواڵتیــان و خاڵــی 
بــن لــە دیــد و پالنــی درێژخایەنــی ســرتاتیژیی. هه رێمــی کوردســتان، پێویســتی بــە هێــزی نێوەندگیر 
و ترســنۆک نییــە کــە هەمیشــە لــە پێنــاو پاراســتنی بەرژەوەنــدی خۆیانــدا، جورئەتــی بڕیاردانیــان 

نه بێت و رۆڵی نێوەندگیریی ببینن، بەڵکو پێویستی بە هێزی یەکالکەرەوە هەیە.
هەرێمــی کوردســتان، پێویســتی بــە هێــزی ئــازا هەیــە، بــە هێــزی خــاوەن بڕیــار، بــە هێزێــک 
ــه   ــات و ب ــدا بخ ــە الیەک ــەکان ب ــە کێش ــکات، ک ــەورە ب ــکاری گ ــکات. گۆڕان ــت ب ــە روداو دروس ک
ــێردراوه كانی  ــه  هه ڵپه س ــی و كێش ــی دا، ناكۆكی ــی عیراقی ــه ڵ حكومه ت ــه  له گ ــی بونیادنه ران دیالۆگ
هه رێــم و به غــداد یه كالبكاتــه وه  و ده ســتوری عێراقیــی بكرێتــه  بنه مــای لێــك تێگه یشــن و 

چاره سه ركردنی ته واوی كێشه  هه ڵپه سێردراوه كان.
ــه   ــردن ل ــانی به رگریك ــه  هاوش ــییه ، ك ــی سیاس ــتان، پێویســتی به جواڵنه وه یه ك ــی کوردس هەرێم
نــه وه ی نــوێ ، به رگریــی بــكات لــه  پێگــه ی ژنــان و كچــان لــه  بڕیــاری سیاســیی دا. كچــان و ژنــان، 
ــاری  ــه  بڕی ــداربن ل ــردار به ش ــه  ك ــو ب ــن، به ڵك ــییه كان نه ب ــاوه  سیاس ــفره ی پی ــه وه ی س ــۆ رازاندن ب

سیاسیی دا و پێگه یان هاوشانی پێگه ی پیاوان و كوڕان بێت.
هــەر لــە پێنــاو دروشــم و ئامانجەکانیــدا جواڵنــەوەی نــەوەی نــوێ جیــاواز لــە پــارت و بزوتنــەوە 
سیاســییەکانی پێشــووی هەرێمــی کوردســتان، هــەر لــە یەکــەم ســاتی دامەزراندنییــەوە ئامانــج و 
پالنەکانــی کــردووە بــە بەرنامەیەکــی چڕوپــڕی پتــەوی ســرتاتیژی ١٥ ســاڵی، بــە پشــت بەســن بــە 

دەیان ڕاوێژکار و پسپۆر و خاوەن ئەزموون کە خۆی لە سێ قۆناغدا دەبینێتەوە. 
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ــزی  ــە هێ ــە ســەر ئاســتی هەرێمــی کوردســتان هــەوڵ دەدات ببێت ــوێ ل ــەوەی ن ــە ن هــەر بۆی
ــی  ــە هەرێم ــی ل ــەقامگیری سیاس ــت، س ــت بهێنێ ــە دەس ــان ب ــەی هاواڵتیی ــی زۆرین ــەم ، دەنگ یەک
ــە  ــت ل ــت ببێ ــی دروس ــەک حیزب ــی ی ــە حکومەت ــەوەی ک ــەوەش ب ــکات، ئ ــت ب ــتان دروس کوردس
هەرێمــی کوردســتان، حکومەتێکــی بەهێــز کــە تەنهــا بــە دەســت یــەک حیزبــی سیاســییەوە بێــت، 
ــەو پــالن و بەرنامانــەی کــە هەیەتــی جێبەجێــی بــکات و  ــزە سیاســییە بتوانێــت ئ تاوەکــو ئــەم هێ
وابــکات حکومەتێکــی بەهێــزی یــەک دەســت دروســت ببێــت و کۆتایــی بــە دوو ئیدارەیــی و 
حکومەتــی فــرە کوێخایــی و ئــەم هەمــو حیــزب و حیزبێنەیــە بهێنێــت، کــە هەمــوو حکومەتێک وەک 
کێــک دابەشــکردن بەســەر حیزبــە سیاســیەکاندا دابــەش دەکرێــت و کــە توشــی شکســتیش دەبــن ، 

هەموویان خۆیانی لێ بێبەری دەکەن و دەیخەنە پاڵ حیزب و هێزەکانی تر.
نــەوەی نــوێ بــە دوای پاســاو ناگەرێــت بــۆ شکســتەکانی، وە بــە دوای شــەریک ناگەڕێــت بــۆ 
ــە  ــاڵ، بەڵکــو دەیەوێــت رۆڵــی ســەرکردایەتی بگێڕێــت ل ــە پ ئــەوەی شکســتەکانی حکومەتــی بدات
حکومەتــدا و خــۆی بەرپــرس بێــت، ئەگــەر ســەرکەوتنی هێنــا و هاواڵتیــان حەســانەوە لــە ســایەی 
ئــەو حکومەتــەدا، ئــەوا داوای پشــتگیری زیاتــر لــە هاواڵتییــان دەکات، خــۆ ئەگــەر شکســتی هێنــا لــە 

جێبەجێکردنی بەڵێنەکانیدا، ئەوا دان بە شکستەکەیدا دەنێت و دەستلەکاردەکێشێتەوە.
ئــەو پــالن و بەرنامەیــەی نــەوەی نــوێ هەیەتــی بــۆ ١٥ ســاڵی داهاتــووی هەرێمــی کوردســتان 
پێویســتی بــە ئاشــتی و ســەقامگیریی هەیــە بــۆ جێبەجێکردنــی، هــەر بۆیــە بابەتــی ئاشــتی و پێکەوە 
ژیــان، یەکێکــە لــە بابەتــە هــەرە گرنگــەکان لــە بەرنامــە و پالنــی نــەوەی نــوێ دا، ئەمــەش پۆلێــن 

دەکرێت بە سەر چوار بەشدا:
یەکەم: 

ئاشــتی لــە نــاو هەرێمــی کوردســتان: کــە ئەمــەش مانــای دروســتکردنی کەشــی پێکــەوە ژیــان لــە 
نــاو هەرێمــی کوردســتان، نــەک تەنها لــە نێــوان هاوواڵتیان و کەمــە نەتەوایەتــی و ئاینە جیــاوازەکان، 
کــە بێگومــان دەبێــت هەمویــان هاوواڵتــی پلــە یەکــی ئــەم هەرێمــە بــن و تــەواوی مافــی هاوواڵتــی 
بونیــان هەبێــت وەک هەمــوو مرۆڤێکــی ئاســایی، وە رێزگرتــن لــە هاواڵتــی لەســەر بنەمــای 
ــان .  ــەوە و بیرکردنەوەی ــن و نەت ــای ئای ــەک لەســەر بنەم ــت ن ــان دەبێ ــرۆڤ بوونی ــون و م هاواڵتیب
ــزە  ــوان هێ ــە نێ ــاو هەرێمــی کوردســتان پێویســتە بگات ــە ن ــەوا ئاشــتی ل ــە ئ ــەم بابەت ــەاڵم جگــە ل ب
سیاســیەکان و ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــە سیاســییەکان، بــە جۆرێــک دەبێــت هەمــووان بزانــن 
ــەاڵم  ــن، ب ــی دەکەی ــدی سیاس ــی تون ــن، ملمالنێ ــەک نی ــین، وەک ی ــی سیاس ــە حیزبێک ــە کۆمەڵ ئێم
هەموومــان خەڵکــی ئــەم هەرێمــە و ئــەم وواڵتەیــن و رێــزی یەکــرت دەگریــن وەک هاواڵتــی ئــەم 
واڵتــە، وە لەهیــچ کاتێکــدا ملمالنێکانــی نێوامنــان ناگاتــە ئــەوەی کــە ئێمــە خیانــەت لــە واڵت و هێــز 
ــەوەی ناکۆکیەکامنــان،  ــۆ یەکالکردن ــە دەرەوە ببەســتین ب ــەکان بکەیــن و پشــت ب ــە ناوخۆیی و حیزب
بەڵکــو هەمیشــە نیشــتیان و بەرەوپێــش بردنــی واڵت کاری ســەرەکی و یەکەمــی هەموومــان 
دەبێــت وەک هاواڵتــی و ئینجــا وەک هێــزی سیاســی و کادیــری حیزبــی، بۆیــە پاراســتنی ئاشــتی لــە 

هەرێمی کوردستان کاری هەموومانە.
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دووەم:
ئاشــتی لــە ناوچــە جێناکۆکــەکان: پێویســتە کــورد وحکومەتــی هەرێــم و هێــزە سیاســیە 
ــک  ــەت و هێزێ ــچ حکوم ــچ ســەردەمێکدا هی ــە هی ــچ کات و ل ــە هی ــن ک ــەوە بزان ــەکان ئ کوردیی
نەیتوانیــوە کێشــەی ناوچــە جێناکۆکــەکان بــە زەبــری هێــز و شــەڕ و هەڕەشــە چارەســەر بــکات، 
دواینیشــیان رژێمــی ســەدام حســێن بــوو، کــە ســەرباری ئــەوەی ســوپاکەی گەیشــتبوە یــەک ملیــۆن 
چەکــدار و شــەڕکەر، بــەاڵم نەیتوانــی کێشــەی کەرکــوک یەکالبکاتــەوە و وای لــێ بــکات کــە بــە 
ویســتی خــۆی بێــت. هــەر بۆیــە دروســتکردنی ئاشــتی لــە ناوچــە جێناکۆکــەکان، دەبێتــە 
ــوری.  ــکەوتنی ئاب ــی و پێش ــەقامگیری سیاس ــتان و س ــی کوردس ــە هەرێم ــتی ل ــتکردنی ئاش دروس
پێویســتە کــورد لــەو ناوچانــە ڕێــزی زۆری هەمــوو نەتەوەکانــی تــر و ئایــن و مەزهەبــەکان بگرێت، 
پێویســتە منونەیەکــی هێنــدە جوانــی حوکمرانــی و پێکــەوە ژیــان پێشکەشــبکات، کــە وا لــە خەڵکی 
غەیــرە کــورد بــکات خوازیــار بــن لــە ژێــر چەتــری حکومەتــی هەرێمــدا بژیــن و ئەگــەر رۆژێــک 
راپرســی کــرا، ئــەوا خۆیــان بــە خۆشــحاڵییەوە ئــەو شــێوازە لــە حوکمرانــی هەڵبژێــرن. وە هەتــا ئــەو 
ــە  ــەوەش ک ــەت دوای ئ ــت و تەنان ــت دەبێ ــە دەس ــەی ب ــەو ناوچان ــەاڵتی ئ ــورد دەس ــەی ک کات
جارێکــی تــر دەســەاڵت دەگرێتــەوە دەســەت، ئــەوا هەمیشــە وتــاری پێکــەوە ژیانــی راســتەقینە 
بــەرز دەکاتــەوە، چونکــە تەنهــا بــە بونــی ئاشــتی لــەو ناوچەیــە، هەرێمــی کوردســتان دەتوانێــت 
ســەقامگیری سیاســی دروســت بــکات بــۆ خــۆی، لــە پــاڵ ســەقامگیری کۆمەاڵیەتــی و ئاشــتیدا، کــە 
ئەمــەش دەبێتــە هــۆی گەشەســەندنی ئابــوری لــە ناوچەکــە بــە گشــتی، چونکــە هەمیشــە ملمالنێ 
و شــەڕ، دەبێتــە هــۆی وێرانــکاری و دواکەوتنــی واڵت لــە روی ئابوریــەوە، ئەمــە جگــە لــەوەی کــە 

دەبێتە هۆی بە کوشتدانی هاواڵتی ئەم هەرێمە.

سێهەم: 
ئاشــتی لەگــەڵ عێــراق: بــۆ ئــەوەی هەرێمێکــی کوردســتانی ســەقامگیر و پێشــکەوتومان هەبێت، 
ئــەوا پێویســتە پەیوەندیەکــی بەهێزهەبێــت لــە نێــوان هەرێــم و عێــراق، پێویســتە هەمومــان ئــەوە 
بزانیــن کــە بونــی هەرێمێکــی کوردســتانی بەهێــزی ســەقامگیری پێشــکەوتوی گەشەســەندوو، 
پەیوەســتە بــە عێراقێــک کــە ئاشــتی تێــدا بێــت و لــە پەیوەندیەکــی بــاش بیــن لەگەڵیانــدا و ئەوانیــش 
واڵتــی دامەزراوەیــان هەبێــت و ســەقامگیری سیاســی تێــدا بێــت، چونکــە گرەوکــردن لەســەر بونــی 
شــەڕ و ناکۆکــی لــە عێــراق، ئــەوا گرەوکردنــە لــەوەی ببیتــە دراوســێی واڵتێــک کــە هەمیشــە شــەڕی 
تێدایــە . کــە ئەمــەش بــە مانــای ئــەوە دێــت کــە هەمیشــە هەرێمــی کوردســتان لــە حاڵەتــی شــەڕ 
نزیکــە و ئەگــەری رودانــی شــەڕ و گەیشــتنی پریشــکی شــەڕ بــە هەرێــم زۆرە، هــەر وەک چــۆن لــە 
کاتــی هاتنــی داعــش بــۆ عێــراق، شــەڕی داعــش گەیشــتە هەرێــم و هەزارەهــا رۆڵــەی ئــەم واڵتــە 
گیانیــان کــردە قوربانــی . بۆیــە ســرتاتیژی نــەوەی نــوێ ئەوەیــە کــە هەرێــم پەیوەندیەکــی تۆکمــەی 

هەبێت لەگەڵ عێراقێکی دیموکراتی، کە هەردوال رێز لە یەکرت و دامەزراوەکانی یەکرت بگرن.
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چــوارەم: ئاشــتی لەســەر ئاســتی واڵتانــی دراوســێ: نــەوەی نــوێ پێــی وایــە هیــچ کام لــە و ســێ خاڵــەی 
ســەرەوە بــە دی نایــەت )ئاشــتی ناوخــۆ - ئاشــتی لــە ناوچــە جێناکۆکــەکان - ئاشــتی لەگــەڵ عێــراق ( 
ئەگــەر هەرێــم پەیوەندیەکــی باشــی لەگــەڵ واڵتانــی دراوســێ نەبێــت، پەیوەندییــەک لەســەر بنەمــای 
رێــزی بەرامبــەر، چونکــە هەرێمــی کوردســتان قــەدەر و چارەنوســی بەســرتاوە بــەو واڵتانــە )بــە تایبــەت 
تورکیــا و ئێــران( و ناکرێــت بــاس لــە ســەقامگیری سیاســی و گەشەســەندنی ئابــوری بکرێــت لــە هەرێــم 
، بــە بــێ ئــەوەی هەرێــم پەیوەندیەکــی باشــی لەگــەڵ ئــەو واڵتانــە ببێــت ، بــە تایبــەت تورکیــا و ئێــران 
. هــەر بۆیــە نــەوەی نــوێ لــە کاتــی گرتنــە دەســتی دەســەاڵت ، هــەوڵ دەدات ئــەم پەیوەندیانــە بــرەو 
پێبــدات، وا بــکات کــە هەرێــم لــە هیــچ کاتێکــدا نەبێتــە بەشــێک لــە ملمالنێکانــی نێــوان ئێــران و تورکیــا 
ــا  ــت و هەروەه ــەربەخۆ بپارێزێ ــی س ــۆی وەک کیانێک ــوێنی خ ــۆی و ش ــزی خ ــە رێ ــو هەمیش ، بەڵک
بەهیــچ شــێوەیەک کاریگــەری نەبێــت لەســەر کاروبــاری سیاســی ناوخــۆی ئــەو دوو واڵتــە.، و 
لەبەرامبەریشــدا ئــەو واڵتانــە رێــز لــە هەرێمــی کوردســتان و خاکــی هەرێــم و حکومــەت و خەڵکــی 
هەرێــم بگــرن و وەک کیانێکــی خــاوەن ســیادە مامەڵــەی لەگــەڵ بکــەن . بەدیهێنانــی ئــەم خاڵــە دەبێتــە 
هــۆی ســەقامگیری سیاســی زیاتــر و گەشەســەندنی ئابــوری و بەرەوپێشــچوونی واڵت ، وە بەدیلــی ئــەم 
خاڵــە بریتــی دەبێــت لــە شــەڕ و ملمالنــێ و ناســەقامگیری، کــە حکومەتــی هەرێــم لــە هیــچ کاتێکــدا 

نابێت بیر لەو بژاردەیە بکاتەوە و لە هیچ کاتێکیشدا هەرێم لە شەڕدا براوە نابێت.
ــە  ــوری، ک ــەندنی ئاب ــتبونی گەشەس ــۆی دروس ــە ه ــتی دەبێت ــی و ئاش ــەقامگیری سیاس ــی س بون
ئەمــەش خاڵــی گرنگــە بــە الی نــەوەی نوێــوە، چونکــە بــێ گەشەســەندنی ئابــوری بــە هیــچ شــێوەیەک 
بــاس  ناتوانیــن  کاتیشــدا  هەمــان  لــە  هاواڵتیــان  بــە  بدەیــن  خۆشــگوزەرانی  بەڵێنــی  ناتوانیــن 
لەبەروپێشــچونی واڵت و کەرتەکانــی تــری وەک پــەروەردە و تەندروســتی و خوێندنــی بــااڵ و ژینگــە و 
ســەربازی بکەیــن، بۆیــە یەکێکــی تــر لــە ئامانجــە ســەرەکیەکانی نــەوەی نــوێ گەشەســەندنی ئابورییــە 
و هەمــوو ئــەو دیدانــەی تریــش کــە بــاوەڕی پێــی هەیــە، پێــی وایــە دەچێتــە خزمــەت دروســتکردنی 
ئابوریەکــی بەهێــز بــۆ هەرێمــی کوردســتان و لــە کۆتاییشــدا خۆشــگوزەرانی بــۆ هاواڵتییــان . هەروەهــا 

ئابوری بەهێز و بونیادنانی ژێرخانی بەهێز بەردی بناغەی ئاشتی کۆمەاڵیەتی  و پاراستنی خێزانە.
ــە ١٥  ــەم بەرنامــە و پالن ــوێ ئ ــەوەی ن ــەوەی ن ــە دەســتی لوتکــەی دەســەاڵت، جواڵن ــی گرتن لەکات
ســاڵییە بەپێــی کاتــی دیاریکــراو جێبەجێــدەکات، کــە ئامانجەکــەی بەدیهێنانــی خۆشــگوزەرانی و 

پێکەوەژیان و حکومڕانی دروستە بۆ هاواڵتیانی هەرێمی کوردستان.
پــالن و بەرنامــە ١٥ ســاڵییە ســرتاتیژییەکانی جواڵنــەوەی نــەوەی نــوێ بەســەر ســێ قۆناغی جیــاوازدا 
ــاڵی – ١٥  ــاڵی – چــوار س ــەک س ــی )ی ــە قۆناغەکان ــن ل ــە بریتی ــێکتەرێک دابەشــکراوە، ک ــۆ هــەر س ب
ــراوەو  ــج دان ــە و ئامان ــالن و بەرنام ــەک پ ــە هــەر ســێکتەرێک دا ژمارەی ــک ل ــۆ هــەر قۆناغێ ســاڵی( ب
لەکاتــی دیاریکــراودا جێبەجێدەکرێــت، ئــەم بەرنامــە و پالنــە هێڵــە گشــتییەکانە و زۆرێــک لــە وردەکاری 

پالنەکان دانراون بۆ کاتی جێبەجێکردن و بەکارهێنانیان بۆ دەرکردنی یاسا و ڕێساکان.

شاسوار عبدولواحید قادر
سەرۆکی جواڵنەوەی نەوەی نوێ

٢٠١٨                                                                                             
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سێکتەرەکانی کوردستان 2٠33

• یەکەم: حکومڕانی
• دووەم: ئابوری

• سێهەم: دەسەاڵتی دادوەری 

• چوارەم: پەروەردە

• پێنجەم:  تەندروستی
• شەشەم: پێشمەرگە

• حەوتەم: ژینگە

• هەشتەم: ناوچە جێناکۆکەکان و پەیوەندی هەرێم لەگەڵ حکومەتی ناوەند



1٠
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یەکەم :حکومڕانی
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ــی  ــردن و ژیان ــوێ  خزمەتک ــەوەی ن ــرتاتیژی ن ــی س ــە پالن ــتێکە، هەربۆی ــش هەموش ــک لەپێ خەڵ
هاواڵتیانــی کردۆتــە خاڵــی ســەنتەری هــەر ســێکتەرێک. کوردســتان ٢٠٣٣ بریتییــە لــە ســرتاتیژ و پالنێکی 
ــراوی  ــی پەراوێزخ ــە هەرێمێک ــتان ل ــێوەیەک کوردس ــتان بەش ــی کوردس ــی هەرێم ــۆ حوکمران ــە ب تۆکم
قــەرزدار و ئابــوری داتەپیــوەوە بگوازێتــەوە بــۆ هەرێمێکــی بەرهەمهێــن و گەشەســەندو وە ناوەندێکــی 
ــی  ــەم، پالن ــت. یەک ــاغ دەبێ ــێ قۆن ــە س ــە ب ــەم پالن ــی ئ ــە. جێبەجێکردن ــە ناوچەک ــوری ل ــی ئاب گرنگ
کورمتــەودا بــۆ یــەک ســاڵ، پالنــی ناوەنــدی بــۆ مــاوەی چــوار ســاڵ، پالنــی درێژخایەنــی پانــزە ســاڵی. 
ــە  ــە بــە هــاوکاری و هەماهەنگــی چەندیــن تیمــی بیانــی و ناوخــۆی دارێــژراوە و ســود ل ئــەم پرۆژەی
پرۆژەکانــی پێشــرت وەرگیــراوە تــا ئــەوەی کەموکورییــەکان چارەســەر بکرێــن و پالنەکــە کــرداری بێــت و 

شیاوی جێبەجێکردن بێت.

٭ سیستمی سیاسی هەرێمی کوردستان:

لەپــالن و بەرنامــەی کوردســتان ٢٠٣٣ دا سیســتمی سیاســی هەرێمــی کوردســتان پەرلەمانــی 
ــە  ــەک ل ــرتاتیژییەکان. هەری ــارە س ــی بڕی ــە مەرجەع ــان دەبێت ــدا پەرلەم ــە تیای ــت ک ــتوری دەبێ دەس
دەســەاڵتەکانی جێبەجێکــردن، یاســا دانــان، دادوەری، میدیــا، کۆمەڵگــەی مەدەنــی )NGO( وەک پێنــج 
دامــەزراوەی گرنــگ دەبــن لەســەر بنەمای بااڵنــس و چاودێــری هەر پێنج دەســەاڵتەکە بەســەریەکرتەوە. 
ــەزراوەکان پێویســتە هــۆکارە  ــی دام ــس و بەهێزکردن ــی بااڵن ــە و راگرتن ــەم بنەمایان ــۆ چەســپاندنی ئ ب
ریشــەییەکان دیاریبکەیــن کــە بووەتــە هــۆکاری الوازی حوکمڕانــی و نەبونــی دامــەزراوەی نیشــتیانی و 

الوازی ئابوری و دۆخی دارایی، پاشان چارەسەر و سرتاتیژی دورمەودا دیاری دەکرێت.
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•  هێڵە گشتییەکانی حوکمرانی لە کوردستان
•  حکومەتی باش

● هێڵە گشتیەکانی حوکمرانی لە کوردستان

هەرێمــی کوردســتان پــاش چەســپاندنی قەوارەکــەی لــە دەســتوری عێــراق لــە ســاڵی ٢٠٠٥ ەوە 
ــت و گرنگــی  ــان بایەخــی پێدەدرێ ــە و جیه ــە ئاســتی ناوچەک ــە ل ــگ ک ــی گرن ــە ناوچەیەک بووەت
ــی رابــردو  ــۆی خراپــی شــێوازی حوکمران ــی ناوچەکــە. بــەاڵم بەه ــۆی هەیــە لــە روداوەکان خ
نەیتوانیــوە ئــەو پێگــە گرنگــە بــۆ ســودی خەڵــک بــەکار بهێرنێــت بۆیــە لەچوارچێــوەی ســرتاتیژی 
ــە  ــەم هێڵ ــراوە. ئ ــتان دیاریک ــی کوردس ــی هەرێم ــتیەکانی حوکمران ــە گش ــتان ٢٠٣٣ هێڵ کوردس
ــتان  ــی کوردس ــتوری هەرێم ــی و دەس ــی و کۆمەاڵیەت ــی سیاس ــای واقیع ــەر بنەم ــتییانە لەس گش
دارێــژراوە. شــێوەی دابەشــکردنی دەســەاڵت لــە نێــوان هــەردوو زۆنــی حوکمرانــی لــە هەرێمــی 
کوردســتان لــەم ســرتاتیژەدا بــۆ ماوەی )١٢( ســاڵ دیــاری دەکرێت و تەنیــا دەســەاڵتی جێبەجێکردن 
دەگرێتــەوە و هیــچ دابەشــکارییەک لــە دەســەاڵتەکانی تــر دا ناکرێــت. دەســەاڵتی جێبەجێکــردن 
بریتییــە لــە ســەرۆکی هەرێــم و جێگرەکــەی، ســەرۆک وەزیــران، و ئەنجومەنــی وەزیــران پێکــەوە 

دەسەاڵتی بااڵی جێبەجێکردنن لە کوردستان. 
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٭ هێڵە گشتییەکانی شێوازی سیستمی حوکمرانی لە هەرێمی کوردستان

یەکــەم: دابەشــکردنی دەســەاڵتەکان لــە نێــوان چەنــد دامەزراوەیەکــی جیــاوازدا، بەجۆرێــک 
ــاری تاکــڕەوی کەمــرت بکرێتــەوە، بــۆ ئەمــەش دەبێــت  کــە دەرفەتــی دروســتبونی دیکتاتــۆر وبڕی
دەســەاڵتی جێبەجێکــردن دابەشــبکرێت لەنێــوان ســەرۆکی هەرێــم و ســەرۆک وەزیــران، بەجۆرێک 
هەرکەســێکیان کۆمەڵێــک دەســەاڵتی دیاریکــرا و جیــاوازی هەبێــت. هەروەهــا دەســەاڵتی 
ســەرۆکی پەرلەمــان و ســەرۆکی ئەنجومەنــی دادوەری و ئەنجومەنــی ئاســایش بەشــێوەیەکی ڕون 
لێکجیابکرێنــەوە بەشــێوەیەک دەســەاڵتەکان لــە نێــوان ئــەم پێنــج دامەزراوەیــە دا دابەشــبکرێت 

کــە ببێتــە هــۆی بەهێزکردنــی سیســتمی حوکمرانــی کوردســتان.

دووەم: هەڵبژاردنــی ســەرۆکی هەرێــم و ســەرۆکی ئەنجومەنــی وەزیــران دەبێــت پێکــەوە و لە 
یــەک کاتــدا ئەنجــام بدرێــت، وە پێویســتە ســەرۆکی هەرێــم لەنــاو پەرلەمانــەوە هەڵبژێردرێــت، 
تاوەکــو هیــچ الیەنێــک نەتوانێــت تاکــڕەوی بــکات لــە وەرگرتنــی هــەردوو پۆســتی ســەرۆکایەتی 

هەرێــم و ســەرۆکایەتی ئەنجومەنــی وەزیــران.

ســێهەم: بــۆ مــاوەی ١٢ ســاڵی داهاتــو لەپێنــاو تێگەشــن لــە دۆخــی دوو ئیدارەیــی هەرێمــی 
کوردســتان و چارەســەرکردنیدا، پێویســتە مــەرج بێــت کــە هــەرکات پۆســتی ســەرۆک وەزیــران لــە 
کەســایەتی حیزبێــک بــوو کــە لــە یەکێــک لــە دوو زۆنەکــە زۆرینــە بــوو، ئــەوە پێویســتە پۆســتی 
ــاو  ــە، ئەمــەش لەپێن ــە زۆنەکــەی تریــان زۆرینەی ــر بێــت کــە ل ــە حیزبێکــی ت ســەرۆکی هەرێــم ل
ــی  ــەڕ و ناکۆک ــە ش ــتان ل ــتنەوەی کوردس ــبوو وە دروخس ــوان دوو زۆنــی دابەش هاوســەنگی نێ
ــدە دا. هــۆکاری  ــە ١٢ ســاڵی ئاین ــەوەی هەرێمــی کوردســتان ل ــۆ یەکگرتن ــدان ب سیاســی و هەوڵ
ــە  ــە ب ــەردوو ئیدارەک ــاڵدا ه ــاوەی ١٢ س ــە م ــە ل ــە ک ــۆ ئەوەی ــەرەش ب ــەم چارەس ــی ئ هەڵبژاردن
تــەواوی یەکبگرنــەوەو هیــچ ئیدارەیــەک هەســت بــە پشــتگوێ خســن نــەکات و دەســەاڵتەکان بــە 

ــەوە. ــک نەمێنێت ــەواوەی دابەشــببێت و دەســەاڵت الی زۆنێ ت
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چــوارەم: ســەرۆکی هەرێــم و ســەرۆک وەزیــران خــاوەن مافــی بەکارهێنانــی ڤیتــۆن بــۆ یەکجار 
ــە  ــەر پرۆژەک ــەاڵم ئەگ ــت. ب ــەند بکرێ ــەوە پەس ــەن پەرلەمان ــە لەالی ــایەک ک ــرۆژە یاس ــۆ هــەر پ ب

٦٠%ی دەنگــی پەرلەمانــی بەدەســت هێنــا مافــی ڤیتۆکــردن هەڵدەوەشــێتەوە.

پێنجــەم: ســەرۆکی هەرێــم و ســەرۆک وەزیــران لەالیــەن پەرلەمانــەوە هەڵدەبژێردرێــن، 
هەروەهــا دادوەرەکان و فەرماندەکانــی پێشــمەرگە و ســەرۆکی ئەنجومەنــی دادوەری و ئەنجومەنی 
ــەرۆکی  ــم و س ــەرۆکی هەرێ ــتە س ــت. پێویس ــان پێدەدرێ ــەوە متانەی ــەن پەرلەمان ــایش لەالی ئاس

ــان جێبەجــێ بکرێــت. ــەواوی کوردســتان دەســەاڵتیان پیادەبکــەن و بڕیارەکانی ــە ت حکومــەت ل

شەشــەم: لەچــوار ســاڵی ســەرەتای جێبەجێکردنــی ئــەم پرۆژەیــەدا، جێگۆرکــێ بــە بەرپرســانی 
ــت،  ــوار دەکرێ ــر و بەرەوخ ــەی وەزی ــە پل ــتان ل ــی کوردس ــی هەرێم ــوو پارێزگاکان ــداری هەم ئی
ــۆ  ــەوە ب ــر بگوازرێن ــزگای هەولێ ــنوری پارێ ــتیەکانی س ــەرە گش ــە بەرێوەب ــە بۆمنون ــک ک بەجۆرێ
ــەرە گشــتییەکانی دەزگا  ــەت بەڕێوەب ــەوە، وە تەنان ــان بەپێچەوان ســنوری ســلێانی و هەڵەبجــە، ی
ئەمنییــەکان، بــۆ منونــە تەنهــا گواســتنەوەی خــودی بەرێوەبــەری ئاسایشــی ســلێانی و کردنــی بــە 
بەڕێوبــەرەی ئاسایشــی دهــۆک دەبێتــە هــۆی دروســتبونی متانــە و دروســتبونی هێــزی پیشــەیی 
و کاڵبونــەوەی حیزبایەتــی لــەم دەزگا هەســتیار و گرنگانــەدا کــە ئەمــەش کاریگــەری لەســەر 

ــت. ــی دەبێ ــڕینەوەی دوو ئیدارەی س

حەوتــەم: ســەرۆکی ئەنجومەنــی دادوەری بەرزتریــن دەســەاڵتی هەیــە لە هەرێمی کوردســتان، 
نابێــت هیــچ کــەس و پۆســتێک دەســەاڵتی لە ســەروو دەســەاڵتی ســەرۆکی ئەنجومەنــی دادوەریەوە 
ســەرۆکی  پێگــەی  هەمــان  دادوەری  ئەنجومەنــی  ئەندامانــی  و  دادوەری  ئەنجومەنــی  بێــت، 
ئەنجومەنیــان هەیــە و ئــەم دەســەاڵتە بــە تــەواوی ســەربەخۆیە و لــە هەمــوو دەســەاڵتەکانی تــری 
هەرێمــی کوردســتان، و بودجــەی تایبەتــی خۆیــان هەیــە کــە لەالیــەن خۆیانــەوە دیــاری دەکرێــت و 
پێویســتی بــە رەزامەنــدی نــە پەرلەمــان، نــە ئەنجومەنــی وەزیــران، نــە ســەرۆکایەتی هەرێــم نییــە.
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هەشــتەم: دەســەاڵتی بەرێوەبــردن و کاروبــاری فەرمانگــەکان و دامــودەزگا حکومییــەکان لــە 
ســەرەوە شــۆڕ دەبێتــەوە بــۆ خــوارەوە و شــێوازی کاری المەرکــەزی پەیــرەو دەکرێــت، بەجۆرێــک 
ــی دەرەوەی پایتەخــت  ــەرە گشــتییەکان و فەرمانگەکان ــەری فەرمانگــەکان و بەڕێوەب ــە بەرێوەب ک
زۆرێــک لــە دەســەاڵتەکانیان بــۆ دەگەڕێتــەوە، وەزارەتــەکان تەنیــا لــە بڕیاری ســرتاتیژی و گــەورەدا 

بڕیــار دەدەن، بــەوەش حکومەتــی ناوخــۆی و فەرمانگــەکان بەهێــز دەکرێــن.

نۆیــەم: ســەرۆکی ئەنجومەنــی وەزیــران دەســەاڵتی راســپاردنی فەرماندەکانــی پێشــمەرگە لــە 
پلــەی لیــوا وە بــۆ ســەرەوە هەیــە بــۆ بەرپرســیاری و فەرماندەییکردنــی هێزەکانــی پێشــمەرگەیە 
بــەاڵم پێویســتە پەرلەمــان رەزامەنــدی لەســەر راســپاردنەکان بــدات. فەرماندەکانــی پێشــمەرگە لــە 
خــوار پلــەی لیــوا بــە بریــاری ســەرۆک وەزیــران دادەنرێــن و پێویســتی بــە رەزامەنــدی پەرلەمــان 

نابێــت.

هەرێمــی  نوێنەرانــی  هاوبەشــی  بــە  هەرێــم  ســەرۆکی  و  وەزیــران  ســەرۆک  دەیــەم: 
ــان  ــر بونی ــدی لەســەر جێگی ــە دەرەوەی کوردســتان رادەســپێرن و پەرلەمــان رەزامەن کوردســتان ل
دەدات. ســەرۆکی هەرێــم و ســەرۆک وەزیــران دۆســێی پەیوەندیەکانــی دەرەوە بەرێوەدەبــەن و 

ــەوەکان.  ــس و کۆبون ــە کۆنفران ــە دەرەوە و ل ــەن ل ــتان دەک ــی کوردس ــی هەرێم نوێنەرایەت

یانزەیــەم: ســەرۆک وەزیــران فەرماندەکانــی پۆلیــس و ئاســایش دادەمەزرێنێــت بەپێــی پلــەی 
ســەربازی بــۆ هــەر ئەرکێــک پێویســت بێــت.



18

دوانزەیــەم: ســرتاتیژی ســەربازی لەالیــەن ســەرۆکی ئەنجومەنــی وەزیرانــەوە دادەڕێژرێــت و 
ئەنجومەنــی وەزیــران جێبەجێــی دەکات.

ســیانزیەم: بودجــە و پالنــی دارایــی لــە دەســەاڵتی ئەنجومەنــی وەزیرانــە و بە پەســەندکردنی 
پەرلەمــان دەچێتــە بــواری جێبەجێکردنەوە. 

ــوان ســەرۆکی  ــە نێ ــە هاوبەشــی ل ــە ب چواردەیــەم : شــەش دەســەاڵتی ســەرەکی هــەن ، ک
ــن ،  ــک دەخرێ ــا رێ ــە یاس ــان ب ــتور ی ــە دەس ــن ، ل ــەش دەکرێ ــران داب ــەرۆک وەزی ــم و س هەرێ
دەســەاڵتەکانیش بریتیــن لــە )فەرمانــدەی گشــتی هێــزە چەکــدارەکان ، دەســەاڵت بەســەر 
ئەنجومەنــی ئاسایشــی نەتەوەیــی، ســەرۆکی دەســەاڵتی جێبەجێکــردن، بەرپرســی دۆســێی 
پەیوەندیەکانــی دەرەوە، بەرپرســی دۆســێی نێــوان هەرێــم و بەغــداد، بەرپرســی دۆســێی ئابــوری 

و ســەرچاوە رسوشــتیەکانی هەرێــم (.

پانزەیــەم: دەســەاڵتی المەرکــەزی لەهەرێمــی کوردســتان پەیڕەودەکرێــت و بەشــێکی گرنگی 
ــی  ــزگار و ئەنجومەن ــە پارێ ــرۆژەکان دەدرێت ــان و پ ــاری هاواڵتی ــی کاروب ــەاڵتی بەڕێوەبردن دەس
ــی  ــی ئەنجومەن ــن و چاالککردن ــەوەی رۆتی ــاو کەمکردن ــتان لەپێن ــی کوردس ــی هەرێم پارێزگاکان

ــدا. ــی واڵت ــە بەڕێوەبردن ــی بەشــداریکردنیان ل ــزگاکان و بەفعل پارێ
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● حکومڕانی باش

ــەو  ــت ئ ــتبکرێت دەبێ ــان دروس ــۆ هاواڵتی ــوزاری ب ــی کاراو خزمەتگ ــەوەی حکومەتێک ــۆ ئ ب
ــا  ــت، هەروەه ــت بکرێ ــەوان دروس ــۆ ئ ــتکرابێت وە ب ــەوە دروس ــەن هاواڵتیان ــە الی ــە ل حکومەت
هەڵوەشــاندنەوە و وەرگرتنــەوەی متانــەش بــە ویســتی هاواڵتیــان بێــت. بــۆ بــەدی هاتنــی ئــەم 
ــی  ــتە بنەماکان ــت پێویس ــک دا بێ ــی خەڵ ــاو خزمەتکردن ــا لەپێن ــەت تەنی ــە حکوم ــەش ک ئامانج

ــپێرنێت. ــاش بچەس ــی ب حوکمران

ــی کارا و  ــتکردنی حکومەتێک ــاو دروس ــتان لەپێن ــی کوردس ــی هەرێم ــەی خەڵک ــدگا: ئێم دی
ــە پرۆســەی دیموکراســی بــە مەبەســتی دیاریکــردن و پێدانــی  خزمەتگــوزار بەشــداری دەکەیــن ل

ــاش. ــی ب ــی حوکمران ــی بنەماکان ــۆ پیادەکردن ــی گــەل ب ــە نوێنەران ــە ب متان

٭ بنەماکانی حکومڕانی باش

   * شەفافیەت

   * بەرپرسیارێتیی

   * کارایی 

   * بەدواداچون
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* یەکەم: شەفافیەت

حکومــەت ناچاردەکرێــت بــە پەیرەوکردنــی سیســتمی کــراوە و شــەفافی دارایــی و بەڕێوەبــردن 
ــی و  ــوان هاواڵت ــە لەنێ ــتکردنی متان ــتی دروس ــەل بەمەبەس ــی گ ــان و نوێنەران ــەڵ هاواڵتی لەگ
حکومــەت لــە کاروبــاری واڵت بەتایبــەت لــە بــواری دارایــی و پــرۆژەکان و خزمەتگوزارییــە 
بەردەوامــەکان، ئەمــەش لەرێگــەی ســود وەرگرتــن لــە تەکنەلۆژیــا و توانــای مرۆیــی ناوخــۆی بــۆ 
پیادەکردنــی بەرزتریــن ئاســتی شــەفافیەت بەشــێوەیەک هاواڵتــی زانیاری دروســت و وردی لەســەر 

خەرجکردن و بری داهاتی واڵت یان شارەکەی خۆی هەبێت.

� پالنی كورتخایەن. )پالنی یەک ساڵی(:

یەکــەم: دامەزراندنــی سیســتمی ئەلکرتۆنــی شــەفاف بــۆ وەزارەتــی دارایــی کــە تێیــدا 
ــەی  ــان لیژن ــان ی ــی پەرلەم ــەواوی ئەندامان ــەوە و ت ــەت رونبکات ــی حکوم ــات و خەرج ــری داه ب

ــگات. ــە ب ــەو زانیاریان ــتیان ب ــی دەس ــە بەردەوام ــن ب ــدار بتوان پەیوەندی

دووەم: کاراکردنــی یاســای مافــی بەدەســتهێنانی زانیــاری و کرانــەوەی فەرمانگــەکان بەســەر 
میدیــادا

ــی و  ــەر خەرج ــەوە لەس ــی وەزیران ــەن ئەنجومەن ــت لەالی ــاری دروس ــی زانی ــێهەم: پێدان س
داهاتــی حکومەتــی هەرێــم و حکومەتــی ناوخــۆی لەالیــەن پارێــزگارەوە بــە میدیــاکان بەشــێوەی 
ــاگاداری وردەرکاری دۆخــی دارایــی واڵت بێــت، ئەمــە  ــا لەورێگەیــەوە خەڵــک ئ وەرزی دارایــی ت

ــە یاســا دەچەســپێرنێت و حکومــەت ناتوانێــت لێــی البــدات. ب

ــی حکومــەت  ــی وەبەرهێنان ــی وەرزی لەســەر کــۆی پرۆژەکان ــەوەی راپۆرت چــوارەم: باڵوکردن
ــتی  ــە ئاس ــن ل ــتان ئاگادارب ــی کوردس ــی هاواڵتیان ــێوەیەکی ئەلکرتۆن ــتان بەش ــەواوی کوردس ــە ت ل
دامەزراوەکانــی  تــەواوی کۆمپانیــاکان و  پرۆژەیــەک.  تەواوبونــی هــەر  پێشــکەوتن و وادەی 
حکومــەت ناچاردەکرێــن کارکــردن لەســەر ئــەم سیســتمە و لــە ئەگــەری سســتی و کارنەکــردن لــە 
هــەر پرۆژەیــەک یــان رەواســتانی هــەر پرۆژەیــەک، سیســتمەکە نوێبکرێتــەوە بەشــێوەی مانگانــە.

پێنجــەم: پێویســتە ســەرجەم فەرمانگەکانــی حکومەتــی هەرێــم بەرچاورونــی تــەواو بــدەن بە 
هاواڵتیــان بــۆ هــەر مامەڵەیەکــی رۆژانــە بەشــێوەی ئەلکرتۆنــی و  گۆرینــی پرســەگەکان بــۆ پێدانــی 

ــاری و بەرچاورونی  زانی
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� پالنی ناوەندی )پالنی چوار ساڵی(:

یەکــەم: حکومەتــی هەرێــم بەرپرســیارە لەبــەردەم پەرلەمــان و هاواڵتیــان و دەزگاکانــی 
ــەوەی کاری  ــۆ ئ ــو ب ــی پێش ــردوی کابینەکان ــیفی راب ــتنەروی ئەرش ــتی خس ــە مەبەس ــدن ب راگەیان
زانســتی یــان یاســایی و لێکۆڵینــەوەی پەرلەمانــی بــۆ بــواری دارایــی و ئیــداری بــۆ ئەنجــام بدرێــت. 
بــۆ ئەمــەش فەرمانگەیەکــی تایبــەت بــە ئەرشــیفی بەڵگەنامــە و دۆکیۆمێنتــە فەرمییەکانــی 

ــت. ــەکان دادەمەزرێ ــە ناوخۆیی ــم و حکومەت ــی هەرێ حکومەت

دووەم: ســەرجەم فەرمانگەکانــی حکومــەت ناچــار دەکرێــن بــە باڵوکردنــەوەی دەرفەتــی کار 
ــە فەرمانگــەی مەبەســت  ــن ل ــن و چاوپێکەوت ــی سیســتمی وەرگرت بەشــێوەی راســتەوخۆ وە دانان
ــاری  ــە بری ــە ل ــت تان ــک دەتوانێ ــەر کاندیدێ ــێوەیەک ه ــیاوەکان بەش ــدە ش ــەرجەم کاندی ــۆ س ب

ــوە. ــە نەب ــکات هەڵســەنگاندنەکان دادگەران ــەر هەســت ب ــدات ئەگ ــدن ب دامەزران

ــە  ــەکان ک ــە خزمەتگوزاریی ــەرجەم فەرمانگ ــۆ س ــی ب ــتمێکی ئەلکرتۆن ــی سیتس ســێهەم: دانان
تیایــدا ژمــارەی ســەردانیکردنی هاواڵتیــان، ژمــارەی راپەراندنی مامەڵــەکان و چاالکیە ســەرەکیەکانی 

هــەر فەمانگەیــەک بخاتــەرو.

چــوارەم: ســەرجەم فەرمانگەکانــی حکومــەت دەخرێنــە بــەردەم هەڵســەنگاندنی هاواڵتیــان 
ــکات  ــەک ب ــەر فەرمانگەی ــۆ ه ــەنگاندن ب ــت هەڵس ــی دەتوانێ ــە هاواڵت ــی ک ــێوەی ئەلکرتۆن بەش
لــەروی شــەفافیەت و بەرچاورونــی لــە راپەراندنــی کارەکانــی و ئاســتی شــەفافیەتی فەرمانگەکــە. 
بەپێــی ئــەم سیســتمە ئاســتی هــەر فەرمانگەیــەک ئاســتی هەڵســەنگاندنی بــۆ خــوار نیــوە 

ــت. ــەکەی دەگۆردرێ ــبەجێ بەرپرس ــت دەس دابەزێ

پێنجــەم: ســەرجەم فەرمانگەکانــی حکومــەت سیســتمی کرانــەوەی ئەلکرتۆنــی پەیرەودەکــەن 
بەشــێوەیەک هــەر هاواڵتیــەک بتوانێــت تەواوبــون یــان ئاســتی پێشــکەوتنی مامەڵەکانیــان ببینــن 

و بەدواداچونــی بــۆ بکــەن بــێ ئــەوەی ســەردانی فەرمانگەکــە بــکات.

شەشــەم : تــەواوی موچــە و بودجــە و جوڵــەی پــارە لــە هەرێمــی کوردســتان لــە رێــی حســابی 
ئەلەکرتۆنــی و بانکییــەوە بێــت و رێگــە نادرێــت بــە هیــچ جوڵەیەکــی کاش، کــە ئەمــەش دەبێتــە 
هــۆی چاودێــری تــەواوی بودجــەی حکومــەت و داهــات و خەرجــی و هەروەهــا چاودێــری تەواوی 

پــارە و موچــە و داهاتــی بەرپرســان و هــەر هاواڵتیەکــی تــری کوردســتان .
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� دووەم : بەرپرسیارێتیی 

� پالنی كورتخایەن. )یەک ساڵی(:

یەکــەم: دانانــی سیســتمی لێپرســینەوە و بەرپرســیارکردن و بریاردانــی هاوالتی بــۆ ئەنجومەنی 
وەزیــران، لــە ســەرۆک وەزیرانــەوە بــۆ وەزیــر و بەرێوەبــری گشــتی و قایمقــام و بەرپرســی 
ناحیــەکان، بەشــێوەیەک لەســەر هــەر پرســێکی دیاریکــراو هاواڵتــی دەتوانێــت داوای لێپرســینەوە 
ــەوە کــە  ــەم سیســتمە رێگــە دەکات ــدار بکــەن. ئ ــەر الیەنــی پەیوەندی ی بەرپرســەکانیان لەبەرامب
هاواڵتــی بریاربــدات هــەر بەرپرســێک لێپرســینەوەی لێبکرێــت تــا ئاســتی البردنــی لــە پۆســتەکەی 
بــە مەرجێــک واژوی ئەلکرتۆنــی پێویســت بــۆ هــەر بەرپرســێک کــۆ بکرێتــەوە ئــەوە حکومــەت 

ناچارە دەستبەجێ وەاڵم بداتەوە و رێکاری پێویست بگرێتەبەر.

ــامانی  ــی س ــراپ بەکارهێنان ــان خ ــی ی ــێکی گەندەڵ ــەر کەیس ــی ه ــکرا بون ــاش ئاش دووەم: پ
ــەوەی  ــۆ لێکۆڵین ــەوە ب ــەت دەرگا بکات ــتە حکوم ــێکەوە، پێویس ــەر بەرپرس ــەن ه ــە الی ــتی ل گش
داواکاری گشــتی و لیژنەکانــی پەرلەمــان و لــە مــاوەی کەمــرت لــە یــەک مانگــدا پێویســتە ئەنجامــی 
ــدی  ــێ رەزامەن ــت ب ــەڵ بکرێ ــەوەی لەگ ــرس لێکۆڵین ــی بەرپ ــن و کەس ــکرا بکرێ ــەوە ئاش لێکۆڵین

سەرۆک وەزیران یان سەرۆکی هەرێم.
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ســێهەم: بــە واژۆی یــەک لەســەر ســێی پەرلەمانتــاران دەتوانرێــت وەزیــر یــان بەرێوەبــەری 
ــی  ــەن لیژنەکان ــینەوە لەالی ــۆ لێپرس ــن ب ــت بکرێ ــەکان بانگهێش ــی فەرمانگ ــان بەرپرس ــتی ی گش

پەرلەمان.

چــوارەم: تــەواوی بەرپرســانی حکومــی لــە ســەرۆک وەزیرانــەوە بــۆ بەرێوبــەری گشــتی ئیلــزام 
دەکرێــن بــە ئاشــکراکردنی ســەروەت و ســامانیان لەبــەردەم دەســتەی دەســتپاکی کوردســتان بــەر 

لە دەستبەکار بونیان.

� پالنی مامناوەندیی )چوار ساڵی(:

یەکــەم: ســەرجەم وەزیــر و بەرپرســی فەرمانگــەکان و بەرێوبــەرە گشــتیەکان ناچــار دەکرێــن 
پالنــی ســااڵنەی خۆیــان بــەر لــە پەســەندکردنی بودجــە لەبــەردەم لیژنــەی پەیوەندیــداری پەرلەمان 

ئاشکرابکەن و وردەکاری پالنەکانیان رونبکەنەوە بۆ پەرلەمانتاران.

دووەم: فەرمانگەکانــی حکومەتــی ناوخــۆی ســااڵنە بــە راپرســی و راوێــژ لەگــەڵ خەڵــک ٣٠% 
پرۆژەکان جێبەجێ دەکەن.

ســێهەم: حکومەتــە ناوخۆییــەکان و بەرپرســەکانیان )جگــە لــە بەرپرســانی ئاســایش و 
دادوەرەکان( بەشــێوەی وەرزی ڕوبــەڕوی هاواڵتیــان دەبنــەوە بــۆ پرســیار و لێپرســینەوە لەالیــەن 

ئەنجومەنە ناوچەییەکان.
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� سێیەم: کارایی

کارایــی لــە کاروبــاری گشــتی بــۆ راپەراندنــی ئەرکــی رۆژانــەی فەرمانگەکانــی حکومــەت 
هۆکارێکــە بــۆ گەشــەی ئابــوری و پێشــکەوتنی واڵت. بەپێــی ئــەم ســرتاتیژە لــە مــاوەی کورمتــاوە دا 
رۆتیناتــی فەرمانگــەکان کــەم دەکرێتــەوە بەرێــژەی ٢٠% وە پــاش چــوار ســاڵ رۆتینــات لــەروی کات و 
رێــکاری ئیداریــەوە بــۆ ٥٠% کــەم دەبێتــەوە و لــە مــاوەی دورمەوداشــدا  )١٥ ســاڵ( رۆتنیــات بنبــڕ 
دەکرێــت بەجۆرێــک هاواڵتــی کەمرتیــن جــار پێویســتی بــە ســەردانکردنی فەرمانگەکانــی حکومــەت 

هەبێت.

● پالنی كورتخایەن. )یەک ساڵ(:

یەکــەم: پێداچونــەوە بــە مامەڵــەی ســە رجــەم فەرمانگــە ناوخۆییــەکان و وەزارەتــەکان دا 
دەکرێت بەجۆرێک سەرجەم فەرمانگەکان رادەسپێردرێن بۆ کەمکردنەوەی رۆتین بەرێژەی ٢٠%. 

دووەم: فەرمانگــە ناوخۆییــەکان و وەزارەتــەکان رادەســپێردرێن بــۆ دانانــی وێبســایتی کارا و 
ــەکان دا  ــە فەرمانگ ــە ل ــەک ک ــەر مامەڵەی ــۆ ه ــەواو ب ــی ت ــی رێنای ــۆ دانان ــبوک ب ــی فەیس پەیج

دەکرێت.
ســێهەم: ســەنتەری پەیوەنــدی و بەدالــەی فەرمانگــەکان کارا دەکرێــن بۆ وەاڵمدانــەوەی داواکاری 

هاوالتیان و پێدانی زانیاری پێویست.
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� پالنی ناوەندی )4 ساڵی(:
ــان  ــی فەرمانگەکانی ــە کارەکان ــی حکومــەت پێویســتە بەشــێک ل یەکــەم: ســەرجەم فەرمانگەکان
ــی فەرمانگــەکان  ــەر لەســەردانی کردن ــن ب ــان بتوان ــەوەی هاواڵتی ــا ئ ــە ســەر وێبســایتەکانیان ت بخەن

بەشێک لە کارەکانیان راپەرێنن و ماوەی مانەوە لە فەرمانگەکان کورت بکەنەوە.

ــی  ــەوەی هاواڵت ــەن ب ــڕەو بک ــەفاف پەی ــتمی ش ــت سیس ــەکان دەبێ ــەرجەم فەرمانگ دووەم: س
ئــاگادار بکــەن لــە مــاوەی پێویســت بــۆ تەواوکردنــی مامەڵەکانیــان و لــە هیــچ بارێــک دا هاواڵتــی 
نابێــت مامەڵەکــەی بوەســتێت و بەرپرســی فەرمانگــە دەبێــت هەمیشــە کەســی پێویســتی هەبێــت 

بۆ جێگرەوەی خۆی کاتێک لە دەوام نەبوو تا ئەوەی کاروباری هاواڵتی نەوەستێت.

ــی  ــی و هاواڵت ــەک پەنجەرەی ــە سیســتمی ی ــەکان دەکرێت ــەی ســەرجەم فەرمانگ ســێهەم: مامەڵ
مامەڵەکەی بە یەکجار و بە ماوەیەکی دیاریکراو بۆ تەواو دەکرێت.

�پالنی دورمەودا )15 ساڵی(:
لــە مــاوەی درێژخایەنــدا جگــە لــە هەنــدێ مامەڵــەی زۆر هەســتیار ٨٠%ی مامەڵــەی هاواڵتیــان 
دەکرێتــە سیســتمی ئۆنالیــن و هاواڵتــی پێویســتی بــە ســەردانکردنی فەرمانگــەکان نەبێــت، 
ــەکان جێبەجــێ  ــە ناوخۆیی ــە فەرمانگ ــەکان ل ــە ٩٠%ی مامەڵ ــر ل ــەکان. وە زیات ــەت وەزارەت بەتایب

دەکرێت بۆ ئەوەی بتوانرێت بوژاندنەوە و گەشەکردن سەرجەم ناوچەکان بگرێتەوە.
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� چوارەم: بەدواداچون

میکانیزمــی  دا حکومەتــی هەرێــم  کوردســتان ٢٠٣٣  ســرتاتیژی  پالنــی  لــە چوارچێــوەی 
ــی  ــەکان دەکات و وەاڵم ــە رۆژنامەوانیی ــان و راپۆرت ــەکان و رای هاواڵتی ــۆ فەرمانگ ــون ب بەدواداچ

پێویستی دەبێت بۆ هەر داواکاریەک.

� پالنی كورتخایەن. )یەک ساڵی(:

یەکــەم: حکومەتــی هەرێــم فەرمانگەیەکــی بەدواداچــون دادەمەزرێنێــت و راســتەوخۆ 
دەبەســرتێتەوە بــە ئەنجومەنــی وەزیرانــەوە بــۆ بەدواداچــون بــۆ ســەرجەم پــرۆژە و بریارەکانــی 

حکومەت و بەشێوەی مانگانە راپۆرت ئاراستەی ئەنجومەنی وەزیران دەکات

دووەم: ئــەم فەرمانگەیــە بــە رەزامەنــدی ســەرۆک وەزیــران راپۆرتەکانــی بــۆ رای گشــتی 
باڵودەکاتەوە 

� پالنی ناوەندی )4 ساڵی(:

یەکــەم: فەرمانگــەی بەدواداچــون میکانیزمــی ئەلکرتۆنــی و شــەفاف دادەمەزرێنێــت و 
بەشێوەی ئەلکرتۆنی کارەکانی بەڕێوە دەبات. 

ــۆ  ــان بەدواداچــون ب ــان داواکاری هاواڵتی ــا ی ــی میدی ــە لەســەر راپۆرت ــەم فەرمانگەی دووەم: ئ
ــاگادار  ــێ ئ ــی ل ــی وەزیران ــتەوخۆ ئەنجومەن ــەت دەکات و راس ــی حکوم ــوڕی فەرمانگەکان کەموک

دەکاتەوە.

ــەک  ــەر بەڵگەی ــران ه ــەرۆک وەزی ــدی س ــێ رەزامەن ــتە ب ــە پێویس ــەم فەرمانگەی ــێهەم: ئ س
هەبوو پێویستە رادەستی دادگای بکات بۆ لێکۆڵینەوە.
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دووەم: سێکتەری ئابوری
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بــۆ ئــه وه ی ژێرخانێكــی ئابوریــی تۆكمــه و ئابوريیەکــی گەشەســەندو مان هەبێــت لــه  هه رێمــی 
ــی دا  ــردوی حكومڕانیكردن ــاڵی راب ــه  ٢٧ س ــوه  ل ــی نه یتوانی ــه اڵتی كوردی ــه  ده س ــتان دا، ك كوردس
ــدوه،  ــتانیان هه ڵته كان ــی كوردس ــی هه رێم ــی ئابوری ــه وه ی ژێرخان ــه ره ڕای ئ ــكات، س ــتی ب دروس

نــەوەی نــوێ پالنێکــی ســرتاتیژی ئابوریــی ١٥ ســاڵی داڕشــتووە.
ئابوریــی لــە بەرنامــە و پالنــی ســرتاتیژی نــەوەی نــوێ دا یەکێکــە لــە گرنگرتیــن ســێکتەرەکان 
ــی  ــۆ هاواڵتیانــی هەرێمــی کوردســتان فەراهــەم دەکات، پــالن و بەرنامەکان کــە خۆشــگوزەرانی ب
ســێکتەری ئابوریــی بەســەر ســێ قۆناغــدا بەپێــی کات دابەشــکراوە و پــالن و بەرنامــەکان بەپێــی 
ــە  ــە ١٥ ســاڵ و بەشــێکیان ل ــە ســەرجەمی پالنەک ــن، ک ــان جێبەجێدەکرێ ــی دیاریکــراوی خۆی کات
ســاڵی یەکەمــدا و بەشــێکیان لــە ٤ ســاڵی یەکەمــدا و بەشــەکەی تریشــیان بەدرێژایــی ١٥ ســاڵەکە 

کاری لەســەر دەکرێــت و جێبەجێدەکرێــت.
ــتان  ــی کوردس ــی هەرێم ــی ئابوری ــۆ دۆخ ــوێ ب ــەوەی ن ــرتاتیژییەکانی ن ــە س ــالن و بەرنام پ
بەجۆرێکــە کــە ئابوریــی هەرێــم لــە ئابورییەکــی بەرخــۆرەوە دەکاتــە ئابورییەکــی بەرهــەم هێــن، 
ــە  ــرە ســەرچاوە، بێجگــە ل ــە ف ــت ب ــە ســەرچاوەی داهــات و دەیگۆڕێ ــە تاک ــەوە ل دوور دەکەوێت
زیادکردنــی بەرهەمێهنانــی نــەوت و کانــزاکان، پالنــەکان تیشــک دەخەنــە ســەر زیادکردنــی هەلــی 
ــان  ــەوەی ژێرخ ــتوکاڵی، بونیادنان ــی کش ــی بەرهەم ــۆ، زیادکردن ــی و ناوخ ــی بیان کار، وەبەرهێنان
)ڕێگاوبــان – هێڵــی شــەمەندەفەر – کارەبــا و ئــاو – فڕۆکەخانــەکان - پۆســتە( کــە یارمەتیدەرێکــی 
ــرگ و رســومات و  ــاج و گوم ــم، هەروەهــا ڕێکخســتنەوەی ب ــی هەرێ ــۆ ئابوری ــن ب ــاش دەب زۆر ب
سیســتەمی بانکــی لــە هەرێمــی کوردســتان، کــە ئەمانــە پێکــەوە هاوکارێکــی ســەرەکی دەبــن بــۆ 

ــە ماوەیەکــی پێوانەیــی دا. گەشەســەندی ئابوریــی هەرێــم ل



3٠

� قۆناغی یەک ساڵ:
ــتبەکاربونی  ــتان و دەس ــی کوردس ــی هەرێم ــەی دەنگەکان ــەوەی زۆرین ــەم: بەبردن یەک
ــی  ــەڵ بەغــدا و واڵتان ــۆ لەگ ــۆ گفتوگ ــوێ ب ــەوەی ن ــی ن ــوێ سیاســی و پەرلەمان ســتافێکی ن
نێودەوڵەتــی، نــەوەی نــوێ دەتوانێــت لــە ماوەیەکــی زۆر کورتــدا بەپشــتیوانی نێودەوڵەتــی، 
پەیوەندییەکانــی نێــوان هەرێمــی کوردســتان و بەغــدا ئاســایی بکاتــەوەو مافەکانــی هەرێمــی 
ــە ئەمــەش  ــی بەشــە بودجــەی هەرێمــی کوردســتان، ک ــە تایبەت ــەوە ب کوردســتان وەربگرێت

دەبێتــە هــۆی چارەســەرکردنی قەیرانــی نەبونــی موچــە لــە هەرێمــی کوردســتان .

ــییه وه ،  ــی سیاس ــه ن پارت ــتان؛ له الی ــی كوردس ــی ئابوری ــی قۆرخكاری دووەم: قه ده غه كردن
ــەس  ــەو ک ــو ئ ــۆ هەم ــت ب ــد دادەنێ ــە ســزای تون ــەوە، ک ــی یاســایەکی تایبەت ــەش لەرێ ئەم
ــتکەوتێکی  ــۆ دەس ــن ب ــەاڵتەکەیان بەکاردەهێن ــت و دەس ــە و پۆس ــەی پل ــزب و الیەنان و ح
ــان کــەس و هــاورێ و  ــان، ی ــۆ خۆی ــان، چ ب ــرۆژە و وەبەرهێن ــان بەدەســتهێنانی پ ــی، ی مادی
دۆســتەکانیان. هەروەهــا چەســپاندنی بنەمــای کێبڕکــێ لەســەر پێوەرەکانــی گونجاوتریــن نرخ 
و کاری هاوشــێوەی وەبەرهێنــەر، یــان کۆمپانیــا و هەروەهــا مــاوەی تەواوکردنــی پــرۆژەکان، 
ــە  ــی ب ــە بازرگان ــێک ل ــتادا بەش ــە ئێس ــدا ل ــە کاتێک ــه وه .  ل ــی و چه ندایەتیی ــه روی چۆنێتی ل
تایبەتــی )ســوتەمەنی – جگــەرە - دەرمــان( لــە الیــەن هــەردوو حزبــی دەســەاڵتدار )پارتــی 
و یەکێتــی( و بەرپرســەکانیانەوە قۆرخکــراوە و ڕێگــە بەهیــچ کەســێکی تــر نــادەن بازرگانــی 
ــر بەشــێوەی  ــی کاری ت ــرۆژە و مۆڵەت ــی هــەزاران پ ــە وەرگرتن ــکات، ئەمــە بێجگــە ل ــوە ب پێ

قۆرخــکاری.

ــه   ــێوه یه كی زانســتییانه ، ك ــاج و رێكخســتنه وه ی به ش ــپاندنی سیســتمی ب ســێهەم: چه س
ــکات  ــت و، وا ب ــزدا بێ ــی بەهێ ــتکردنی ئابورییەک ــتنی واڵت و دروس ــی پێشخس ــه  خزمه ت ل
هاواڵتیــان زیاتــر ببنــە خــاوەن کار و خــاوەن بزنــس.. سیســتمێکی باجــی وا دادەنرێــت، کــە 
ــک  ــدەکان.. بەجۆرێ ــت لەســەر مامناوەن ــدەکان و ئاســان بێ ــت لەســەر دەوڵەمەن ــورس بێ ق
پارەیــە  ئــەو  بێــت؛ داهاتــی زەبەالحــی کۆمپانیــاکان و ســەرمایەداران کەمبکاتــەوە و، 
ــی واڵت و  ــتنی ژێرخان ــەت و پێشخس ــد و کەمدەرام ــی مامناوەن ــۆ خەڵکان ــت ب بەکاربهێرنێ
بوژاندنــەوەی کەرتــەکان. لەکاتێکــدا لــە ئێســتادا بەپێــی ئامــارەکاىن بەڕێوەبەرایــەىت بــاج لــە 
ــاج  ــە ب ــان ل ــان خۆی ــۆ هەزاری ــە ن ــراون ک ــا تۆمارک ــەزار کۆمپانی ــتان ٢٤ ه ــى کوردس هەرێم
دزیوەتــەوە و دۆســیەیەیان لــە بەڕێوەبەرایــەىت گشــتى بــاج نییــە. بەپێــی یاســاى بــاج، 
ــەت.  ــە حکوم ــدەن ب ــان ب ــەدا ١٥ ى داهاتەکانی ــژەى لەس ــااڵنە رێ ــاکان س ــتە کۆمپانی پێویس
ــی  ــە داهات ــی زۆری ب ــاج زیانێک ــتەمی ب ــە سیس ــا ب ــەزار کۆمپانی ــەوەی ٩ ه ــەاڵم خۆدزین ب
هەرێمــی کوردســتان گەیانــدووەو دەتوانرێــت بکرێــت بــە یەکێــک لــە داهاتە ســەرەکییەکان.
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چــوارەم: دەرکردنــی یاســایەکی تایبــەت بــۆ لێخۆشــبوون لــە ڕێژەیــەک لــە بــاج و رســوماتی 
ــەو  ــود ئ ــەن، یاخ ــم دەک ــاردەی دەرەوەی هەرێ ــان هەن ــەی ٧٥%ی بەرهەمەکانی ــەو کۆمپانیایان ئ
بەرهەمانــە بەرهــەم دەهێنــن کــە هەرێمــی کوردســتان زۆری پێویســتە و حکومــەت بۆیــان 

ــدەکات. دیاری

پێنجــەم: ئازادیــی بازرگانیكــردن؛ بــه  پێــی یاســا ڕێکدەخرێــت و حکومــەت پابەنــد دەبێــت بە 
هاوکاریکردنــی بــە مەرجێــک زیــان بــە بەرژەوەنــدی گشــتی نەگەیەنێــت لــە بەرامبــەر بەرژوەنــدی 

دا. تایبەتی 

ــی  ــە هەرێم ــی ل ــی بیان ــی وەبەرهێنان ــۆ هاندان ــەت ب ــایەکی تایب ــی یاس ــەم: دەرکردن شەش
کوردســتان، حکومــەت لــەم بــوارەدا تــەواو ئاســانکاری بــۆ وەبەرهێنەرانــی بیانــی دەکات، 
بەمەرجێــک لــە بەرژەوەنــدی گشــتی بێــت و ببێتــە هــۆکاری گەشــەی ئابــوری و زیادکردنــی هەلــی 
ــار دۆالر ســەرمایەی  ــە ئێســتادا تەنهــا ٦ ملی ــە هەرێمــی کوردســتاندا. ل کار و ســەرمایەی بیانــی ل
ــتان،  ــی کوردس ــە هەرێم ــان ل ــتی وەبەرهێن ــۆی ئاس ــە ١٣% ک ــە دەکات ــە ک ــم هەی ــی لەهەرێ بیان
ــۆ ٤٢% ە. ــی ناوخ ــی ٥٨% و وەبەرهێنان ــی بیان ــژەی وەبەرهێنان ــەر ڕێ ــی قەت ــە واڵت ــدا ل لەکاتێک

حەوتــەم: هاندانــی بەرهەمــی ناوخۆیــی و ڕێگریکــردن لــە هاوردەکردنــی ئــەو بەرهەمانــەی 
ــە ســەر نرخــی  ــک کارنەکات ــت بەمەرجێ ــاو هەرێمــدا بەرهەمدێ ــان لەن بەشــی پێویســتی هاواڵتی

بەرهەمــەکان و بــە زیــان بــۆ هاواڵتیــان نەشــکێتەوە.
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هەشــتەم: دەرکردنــی یاســای تایبــەت بــە دەرهێنــان و دۆزینــەوەی کانــزاکان، کــە ئەمــەش دەبێتــە 
هــۆکاری هاندانــی وەبەرهێنــەران و پیشەســازی کانــزاکان گەشــە دەســەنێت، لەکاتێکــدا خاکــی هەرێمی 
ــەوە  ــایەکی تایبەت ــی یاس ــۆی نەبون ــەاڵم بەه ــە ب ــۆری تیادای ــزای جۆراوج ــی زۆر کان ــتان بڕێک کوردس
ــان و  ــە دەرهێن ــەت ب ــای تایب ــت. یاس ــوە بکرێ ــازی پێ ــی و پیشەس ــت و بازرگان ــت دەربهێرنێ ناتوانرێ
دۆزینــەوەی کانــزاکان لــە خــوىل ســێیەم پەرلەمــاىن کوردســتان حکومــەت پێشــکەىش پەرلەمــاىن کــردووە، 
دواتــر بەهــۆى چەنــد کێشــەیەکەوە، لــە خــوىل ســێیەمى پەرلەمــان خرایــە خــوىل چوارەمــى پەرلەمــان، 

بــەاڵم بەهــۆى پەکخســتنى پەرلەمانــەوە، هیــچ خوێندنەوەیەکــى بــۆ نەکــراوە و پەکــی کەوتــووە.

ــکردنی  ــە کاش و دابەش ــە ل ــی موچ ــی پێدان ــی و گۆڕین ــتەمی بانکی ــتنەوەی سیس ــەم: رێکخس نۆی
ــتان  )١،٢٤٩،٤٨١(  ــە هەرێمــی کوردس ــەوە. ل ــەی بانکەکان ــە ڕێگ ــی ل ــی ئەلکرتۆن ــۆ کارت ــتییەوە ب دەس
ملیۆنێــک و دوو ســەد و چــل و نــۆ هــەزار و چوارســەد و هەشــتاو یــەک مووچــە خۆرهەیــە، کــە ئەگــەر 
موچــەی ئــەم فەرمانبەرانــە ببێــت بــە ئەلکرتۆنــی ومانگانــە بچێتــە ســەر ئەژمــاری بانکییەکانیــان و لــە 
ــێ  ــان بەب ــە موچــەى مانگانەی ــت ک ــی بکرێ ــی بانکی ــە کارت ــە ب ــدا مامەڵ ــی هەرێم ســەرجەم بازارەکان
ــه وه د و حــه وت  ــار )هه شــت ســه د و ن ــڕی)٨٩٧،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠( دین ــه  ب سیســتەمى پاشــەکەوت ده كات
ملیــار و پێنــج ســه د ملیــۆن دینــار( له ســه ر بنه مــای تۆمــاری بایۆمه تــری، ئــەوا سیســتەمی بانکیــی لــە 

ــەوە. ــی دەبوژێنێت ــم چــاالک دەکات و ســێکتەری بانکی هەرێ

دەیــەم:  ده ركردنــی یاســای نوێــی هاوچــه رخ بــۆ دامەزراندنــی دوو ســندوق بــە ناوەکانــی: 
ســندوقی یەدەگــی نەقدیــی و ســندوقی پاشــەکەوت بــۆ نــەوەی داهاتــو. ئــەم یاســایە، کاردەکات بــۆ 
پاراســتنی ســامانی گشــتیی و پاشــەکەوتکردنی بەشــێک لــەو ســامانە بــۆ نەوەکانــی داهاتــو و، دانانــی 

ــودا. ــی داهات ــی و ســندوقی نەوەكان ــە ســندوقی یەدەگــی نەقدی ل

� قۆناغی 4 ساڵ:
یەکــەم: پێشخســتنی  كه رتــی كشــتوكاڵ و پیشه ســازیی، بــە جۆرێــک كــه  یاســای تایبــەت 
ــەر و  ــکار و وەبەرهێن ــاران و خاوەن ــان و جوتی ــری هاواڵتی ــی زیات ــت و هان ــوارە دەردەچێ ــەم ب ــۆ ئ ب
ســەرمایەداران دەدرێــت؛ بــۆ ئــه وه ی قــەرزی بچــوک و گەورەیــان بدرێتــێ  و هانبدرێــن و ببنــە خــاوەن 
کار و خــاوەن بزنــس و خــاوەن پــرۆژە و ئــەم کەرتانــە بەرەوپێــش ببــه ن و چەندیــن پــرۆژەی بچــوک 
و مــام ناوەنــد و گــەورە ئەنجــام بدرێــت و، کوردســتان بکرێتــە واڵتێکــی بەرهەمهێــن. لــە کاتێکــدا لــە 
ئێســتادا کەمرتیــن بەرهەمــی کشــتوکاڵی هەرێــم دەچێتــە دەرەوەی واڵت کــە ئەوانیــش )تــرش – عەلــی 
ــی زۆر  ــتان خاکێک ــی کوردس ــەوەی هەرێم ــەڵ ئ ــەزوان( لەگ ــت - ق ــە – بنێش ــار – پەتات ــا – هەن باب
ــواری  ــە ب ــۆ زۆرینــەی بەرهەمــە کشــتوکاڵییەکان. هەروەهــا ل ــارە ب بەپیتــی هەیــەو کەشــوهەوای لەب
پیشەسازیشــدا بێجگــە لــە چیمەنتــۆ و خشــت و شــیش کــە بــۆ ناوچەکانــی تــری عێــراق دەنێردرێــت، 

ــاردەی دەرەوە ناکرێــت.  ــم هەن هیــچ بەرهەمێکــی پیشەســازی هەرێ
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دووەم: پشــتگیریکردن و هاندانــی پرۆژەکانــی ئاژەڵــداری و بەخێوکردنــی ئــاژەڵ و پیشەســازی 
بەرهەمــە شــیرەمەنییەکان، کــە لەئێســتادا بــۆ پڕکردنــەوەی گۆشــت و بەرهەمــە شــیرەمەنییەکان 
هەرێمــی کوردســتان پشــت بــە واڵتانــی دراوســێ دەبەســتێت. بــە دروســتکردنی پــرۆژەی 
زەبەالحــی گــەورەی ئاژەڵــداری لەســەرجەم پارێزگاکانــی هەرێمــی کوردســتان و بونیادنانــی کارگەی 
ــی  ــۆی هەرێم ــی ناوخ ــت بەرهەم ــیرەمەنییەکان، دەتوانرێ ــە ش ــۆ بەرهەم ــەورە ب ــازی گ پیشەس

ــت. ــراق بکرێ ــی عێ ــاردەی پارێزگاکان ــادەش هەن ــەوەو بەرهەمــی زی کوردســتان پڕبکرێت

ســێهەم: نــەوەی نــوێ، پــالن و روئیایەکــی ئابوریــی رونــی هەیــە.. لەبــری بەموچــە 
ــەکان،  ــەرجەم تاک ــۆ س ــەربەخۆ دەدات ب ــی کاری س ــی دابینکردن ــە هەوڵ ــی کۆمەڵگ خۆرکردن
لەگــەڵ دامەزرانــدن و رەخســاندنی کار و بزنــس و کارخانــە و دەســرتەنگینیی و ئابوریــی 
ــم  ــی هەرێ ــێکی زۆری هاواڵتیان ــگا. بەش ــی کۆمەڵ ــاک و تاكه كان ــەرجەم ت ــۆ س ــەربەخۆیە؛ ب س
ــەوەو  ــە بارێکــی گــەورە بەســەر حکومەت ــووە ب ــی گشــتی کــە ب ــە موچەخــۆری کەرت کــراون ب
هیــچ بەرهەمێکیشــی نییــە. ژمــارەی هاواڵتیانــی هەرێمــی کوردســتان تــا ســاڵی ٢٠١٧ )٥ ملیــۆن 
و ٨٩٥ هــەزارو ٥٢ کــەس( بــووە )کــە تەنهــا ٣ ملیــۆن و ٧٠ هــەزار کەســیان لــە ســەروو تەمەنــی 
١٨ ســاڵییەوەیە( لــەو ژمارەیــەش کوردســتان  )١٢٤٩٤٨١( ملیۆنێــک و دوو ســەد و چــل و 
ــە  ــی گشــتین، کــە دەکات ــەک کەســیان موچەخــۆری کەرت ــۆ هــەزار و چوارســەد و هەشــتاو ی ن
ڕێــژەی ٤٠% ســەرجەم هاواڵتیانــی هەرێــم، واتــە نزیکــەی نیــوەی ســەرجەم تاکەکانــی کۆمەڵگــە 

ــی گشــتین.   موچەخــۆری کەرت
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چــوارەم: کردنــەوەی ســەنتەری ڕاهێنانــی بێــکاران لــە ســەرجەم شــار و قــەزا و ناحییەکانــی 
هەرێمــی کوردســتان، لەپێنــاو راهێنانــی بێبەرامبــەری بێــکاران و ئامادەکردنیــان بــۆ کارکــردن لــە 

کەرتــی گشــتی دا یــان ئامادەکردنیــان بــۆ بــوون بــە خــاوەن پــرۆژەی بچــوک و کاری بازرگانــی.

پێنجــەم:  بیرۆکــەی دروســتکردنی ئابوریــی بەهێــز، پشتدەبەســتێت بــە دروســتکردنی بزنــس 
ــان و  ــۆ هاندانــی هاواڵتی ــه وه ی نــوێ ، کاردەکات ب ــد. ن و پــرۆژە و بازرگانیــی بچــوک و مــام ناوەن
ــرۆژەی  ــڕۆژە، چ پ ــە خــاوەن کار و خــاوەن پ ــی ئاســایی، تاکــو ببن ــاران و خەڵکان گەنجــان و جوتی
بچــوک، یــان مــام ناوەنــد، یاخــود کاری ســەنعەتیی و ناوبــازار.  لــە بــری ئــەوەی بیــر لــەوە بکەنەوە 

ببنــە موچەخــۆری دەوڵــەت بــە موچەیەکــی کــەم.

بــۆ  دەکرێــت،  بــۆ  زه مینه ســازییان  و  هاندەدرێــن  هاواڵتیــان  یاســا  بەپێــی  شەشــەم: 
ئه نجامدانــی كاری ســه ربه خۆ لــه  بواره كانــی كشــتوكاڵیی و پیشه ســازیی و ســه نعه تیی دا، لــه  

پێنــاو دابینكردنــی ژیانێكــی خۆشــگوزه ران بۆیــان.

ــی  ــتیوانیكردن و هاندان ــی پش ــە رێ ــەش ل ــتیی، ئەم ــی گش ــه وه ی خه رجی حەوتــەم: كه مكردن
ــی  ــان، هاوشــێوه ی فه رمانبه ران ــی كارمه ندانی ــاف و ئه ركه كان ــی و یه كســانكردنی م ــی تایبه تی كه رت
كه رتــی گشــتیی. ئــه م هه نــگاوه ، ده بێتــه  هــۆی زیاتــر گه شــه پێدانی داهاتــی گشــتیی، کــە 
ئەمه یــش لــە رێــی دەرچواندنــی یاســای تایبــەت بــە خانەنشــینیه وه  ده بێــت و هــه ر کارمەندێکــی 
کەرتــی تایبــەت، كاتــێ  ده گاتــه  تەمەنــی خانەنشــینیی، بــە هەمــان ئیمتیــازی فەرمانبــەری کەرتــی 
گشــتیی خانەنشــین دەکرێــت، بەمەیــش هانــی زیاتــری فەرمانبەرەکانــی کەرتــی گشــتیی ده درێــت، 
ــت و،  ــوکرت دەکرێ ــەت س ــانی حکوم ــی سەرش ــەوە ئەرک ــەم رێیەیش ــەوە و ل ــی تایبەت ــه  کەرت بچن

بودجــە و داهاتــی واڵت زیاتــر دەکرێــت و، لــە پێشخســتنی واڵتەکەمانــدا بەکاردێــت.
نادرێتــه   بــوار  و،  ده بێــت  له رێــگای سیســتمێكی شــه فافه وه   دارایــی  كاروبــاری  هەشــتەم: 
سه رپه رشــتیكردنی دارایــی تاكه كه ســیی لــە فەرمانگــە و دامودەزگاکانــی دەوڵەتــدا، هــەر بۆیــە 
ــە  ــه كان دا دەبێت ــه  دام و ده زگا ده وڵه تیی ــی ل ــی و ئیداری ــه فافییه تی دارای ــی ش ــپاندنی بنه ماكان چه س

ــوێ. ــەوەی ن ــرتاتیژی ن ــی س ــەرەکی پالن ــی س کارێک

نۆیــەم: یاســایەکی تایبــەت بــۆ بەگژاچونــەوەی گەندەڵــی دەردەکرێــت و هــەر کۆمپانیــا و 
الیەنێــک بــە نایاســایی ســوودمەندبوبێت و دەســتی بەســەر موڵــک و ســامانی گشــتی دا گرتبێــت ئــەوا 
دادگایــی دەکرێــت و موڵــک و ســامانەکەی دەگەڕێرنێتــەوە بــۆ ســەر ســامانی گشــتی بەپێــی بڕیــاری 
دادگا.  هەروەهــا ســەرجەم ئــەو کۆمپانیایانــەی بەشــێوەی قۆرخــکاری و نایاســایی مۆڵەتــی بازرگانــی و 

پیشەســازییان وەرگرتــووە لێیــان وەردەگیرێتــەوە.
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دەیــەم:  ئاســانکاری و البردنــی ســەرجەم ڕۆتیناتــی بەدەســهێنانی مۆڵەتــی بازرگانــی و کردنــەوەی 
کۆمپانیــا و کارگــەی پیشەســازی، زۆربــەی کارەکان دەکرێــن بــە ئەلکرتۆنــی و هەمــوو کارەکان لەنــاو 

یــەک دامــەزراوەدا تەواودەکرێــن لەمــاوەی یــەک ڕۆژدا. 

ــتان  ــی کوردس ــاوردەی هەرێم ــەی ه ــەو کااڵیان ــۆ ئ ــەت ب ــی مۆڵ ــانکاری پێدان ــەم: ئاس یانزەی
ــە شــێوەیەک ســەرجەم کارە  ــن، ب ــم دەکرێ ــاردەی دەرەوەی هەرێ ــەی هەن ــەو کااڵیان ــان ئ ــن ی دەکرێ

ــت. ــە وەردەگیرێ ــەک ڕۆژدا مۆڵەتەک ــاوەی ی ــت و لەم ــەکان الدەبرێ ڕۆتینیی

دوانزەیــەم: گۆرانــکاری لــە یاســای ســندوقی نیشــتەجێبوون و هاندانــی کەرتــی تایبەتــی ناوخۆیی 
ــۆ  ــە ب ــتی مانگان ــە قیس ــاو و ب ــەم و گونج ــی ک ــە نرخ ــتەجێبوون ب ــەی نیش ــی کۆمەڵگ ــۆ بونیادنان ب
هاواڵتیانــی کەمدەرامــەت و ناوەنــد، بەجۆرێــک کــە لــە ماوەیەکــی پێوانەیــدا کرێچــی لــە هەرێمــی 
کوردســتان کەمبکرێتــەوە بــۆ کەمــرت لەنیــوەو هیــچ فەرمانبەرێکــی کەرتــی گشــتی و تایبــەت نەمێنێــت 
کــە لــە خانــو و شــوقەی کرێدابێــت. لــە ئێســتادا بــە پێــی ئامارەکانــی کۆمەڵــەی داکۆکــی لــە مافــی 
کرێنشــینان، لــە هەرێمــی کوردســتان زیاتــر لــە ٧٥ هــەزار خێزانــی کرێنشــین هەیــە، کــە ٢١ هەزاریــان 
لــە پارێــزگای هەولێــرن،٣١ هەزاریــان لــە پارێــزگای ســلێانین و نزیکــەی ١٥ هەزاریــان لــە ســنووری 
پارێــزگای دهۆکــن. هەروەهــا  ٤ هەزاریــان لــە پارێــزگای هەڵەبجــەن و ٤ هەزاریشــیان لــە ئیــدارەی 
گەرمیانــن. ئەمــە بێجگــە لــەوەی ڕۆژانــە ئامــارەکان ڕوو لــە بەرزبونــەوە دەکــەن بەهــۆی پێکهێنانــی 

خێزانــی نــوێ و هــەزاران خێزانیــش هــەن کــە تۆمارنەکــراون کــە لــە کرێچیــدان.
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لــە  گەشــتیاری  کەرتــی  بوژاندنــەوەی  و  گەشــتیارییەکان  پــرۆژە  زیادکردنــی  ســیانزەیەم: 
هەرێمــی کوردســتان، لــە مــاوەی ٥ ســاڵی ڕابــردوو دا تەنهــا ١٠ ملیــۆن گەشــتیار هاتونەتــە هەرێمــی 
ــی  ــەراوردی واڵتان ــە ب ــە ب ــەم ژمارەی ــە ئ ــۆن، ک ــا ٢ ملی ــاڵێک تەنه ــەر س ــۆ ه ــە ب ــتانەوە وات کوردس
دراوســێی هەرێــم زۆر کەمــە کــە ســااڵنە زیاتــر لــە ٣٠ ملیــۆن گەشــتیارە، بۆیــە پــالن و بەرنامــەی 
پــالن و بەرنامــەی نــەوەی نــوێ  ئەمەیــە ئەوەیــە کــە لــە مــاوەی چــوار ســاڵدا ژمــارەی ســەردانکردنی 

ــەوە.  ــدە بەرزببێت ــۆ ســێ هێن ــم ب گەشــتیارانی هەرێ

چواردەیــەم: نــه وه ی نــوێ ، مافــی ره وای خۆیه تــی كاری هه بێــت، وه ك چــۆن هاوســه نگییش 
لــه  نێــوان ژنــان و پیــاوان دا بــۆ پــڕۆژە  ئابورییــه كان فەراهــەم دەکرێــت، هــەر بەوشــێوەیەش هــەوڵ 
دەدرێــت ئابوریــی بەهێــز، پشــت ببەســتێت بــە هێنانــە پێشــەوەی ئــەم دوو ره گــه زه ، لــە پــاڵ چیــن و 

توێــژە جیاجیاكانــی كۆمه ڵگاكه مانــدا.

ــاوی(  ــناڵییەوە )ه ــاری ناپرۆفیش ــە ب ــی واڵت و ل ــی گرنگ ــە کایەیەک ــەم: وەرزش دەکرێت پانزەی
بــۆ  تەرخاندەکرێــت  تایبــەت  بودجەیەکــی  )پیشــەیی(،  پرۆفیشــناڵی  بــاری  بــۆ  دەگوازرێتــەوە 
ــدن  ــای وەرزشــیی و پێگەیان ــواری وەرزشــیی و دروســتکردنی ئەکادیمی ــە ب ــی گەنجــان ل هاوکاریکردن
ــاو هەرێمــی کوردســتاندا  ــی ن ــە و تیپەکان ــو یان ــز لەنێ ــی بەهێ ــان. خول ــی یاریزان ــەی تواناکان و دۆزین
دەکرێتــەوەو بــراوەی خولــەکان یــاری و چاالکــی نێودەوڵەتییــان بــۆ ســازدەکرێت. وەرزش لــە کایەیەکی 
پشــتگوێ خــراوەوە دەگۆڕیــن بــۆ کایەیــەک کــە بتوانێــت خــۆی بەخێــو بــکات و پــارە بــکات و ببێتــە 

ــت. ــی دەســتی کــەس نەبێ ــس و چاوەڕوان بزن
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� قۆناغی 15 ساڵ:

یەکــەم: هەرێمــی کوردســتان کەشــوهەوایەکی مامناوەنــدی هەیــە، ئەگــەر بــە باشــی 
بەڕێوەبربێــت، ســەرچاوەکانی ئــاو و زەوی کشــتوکاڵی دەتوانــن پاڵپشــتی کەرتــی کشــتوکاڵ 
بکــەن، هــەر بۆیــە کاردەکرێــت بــۆ ئاوەدانکرنــەوەی گونــدەکان و دابینکردنــی خزمەتگوزاریــی و 
هاندانیــان بــۆ پێشخســن و بەهێزکردنــی ئابوریــی خۆماڵیــی. لــەم پێناوەشــدا، حکومــەت هــاوکار 
ــژەی هاواڵتیانــی شارنشــین ٨١% و هاواڵتیانــی گوندنشــین  ــە ئێســتادا رێ و پشــتیوانیان ده بێــت. ل
تەنهــا ١٩%، بــە ئاوەدانکردنــەوەی تــەواوی گونــدەکان و دابینکردنــی خزمەتگوزارییــە بنەڕەتییــەکان 
ــاددەکات و  ــژەی گوندنشــینان زی ــگا( ڕێ ــاو و نەخۆشــخانە و خوێندن ــا و ئ ــان و کارەب ــە )ڕێگاوب ل

ــت. ــتوکاڵ دەبێ ــی کش ــتی بەرهەمهێنان ــەوەی ئاس ــەر بەرزبون ــەری لەس کاریگ

دووەم: بەهــۆی ئــەو شــەڕ و ناکۆکییانــەی لەمــاوەی ســێ دەیــەی ڕابــردوودا هەرێمــی 
کوردســتانی پێــدا تێپەڕیــوە، کەرتــی کشــتوکاڵ ڕووبــەڕوی زەرەو زیانێکــی زۆر بووەتــەوەو 
ــۆی  ــای خ ــەت توان ــە حکوم ــەر بۆی ــتداوە، ه ــان لەدەس ــای زۆری بەرهەمهێنانی ــدەکان توان گون

دەخاتــە گــەڕ بــۆ گەڕاندنــەوەی توانــای بەرهەمهێنانــی کشــتوکاڵی گونــدەکان.

زانســتیان  ڕاهێنانــی  کوردســتان،  هەرێمــی  گوندەکانــی  جوتیارانــی  ســەرجەم  ســێهەم: 
و  بەرهەمهێنــان  توانــای  زیادکردنــی  و  کشــتوکاڵییەکان  پێشــکەوتنە  لەســەر  دەدرێــت  پــێ 

ئافاتــەکان. ڕووبەڕوبونــەوەی 

چــوارەم: حکومــەت هانــدەری جوتیــاران دەبێــت بــۆ ئــەوەی بــە نرخێکــی گونجــاو و بــەدەر 
لــە بــاج و رســومات بتوانــن نوێرتیــن ئامێرەکانــی کشــتوکاڵ و بەرهەمهێنــان بەدەســت بهێنــن کــە 

ببێتــە هــۆی ئاســانکاری کاری کشــتوکاڵی و بەرزکردنــەوەی توانــای بەرهەمهێنــان.

پێنجــەم: لەڕێگــەی وەزارەتــی خوێندنــی بــااڵوە هانــی زانکــۆ و پەیانــگاکان دەدرێــت 
ــا و  ــەڵ دات ــەن و لەگ ــتان بک ــی کوردس ــتوکاڵی هەرێم ــی کش ــەر کەرت ــوێ لەس ــەوەی ن ــە توێژین ک
زانیــاری نــوێ ئامــادەی بکــەن بــۆ کەرتــی کشــتوکاڵ بــۆ ئــەوەی لــە الیــەن جوتیارانــەوە ســودی لــێ 

ــت. وەربگیرێ

شەشــەم: بەڕێوەبردنــی ســەرچاوەکانی ئــاو، یەکێکــە لــە گرفتەکانــی کەرتــی کشــتوکاڵ، ســەرجەم 
ــە  ــە ناوچ ــت ل ــداوی پێویس ــتکردنی بەن ــکردنیان و دروس ــی دابەش ــەکان و چۆنییەت ــەرچاوە ئاویی س
جیــاوازەکان دەبێتــە یەکێــک لــە بەرنامــە ســەرەکییەکانی حکومــەت بــۆ پشــتگیری لــە کەرتی کشــتوکاڵ.
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حەوتــەم: هانــی زیاتــری کەرتەکانــی کشــتوکاڵ و پیشەســازیی ده درێــت. ســه ره ڕای پێدانــی 
قــەرز، حکومــەت بــاج و رســومات لەســەر هەمــو ئــەو کەســانە الده بــات کــە لــەو دوو ســێکتەرەدا 
کار دەکــەن. هەروەهــا حکومــەت رێــگای خێــرا و هــۆکاری گواســتنەوەی جیــاواز دابیــن دەکات، 
وەک شــەمەندەفەر، بــۆ کەمکردنــەوەی تێچــوی هەنــاردەی بەرهەمەکانــی جوتیــاران و خاوەنــکار 
و کارگەکامنــان بــۆ دەرەوەی هەرێــم و گۆڕینــی ئابوریــی کوردســتان، لــە ئابورییەکــی بەرخــۆرەوە، 

بــۆ ئابورییەکــی بەهێــزی پتــەو.

هەشــتەم: هەرێمــی کوردســتان پێویســتی بە پیشەســازی کشــتوکاڵی گەشەســەندوو هەیە،هەر 
بۆیــە پێویســتە کەرتــی تایبــەت هانبدرێــت بــۆ وەبەرهێنــان لــە کــۆگای ســاردکەرەوە، گواســتنەوە 
ــە بەبازاڕکردنــی  ــدەر دەبێــت ل و شــوێنی لەپاکەتنانــی بەرهەمــە کشــتوکاڵییەکان. حکومــەت هان
ــن و  ــان بدەی ــانی جیه ــتوکاڵییەکامنان نیش ــە کش ــەوەی بەرهەم ــۆ ئ ــتوکاڵییەکان ب ــە کش بەرهەم

بــازاری نوێــی بــۆ بدۆزینــەوە.

ــە  ــدراوەکان ل ــن چێن ــە می ــە کشــتوکاڵییە ب ــەوەی زەویی ــرۆژەی پاکردن ــی پ نۆیــەم: تەواوکردن
ــۆ  ــان ب ــارەکان و هاندانی ــە جوتی ــی هەرێمــی کوردســتاندا و تەســلیمکردنەوەیان ب ســەرجەم خاک

ــەدا. ــەو زەوییان ــارە کشــتوکاڵ کــردن ل دووب

دەیــەم: گۆڕانــــکاری لــــە یاســــای خاوەندارێتــــی زەوییــــە کشــــتوکاڵییەکاندا دەکرێــــت و 
ــە  ــک ک ــەر ڕووبەرێ ــە ه ــت ب ــارەوە دەکرێ ــە ٧٥ هێکت ــتوکاڵی ل ــی زەوی کش ــی خاوەندارێت مافــ
خــاوەن پرۆژەکــە خوازیــارە بۆ ئەوەی ڕێگەخۆشــکەر بێت بــــۆ دروســــتبونی کێڵگــــەی گــــەورە و 

بەرهەمهێنانــــی زەبــــەالح لــە کێڵگــە کشــــتوکاڵییەکاندا.



39

ــەکان،  ــەیی و بازرگانیی ــگا پیش ــی و پەیان ــی ئامادەی ــەوەو پەرەپێدان ــەم: چاالککردن یانزەی
ــۆ کارگــە و پــرۆژە پیشەســازی و بازرگانییــەکان. ــا ب ــە توان ــاو ئامادەکردنــی دەســتی کاری ب لەپێن

ــە  ــەزراوە دارایی ــک و دام ــانی بان ــە راکێش ــی ب ــتەمی بانکی ــی سیس ــەم: چاالککردن دوانزەی
قــەرزدەرە ناوخۆیــی و بیانییــەکان بــۆ پێدانــی قــەرز بــە پــرۆژە بازرگانــی و پیشەســازی و 

کشــتوکاڵییەکان.

ســیانزەیەم: دروســتکردنی ناوچــەی پیشەســازی گــەورە و زەبــەالح لەســەرجەم پارێزگاکانــی 
هەرێمــی کوردســتان و لــەدووری ناوچــەی نیشــتەجێبوونی هاواڵتیــان، بــە شــێوەیەک زۆرینــەی 
کارگــە و پــرۆژە پیشەســازییەکان لــەو ناوچانــەدا کۆدەکرێتــەوەو ســەرجەم خزمەتگوزارییەکانــی 
ڕێگاوبــان و کارەبــا و ئــاو و هێڵــی ئینتەرنێــت و گواســتنەوەو خزمەتگوزارییەکانــی تــری بــۆ دابیــن 

دەکرێــت.

چواردەیــەم: نوێکردنــەوەی ســەرجەم تــۆڕی ڕێــگاو بانەکانــی هەرێمــی کوردســتان و 
ــە  ــەوە، ک ــم پێک ــی هەرێ ــتنەوەی پارێزگاکان ــۆ بەس ــای وەی( ب ــرا )ه ــگای خێ ــتکردنی ڕێ دروس
دەبێتــە کلیلــی ســەرکەوتن و پاڵنــەری گەشەســەندنی ئابــوری و بــە تایبەتــی  کەرتــی کشــتوکاڵ و 
پیشەســازی و بازرگانــی. هەروەهــا دروســتکردنی هێڵــی شــەمەندەفەر و بەســتنەوەی هەرێمــی 
ــاران و ئەســتەنبوڵ و هەروەهــا  ــەرسە و ت ــدا و ب ــە بەغ ــی ئاســنەوە ب کوردســتان لەڕێگــەی هێڵ
پێکــەوە بەســتنی پارێزگاکانــی هەرێمــی کوردســتان کــە ئەمــەش ڕێگاخۆشــکەر دەبێــت بــۆ ئاســان 
گواســتنەوەی بەرهەمــە پیشەســازی و کشــتوکاڵییەکان بــۆ دەرەوەی هەرێــم، بــۆ ئــەم مەبەســتەش 

پێویســتان بــە ١٢٠٠ کیلۆمەتــر هێڵــی ئاســن هەیــە.

پانزەیــەم: چارەســەرکردنی کێشــەی بەرهەمهێنانــی کارەبــا و چاکردنــەوەی ســەرجەم 
تۆڕەکانــی گواســتنەوەی کارەبــا و ئــاو و دانانــی پێــوەری ســتاندارد و گۆڕینــی شــێوازی وەرگرتنــی 
پــارەی ئــاو و کارەبــا لــە هاواڵتیــان، کــە ئەمانــە پێکــەوە زامنــی کارەبــا و ئــاوی بــەردەوام و بــێ 

ــت. ــازی دەبێ ــوری و پیشەس ــگ و ســەرەکی گەشەســەندنی ئاب کێشــە دەکات و پاڵپشــتی گرن

شــانزەیەم: نوێکردنــەوەی سیســتەمی پۆســتەی هەرێمــی کوردســتان و بەژمارەکردنــی 
ســەرجەم بینــا و مــاڵ و گــەڕەک و شوێنەگشــتی و تایبەتــەکان، بــە جۆرێــک لــە سیســتمە 
ــت  ــەش هاندەردەبێ ــە ئەم ــی پێشــکەوتوو، ک ــای سیســتمی پۆســتەی واڵتان ــە هاوت ــەوە ببێت کۆن
بــۆ گەشەســەندنی ئابــوری و بەرەنگاربونــەوەی ڕۆتیــن و مامەڵــەی هاواڵتیــان، کــە زۆرێــک لــە 

مامەڵــەکان دەتوانرێــت لەڕێگــەی پۆســتەوە ئەنجامبدرێــن.
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حەڤدەیــەم: زیادکردنــی توانــای بەرهەمهێنانــی چیمەنتــۆ بــۆ ١٠٠ ئەوەنــدەی بەرهەمهێنانــی 
ــی  ــەاڵم پالن ــت ب ــەم دەهێرنێ ــۆ بەره ــەن چیمەنت ــۆن ت ــااڵنە ٩ ملی ــتادا س ــە ئێس ــە ل ــتا، ک ئێس
ــەوەی  ــاو پڕکردن ــەش لەپێن ــاڵێکدا. ئەم ــە س ــەن ل ــۆن ت ــە ٩٠٠ ملی ــت ب ــە بکرێ ــاڵی ئەوەی ١٥ س

ــراق. ــراق و دەرەوەی عێ ــری عێ ــی ت ــۆ پارێزگاکان ــی ب ــۆ و هەناردەکردن ــتی ناوخ پێداویس

ــتنی  ــتان و ڕێکخس ــەی کوردس ــەپێدانی بۆرس ــن و گەش ــدن و ڕێکخس ــەم: دامەزران هەژدەی
ــەی  ــاکان و مامەڵ ــازرگان و کۆمپانی ــوان ب ــم و نێ ــاوەوەو دەرەوەی هەرێ ــی ن ــەی ئەلکرتۆن مامەڵ

ــدا.  ــاو بازاڕەکان ــان لەن ــی هاواڵتی ئەلکرتۆن

نۆزدەیــەم: بەهــۆی شــوێنی گرنگــی جوگرافییــەوە، هەرێمــی کوردســتان لەبــارە بــۆ ئــەوەی 
ببێتــەوە ناوەندێکــی بازرگانــی گواســتنەوە لەڕێگــەی فڕۆکــە و وشــکانییەوەو بەســتنەوەی ئەوروپــا 

بــە ئاســیاوە، بەمــەش ســوودمەندی یەکــەم ئابــوری هەرێمــی کوردســتان دەبێــت.

ــی  ــە بەرهەمهێنان ــەوەی هەرێمــی کوردســتان ســود ل ــۆ ئ ــەی ورد  ب ــالن و بەرنام بیســت: پ
گازی رسوشــتی وەربگرێــت و ببێتــە یەکێــک لــە ســەرچاوەکانی داهــات لــە کاتێکــدا لــە ئێســتادا 
ــتان  ــی کوردس ــەوەی هەرێم ــۆ ئ ــدان ب ــا هەوڵ ــراوە. هەروەه ــادا نەک ــۆی تی ــی ئەوت وەبەرهێنان
ــا،  ــۆ ئەوروپ ــداو ب ــی کەن ــراق و واڵتان ــتی عێ ــتنەوەی گازی رسوش ــۆ گواس ــتگەیەک ب ــە وێس ببێت
کــە ئەمــەش بێجگــە لــە ســوودە ئابورییەکــەی، پێگەیەکــی گرنــگ دەداتــە هەرێمــی کوردســتان 
ــتادا  ــە ئێس ــە ل ــزن، چونک ــەکان دەیپارێ ــە دەرەکیی ــە هەڕەش ــکا ل ــا و ئەمەری ــی ئەوروپ و واڵتان
واڵتانــی ئەوروپــا پشــتیان بــە گازی رسوشــتی روســیا بەســتووە کــە کێشــەی سیاســی زۆریــان هەیــە 

ــدا. لەگەڵی
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سێهەم: دەسەاڵتی دادوەریی
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یەکێــک لــە ئامانجــە ســەرەکییەکانی  پــرۆژە و پالنــی کوردســتان ٢٠٣٣ ســەربەخۆکردىن دەســەاڵىت 
ــتاندا و  ــی کوردس ــەاڵت لەهەرێم ــن دەس ــە بەرزتری ــە ببێت ــتان، ک ــى کوردس ــە هەرێم ــە ل دادوەریی
ــە  ــەروەری ل ــەش دادپ ــت، بەم ــی نەبێ ــەوە بون ــچ دەســەاڵتێک لەســەروو دەســەاڵتی دادوەری ی هی

ــەوە. ــراوان دەدرێت ــان و مافلێزەوتک ــی قوربانی ــپێت و ماف ــەدا دەچەس کۆمەڵگ
یەکێــک لــە پایــەکاىن دەوڵــەىت یاســا  و حوکمــڕاىن ڕەشــید  بریتــى یــە لــە جیاکردنــەوەى 
دەســەاڵتەکان  و گرەنتــى کــردىن ســەربەخۆیى دەســەاڵىت دادوەرى بەرامبــەر دوو دەســەاڵتەکەى تــر 

ــیاىس . ــەاڵىت س ــردن و دەس ــێ ک ــەاڵىت جێبەج ــەر دەس ــەىت بەرامب ــە تایب ب
پــرۆژە و پالنــی کوردســتان ٢٠٣٣ بــۆ ســەربەخۆیی دەســەاڵتی دادوەری پرۆژەیەکــی وورد و 
پێکــەوە بەســرتاوەو بەپێــی کات و پێویســتی خاڵــەکان ئامانجــی پرۆژەکــە بەپێــی کات بــەم شــێوەیەی 

ــەڕوو: ــر پرۆژەکــە خراوەت ــە ووردت ــە و دواتریــش ب خوارەوەی

� لەماوەی یەک ساڵدا:

یەکــەم: هەموارکردنــەوەی ســەرجەم ئــەو یاســایانەی ڕێگــرن بــۆ ســەربەخۆیی دەســەاڵتی 
دادوەری لــە هەرێمــی کوردســتان.

ــی  ــە هەرێم ــتەقینە ل ــایەکی ڕاس ــەاڵتی دادوەری وەک یاس ــای دەس ــی یاس دووەم: پراکتیزەکردن
ــتان. کوردس

ســێهەم: ســەربەخۆکردنی دەســەاڵتی دادوەری بــۆ دانــان و ســەرفکردنی بودجــەی تایبــەت 
ــۆی. بەخ
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� لەماوەی چوار ساڵدا:
ــی  ــۆ جێبەجێکردن ــەاڵتی دادوەری ب ــە دەس ــەت ب ــی تایب ــی نیزام ــتکردنی هێزێک ــەم: دروس یەک

ــی. ــتنی دامودەزگاکان ــی و پاراس فەرمانەکان

دووەم: دەرکردنی یاسایەکی تایبەت بە ماف و ئیمتیازاتی دادوەران.

سێهەم: ڕێکخستنەوەی پەیانگای دادوەری و شێوازی پێگەیاندن و وەرگرتنی دادوەران.

چــوارەم: ئەکتیڤکردنــەوەی ئەنجومەنــی دادوەری و گۆڕینــی ســەرجەم ئــەو ئەندامانــەی لەســەر 
بنەمــای حیزبــی دانــراون و گۆڕینیــان بــە کەســانی پیشــەیی و لێهاتــوو و ئــازا.

ــوو  ــەروو هەم ــە لەس ــەاڵتی دادوەری ک ــەربەخۆیی دەس ــی س ــپاندنی تەواوەت ــەم: چەس پێنج
ــەاڵتی دادوەری. ــە دەس ــان ب ــەی هاواڵتی ــەوەی متان ــەاڵتێکەوەیەو گەڕاندن دەس

ــزگاكان،  ــتی پارێ ــه  ئاس ــتی ل ــی داواكاری گش ــردن و كاركردن ــێوه ی دیاریك ــی ش شه شــه م: گۆڕین
ده نگــدان  بــه   پارێــزگاكان  ئه نجومه نــی  هه ڵبژاردنــی  له گــه ڵ  گشــتی  داواكاری  به جۆرێــك 
به هه ڵبژاردنــی  و  له كاردورده خرێنــه وه   ئابڕوبه رانــه دا  تۆمه تــی  له كاتــی  ته نیــا  و  دیاریده كرێــن 

تایبــه ت كه ســێكی تــر دیــاری ده كرێــت.

� لەماوەی 15 ساڵدا:

یەکەم:پاككردنــه وه ی ده ســه اڵتی دادوه ری له ســه رجه م ئــه و دادوه رانــه ی پێشــرت پلــه ی حزبیــان 
له ســه رجه م  حیزبــی  كاری  قه ده غه كردنــی  وه   سیاســیبوون  حیزبێكــی  ئه ندامــی  و  هه بــووە  

دادوه ره كان بــه ر لــه  ده ســتبه كاربونیان و دیاریكردنیــان.
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دووەم: بــە ئەلکرتۆنــی کردنــی تــەواوی سیســتەمی دادوەری و مامەڵــەی هاواڵتیــان و نەهێشــتنی 
ڕۆتین.

ســێهەم: گەڕاندنــەوەی متانــەی ١٠٠%ى هاواڵتیــان بــە دەســەاڵتی دادوەری و ســەیرکردنی وەک 
گەورەتریــن و بەهێزتریــن دەســەاڵت لــە هەرێمــی کوردســتاندا.

● وردەکاریی پرۆژەی کوردستان 2٠33 بۆ سەربەخۆیی دەسەاڵتی دادوەریی

سەربەخۆیى دەسەاڵىت دادوەرى دوو ڕوو یان دوو ال دەگرێتەوە:
- بەشى یەکەم: سەربەخۆیى دەسەاڵتى دادوەرى وەک دامەزراوە 

- بەشى دووەم: سەربەخۆیى دەسەاڵتى دادوەرى وەک تاک واتە وەک دادوەران .

- بەشى یەکەم : 
سەربەخۆیى دەسەاڵىت  دادوەرى وەک  دامەزراوە چوار بوارى سەرەکى دەگرێتەوە 

* یەکەم: سەربەخۆیى کارگێڕى و بڕیار
* دووەم: سەربەخۆیى دارایى

* سێیەم: یەکساىن لەڕووى پڕۆتۆکۆڵیەوە
* چوارەم: پاراستنى ئاسایىش دام و دەزگا دادوەرییەکان

* یەکەم: سەربەخۆیى کارگێڕى و بڕیار

ــاوە بــە ســەربەخۆیى دەســەاڵىت  یاســاى  دەســەاڵىت  دادوەرى  ژمــارە )٢٣( ســاڵى )٢٠٠٧( داىن ن
دادوەرى وەک دەســەاڵتێکى ســەربەخۆ لــە دەســەاڵىت جێبەجێکــردن،  بــەاڵم لــە واقیعــدا ئــەم 
ســەربەخۆیى یــە  پراکتیــزە نەبــووە بــۆ ســەربەخۆیى بۆیــە پێویســتە ئــەم هەنگاوانــە بگیرێتــە بــەر 

ــتان: ــی کوردس ــە هەرێم ــەاڵتی دادوەری ل ــی دەس ــۆ پراکتیزەکردن ب

یەکــەم: یاســاى  دەســەاڵىت  دادوەرى  دەکرێتــە یاســاى دەســەاڵىت دادوەرى ڕاســتەقینە و پراکتیــزە 
دەکرێت.

دووەم: ئەنجومــەىن دادوەرى کــە هەڵدەســتێ بــە بەڕێوەبــردىن دەســەاڵىت  دادوەرى  وە لــە 
ئێســتادا لــە )٩( ئەنــدام پێــک دێــت، دووبــارە  پێکدەهێرنێنــەوەو بەشــێوەیەک کــە لــە پشــک 
پشــکینەى حــزىب ڕزگار دەکرێــت و لــە کەســاىن ســەربەخۆ و پڕۆفیشــناڵ و بەجورئــەت پێکدەهێرنێــت.
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ســێهەم:  بــۆ جێبەجێکــردىن )خاڵــى دووەم( پێویســتە ئەنجومــەىن دادوەرى بــە تایبــەىت ســەرۆکایەىت 
ــەوە  کارێکــى  ــە دادگاى پێداچوون ــەوە، چونک ــە دادگاى پێداچون ــەوە  ل ــەىن دادوەرى جیابکرێت ئەنجوم
دادوەرى پیشــەیى  یــە و  ئــەو دادوەرانــەى دەبنــە ئەنــدام دەبــێ مەرجــى تەمــەن و خزمــەىت دیــارى 
کراویــان هەبێــت کــە  کەســاىن بەتەمــەن دەگەنە ئەو پۆســتە،  بــەاڵم ئەنجومــەىن دادوەرى ئەنجومەنێکى 
ــە  ــە  ئەســتۆدایە ، دەشــێ ل ــارى بەڕێوەبــردن و کارگێــڕى دەســەاڵىت دادوەرى ل ــە کاروب ــە  وات کارگێڕیی
ــەڕووى دەســتێوەردانەکاىن  ــەوە و وەســتان  ب ــاى ڕووبەڕووبون ــە توان ــت ک ــک بهێرنێ ــج پێ خەڵکــى گەن
دەســەاڵىت  جێبەجێکــردن و دەســەاڵىت سیاســیان هەبێــت.  واتــە یاســاکە هەمــوار بکرێتــەوە کــە 
ڕێگرنەبــێ ئەندامــاىن ئەنجومــەىن دادوەرى لــە  دادوەراىن پلــە چواریــش پێکبهێرنێــت لەوانــەى توانــا و 
ئازایەتیــان تێدایــە، بەهەمــان شــێوەش جیاکردنــەوەى ســەرۆکایەىت دادگاى تێهەڵچونەوە  وەک پۆســتێکى 
کارگێــڕى لەگــەڵ پۆســتى ســەرۆکایەىت دادگاى  تێهەڵچونــەوە  وەک دادگایەکــى تانــە لێــداىن پیشــەیى .

چــوارەم: میکانیزمــى داناىن پۆســتەکاىن ســەرۆک و ئەندامــاىن ئەنجومەىن  دادوەرایی بەشــێوەیەک  
ــردن،  ــە سیاســییەکان  و دەســەاڵىت جێبەجێک ــوەرداىن پارت ــە دەســت تێ ــت  ل ــە ڕێگردەبێ ــت ک دەبێ
ئەویــش بــە هەڵبــژاردن بێــت یــان بــە شــێوازێکى تــر، هەروەهــا نابێــت ســەرۆکایەىت ئەنجومــەن و 
ــەوە،  ســەرۆکى  ــە پۆســتەکەیان مبێنن ــر ل ــە چــوار ســاڵ  زیات ــەوە ل ســەرۆکایەىت دادگاکاىن تێهەڵچون

ئەنجومــەىن دادوەریــش بەشــێوەى ســااڵنە دەبێــت لــە نێــوان ئەندامــاىن ئەنجومــەىن دادوەری.

پێنجــەم: پێــش دەســتبەکاربووىن ئەندامــاىن ئەنجومــەىن دادوەرى پێویســتە بەشــدارى خولێکى  
ــەدەرەوە، دەبێــت لەســەر دەســتى پەیانگــە  ــان ل ــە ناوخــۆى واڵت بێــت ی پڕۆفیشــناڵ بکــەن  ل
ــەربەخۆیى و  ــرى لەس ــۆن بەرگ ــە چ ــن ک ــان فێربکرێ ــارساوەکاىن جیه ــە ن ــە دادوەریی و خوێندنگ
ــەڕوى دەســتێوەردان و  ــت و چــۆن ڕووب ــووىن دەســەاڵىت دادوەرى و دادوەران بکرێ پڕۆفیشــناڵ ب

فشــارەکان ببنــەوە.

شەشــەم: ئەکتیڤــرت کــردىن چاودێــرى ئەنجومــەىن دادوەرى لەســەر دادوەران ئەوانــەى ناتوانــن 
بــێ الیــەن  و ســەربەخۆى خۆیــان بپارێــزن  یــان ناتوانــن ڕووبــەڕووى فشــارەکان  ببنــەوە وە یــان 
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لێهاتــوو نیــن ئاگاداریــان بکاتــەوە، ئەگــەر پێویســتى کــرد الیــان بــدات وە پشــتگیرى  دادوەرە ئــازا 
ــوەردان  ــەڕوى فشــار و دەســت تێ ــک ڕووب ــە دادوەرێ ــک ک ــە حاڵەتێ ــکات وە ل ــووەکان ب و لێهات

بــۆوە  ئەنجومــەىن دادوەرى بڕیــارى پێویســت دەربــکات  بــۆ پاڵپشــتى ئــەو دادوەرە .

حەوتــەم:  لکانــدىن پەیانــگاى دادوەرى  بــە دەســەاڵىت دادوەرى نــەک وەزارەىت داد، دووبــارە 
ڕێکخســتنەوەى پەیانگاکــە و شــێوازى وەرگرتنــى خوێنــدکاران کــە گرەنتــى وەرگرتنــى کــەىس شــیاو 

بــکات .

ــەوەى  ــەاڵىت دادوەرى و هەموارکردن ــە دەس ــتى  ب ــدىن دەزگاى داواکارى گش هەشــتەم:  لکان
ــە. ــەو دەزگای ــداىن ڕۆڵ ب یاســاى داواکارى گشــتى و پێ

نۆیــەم:  دانــاىن  وتەبێــژى فەرمــى بــۆ ئەنجومــەىن دادوەران و هەروەهــا  بــۆ هەمــوو 
ســەرۆکایەىت دادگاى تێهەڵچونــەوەکان بــۆ ئــەوەى بتوانــن  ڕاســتییەکان بــۆ خەڵــک ڕوون بکەنــەوە 
، ئەگــەر دەســت تێــوەردان  یــان فشــار هەبــوو بیگەیەننــە ڕاى گشــتى ، هەروەهــا لــەو دۆســیانەى  
ــە مەبەســتى دروســت  ــش ب ــەوە ئەوی ــۆ خەڵکــى ڕوون بکەن ــە قســە و قســەڵۆکیان لەســەرە ب ک
ــرت  ــوو ئی ــت ب ــە دروس ــەو متانەی ــەر ئ ــە ئەگ ــاوەردا ک ــوان  دادگا و جەم ــە نێ ــە ل ــردىن متان ک
جەمــاوەر خــۆى دەبێتــە پاڵپشــتى دادگا و دەســەاڵىت دادوەرى و ڕێگــر دەبێــت لــە دەســتێوەردان 
لــە کارەکانیــان و دادوەرانیــش کــە متانــەى گەلیــان بەدەســت هێنــا پشــت ئەســتورتر  و ئازاتــر 

ــن . دەب

دەیــەم: پشــت بەســن بــە هــۆکارە  تەکنەلۆجییــە نوێــکان  و بــە ئەلیکرتۆنکــردىن دامــودەزگا 
دادوەرییــەکان لــە ســەرەوە تــا خــوارەوە.

یانزەیــەم: پەیڕەوکــردىن سیســتەمى هەڕەمەکــى ) عشــواىئ( لــە دابەشــکردىن  دۆکیۆمێنتــەکان 
بەســەر دادگاکانــدا بــە جۆرێــک ســەرۆکى دادگا یــان دادوەرى یەکــەم دەســەاڵىت نەبێــت لــەوەى 

کام دۆســیەیە دەچێتــە الى کام دادوەرە.

دوانزەیــەم: گرەنتــى یاســایى هەبــێ کــە هیــچ دادوەرێــک لەســەر بڕیارێــک  لــە دۆســیەیەکدا 
نەگوازرێتــەوە یــان ســزا نەدرێــت وە هەروەهــا دۆســیەکەى بەردەمــى نەگوازێتــەوە بــۆ الى 

دادوەرێکــى تــر جگــە لــەو حاڵــە نەبــێ کــە لەیاســادا بــاس کــراوە.

ــارى  ــە بڕی ــەاڵىت دادوەرى ل ــاىن دەس ــتێوەرداىن بەرپرس ــاندىن دەس ــاوان ناس ســیانزەیەم: بەت
ــدا . دادوەران
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دووەم : سەربەخۆیى دارایى

دووەم پایــەى ســەربەخۆیى دەســەاڵىت دادوەریــى یــە، بــە واتــاى ئــەوەى کــە پێویســتە 
ئەنجومــەىن دادوەرى خــۆى بودجــەى ســااڵنەى خــۆى دابنێــت، واتــە خــۆى مووچــە و دەرماڵــەى 
دادوەران و خەرجــى  و پێداویســتى  دادگاکان و دادوەران و دامــودەزگا دادوەرییــەکان دادەڕێژێــت 
و پێویســتی بــە رەزامەنــدی هیــچ دەســەاڵتێکی تــر نییــە، لــەکاىت ســەرف کردنیشــدا خــۆى  ســەرىف 

دەکات  بــێ گەڕانــەوە بــۆ وەزارەىت دارایــى .
هەرچەنــدە یاســاى دەســەاڵىت دادوەرى  ســاڵى )٢٠١٧( ســەربەخۆیى دارایــی دەســەاڵىت 
ــەوە  ــگاى حکومەت ــە ڕێ ــەاڵىت دادوەرى ل ــەى دەس ــتا بوودج ــا ئێس ــەاڵم ت ــەملاندووە ب دادوەرى س
ــەن ئەنجومــەىن دادوەرى و هەروەهــا   ــە پەرلەمــان دەکرێــت  نــەک ســەربەخۆ لەالی پێشــکەش ب
ــەوە داواى  ــى ی ــگاى وەزارەىت دارای ــە ڕێ ــەاڵىت دادوەرى ل ــێ دەس ــدا دەب ــەرج کردنیش ــە کاىت خ ل
خەرجــى یــەکاىن بــکات ، بۆیــە پێویســتە یاســاکە هەمــوار بکرێــت و بەشــێوەیەکى روون و  ئاشــکرا  
ئــەم ســەربەخۆی دارایــى یــە  بــۆ دەســەاڵىت دادوەرى  مســۆگەر بــکات و خــۆى خــاوەىن بڕیــارى 
ــە  ــەرفکردندا ب ــوارى س ــە ب ــە چ ل ــردىن بوودج ــارى ک ــوارى دی ــە ب ــت چ ل ــۆى بێ ــەربەخۆى خ س

ــەکان.   ــرەى پێداویســتى ی گوێ

سێیەم: یەکسانى لەڕووى پڕۆتۆکۆڵیەوە

ــە ئاســتى ســەرۆکى دەســەاڵىت جــێ بەجــێ  کــردن  پێویســتە ســەرۆکى دەســەاڵىت دادوەرى ل
یاســاداناندا  بێــت لــە ڕووى پێگــە و بەهــا بــۆ دانــان  و شایســتەى داراییــەوە بــەاڵم ئێســتا ســەرۆکى 
ئەنجومــەىن دادوەرى لــە ڕووى شایســتەى داراییــەوە لــە پلــەى وەزیردایــە بــەاڵم  لــە ڕووى 
پڕۆتۆکۆڵیــەوە  لــە ئاســتى  بەڕێوەبەرێکــى گشــتى ســەر بــە وەزارەىت ناوخــۆ مامەڵــەى  لەگەڵــدا 

دەکرێــت.

چوارەم: پاراستنى ئاسایشى دامودەزگا دادوەرییەکان

بــۆ ئــەوەى ئاســایىش دامــودەزگا  دادوەرییــەکان و دادگاکان پارێزراوبــن و بتوانــن  لــە 
کەشــێکى ئارامــدا بڕیــار دەربکــەن دوور لــە تــرىس تۆڵــە ســەندنەوە  پێویســتە ئاســایىش دادگاکان  
و دامــودەزگا دادوەرییــەکان لەالیــەن هێزێکــى ئاســایىش  پڕۆفیشــناڵى بــە توانــا  بپارێزرێــت کــە 
ــە وەزارەىت  ــەر ب ــەک س ــرن، ن ــەو وەربگ ــان ل ــن و فەرم ــەىن دادوەرى ب ــودى ئەنجوم ــە خ ــەر ب س
ناوخــۆ بــن، وە پێویســتە خــودى ئەنجومــەن   )شایســتەى دارایــى و چــەک و پۆشــاک و پێداویســتى  

ــە بودجــەى ئەنجومــەىن دادوەرى . ــت  ل ــۆ فەراهــەم بکرێ ــان ب تایبەت(ی
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چەند خاڵێکى تری گرنگ لە پالنی کوردستان 2٠33 بۆ  سەربەخۆى دەسەاڵتى دادوەرى:

یەکــەم: دوبــارە پێکهێنانــەوەى دەســتەى سەرپەرشــتیارى دادوەرى  و چــاالک کردنــەوەى، جگــە 
لــە کارى سەرپەرشــتیارى دادوەرى لــەڕووى  پیشــەییەوە لــە سەرپەرشــتیارى دا پێویســتە گرنگــى بــە 
ــنایى  ــەر ڕۆش ــەىن دادوەرى لەس ــتە ئەنجوم ــدات، وە پێویس ــش ب ــرى دادوەری ــگ و بوێ ڕۆڵ و ناوبان
ئــەو ڕاپۆرتانــەى سەرپەرشــتیارى دادوەرى بــۆى بــەرز دەکاتــەوە ، هەڵوێســت بەرامبــەر دادوەرەکان 
وەربگرێــت، ئەوانــەى  بوێــرن و بــە توانــان و زانیارییــان باشــە پشــتیان بگــرێ و بیانباتــە پێشــەوە  وە 
ــە  ــارە بیانخات ــان دووب ــەوە ی ــان بکات ــە ئاگاداری ــان کەم ــان توانای ــن ی ــان گەندەڵ ــەىش الوازن  ی ئەوان
ــەن  ــى کارى دادوەرى نای ــەوت بەکەڵک ــۆى دەرک ــەر ب ــدات و ئەگ ــزایان ب ــود س ــان یاخ ــوىل ڕاهێن خ

دووریــان بخاتــەوە بــۆ ســلکى مــەدەىن.

ــوو دادوەران  ــان دوو ســاڵ جارێکــی هەم ــەوەى ســااڵنە ی ــان کۆبون ــرە ی دووەم: پێویســتە کۆنگ
هەبێــت و گفتوگــۆى خاڵــە الوازەکاىن دەســەاڵىت دادوەرى  و ئــەو کۆســپانەى کــە هەیــە بــاس بکرێــت 

لەگــەڵ پێشــنیاز و ڕاســپاردەکان بــۆ چاککردنیــان .
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ــەوەى                                                              ــەى تێهەڵچون ــج دادگاک ــەر پێن ــەوە( لەه ــەىن )تێهەڵچون ــردىن ئەنجوم ــاالک ک ســێهەم: چ
)هەولێــر  و ســلێاىن و دهــۆک و گەرمیــان و هەڵەبجــە( کــە لــە یاســای دەســەاڵتی دادوەری دا هەیــە 
ــپاردە و  ــە ڕاس ــەوە کار ب ــەرۆکایەىت دادگاى تَێهەڵچون ــتە س ــە ، پێویس ــووىن ىن ی ــتیدا ب ــە ڕاس ــەاڵم ل ب

ــارەکاىن ئەنجومــەىن تێهەڵچونــەوە بــکات.  بڕی

چــوارەم: دادوەراىن لێکۆڵینــەوەى ئاســایش ســااڵنە بگۆڕدرێــن بــۆ ئــەوەى نەکەونــە ژێــر ڕکێفــى 
دەزگاى ئاســایش  تــا ئــەو کاتــەى دەزگاى ئاســایش پووچــەڵ دەکرێتــەوە چونکــە لــە بنەڕەتــدا 

ــێ . ــدا ناگونج ــتورى عێڕاق ــەڵ دەس ــە و لەگ ــتورى ی ــا دەس ــی ن دەزگایەک

پێنجــەم: دەرکــردىن یاســای ڕێکخســتنى شایســتەى دارایــى )مووچــە( دادوەران بــۆ ئــەوەى 
ــى )مووچــە( و  ــارى خــۆى دەســتکارى شایســتەى دارای ــت بەبڕی ــردن نەتوانێ دەســەاڵىت جێبەجــێ ک

دەرماڵــەى دادوەران بــکات .

شەشــەم: چارەســەرکردىن دۆخــى ئێســتاى ســەرۆکى ئەنجومــەىن دادوەرى ، چونکــە شــەرعیەىت 
یاســایى نیــە ســەرۆکى پێشــوو پێــش خانەنشــین بــووىن فەرمانێکــى بــۆ دەرکــردووە کــە بــە وەکالــەت  

سەرۆکایەىت  ئەنجومەىن دادوەرى بکات ، کە ئەوەش کارێکى نایاسایى یە.  
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● سەربەخۆیى دادوەران وەک تاک 

ــەاڵتێکى  ــەوەى دەس ــۆ ئ ــە لــە دادوەران ب ــى دەســەاڵىت دادوەرى بریتی ــەرى بنچینەی کاراکت
دادوەرى ســەربەخۆ و بــە توانــا بــە جورئــەت هەبێت پێویســتە دادوەران بەشــێوەیەکى وا پەروەردە 
بکرێــن کــە لــە ئاســتی پیشــەکەدابن وا تەماشــاى پیشــەکەیان بکــەن کــە پەیامــە نــەک فەرمانبەر  و 

بــۆ شایســتەى دارایــى  دەوام دەکــەن لــەم پێنــاوەش ئــەم چەنــد خاڵــە گرنگــە:

یەکــەم: شایســتەى دارایــى دادوەر:  پێویســتە دادوەر مووچەیەکــى شایســتەى واى پــێ 
بدرێــت کــە پێداویســتیەکاىن خــۆى و خێزانەکــەى  بــە بــاىش دابیــن بــکات  و ئــەو شایســتە داراییــە  
لەیاســادا دیــارى بکــرێ  و دەســەاڵىت جێبەجێکــردن نەتوانــێ کــەم  و زیــادى بــکات لەگــەڵ دابیــن 

کــردىن شــوێنى نیشــتەجێ بــوون و هــۆکارى گواســتنەوە .

دووەم: شــوێنى نیشــتەجێ بــوون:  پێویســتە شــوێنی نیشــتەجێبونی گونجــاو بــۆ ئــەو دادوەرانە 
دابیــن بکرێــت کــە شــوێنی نیشــتەجێبونیان نییە.

ــان  ــل ی ــتنەوەی وەک ئوتومبێ ــی گواس ــتە هۆیەكان ــتنەوە : پێویس ــی گواس ــێهەم: هۆیەكان س
بلیتــی فڕۆکــە لــە کاتــی گەشــتی فەرمــی دا یــان هــەر هۆکارێکــی تــری گواســتنەوە بــۆ دادوەران 

ــە کاتــی پێویســتدا. دابیــن بکرێــت ل

چــوارەم: پێگەیانــدىن دادوەر: پێویســتە پەیانــگاى دادوەرى پەنــا بــۆ دادوەران  و شــارەزایاىن 
جیهــاىن بەرێــت بــۆ وانــە وتنــەوە بــۆ مــاوەى چەنــد ســاڵێک تاوەکــو چەنــد خولێــک لــە دادوەران 
ــە  ــت ب ــان هەبێ ــی ڕاهێنانی ــای پێدان ــە توان ــن ک ــاش پێبگەیەن ــن دادوەری ب ــن و دەتوان دەردەچ

دادوەرانــی تــر  .

پێنجــەم: گرنگــى وانــەکاىن پەیانــگا: لــە پەیانــگا گرنگــى بدرێــت بــە وانــەکاىن ئیتیکــى کارى 
ــێ  ــەربەخۆ و ب ــێوەیەکى س ــە ش ــایەىت دادوەر ب ــدىن کەس ــرۆڤ و پێگەیان ــەکاىن م دادوەرى و ماف

الیــەن .

شەشــەم: جــۆرى دادوەرەکان: دیــارە لــە کوردســتان دادوەرى بــاش هــەن بــەاڵم دادوەرى 
خراپیــش هــەن کــە بــۆ مەرامــى حزبیــی  و لــە چوارچێــوەى  ملمالنێــى حزبیــى  خزێرناونەتــە نــاو 
ــەکاىن  ــەى مەرج ــت  و ئەوان ــە بکرێ ــەو دادوەران ــاىش ئ ــى ب ــتە چێک ــەاڵىت دادوەرى ، پێویس دەس

ــەوە . ــە دوربخرێن ــان تێدانی دادوەری
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حەوتــەم: ئــەو دادوەرانــەى کــە دەمێننــەوە:  ئەوانــەى کــە دەمێننــەوە بەشــداریان پــێ 
ــەکان  بلۆکــى ڕۆژهــەاڵت کــە  ــەوە ، هــەروەک چــۆن دەوڵەت ــات نان ــارە بنی ــە خــوىل دووب بکرێــت ل
سیســتەمەکانیان ڕووخــان و سیســتەمى دیموکراتیــان وەرگــرت و دادوەرانیــان بەشــدارى پــێ کــرد و 
لــە خــوىل دووبــارە بونیادنانــەوە  و ڕاهێنانــەوە بــە هــاوکارى پەیانــگا نێودەوڵــەىت یــە بەناوبانگــەکان.

ــوون  ــە فێرب ــى دان ب ــااڵنە: گرنگ ــەوەى خــوىل س ــە کردن ــوون ب ــە فێرب ــى دان ب هەشــتەم: گرنگ
بــەردەوام، واتــە دەبــێ خــوىل ســااڵنە  هەبێــت  بــۆ ئــەو دادوەرانــەى کــە ئاســتیان الوازە یــان تێبینــى 

لەســەر توانایــان هەیــە .

ــۆ  ــەت و پێویســت ب ــارەى پاســەواىن تایب ــەت: دابینکــردىن ژم نۆیــەم: دابینکــردىن پاســەواىن تایب
دادوەر کــە بتوانــێ لــە شــوێنى کارى و شــوێنى حەوانــەوەى لــە کەشــێکى ئــارام و ئاسایشــدا بڕیــار 

ــت . ــرىس تۆڵەســەندنەوەى هەبێ ــەوەى ت ــێ ئ ــکات ب دەرب

یانزەیــەم: نووســینەوەى پرنســیپەکاىن بنەمــاکاىن ئیتیکــى کارى دادوەرى و واژۆکــردىن لەالیــەن 
دادوەرانــەوە 

دوانزەیــەم: دابینکــردىن شایســتەى دارایــى  شایســتە بــۆ کارمەنــدان و فەرمانبــەران کــە 
دادوەرانــن. کارى  یاریــدەدەرى 

ســیانزەیەم: یاســای دەســەاڵتی دادوەری گرەنتــى ئــەوە بــدات کــە دادوەر تاوەکــو خانەنشــین 
دەبــێ ال نەبــرێ جگــە لــەو حاڵەتانــەى کــە لــە یاســادا دیــارى کــراون .
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دابینکردنى چەند پێداویستیەکى گرنگ بۆ دەستەبەرکردنى سەربەخۆیى دەسەاڵتى دادوەریی:

ــەزراوە و  ــو  دام ــەاڵىت دادوەرى وەک ــەربەخۆیى دەس ــتیەکاىن س ــردىن پێداویس ــەرەڕاى  دابینک س
وەکــو تــاک، بــەاڵم هەندێــک پێداویســتى تــر هــەن کــە ناکرێــت بەبــێ بوونیــان بــاس لە ســەربەخۆیى 

دەســەاڵىت دادوەرى و ســەروەرى یاســا بکرێــت ئەوانیــش بریتیــن لــە: 

بــە جیاکردنــەوەى  تیایــدا دان  بــووىن دەســتورێکى هاوچەرخــى دیموکــراىت کــە  یەکــەم: 
. بــکات  دادوەرى  دەســەاڵىت  ســەربەخۆیى  گرەنتــى  و  بنــێ  دەســەاڵتەکان 

دووەم: پێکهێناىن دادگاى دەستورى لە دادوەرانی سەربەخۆ و پڕۆفیشناڵ .

سێهەم: چەککردىن حیزب و دروست کردىن یەک هێزى ئەمنى پڕۆفیشناڵى بێ الیەن.

چــوارەم: دروســت کــردىن هێزێکــى پۆلیــى دادوەرى بــە ژمارەیەکــى پێویســت بــۆ جێبەجێکــردىن 
بڕیــار و فەرمانــەکاىن دادوەران  وە ئــەو هێــزەش دەبــێ لــە هەمــوو ڕووەکانــەوە  وە ســەر بــە 

ــت . دەســەاڵىت دادوەرى خــۆى بێ
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چوارەم: سێکتەری پەروەردە
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ــتنی،  ــە و پێشخس ــەندنی کۆمەڵگ ــۆ گەشەس ــەکان ب ــێکتەرە گرنگ ــە س ــە ل ــەروەردە یەکێک پ
ــەروەردە و  ــێکتەری پ ــە س ــەت دراوە ب ــی تایب ــتان ٢٠٣٣ دا گرنگییەک ــی کوردس ــرۆژە و پالن ــە پ ل
ــە  ــەم بەرنامەی ــراوە. ئ ــۆ دان ــی ب ــان پســپۆری پەروەردەی ــژی دەی ــە ڕاوێ ــڕی ب بەرنامەیەکــی چڕوپ
چەنــد ئامانجێکــی هەیــە کــە پالنــی بــۆ دانــراوە لــە مــاوەی یــەک ســاڵی و چــوار ســاڵی و ١٥ ســاڵی 

ــت. ــە دیبهێرنێ دا ســەرجەمیان ب

لەماوەی یەک ساڵدا:
چاکســازی  لەبــەردەم  ڕێگــرن  یاســایانەی  ئــەو  ســەرجەم  هەموارکردنــەوەی  یەکــەم: 
پەروەردەیــی و دەرکردنــی ئــەو یاســایانەی ڕێگەخۆشــکەرن بــۆ چاکســازییەکان لــە سیســتەمی 

پــەروەردەدا.

دووەم: دوورخســتنەوەی هەمــوو ئەو بەڕێوەبەر وسەرپەرشــتیار و بەرپرســە پەروەردەیانەی 
بــە شــێوەی ناشایســتەو لەســەر بنەمــای حزبــی پۆســتەکانیان وەرگرتــووەو پڕکردنــەوەی 

ــە کەســانی شایســتە. شــوێنەکانیان ب

و  خوێنــدن  ناوەندەکانــی  لەســەرجەم  حیــزب  دەســتی  دوورخســتنەوەی  ســێهەم: 
یاســا. بەپێــی  مامۆســتایان  ســەندیکاکانی 

ــە ســەر مامۆســتا  ــرش دەکەن ــەو کەســانەی هێ ــدی ئ ــەوە و ســزادانی تون چــوارەم: لێپێچین
ــن. ــی بەکاردەهێن ــەر قوتاب ــژی بەرامب ــەو مامۆســتایانەی توندوتی ــان ئ ی
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 لەماوەی چوار ساڵدا:
یەکــەم: کردنــەوەی ســەنتەری ڕاهێنانی مامۆســتایان و ســااڵنە پێویســتە ســەرجەم مامۆســتایان 

بەشــداری دووخولــی ڕاهێنــان و پێگەیانــدن بکەن.

دووەم: هێنانــی ڕاهێنــەری بیانــی و لێهاتــوو بــۆ ڕاهێنانــی مامۆســتایان لەســەر نوێرتیــن 
سیســتمی پەروەردەیــی.

ســێهەم: دەرکردنــی یاســای تایبــەت بــۆ پارێــزگاری لــە مافــی مامۆســتایان و شایســتە دارایــی و 
ڕێکخســتنی بارودۆخــی ژیانیــان.

چوارەم: زیادکردنی بودجەی سیستەمی پەروەردەیی بە بەراووردی سێکتەرەکانی تر.

لەماوەی پانزە ساڵدا:
ــۆ  ــەکان ب ــە نوێی ــای قوتابخان ــی ســەرجەم بین یەکــەم: نەهێشــتنی دوو دەوامــی و تەواوکردن

ــن. ــە پۆلێکداب ــدکار ل ــا ٢٠ خوێن ــەوەی دوو دەوامــی نەمینێــت و تەنه ئ

دووەم: گۆڕیــن و نوێکردنــەوەی ســەرجەم مەنهەجــی خوێندنــی قۆناغــە جیــاوازەکان و 
نزیککردنــەوەی لەگــەڵ نوێرتیــن ســتانداردە پــەروەردە جیهانییــەکان.

ــی  ــەرجەم گوندەکان ــەرەتایی لەس ــەی س ــاوایان و  قوتابخان ــەی س ــەوەی باخچ ســێهەم: کردن
ــان. ــتای پێویســت بۆی ــی مامۆس ــتان و دابینکردن ــی کوردس هەرێم

ــە هەرێمــی  ــی ل ــدن و کوالیتــی سیســتمی پەروەردەی ــەوەی ئاســتی خوێن چــوارەم: بەرزکردن
ــە پێشــکەوتووەکان. کوردســتان هاوشــێوەی واڵت
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ووردەکاری پالن و بەرنامەی کوردستان 2٠33 بۆ سێکتەری پەروەردە:

یەکەم: پەروەردە لەپێناو گەشەی سامانی مرۆییدا:

لــە  بریتییــە  بــدات  ئەنجامــی  پێویســتە حکومــەت  کــە  ســەرمایەگوزاریی  گرنگرتیــن 
ــی و  ــەڕووی پەروەردەی ــرۆڤ ل ــی م ــدا. ئامادەکردن ــواری ســامانی مرۆیی ــە ب ســەرمایەگوزاری ل
ــدی  ــە بەرژەوەن ــەوە، ئەرکێکــی گرنگــە دەچێت ــی جەســتەیی و زەینی ــدەواری و پێگەیاندن خوێن
نزیکخایــەن و دوورخایەنــی کۆمەڵــگاوە. ئەندامانــی کۆمەڵــگا قازانــج و بەرهەمــی ئــەو 
ســەرمایەگوزارییە لــە ئاینــدەی دوورو نزیکــدا بــە چەنــد قــات دەچننــەوە. پێگەیانــدن و 
بایەخــدان بــە ســامانی مرۆیــی، کــە بــە ســێکتەری پــەروەردە دەســتپێدەکات، واتــە بایەخــدان 
بــە نیشــتان و رسوشــت و ژینگــە، واتــە دروســتکردنی هاواڵتــی بەرهەمهێــن و بەرپــرس و ئازاد، 
ــواری ســامانی  ــە ب ــی ئەرکیشــە. ســەرمایەگوزاری ل ــی مــاف و خاوەن ــدا خاوەن ــەک کات کــە لەی
مرۆییــدا واتــە ســەرمایەگوزاری لەپێنــاو بنیاتنانــی ئاینــدەدا، واتــە کارکــردن بــۆ ســەقامگیرکردنی 
ئاسایشــی ئابــووری، ئاسایشــی نیشــتانی و دامەزراندنــی پەیوەندیــی شارســتانی لەگــەڵ گەالنــی 

تــردا. 
لــەم پێنــاوەدا، لــە پالنــی کوردســتان ٢٠٣٣ دا زیادکردنــی بودجــەی پــەروەردە بــە جۆرێــک 
ــێکی  ــە کەش ــت ک ــاو بێ ــی گونج ــی پەروەردەی ــی ژێرخانێک ــتەی بونیادنان ــە شایس ــت ک دەبێ

ــکات. ــن ب ــەروەردەدا دابی ــدن و پ ــەی خوێن ــە کای ــۆ مامۆســتایان و فێرخــوازان ل گونجــاو ب

دووەم: بونیادنانــی ژێرخانــی پەروەردەیــی و چاکســازی لــە پەیکــەری کارگێریــی 
پێــوەرە جیهانییــەکان: بەگوێــرەی  خوێندنــگاگان 

هەرچەنــدە فێرخــواز، لەپــاڵ مامۆســتاو پرۆگرامــی خوێندنــدا، چەقــی هەمــوو پرۆســەیەکی 
پەروەردەییــە؛ بــەاڵم هەمــوو پــالن و بەرنامەیەکــی چاکســازی وەک دروشــمی پەتــی دەمێنێتەوە 
ــەو پرۆســەیە  ــۆ ئ ــەکان، ب ــوەرە جیهانیی ــرەی پێ ــی گونجــاو، بەگوێ ــی پەروەردەی ــەر ژێرخان ئەگ

دابیــن نەکرێــت.

ــگاکان و  ــارەی خوێندن ــی ژم ــۆ زیادکردن ــتانی ب ــەیەکی نیش ــی نەخش یەکــەم: ئامادەکردن
ناوەندەکانــی پــەروەردە، لــە باخچــەی ســاوایانەوە تــا قۆناغــی ئامادەیــی، تــا هەمــوو منــداڵ و 
گەنجێــک دەرفەتــی گونجــاوی خوێنــدن و خۆپێگەیاندنی بۆ بڕەخســێت بێ جیاوازی. لە ئێســتادا 
ــت  ــدکارە وپێشــبینی دەکرێ ــە هەرێمــی کوردســتان )١.٦٥٠.٠٠٠( خوێن ــدکاران ل ــارەی خوێن ژم
لەمــاوەی ١٥ ســاڵی جێبەجێکردنــی ئــەم پالنــەدا بگاتــە دوو ملیۆن خوێنــدکار و لە ئیســتادا تەنها 
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)٦٤٨٠( خوێندنگا بونیان هەیە، کە )٤٤٠٠ یەک دەوام( و )٢٠٠٠ دوو دەوام( و )٨٠ خوێندنگاشی 
ســێ دەوام(، لەکاتێکــدا بــۆ ئــەوەی ســەرجەم خوێندنــگاکان بــن بــە یــەک دەوام و هــەر پۆلێــک 
 ٢٠ـ٢٥ خوێنــدکاری تیــادا بێــت هەرێمــی کوردســتان پێویســتی ١٣٥٠٠ خوێندنــگا هەیــە، 
واتــە لــە ئێســتادا کوردســتان پێویســتی بــە ٧٠٠٠ خوێندنــگای تــرە بەڕێــژەی ٦ پــۆل بــۆ هــەر 
ــت.  ــار دەگۆڕێ ــار و دەرەوەی ش ــاو ش ــە ن ــەکان ل ــارەی پۆل ــی ژم ــی کەم ــەک بەپێ  خوێندنگای
بــەاڵم لەمــاوەی ١٥ ســاڵی داهاتــوودا پێویســتان بــە نزیکــەی ١٧ هــەزار خوێندنــگا هەیــە واتــە 

١٠٥٠٠ خوێندنــگای تــر بــە بــەراوردی ژمــارەی ئێســتای خوێندنــگاکان.

دووەم: لەپــاڵ کەرتــی گشــتیدا، کەرتــی تایبەتیــش پابەندبکرێــت بــە بنیاتنانــی خوێندنــگاو 
ناوەنــدی پەروەردەیــی.

ســێهەم: هاندانــی ســەرمایەداران و ســەرمایەگوزاران بــۆ دروســتکردنی دایەنــگاو باخچــەی 
ســاوایان و خوێندنــگا و کارئاســانی بۆیــان وەک هەڵگرتنــی بــاج لەســەریان.

ــن کــە تەنهــا یــەک  ــە ئاســتێکدا ب ــدن ل ــگاو ناوەندەکانــی خوێن چــوارەم: ژمــارەی خوێندن
ــرە دەوامــی. ــاردەی ف ــی دی ــۆ بنەبڕکردن ــت ب ــت و کاربکرێ ــەدا هەبێ ــە قوتابخان دەوام ل

ــە  ــر دووجــا، ل ــرەی مەت پێنجــەم: هەمــوو فێرخوازێــک بەرکەوتــی خــۆی هەبێــت، بەگوێ
ــەوە و باخچــە. ــگا، شــوێنی حەوان ــا، یاری ــۆل، کافێرتی ــەری پ رووب

ــت،  ــان هەبێ ــی خۆی ــی بەرکەوت ــتەی پەروەردەی ــی دەس ــتایان و ئەندامان شەشــەم: مامۆس
ــدا. ــە قوتابخانەکان ــەوە ل ــەری نوســینگەو شــوێنی حەوان ــە رووب ــر دووجــا، ل ــرەی مەت بەگوێ

حەوتــەم: نابێــت پۆلــی خوێنــدن لــە ٢٠-٢٥ فێرخــواز زیاتــر لەخۆبگرێــت، چونکــە پۆلــی 
جەنجــاڵ دەبێتــە هــۆی ماندووبوونــی مامۆســتا، کاریگەریــی خراپیشــی لەســەر دەروون و 

ــت. ــی فێرخــواز دروســت دەبێ ــای وەرگرتن توان

هەشــتەم: دابینکردنــی كتێبخانــە، تاقیگــەی زانســتی، هۆڵــی کۆمپیوتــەر وەک بەشــێک لــە 
ژێرخانــی قوتابخانــەکان.

نۆیــەم: دابینکردنــی هۆڵــی داخــراوی گــەورە، تایبــەت بــە وەرزش، هونــەری شــێوەكاری، 
موزیــك  و شــانۆگەری و چاالکــی و بۆنــەکان.
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ــی  ــدا مبێنێــت، بەتایبەت ــی  و خوێندن ــوان ئاســتی خزمەتگوزاری ــدی لەنێ دەیــەم: نابێــت پلەبەن
ــدا. ــد و ناوچــە کــەم دەرامەتەکان ــی ناوچــە دەوڵەمەن ــوان قوتابخانەكان لەنێ

یانزەیــەم: کارکــردن بــۆ ئــەوەی ئاســتی قوتابخانــە گشــتییەکان وەک ئاســتی قوتابخانــە 
ــت. ــوارەدا نەمێنێ ــەو ب ــەک ل ــچ جیاکاریی ــت و هی ــێ بێ ــی ل منونەییەکان

دوانزیــەم: کارو پــرۆژەی هاوبــه ش له نێوان وه زاره تی پــه روه رده  و وەزارەتــە پەیوەندیدارەکاندا، 
وەک وەزارەتــی خوێندنــی بــااڵ و وەزارەتــی پالنــدان، لەپێنــاو بەرنامەرێــژی ســرتاتیجیدا لــە بــواری 

بایەخــدان بــە ســامانی مرۆیــی و ئاســۆکانی لــە ئاینــدەدا.

ــك  ــەکان بەجۆرێ ــودەزگا پەروەردەیی ــەروەردە و دام ــی پ ــه وه ی وەزارەت ــیانزیەم: پێکهێنان س
لەگــه ڵ سیســتمی نوێــی خوێنــدن و رۆحــی ســەردەمدا بگونجێــت، بــە ســودوەرگرتن لــە ئەزموونــی 

ئــەو واڵتانــەی کــە بــە خێرایــی پێشــکەوتنی گەورەیــان لــە بــواری پــەروەردەدا بەدەســتهێناوە.

ــا  ــەوە ت ــی وەزارەت ــە دیوان ــی، ل ــی پەروەردەی ــی کارگێڕی ــەوەی ئەقڵیەت ــەم: پاککردن چواردەی
بەڕێوەبەرایەتــی قوتابخانــەکان لــە رۆتیــن و بێرۆکراســیەت و الیەنگریی سیاســیی  و حیزبــی، رێگرتن 
ــە  ــزب و کوتل ــی حی ــەن کادیرەکان ــی پۆســت لەالی ــی و داگیرکردن ــی پاوانکاری ــە هەمــوو جۆرەکان ل
بەرژەوەندییــە خــوازەکان لــە رێــگای گۆڕانکاریــی دەوریــی بــەردەوام لــە پۆســت و بەرپرســیارێتیدا .
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سێیەم: پرۆگرامی چاودێری لە قۆناغی باخچە و سەرەتاییەوە:
دانانــی پرۆگرامێــک کــە کار لەســەر پێگەیاندنــی جەســتەیی و زەینیــی مندااڵنــی باخچــەی 
ــە  ــوو. وات ــی داهات ــۆ قۆناغەکان ــکات ب ــان ب ــا ئامادەی ــکات ت ــەرەتایی ب ــی س ــاوایان و قۆناغ س
قۆناغــی باخچــە وەک قۆناغــی ســەرەتایی ڕێکبخرێــت و حکومــەت پابەنــد بێــت بــە دابینکردنــی 
ژێرخانــی ئــەم پرۆگرامــە لــە هەمــوو گــەڕەک و گونــد و ناوچەیەکــدا، یــان دابینکردنــی هۆکانــی 
هاتوچــۆ تــا تەواوکردنــی ژێرخانــی پێویســت، لەپــاڵ ئامادەکردنــی ژەمەکانــی خــواردن و 
پێداویســتییە زەینــی و جەســتەییەکانی تــر بــۆ ســەرجەم منــدااڵن، بــە جۆرێــک پێویســتە منــداڵ 
زۆربــەی کاتژمێرەکانــی ڕۆژ لــە باخچــە یــان قوتابخانــەدا بەســەر بەرێــت. بەتەواوکردنــی ئــەم 
قۆناغــە منــداڵ ئاشــنایەتی لەگــەڵ خوێندنــەوەو نوســین و هونــەر و پــەروەردەی جەســتەییدا 

پەیــدا دەکات و لــەرووی دەروونییــەوە ئامــادە دەبێــت بــۆ قۆناغەکانــی تــر.

چوارەم: بایەخدان بە کەسێتیی منداڵ:
ــان  ــا ئەرکەکانی ــازاد، هەروەه ــی ئ ــان وەک مرۆڤ ــە مافەکانی ــدااڵن ب ــنابوونی من ــاڵ ئاش لەپ
بەرامبــەر کۆمەڵــگاو خێــزان و هاوڕێکانیــان وەک مرۆڤــی بەرپرســیار، جواڵنــەوەی نــەوەی 
ــاوایان و  ــەی س ــە باخچ ــتە ل ــە پێویس ــە ک ــش هەی ــری مرۆڤی ــی ت ــە ڕەهەندێک ــڕوای ب ــوێ ب ن
ــر  ــدا جێگی ــدی و ئامادەییش ــی ناوەن ــە قۆناغ ــت و ل ــەر بکرێ ــەرەتاییەوە کاری لەس ــی س قۆناغ
بکرێــت، ئەویــش رەهەنــدی مرۆڤــە وەک تــاک، بەجۆرێــک هەمــوو منداڵێــک وەک تــاک 
خاوەنــی تایبەمتەندیــی خۆیەتــی کــە قەوارەیەکــی تایبەتــی پێدەبخشــێت و جیــای دەکاتــەوە لــە 
ــاکات، وەک  ــە ن ــوێ وەک ســەربازگە تەماشــای قۆتابخان ــەوەی ن ــەوەی ن ــر. جواڵن ــی ت منداڵەکان
لەشــکر لــە فێرخــوازان ناڕوانێــت، وەک ئەفســەریش هەڵســەنگاندن بــۆ مامۆســتا نــاکات؛ بەڵکــو 
بــڕوای بــە سیســتمێکی پەروەردەیــی هەیــە کــە لەســەر هــەردوو پایــەی ئــازادی تاکــەکان - وەک 
خۆیــان و- بەپرســیارێتی بەکۆمــەڵ کــە وێنــەی کۆماڵگایەکــی بچــووک دەبەخشــێت بــە قوتابخانە.

پێنجەم: فێربوونی ئەرک لەپاڵ پەیڕەوکردنی ئازادیدا:
ــاڵ  ــت لەپ ــا بزانێ ــداڵ دەکات ت ــی من ــتە کردن ــەر ئاڕاس ــوێ کار لەس ــەوەی ن ــەوەی ن جواڵن
ئازادییەکانیــدا وەک تــاک خاوەنــی کۆمەڵێــک ئەرکیشــە، تــا بزانێــت ئــازادی هەمــوو کەســێک 
ــاوەدا کار لەســەر دروســتکردنی  ــەم پێن ــر. ل ــانی ت ــازادی کەس ــە ئ ــارۆدراوە ب ســنووردارەو گەم
ــا بایــەخ  بــە پێویســتیەکانی مندااڵنــی تریــش  تــۆڕی کۆمەاڵیەتــی دەکات لەنێــوان مندااڵنــدا ت
بــدەن، تــا هەڵوێســتی بــاش و ئەرێنییــان هەبێــت بەرامبــەر مرۆڤەکانــی تــر و گروپەکانــی تــر، 
هەروەهــا هەســت بــە بەرپرســیارێتی بکــەن بەرامبــەر ژینگــە. بەمجــۆرە منــداڵ ئامادەدەکرێــت 
بــۆ ئــەوەی لــە ئاینــدەدا ببێتــە هاواڵتییەکــی بەرهــەم هێــن و بەشــدار بێــت لــە دروســتکردنی 

بڕیــاردا.
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شەشەم: فێرخواز وەک ناوەندی پرۆسەی خوێندن:
ــی  ــت و بابەتەکان ــە مامۆســتا وەربگرێ ــاری ل ــە زانی ــە ک ــا کەســێک نیی ــی تەنه یەکــەم: قوتاب
ــاوەدا  ــەم پێن ــت. ل ــۆی هەبێ ــی خ ــەوەی تایبەت ــت بیرکردن ــو دەبێ ــکات؛ بەڵک ــەر ب ــدن لەب خوێن
ــی  ــردن و گوێرایەڵ ــای لەبەرک ــەر بنەم ــا لەس ــی تەنه ــۆ قوتاب ــتا ب ــەنگاندنی مامۆس ــە هەڵس گرنگ

ــت. ــان بێ ــەوە و داهێن ــیارکردن و بیرکردن ــای پرس ــەر بنەم ــو لەس ــت؛ بەڵک نەبێ

ــەوە،  ــەز، نەت ــای رەگ ــەر بنەم ــاکاری لەس ــە جی ــدا، دوور ل ــە خوێندن ــی ل دووەم: دادپەروەری
ــی. ــژی کۆمەاڵیەت ــن، ناوچــە و توێ ئای

ســێهەم: لێپێچینــه وه  لــە شــێوازەکانی جیــاکاری و پێشــێلكاری زانســتی  و كارگێڕیــی لــە هەمــوو 
قۆناغەکانــی خوێندنــدا.

چــوارەم: ئاشــناکردنی فێرخــواز لەگــەڵ کتێبــدا بەجۆرێــک فێــری تەکنیکەکانــی خوێندنــەوەی 
خێــرا ببێــت، هەروەهــا فێــر ببێــت هەڵســەنگاندن بــۆ کتێــب بــکات.

پێنجــەم: هاندانــی داهێنانــی فێرخــواز لەبــواری زانســتی، هونــەری و ئەدەبیــدا و دابینکردنــی 
خەاڵتــی ســااڵنە لەســەر ئاســتی نیشــتانی و پارێــزگاو خوێندنــگا بــۆ فێرخــوازە داهێنــەرەکان.

حەوتەم: مامۆستا وەک پەروەردەکار و هاوڕێی فێرخواز:
ــۆ  ــێ ب ــوێ تێدەکۆش ــەوەێ ن ــەوەی ن ــە، جواڵن ــەی خوێندن ــی پرۆس ــی گرنگ ــتا الیەنێک مامۆس
بەخشــینی پێگەیەکــی گرنــگ بــە مامۆســتا بــە جۆرێــک وێنــەی مامۆســتا وەک هاوڕێیەکــی 
میهرەبانــی فێرخــواز دەرکەوێــت و کەشــێکی کۆمەاڵیەتــی گونجــاو لەنێــوان فێرخــواز و فێــرکاردا 

ــت. هەبێ
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لەم پێناوەدا، جواڵنەوەی نەوەی نوێ کاردەکات بۆ:

یەکــەی  دابینکردنــی  و  مامۆســتا  بــۆ  شایســتە  پێگــەی  و  موچــە  دابینکردنــی  یەکــەم: 
خێزانیــان. و  خۆیــان  بــۆ  نیشــتەجێبوون 

دووەم: هاندانــی کەســانی لێهاتــوو لــە هەمــوو بــوارو پســپۆڕیەکاندا و هەڵگرانــی بڕوانامــەی 
خوێندنــی بــااڵ تــا ئەوانیــش ببنــە مامۆســتا لــە قۆناغــە جیاوازەکانــی خوێندنــدا، نــەک تەنهــا لــە 

زانکــۆو و پەیانگاکانــدا وانــە بڵێنــەوە.

ــت چەنــد خولێکــی  ــێهەم: پێویســتە مامۆســتا بــەر لــەوەی پێناســی مامۆســتا وەربگرێ س
راهێنانــی پێگەیانــدن بەگوێــرەی پێــوەرە جیهانییــەکان وەربگرێــت و چەنــد دیدارێکــی پیشــەیی 

ــت. ــاز بدرێ ــەڵ س لەگ

چــوارەم: پرۆگرامــی خوێندنــی بــەردەوام بــۆ مامۆســتایان لــە نــاوەوە و دەرەوەی واڵت 
بکرێتــەوە، چونکــە مامۆســتای ســەرکەوتو هەمیشــە وەک فێرخــواز دەمێنێتــەوە.

پێنجەم: مامۆستا پشووی گونجاو وەربگرێت و لەسەرو توانای خۆیەوە ماندونەکرێت.

شەشــەم: خەاڵتکردنــی ســااڵنەی مامۆســتایان و پەروەردەکارانــی منونەیــی، بەتایبەتــی ئەوانەی 
کــە داهێنــان لــە بــواری فێرکردنــدا دەکــەن و پەیوەندیــی بــاش لەگــەڵ فێرخوازانــدا دروســتدەکەن.

هەشتەم: چاکسازیی لە بواری پرۆگرامەکانی خوێندندا:
ــەو  ــی ئ ــه  ئه زمون ــودوه رگرتن ل ــه  س ــی ب ــەفەیەكی پەروەردەی ــی فەلس ــەم: پەیڕەوکردن یەک
واڵتانــەی کــە پێشــکەوتنی  گەورەیــان لــە بــواری پــەروەردەدا بەدەســتهێناوە بەمەبەســتی 

چاکســازی و هەموارکــردن لــە پرۆگرامەکانــی خوێندنــدا.

دووەم: ســوودوەرگرتن لــە پرۆگرامــی خوێندنــی واڵتــە پێشــکەوتووەکان، بەتایبەتــی لەبــواری 
زانســتە رسوشــتیەکان و مامتاتیکــدا.

ــا ســەرنجی فێرخــواز  ــەی رەنگاورەنــگ ت ــە وێن ــدن ب ــی خوێن ــەوەی کتێبەکان ســێهەم: رازاندن
رابکێشــێت.
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ــە  ــی وان ــە کات ــای ســەردەم، وەک داتاشــۆ، ل ــەر و تەکنەلۆجی ــی کۆمپیوت چــوارەم: بەکارهێنان
ــدا.  ــە هەمــوو قۆناغەکان ــەوەدا ل وتن

پێنجــەم: بایەخــدان بــە ئاســتی زیرەکــی فێرخــواز لەســەر بنەمــای بیرکردنــەوەی خێــرا، 
چارەســەرکردنی گرفتــی زانســتی بەگوێــرەی پێوەرەکانــی )ئــای کیــو(.

شەشــەم: لەپــاڵ زمانــی کوردیــدا بایــەخ بــە هــەردوو زمانــی ئینگلیــزی عەرەبــی بدرێــت بەپێی 
میتــۆدی نوێــی فێربوونــی زمــان و بەســودوەرگرتن لــە تەکنەلۆجیــاو کردنــەوەی خولــی بــەردەوام 

بــۆ مامۆســتایان بــە سەرپەرشــتی و راوێــژی پســپۆڕان.

ــی  ــاڵ ئامادەکردن ــن، لەپ ــزی ئامــادە بکرێ ــی ئینگلی ــە زمان حەوتــەم: پرۆگرامــە زانســتیەکان ب
ــواز  ــا فێرخ ــدا، ت ــوو پرۆگرامێک ــکۆی هەم ــە پاش ــی ل ــوردی – عەرەب ــزی – ک ــی ئینگلی فەرهەنگێک
لەیــەک کاتــدا ئاشــنا بێــت بــە زمانــە جیهانییــەکان و لــە زمــان و فەرهەنگــی ناوخــۆش دانەبڕێــت.

ــی  ــی و مەزهەب ــدی ئاین ــۆڤێنی و دی ــۆری و ش ــوری دیکتات ــکردنی کولت هەشــتەم: ریشەکێش
ــدا. ــی خوێندن ــە پرۆگرامەکان ــدڕەو ل ــی تون ئایدیۆلۆج

نۆیــەم: گرنگیــدان بــە گەشــتوگوزاری زانســتی بــۆ فێرخــوازان لــە هەمــوو قۆناغــە جیاوازەکاندا، 
ــوان  ــتی لەنێ ــۆڕی زانس ــتان و ئاڵوگ ــەوارەکانی کوردس ــت و ئاس ــە رسوش ــناکردنیان ب ــاو ئاش لەپێن

قوتابخانــە و دامــەزراوە پەروەردەییــەکان لــە پارێــزگا و ناوچــە جیاوازەکانــی کوردســتاندا.

دەیــەم: هاوئاهەنگــی لەگــەڵ وەزارەتــی رۆشــنبیری و نێوەنــدە فەرهەنگییەکان بۆ ئاشــناکردنی 
فێرخــواز بــە دیالێکــت و شــێوه زاره  جیاوازەکانــی زمانــی کوردی.

یانزەیــەم: بایه خــدان بــه  فرەیــی، رێزگرتــن لــە کولتــوورە جیــاوازەکان، رێزگرتــن لــە که مینــه  
ــی  ــتایان و پرۆگرام ــەروەردەکاران و مامۆس ــوکەوتی پ ــە هەڵس ــک ل ــەکان بەجۆرێ ــی و ئاینیی ئیتن

خوێندنــدا رەنــگ بداتــەوە.



66



67

پێنجەم: سێکتەری تەندروستیی
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ســێکتەری تەندروســتی یەکێکــە لــە گرنگرتیــن ســیکتەرەکانی پەیوەســت بــە ژیانــی هاواڵتیــان، 
بــەاڵم لــە هەرێمــی کوردســتاندا ئــەم ســێکتەرەش هاوشــێوەی ســێکتەرەکانی تــر بەهــۆی خراپــی 
بەڕێوەبــردن  وفەرامۆشــكردنەوە زیانــی زۆری بەرکەتــووەو هــەزاران هاواڵتــی بوونەتــە قوربانــی 

خراپــی و دواکەوتوویــی ســێکتەری تەندروســتی لــە هەرێمــی کوردســتاندا.
بایەخــی  هه بێت،پێویســتە  ته ندروســتان  و  خۆشــگوزه ران  كۆمه ڵگایه كــی  ئــه وه ی  بــۆ 
ــتان ٢٠٣٣،  ــی کوردس ــە و پالن ــە بەرنام ــەر بۆی ــت، ه ــتی بدرێ ــێکتەری تەندروس ــە س ــەت ب تایب
ــی  ــە کات ــاوەو ل ــتان دان ــی کوردس ــتی هەرێم ــی تەندروس ــۆ کەرت ــی ب ــرتاتیژێکی تایبەت ــالن و س پ
ــە  ــدەکەوێت و دەچێت ــااڵ پێش ــتێکی ب ــۆ ئاس ــم ب ــتی هەرێ ــتمی تەندروس ــدا، سیس جێبەجێکردنی

هاوشــانی سیســتمە تەندروســتییەکانی واڵتانــی پێشــکەوتوو.
پــالن و بەرنامەکــە لەســەر بنەمــای بەرزکردنــەوەی کوالێتــی خزمەتگوزارییــە تەندروســتییەکانە، 
ــخانەی  ــەرز و نەخۆش ــی ب ــی کوالیت ــک و دەرمان ــتی پزیش ــارەی پێویس ــی ژم ــە دابینکردن ــەر ل ه
ــتیان  ــم پێویس ــی هەرێ ــەوەی هاواڵتیان ــۆ ئ ــکییەکان ب ــتییە پزیش ــەرجەم پێداویس ــت و س پێویس

ــەن. ــۆ چارەســەری تەندروســتی ســەردانی دەرەوەی واڵت بک ــت ب بەوەنەبێ
ــدا  ــی کات ــێ قۆناغ ــەر س ــتی بەس ــی تەندروس ــۆ کەرت ــتان ٢٠٣٣ ب ــەی کوردس ــالن و بەرنام پ
دابەشــکراوە و لەکاتــی خۆیــدا جێبەجێدەکرێــت، بــەاڵم ســێ قۆناغەکــە تەواوکــەری یەکــرتن و بــە 
ــتێکی  ــە ئاس ــتان دەچێت ــی کوردس ــتی هەرێم ــتمی تەندروس ــردن سیس ــە جێبەجێک ــان ل تەواوبونی

ــت. ــکەتوو دەبێ ــی پێش ــتییەکانی واڵتان ــتەمە تەندروس ــێوەی سیس ــەرز و هاوش ب
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� لەماوەی یەک ساڵدا:

یەکــەم: نرخانــدن و هه ڵســه نگاندنی پیشــه ی بــواری ته ندروســتیی، لــه  هــه ر چــوار 
توێــژی  پزیشــكان و یاریــده ده ری پزیشــك و په رســتار و كارگوزاره كانــدا، كــه  بــه  دوو شــێفت 
ــه   ــۆ ئه وه ی ــژە  و به تایبه تیــی پزیشــكان ده ده یــن، ب ــه م چــوار توێ ــه خ ب كارده كــه ن. كاتێــك بای
یه كرتیــن.  ته واوكــه ری  ئه ركه كانیشــیان  و  ده كــه ن  هاواڵتیــان  راســته وخۆی  خزمه تــی 

ــتانین. ــه رمایه ی نیش ــكان س ــه وه ی پزیش ــه ره ڕای ئ س

دووەم: دەرکردنــی یاســایەکی تایبــەت بــۆ باڵوکردنــەوەی هۆشــیاری و ڕێگــری و به رگرتــن 
لــه  ئالوده بــون بــه  ده رمانــه  هۆشــبه ره كان.

ــییانه ی  ــه و نه خۆش ــه وه ی ئ ــه  باڵوبون ــن ل ــۆ بەرگرت ــیاری ب ــەوەی هۆش ســێهەم: باڵوکردن
لــه ڕووی سێكســی ناته ندروســتییه وه،  ده گوێزرێنــه وه .

ــت  ــااڵدا بێ ــتێكی ب ــه  ئاس ــی ل ــی ددانپارێزی ــا، خزمه تگوزاری ــه  یاس ــته  ب چــوارەم: پێویس
ــی  ــاڵیی، به خۆڕای ــی ١٨ س ــو ته مه ن ــه ركردنی ددان، تاك ــی چاره س ــه رجه می خزمه تگوزاری وس

بێــت.

ــە  ــە ل ــت، ک ــان دەکرێ ــی دەرم ــکاری هاوردەکردن ــەی قۆرغ ــا قەدەغ ــە یاس پێنجــەم: ب
ــراوە. ــەرەکییەوە قۆرغک ــی س ــەن دوو حزب ــە الی ــتادا ل ئێس
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ــی  ــۆراک، دانان ــی خ ــی کۆنتڕۆڵ ــری کوالێت ــرس و ئامێ ــەرجەم بەرپ ــی س ــەم: گۆڕین شەش
کەســانی پســپۆر و شــارەزا و ڕاهێــرناو و ئامێــری نــوێ، لەپێنــاو رێگــە گرتــن لەهاتنــە نــاوەوەی 
هــەر خــۆراک و مادەیەکــی تــری زیــان بەخــش بــۆ نــاو هەرێمــی کوردســتان لەڕێگــەی 

ســنورەکانەوە.

و  دووگیانبــوون  قۆناغــی  پێــش  رۆشــنبیری  و  هۆشــیاری  باڵوکردنــەوەی  حەوتــەم: 
ڕۆشــنبیرکردنی ئافرەتــان پێــش قۆناغــی دووگیانبــوون و لــە قۆناغــی دوو گیــان بوونــدا.

هەشــتەم: هاندانــی دایــکان بــۆ شــیرپێدانی رسوشــتی و باڵوکردنــەوەی هۆشــیاری 
رسوشــتی. شــیرپێدانی  لــە  تازەلەدایکبــووان  بێبەشــنەکردنی 

نۆیــەم: دەرکردنــی یاســایەکی تایبــەت بــۆ گرنگیــدان بــە قۆناغــی دووگیانبونــی ئافرەتــان 
ــی  ــدااڵن بەشــێوەیەکی گشــتی و تەندروســتی منداڵ ــی و تەندروســتی من و قۆناغــی کۆرپەلەی

نەبــەکام.

دەیــەم: هانــدان بــۆ لەدایکبونــی منــدااڵن بەشــێوەی رسوشــتی و دابینکردنــی نەشــتەرگەری 
بــۆ دایــکان لــە کاتــی پێویســتدا.

� لەماوەی چوار ساڵدا:
ــی  ــان و فێربون ــی ڕاهێن ــاندنی هه ل ــتاران و ره خس ــای په رس ــربدنی توان یەکــەم: به ره و پێش

ــه  یارمه تیــده ری راســته قینه ی پزیشــكان. ــان، تاكــو ببن زانســتی پزیشــکی نــوێ بۆی

دووەم: كارده كه یــن بــۆ ئــه وه ی ناســاغی هیــچ مرۆڤێــك لــه  هه رێمــی كوردســتان دا، 
نه بێتــه  هــۆی پشــێویی و نائارامیــی بــۆ خێزانه كانیــان.

ســێهەم: ئاســتی کوالیتی کۆنرتۆڵی  دەرمان و پێداویســتییە پزیشــکییەکان بەرزدەکرێنەوەو 
ئامێــر و ســتافی راهێــرناوی نــوێ بــۆ ســەرجەم بەشــەکانی کوالێتــی کۆنرتۆڵــی دەرمــان 

ــت. دادەنرێ

چــوارەم: بەپێــی یاســا دەرماڵــە و شایســتەی دارایــی پزیشــک و کارمەندانــی تەندروســتی 
ڕێکدەخرێتــەوەو لــە ئاســتێکدا دەبێــت کــە لەگــەڵ بژێویــی و پێداویســتی ژیانیــان بگونجێــت 

و لــە ئاســتێکدابێت کــە بتوانــن خۆیــان بــۆ پیشــەکانیان تەرخانبکــەن.



72

� لەماوەی 15 ساڵدا:

ــتیی«  ــه ی ته ندروس ــێك »بیم ــتیی، هه ركه س ــه ی ته ندروس ــی بیم ــی پالن یەکــەم: جێبەجێکردن
ــه   ــه،  ده بێت ــه م بیمه ی ــت. ئ ــك دا هه بێ ــه  بان ــاره ی زۆری ل ــك پ ــه  بڕێ ــه وه  وای ــو ئ ــت، وه ك هه بێ
ــان  ــاڵ و كه لوپه له كانی ــن م ــییه كه وه  ناچارب ــۆی نه خۆش ــه ك به ه ــییه كانی، ن ــی نه خۆش فریادره س
ته ندروســتییان،  چاره ســه ركردنی  بــۆ  و  ده ره وه دا  واڵتانــی  نه خۆشــخانه كانی  لــه   و  بفرۆشــن 

ــه ن. ــه رفی بك س

ئــه م  هێنانه دیــی  بــۆ  دایــه .  ته ندروســت  لــه  جه ســته ی  ته ندروســت،  عەقلــی  دووەم: 
ناوچه كانــی  و  بدرێــت  وه رزشــیی  كه رتــی  بــه   بایــه خ  ده بێــت  هاوســه نگه ،  ته ندروســتییه  
ســه وزایی نشــینیش بــۆ وه رزشــكردن، لــه  ناوچــه  هه ژارنشــینه كان و دورده ســته كان دا، هاوشــێوه ی 

شــار و ناوچــه  پێشــكه وتوه كانی لێبكرێــت.

ســێهەم: دابینکردنــی ژمــارەی پزیشــکی پێویســت بــۆ هاواڵتیانــی هەرێمــی کوردســتان، لــە کاتێکدا 
لــە هەرێمــی کوردســتان بــۆ هــەر ١٠ هــەزار هاواڵتییــەک ١١ پزیشــک هەیــە، بــەاڵم لــە واڵتێکــی وەک 
ــا بــۆ  ــە واڵتانــی یەکێتــی ئەوروپ ئوســتورالیا بــۆ هــەر ١٠ هــەزار هاواڵتییــەک ٤٨ پزیشــک هەیــە و ل
ــەوەی  ــۆ ئ ــە هەرێمــی کوردســتان ب ــە ل ــە. هــەر بۆی ــەک ٣٣ پزیشــک هەی هــەر ١٠ هــەزار هاواڵتیی
بگەینــە هاوشــێوەی واڵتانــی یەکێتــی ئەوروپــا پێویســتان بــە ١٣٨٠٠ پزیشــکی نــوێ هەیــە، هەروەهــا 
بــۆ ئــەوەی وەک ئوســتورالیامان لــێ بێــت پێویســتان بــە ٢٢٨٠٠ پزیشــکی نــوێ هەیــە، ئەمــە 
بێجگــە لــەوەی ســااڵنە بەپێــی زیادبونــی ژمــارەی دانیشــتوان بــۆ زیادبونــی هــەر ١٠ هــەزار کەســێک 
پێویســتان بــە ٤٨ پزیشــکی نــوێ دەبێــت. بەرنامــە و پالنــی کوردســتان ٢٠٣٣ پالنــی تــەواوی بــۆ ئــەم 
خاڵــە گرنگــە دانــاوەو لــە مــاوەی ١٥ ســاڵدا ژمــارەی پزیشــکان لــە هەرێمــی کوردســتان دەگەیەنێتــە 

ئاســتی پێویســت و ســتانداردی واڵتــە پێشــکەوتووەکان لــەڕووی سیســتمی تەندروســتییەوە.

چــوارەم: ڕێکخســتنەوەو گۆڕینــی ســەرجەم پرۆگرامــی خوێندنــی کۆلیــژە پزیشــکییەکان بــە 
ــان و  ــکەوتووەکانی جیه ــکییە پێش ــۆ پزیش ــگاو زانک ــی و پەیان ــپۆری بیان ــە پس ــن ب ــت بەس پش

ــدکاران. ــری خوێن ــی زیات ــای وەرگرتن ــەوەی ئاســتی زانســتی و توان بەرزکردن

ــکییەکان و  ــژە پزیش ــەرجەم کۆلێ ــۆ س ــەرز ب ــت ب ــی ئاس ــتای بیان ــی مامۆس پێنجــەم: هێنان
کردنــەوەی خولــی ڕاهێنــان بــە پشــت بەســن بــە پســپۆری بیانــی بــۆ مامۆســتا و پزیشــکانی کۆلێــژە 
ــن  ــە نوێرتی ــەوەی ئاســتی زانســتی مامۆســتایان و ئاشــنابونیان ب ــاو بەرزکردن پزیشــکییەکان، لەپێن

پێشــکەوتنی زانســتی پزیشــکی لــە جیهانــدا.
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شەشــەم: لەپێنــاو بەرەنگاربونــەوەی شــێرپەنجە و خزمەتکردنــی توشــبووانی دا نەخۆشــخانەی 
تایبــەت بــە شــێرپەنجە لەســەرجەم شــارەکانی هەرێمــی کوردســتان و قەزاکانــدا دەکرێتــەوە.

حەوتــەم: کردنــەوەی نەخۆشــخانەی چاندنــی مــۆخ لەســەرجەم ســەنتەری پارێزگاکانــی 
هەرێمــی کوردســتاندا، کــە لــە ئێســتادا ژمارەیەکــی زۆر توشــبوی تاالســیا و نەخۆشــییەکانی تــری 
شــێرپەنجەی خوێــن  و نەخۆشــییەکانی بەرگــری لــەش هەیــە و پێویســتییان بــە چاندنــی مۆخــە 

ــە شــاری ســلێانی هەیــە. بــەاڵم تەنهــا یــەک نەخۆشــخانەی چاندنــی مــۆخ ل

هەشتەم: دروستکردنی نەخۆشخانەی فریاکەوتنی گەورە لەسەرجەم سەنتەری قەزاکان.

ــۆ هــەر هــەزار کەســێک  ــدا ب ــە زۆربــەی واڵتان ــەکان و ل نۆیــەم: بەپێــی ســتانداردە جیهانیی
پێویســتە ٥ قەرەوێلــە لــە نەخۆشــخانەکاندا هەبێــت، هەرێمــی کوردســتان پێویســتی بــە ٣٠ هــەزار 
قەرەوێڵــە هەیــە، بــەاڵم لــە ئێســتا دا بەســەرجەم نەخۆشــخانەکان ژمــارەی قەرەوێڵــەکان دەگەنــە 
نیــوەی ئــەو ژمارەیــە یــان کەمــرت. پــالن و بەرنامــەی کوردســتان ٢٠٣٣ ئــەوەی ژمــارەی نەخۆشــخانە 

و قەرەوێڵــەکان بگەیەنێتــە ســتانداردە جیهانییــەکان.
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شەشەم: پێشمەرگە
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ستراتیژی دروستکردنی سوپا  نیشتمانیی: هێزی پێشمه رگه
یه کێکــه   نیشــتانی  له ســه رده می جیهانگیریــدا دروســتکردن و دامه زراندنــی ســوپایەکی 
لــه  بنه مــا ســه ره کیه کانی دروســتکردنی ده وڵه تێکــی مۆدێرنــی دامه زراوەیــی. هه روه هــا لــه  
پــاڵ ئه مه شــدا یه کێــك لــه  به ربه ســته  ســه ره کیه کانی بــه رده م پرۆســه ی سیاســی و بونیادنــان 
لــه   بــوو  بریتــی  کوردســتان  هه رێمــی  لــه   دیموکراســی  پرەنســیپه کانی  پڕاکتیزه کردنــی  و 
هه بوونــی هێــزی ســه ربازی  ناڕێکخــراو، کــه  هــه ر جارێــك پارتــی و یه کێتــی ویســتبێتیان هێــزی 
پێشــمه رگه یان به کارهێنــا وه  بــۆ ســه رکوتکردنی یه کــرت و هەروەهــا ســەرکوتکردنی خه ڵکــی 

ــان. ــی خۆی ــە بیروبۆچون ــاواز ب ــی و جی ناڕازی
ــه ر  ــش بۆس ــی داع ــاڵی ٢٠١٤، وه  هێرش ــی س ــه  ١٠ی حوزه یران ــش ل ــەرهەڵدانی داع دوای س
ســنووره کانی هەرێمــی کوردســتان لــه  ســه ره تای مانگــی ئابــی هه مــان ســاڵ. شــکانی پێشــمه رگه  
لــه  زۆربــه ی به ره کانــی شــه ڕی به رامبــه ر داعــش، ده رخــه ری فاکتــه ری ســه ره کی نه بوونــی 

ــدا. ــی جه نگ ــه  مه یدان ــوو ل ــرناو ب ــتانی و ڕاهێ ــوپایەکی نیش س
تاکــو ئــه م ســاته  وه ختــه ش هیــچ هێزێکــی سیاســی هه رێمــی کوردســتان نــه ی توانیــوه  
پڕۆژە یەکــی ســرتاتیژی دروســتکردنی ســوپای نیشــتانی بخاتــه  به رنامــه ی کاره وه  و  قۆنــاغ و 
ــه وه ی  ــه وه ی ن ــرتاتیژە کانی جواڵن ــه  س ــه  ئه رک ــك ل ــتا یه کێ ــکات. ئێس ــان ب ــگاوه کان ده سنیش هه ن
ــه   ــه  ل ــم و عێراقــدا بریتیی ــی هه رێ ــه ی سیاس ــه  پرۆس ــه ر ل ــی کاریگ ــی سیاس ــوێ وه ك هێزێک ن

بونیادنانــی ســوپایەکی به رگــری نیشــتانی بــۆ هه رێمــی کوردســتان. 
بــه اڵم بــۆ ئه نجامدانــی پڕۆســه یەکی وا گرنــگ و چاره نــوس ســاز بــه  پرۆســه ی ژیانــی سیاســی 
و ڕە هه نــدی نیشــتانی، پێویســته  ســرتاتیژی دروســتکردنی ســوپای نیشــتانی به چه نــد قۆناغێــک 
ــگاوی فه رعــی ســرتاتیژی  ــك هه ن ــدا کۆمه ڵێ ــه  قۆناغه کان ــك ل ــت له هــه ر یه کێ ــو بتوانرێ ــت ، تاک بێ

برنێت. 
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پێشمه رگه  و سوپای نیشتمانی:

ــه  ســه رده مه كاىن  پێناســه  و چه مکــی ســوپا له ســه رده می مۆدێرنــدا چه مكێــى جیاوازتــره  ل
ــه ربازى  ــزى س ــان هێ ــه ربازى ی ــه یى س ــتنێى هه میش ــه  رێكخس ــت ل ــه  پێكدێ ــۆى، ك ــش خ پێ
لــه  چوارچێــوه ى نیشــتانێك، وه  هه ندێــك جاریــش، وا پێناســه  ده كرێــت كــه  بریتــى بێــت لــه  
ــی  ــدار که پێ ــتنێکی چه ک ــوه ى ڕێکخس ــه  چوارچێ ــك ل ــە  خه ڵكێ ــان كۆمه ڵ ــك ی ــه  مرۆڤێ كۆمه ڵ

ده گوترێــت ســوپا.   
ــه   ــه  ســیفه ت و ناونیشــاىن ســه ربازى ل ــه  كۆمه ڵێــك ســه ربازى ڕێكخــراو ب ــه  ل ســوپا بریتىی
ــه   ــتانی ك ــرتاتیژی نیش ــتدارى س ــه زراوه ى مه به س ــتگیر و دام ــتنێى گش ــوه ى رێكخس چوارچێ

پێــى ده گوترێــت ســوپای نیشــتانی.  
ــت  ــك ده پارێزێ ــه  خاكێ ــراو، ك ــداری ڕێکخ ــی چه ک ــه  هێزێک ــه  ل ــتانی بریتیی ــوپاى نیش س
ــان  ــه كان ژی ــه  مرۆڤ ــه و خاك ــوه ى ئ ــه  چوارچێ ــه  ل ــنوره كانییه وه ، ك ــته ى س ــوو ئاراس ــه  هه م ب
ــوپا  ــان ده دات، وه  س ــه وه  گرێی ــه  یه ك ــه ش ب ــى هاوب ــه ىك مێژووی ــن، وه  په یوه ندی ده گوزه رێن
مێژووییه كانــه   و  ئاینــى  و  فه رهه نگــى  و  كۆمه اڵیــه ىت  و  ســیاىس  په یوه نــدى  پارێــزه رى 

ــتانەدا. ــه م نیش ــه كاىن ئ ــوان تاك له نێ
ــه  پارێــزگارى و به رگریکــردن  ســرتاتیژی ســه ره کی و بنچینــه ی ســوپاى نیشــتاىن بریتییــە  ل
ــۆ  ــه  ناو خ ــانه ی ل ــه و هه ڕە ش ــزگاری ده کات ل ــتانیان، وه  پارێ ــی هاونیش ــان و که رامه ت ــه  ژی ل
و ده ره وه ى واڵت مه ترســین له ســه ر ژیانــی هاونیشــتانیان. هه روه هــا ســوپاى نیشــتاىن 
پارێــزگارى و به رگــرى كارى ســه ره کی ده بێــت لەنــاو قواڵیــى ســرتاتیژی نیشــتان، بــه  هه مــوو 

پێكهاتــه  و ئاینــی و ئه تنیکیه کانــه وه .
ســوپای نیشــتانی فاکتــه ری ســه ره کییه  لــه  فه راهه مكــردىن ئــازادى و به رقه راركــردىن 
ــت  ــوپاى نیشــتاىن ده توانێ ــه  س ــتیه ى ك ــه و راس ــه  ئ ــه  ده گه ین ــراىس. بۆی پره نســیپه كاىن دیموك
ــت  ــه ش ئه توانێ ــه  پێچه وان ــكات، وه  ب ــۆ نیشــتان و هاونیشــتاىن دروســت ب خۆشــگوزه راىن ب

ــتاىن. ــوپاى نیش ــووىن س ــه  نه ب ــه ت ب ــه س هه ڵب ــات ب ــاوى بب له ن
 یه كێــك لــه  تایبه مته ندییــه  ســرتاتیژە کانی تــری ســوپاى نیشــتاىن بریتــى یــه  لــه  پاراســتنى 
ده ســتكه وته كانی گــه ل و نیشــتان بــه  بــێ جیــاوازى لــه كاىت ئاشــتى و شــه ردا، چونكــه  زۆرجــار 
ــى  ــه ىس و بنه ماڵه ی ــه  ك ــن ب ــكه وته كان ده كرێ ــتانییەوە ده س ــوپاى نیش ــووىن س ــۆى نه ب به ه
و حــزىب، بــه اڵم بــه  هه بــووىن دامــه زراوه ى ســوپاى نیشــتاىن له مپــه ر داده نرێــت به پێــى 
په یــڕە وى یاســاكاىن ســه ربازى بــۆ بــه  الڕێــدا بــردىن ده ســكه وته كان لــە بەرژەوەنــدی گــروپ و 
تاکەكه ســدا، و لەبــری ئــەوە ده ســكه وته كان ده كرێنــه  دامه زراوه یــى بــۆ نیشــتان و ده وڵــه ت.
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هه وڵه کانی پێشووتر بۆ دروستکردنی سوپای نیشتمانی له  هه رێمی کوردستان:

چارەکــه  ســه ده ی ڕابــردوو چه نــد هه وڵێــك بوونــی هه بــوو بــه  ئاراســته ی ئــه وه ی، کــه  هێــزی 
پێشــمه رگه ی کوردســتان بکرێتــه  ســوپایەکی نیشــتانی، بــه اڵم به شــێك لــه م هه واڵنــه  ته نیــا 
ــه   ــزی پێشــمه رگه  بکرێت ــه وه ی هێ ــۆ ئ ــرۆژە ی ســرتاتیژی نیشــتانی ب ــه  پ ــه ك ب ــراوه  ن ــه  قســه  ک ب

ســوپایەکی نیشــتانی. 

ــتان  ــی کوردس ــی هه رێم ــه ی حکومه ت ــن کابین ــی یه که می هه وڵــی یه کــه م: دوای دامه زراندن
ــه  ئامانجــی  ــه دا، ب ــوه ی کابینه ک ــی پێشــمه رگه  له چوارچێ ــی وه زاره ت ــه  ســاڵی ١٩٩٢ و دامه زارندن ل
ئــه وه  بــوو، کــه  هێــزی پێشــمه رگەی  هه مــوو حیزبــه کان به شــێوه یێکی گشــتی، وه  پارتــی و 
یه کێتیــش بــه  تایبه تــی،   بکرێتــه  هێزێکــی نیشــتانی  بــۆ پارســتنی ســنووره کانی هه رێمــی 
ــۆی  ــووه  ه ــتنه ش ب ــه ك نه خس ــه م ی ــه ر ئ ــرت، وه  ه ــه ری نه گ ــه  س ــه م هه وڵ ــه اڵم ئ ــتان. ب کوردس
ــه  نیســانی  ــه  دروســتبوونی شــه ڕی ناوه خــۆ ل ــار ل دووبــه ش بوونــی پێشــمه رگه  و  فاکته رێکــی دی

ســاڵی ١٩٩٤ تاکــو کۆتایــی ســالی ١٩٩٧. 

هه وڵــی دووه م: دامه زراندنــی کابینــه ی پێنجه مــی حکومه تــی هه رێــم له ســاڵی ٢٠٠٥، 
ئاقــاری  بــه   پێشــمه رگه   یه کخســتنی هێــزی  بــۆ  کابینه یــه   لــه م  پارتــی  و  یه کێتــی  هه وڵــی 
دروســتبونی ســوپایەکی نیشــتانی. بــه اڵم هه مــوو هه وڵــی کابینه کــه  له مــاوه ی چوارســاڵدا 
ــۆ  ــه  واقیعــدا نه بیــرنا. هه روه هــا له ســاڵی ٢٠٠٩ ب ــوو، هیــچ هه نگاوێکــی کــرداری ل ــا قســه  ب ته نی
٢٠١٣ زۆرتریــن قســه و گفتوگــۆ له ســه ر ئــه وه  کــرا کــه  بــۆ ده بێــت تاکــو ئێســتا هێــزی پێشــمه رگه  
ــه   ــۆڕان ک ــه وه ی گ ــه م چــوار ســاڵه دا بزوتن ــاوه ی ئ ــه  له م ــه  ســوپایەکی نیشــتانی، چونک نه بووەت

ــوو.  ــه  ب ــه م بابه ت ــه ر ئ ــی له س ــیه تی میدیای ــی سیاس ــێکی فۆکه س ــوو به ش ــیۆن ب ئۆپۆزس
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ــی هه رێمــی  ــی بنکــه  فراوان ــه ی هه شــته می حکومه ت ــی کابین ــه  دامه زراندن هه وڵــی ســێیه م: ل
ــۆ  ــاڵی ٢٠١٥ ب ــك درا له س ــد هه وڵێ ــوون، چه ن ــدار ب ــه کان به ش ــوو الیه ن ــدا هه م ــه  تێی ــتان، ک کوردس
ــان  ــه م ڕێگری ــه کان ه ــه اڵم هه وڵ ــمه رگه  ب ــی پێش ــتنی هێزه کان ــۆ یه کخس ــك ب ــه  رێگایێ ــی نه خش دانان
ــی به هه مــوو  ــی و یه کێت ــی نه خشــه  ڕێگاكــه ، وه  هه میــش پارت ــۆ دانان ــه  ڕێگاخۆشــکردن ب ــێ کــرا، ل ل
شــێوه یەك ڕێگــر بــوون. دوای ڕودانــی ١٦ی ئۆکتۆبــه ری ســاڵی ٢٠١٧ پارتــی و یه کێتــی زیاتــر نه خشــه  

رێــگای ســرتاتیژی یه کخســتنی هێــزی پێشــمه رگه یان بــه ره و ئاقارێکــی تاریــك بــرد. 
ــدات،  ــی پێشــمه رگه  ب ــه  هێزه کان ــان ل ــن زی ــه وه ی زۆرتری ــووه  هــۆی ئ ــدۆم ب ــه وه ی ریفران دوای ئ
وه  دوای ئــه م ته وقیتــه ش هێــزه  نێوده وڵه تییــه کان بــه  تایبــه ت ئه مریکییــه کان، هێزه کانــی ناتــۆ، 
په رله مانــی بەریتانیــا چه نــد جارێــك بــه  ڕاســته وخۆ و ناڕاســته خۆ داوای ئه وه یــان کــردووه ، وه  
ئامادەیشــیان  نیشــانداوه  بــۆ یه کخســتنی هێــزی پێشــمه رگه  بــۆ ئــه وه ی ببێتــه  ســوپایەکی نیشــتانی 
بــه اڵم پارتــی و یه كێتــی رێگــر بــوون چونكــه  هه میشــه  لــه  پێنــاو هێشــتنه وه ی خۆیــان وه  به رژە وه نــدی 
دوو بنەماڵــه  پێشــمه رگەیان  چه وســاندۆته وه  و به گــژ یه كرتیانــدا كــردون، بــه  مه بــه ش زۆر جــار بــاس 
لــە  هه ڕە شــه  له ســه ر ده ســكه وته كان كــراوه ، له كاتێــك دا فه لســه فه ی دامه زراندنــی پێشــمه رگه  

ــوه . ــك و خاكــی هه رێمــی كوردســتان ب ــۆ پاراســتنی خه ڵ ب

قۆناغه  ستراتیژه کانی دروستکردنی سوپای نیشتمانیی
لــه  ئه نجامدانــی هــه ر پڕۆســه یەکی ســرتاتیژی نیشــتانیی پشــت ده به ســرتێت بــه  چه نــد 
ــه  ســرتاتیژە که   ــه وه ی له هــه ر قۆناغێکــی دیاریکــراودا، به شــێك ل ــۆ ئ ــی دیاریکــراو ب قۆناغێكــی زه مه ن
جێبه جــێ بکرێــت. بــۆ یه کخســتنه وه ی هێــزی پێشــمه رگه ی کوردســتانیش بــۆ ئــه وه ی ببێتــه  هێزێکــی 

نیشــتانی به رگریــکار لــه  ســنووره کانی هه رێمــی کوردســتان دا. 
ــه  ســێ  ــۆ یه کخســتنی هێــزی پێشــمه رگه  وه کــو جێبه جێکردنــی قۆناغــی ســرتاتیژی، پێویســتی ب ب
ــك  ــدا کۆمه ڵێ ــه ر قۆناغێك ــت له ه ــه وه ی بتوانرێ ــۆ ئ ــه  ب ــراو هه ی ــرتاتیژی دیاریک ــی س ــی زه مه ن قۆناغ
ــی  ــێ قۆناغ ــره دا س ــه  لێ ــتنه که . بۆی ــرتاتیژی ڕێکخس ــوه ی س ــه  چوارچێ ــت ل ــرتاتیژی برنێ ــگاوی س هه ن

ــن: ــان دەکه ی ــرتاتیژی ده ستنیش س
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● ستراتیژی قۆناغی یه که م:

جێبه جێکردنــی هه نــگاوه  ســرتاتیژیه کانی ئــه م قۆناغــه  بریتییــه  لــە کۆمه ڵێــك هه نــگاوی 
ــه ره تای  ــه  س ــه  ب ــه م قۆناغ ــی، وه  ئ ــی و نێوده وڵه ت ــتی ناو خــۆی و عێراق ــه  ئاس فشــاری سیاســی ل
ده ســتپێکردنی ســرتاتیژەکه  داده نرێــت، وه  مــاوه ی جێبه جێکردنــی قۆناغه کــه ش بریتییــه  لــه  یــەک 

ــه م هه نگاوانــه ی خــواره وه : ســاڵ، کــه  پێكدێــن ل

یەکــەم: ده ستنیشــانکردنی بودجەیــەک له الیــەن حکومه تــه وه و پەســەندکردنی لەالیــەن 
ــمه رگه   ــی پێش ــتنی هێزه کان ــه ی یه کخس ــوو پڕۆس ــی هه م ــه واوی خه رجیه کان ــۆ ت ــەوە  ب پەرلەمان

ــته  . ــی پێویس ــه وه  خه رج ــه ڕووی داریی ــه  ل ــگاوه کان، ک ــی هه ن به پێ

ــی  ــەن لیژنه یەک ــمه رگه  له الی ــی پێش ــی وه زاره ت ــتی ناوه کان ــوو لیس ــی هه م دووەم: پۆلێنکردن
ــە  ــه م ژماره ی ــین  ل ــد خانه نش ــه  چه ن ــه  ئای ــاری ک ــووری و ژمێری ــی، ئاب ــه ربازی، دارای ــپۆری س پس
ــری  ــی ت ــه ربازی و کۆلێژە کان ــتی س ــه ی زانس ــدی بڕوانام ــه ره ؟ وه  چه ن ــدی ئه فس ــه ؟ وه  چه ن هه ی

هه یــه ؟ وه  چه نــدی ته مه نــی نزیــك بۆتــه وه  لــه  خانه نشــینی؟ وه  چه نــده ی گه نجــه ؟

ــی و ناوخــۆی ســەربازی  ــد ڕاوێژکارێکــی بیان ــی چه ن ســێهەم: ده ستنیشــانکردن و دامه زراندن
شــاره زا لــه  یه کخســتنی هێــزی ســه ربازی بــۆ دروســتکردنی ســوپایەکی نیشــتانی و ئەنجامدانــی 

توێژنــەوە و لێکۆڵینــەوەی وورد بــۆ ئــەو پرۆســەیە.

ــی ٧٠ و  ــمه رگه  و هێزه کان ــی پێش ــوو وه زاره ت ــه ی هه م ــتی موچ ــتنی لیس ــوارەم: یه کخس چ
 ٨٠ و   ٧٠ یه کــه ی  وه  هه روه هــا سه رپه رشــتیکردنی هه مــوو خه رجیه کانــی  پێشــمه رگه ،  ٨٠ی 

ــی پێشــمه رگەوە . ــەن وه زاره ت ــه  الی ل
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پێنجــەم: بڕیــاردان بــۆ گه ڕانــه وه ی هه مــوو که لوپه لــی لۆجیســتی هێزه کانــی یه کــه ی 
٧٠ و ٨٠ له مــاوه ی ٦ مانــگ بــۆ ٩ مانــگ. وه  ڕاســپاردنی به رێوه به رایه تــی ئالیا تــی وه زاره تــی 
وه زاره تــی  چه که کانــی  و  لۆجیســتی  که لوپه لــی  هه مــوو  کۆکردنــه وه ی  بــۆ  پێشــمه رگه  

ــردراو. ــتی ژمێ ــه ك لیس ــه  ی ــوێن و ب ــه ك ش ــمه رگه  له ی پێش

ــی  ــی وه زاره ت ــی ســرتاتیژی یه کخســتنی هێزه کان ــپاندنی ســتافی جێبه جێکردن شەشــەم: چه س
ســرتاتیژیه تی  جێبه جێکردنــی  بــۆ  پێشــمه رگه   ی   ٨٠ و   ٧٠ یه کــه ی  هێزه کانــی  و  پێشــمه رگه  

قۆناغــی دووه م، کــه  پێکدێــت لــه  چــوار ســاڵ. 

ــاو  ــی ن ــاره گای وه زاره ت و به رێوه به رایه تیه کان ــاو ب ــاری ن ــه  کاروب ــه وه  ب ــەم: پێداچون حەوت
ــه کان،  ــڤ و پۆزتیڤ ــه  نه گه تی ــوو الیه ن ــانکردنی هه م ــه وه ، وه  ده ستنیش ــه ڕووی ئیداری وه زاره ت ل
ئه مــه ش بــه  ڕاپــۆرت ده کرێــت تاکــو لــه  قۆناغــی دووه مــدا پێداچونــه وه  بــه  هه یکه لــی وه زاره تــی 
ــت  ــه  بگونجێ ــکه ری، ک ــدی عه س ــی ته جنی ــی به رێوه به ریه ت ــت. وه  ئه کتیڤکردن ــمه رگه  بکرێ پێش

ــکه وتوه کان. ــه  پێش ــه ڵ واڵت له گ

● ستراتیژیه تی قۆناغی دووه م: 
ــی  ــگاو و میکانیزم ــك هه ن ــه  کۆمه لێ ــاڵه  ل ــوار س ــه ی چ ــە ماوه ک ــرتاتیژییه  ک ــه  س ــه م قۆناغ ئ
جیــاوازدا خــۆی ده بینێتــه وه ، وه  هه روه هــا بــۆ هــه ر هه نگاوێکیــش کاتێکــی دیاریکــراوی ده وێــت 
ــاڵدا  ــوار س ــاوه ی چ ــرتاتیژی له م ــی س ــه ر هه نگاوێک ــۆ ه ــت ب ــه  ده بێ ــی، چونک ــۆ جێبه جێکردن ب

ــه ن.  ــك بک ــه ر هه نگاوێ ــتی ه ــراو سه رپه رش ــڕوا پێک ــپۆڕو ب ــتافێكی پس س
لــه م قۆناغــه دا  کۆمه ڵێــك هه نــگاوی ســرتاتیژی کارگێــری و سیاســی هه یــه.  بــۆ ئــه وه ی 
له مــاوه ی  نیشــتانی  سیســتەمێکی  بکرێتــه   کوردســتان  هه رێمــی  لــه   به رگــری  سیســته می 
ــی  ــه  هه یکه ل ــته  ل ــواره وه ش  پێویس ــه ی خ ــه م هه نگاوان ــته ش ئ ــه  مه به س ــۆ ئه م ــاڵدا. ب ــوار س چ

ــت:  ــت بکرێ ــۆ دروس ــاری ب ــمه رگه  بڕی ــی پێش وه زاره ت
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ئه م قۆناغه  ستراتیژیه  له  »شه ش هه نگاو«ی سه ره کی پێکدێت: 

هه نگاوی یه که م:

و  گشــتییه کان  به ڕێوه به رایە تییــه   په یکــه ری  ڕیکخســتنه وه ی  میکانیزمــی  هه نــگاودا  لــه م 
ڕاوێــژکاران و به شــه  گرنگه کانــی وه زاره ت ده ســتکاری ده کرێــت. وه  هه روه هــا ئه لته رناتیڤــی 
ــێ  ــه ربازی جێبه ج ــتی س ــاره زای زانس ــپۆڕو ش ــی پس ــه  که س ــگاوه ش ب ــه م هه ن ــی ئ جێبه جێکردن
ده کرێــت. بــۆ دروســتبونی ســوپایەکی نیشــتانی لــه  هه رە مــی ســه ره وه ی وه زاره تــی پێشــمه رگه 

ــواره وه :  ــه ی خ ــن له مان ــه  بریتی ــت ، ک ــه  بێرنێ ــه م هه نگاوان ــته  ئ پێویس

به رێوه بــه ره   و  پێشــمه رگه   وه زاره تــی  په یکــه ری  ڕێكخســتنه وه ی  میکانیزمــی  یــه ك: 
گشــتییه کان و دانانــی کەســانی پســپۆر و لێهاتــوو و بــەدەر لــە ئینتیــای حزبــی.

دوو: گۆڕینــی ڕاوێــژکاره  ســه ربازیه کان لــه  ســتافی وه زاره ت و به رێوه به رایه تییــه کان بــۆ 
ــه ربازی. ــی س ــاوه ن ئەزمون ــه ربازی خ ــتی س ــه  زانس ــاره زا ل ــانی ش کەس

ســێ: گۆڕینــی ســتافی به شــه کان و گواســتنەوە و دامەزراندنــی ئەفســەری شــارەزا بــۆ 
بەشــەکان.
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هه نگاوی دووه م:

-  له م هه نگاوه دا ته نها هێزه کانی وه زاره تی پێشمه رگه  ده خرێنه  به رنامه ی کاره وه . 

-  مه به ستان له  ده رنجامی نه گه تیڤ ئه وه یه ، که  ناگونجێت بۆ الیه نی سەربازی.
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هه نگاوی سێیه م:

له م هه نگاوه دا میکانیزمی هێزه کانی ٧٠ و ٨٠ پێشمه رگه  ده خرێته  بواری 
جێبه جێکردن، وه  ته واوی هه نگاوه کان به گوێره ی هێلکاری ژماره  )٣( ده بێت وه کو 

هه نگاوێکی سرتاتیژی.

-  مه به ستان له  نه گه تیڤ ئه وه یه ، که  ناگونجێت بۆ الیه نی سەربازی.
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هه نگاوی چواره م:

لــه م هه نــگاوه دا دوبــاره  ته شــکیل کردنــه وه ی لیواکانــی وه زاره تــی پێشــمه رگه ، 

ــت  ــگا نا درێ ــی ، وه  رێ ــی و بنه ماڵەی ــی و کۆمه اڵیه ت ــی حیزب ــه  وه الئ ــت ل ــه  دوربێ ک

فه رمانــده کان به پێــی موحاسەســه ی حیزبــی دابندرێــن، ئــه م هه نــگاوه  له الیــەن 

لیژنه یەکــی پســپۆڕی شــاره زای ڕاوێــژاکاری عه ســکه رییە وه  ئه نجــام ده درێــت. 

وه زاره تــی  هێزه کانــی  پۆ زه تیڤــی  ده ره نجامــی   )٤( ژمــاره   هێڵــکاری  به گوێــره ی 

پێشــمه رگه  ده خرێتــه  به رنامــه ی دروســتکردنی ســوپایەکی نیشــتانی، وه  هه مــوو 

هه نــگاوه کان به گوێــره ی ئــه م هێڵکاریــەی خــواره وه  ده بێــت.
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هه نگاوی پێنجه م:

لــه  هه نــگاوی پێنجه مــدا ســرتاتیژیه تی هێزه کانــی ٧٠ و ٨٠ هێزه کانــی پێشــمه رگه  

ــه   ــواره وه  ک ــه ی خ ــه م هه نگاوان ــی ئ ــتانی به پێ ــوپای نیش ــوه ی س ــه  چوارچێ ده خرێن

ــه وه .  ــاره  )٥( ڕوون کراوه ت ــکاری ژم هێڵ

ــێ  ــه وه  به پێ ــواکان داده ڕێژرێت ــه کان و لی ــکیلکردن و فه وج ــگاوه دا ته ش ــه م هه ن ل

ژمــاره ی پێشــمه رگه کان، وه  دواتــر میکانیزمــی مه شــق و ڕاهێنــان ده ســت پێــده کات. 

به پێــی پــه رورده ی ســه ربازی. دواتــر دابــه ش ده کرێــت به ســه ر بنکــه ی مه شــقی 

ــتان.  ــی کوردس ــی هه رێم ــزگا و قه زاکان پارێ
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هه نگاوی شه شه م: 

مه به ســت لــه  ده ره نجامــی نێگه تیــڤ ئه وه یــه ، کــه  ئــه م پێشــمه رگانه ی لــه  تاقــی 

ــه  و  ــی بڕوانام ــه کان به پێ ــه ر وه زاره ت ــکردنیان به س ــوون . دابه ش ــه وه کان ده رنه چ کردن

ــت. ــی هه رێمــی کوردســتانه  ده بێ بۆشــایی وه زاره ت و ده ســته کانی حکومه ت

کۆمەاڵیه تــی،  کاروبــاری  وه زاره تــی  بــۆ  بگوازێنــه وه   هێــزه کان  زۆری  به شــی 

ــته   ــه ش پێویس ــه وه ،. ئه م ــش ببوژێت ــو بازاڕی ــه وه  تاک ــۆ بدۆزرێت ــان ب ــدا پڕۆژە ی له وێ

جێــگای  ئابــووری  نه خشــه ی  گه شــه پێدانی  ســرتاتیژی  پــڕۆژە ی  له چوارچێــوه ی 

بکرێتــه وه .

ــی  ــی که رت ــه  ئه کتیڤکردن ــه ت ب ــی تایب ــه ر که رت ــزه کان به س ــبوونی هێ ــۆ دابه ش ب

تایبــه ت ده بێــت، ئه مــه ش پێویســتی بــه  ده رکردنــی بڕیاریێکــی ســرتاتیژی ده بێــت لــه 

ــتانەوە. ــی کوردس ــران و پەرلەمان ــی وه زی ــان ئه نجومه ن  الی
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● ستراتیژیه تی قۆناغی سێیه م:

ــتکردنی  ــۆ دروس ــتانییه  ب ــرتاتژییه  نیش ــه  س ــه م قۆناغ ــدان ب ــرتاتیژیه تی په ره پێ س

جیۆپۆلۆتیکــی  دیفاکتــۆی  به هێزمانــه وه ی  و  به هێزبــوون  فاکتــه ری  سوپاســازی، 

ــت  ــه ی پێکدێ ــرتاتیژیه  ماوه ک ــه  س ــه م قۆناغ ــی ئ ــتانه . جێبه جێکردن ــی کوردس هه رێم

ــه  هێزێکــی نیشــتانی  ــزی پێشــمه رگه  بکرێت ــه  کــردار هێ ــه وه ی ب ــۆ ئ ــه  ١٥ ســاڵ، ب ل

ــت  ــت، وه  بتوانێ ــی دیاربێ ــرت به ڕوون ــی پێش ــه ری دوو قۆناغ ــه کردوو، وه  کاریگ گه ش

به رگــری بــکات لــه  قواڵیــی ســرتاتیژی هه رێمــی کوردســتان. لــه  جێبه جێکردنــی 

ــه م قۆناغــه  ســرتاتیژیه دا کۆمه ڵێــك هه نــگاوی گرنــگ هــه ن، کــه  ده بێــت جێبه جــێ  ئ

ــواره وه : ــه ی خ ــن له مان ــه  پێکدێ ــت، ک بکرێ

هه نگاوی یه که م:
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هه نگاوی دووه م:

ــرتاتیژی  ــه  س ــرتاوه ته وه  ب ــه ربازی به س ــاوه ڕی س ــی بیروب ــه  میکانیزم ــدان ب په ره پێ

ــۆی  ــه ش خ ــتان ئه م ــمه رگه ی کوردس ــی پێش ــۆ هێزه کان ــتانی ب ــی نیش په روه رده کردن

ــۆ ئه فســه ر و پێشــمه رگه کان  ــه  ب ــی ســااڵنه  و مانگان ــه وه ی خول ــه  کردن ــه وه  ل ده بینێت

الیه نــی  بــه   په ره پێــدان  هه نــگاوه دا  لــه م  هه روه هــا  وه   ئاســته کاندا.  له هه مــوو 

که پێکدێــت  ده بێــت  ســه ربازیه وه   زانســتی  له ڕوانگــه ی  ســه ربازی  په روەر دەیــی 

ــواره وه : ــه ی خ له مان

په ره پێدانی زانستی سه ربازی  -

په ره پێدانی  زانستی مه شق و ڕاهێنان  -

په ره پێدانی  سایکۆلۆژیای سه ربازی  -

په ره پێدانی  کۆمەڵناسی سه ربازی  -

په ره پێدان به  فکری سه ربازی  -

په ره پێدان با به کارهێنانی الیه نی لۆجیستی سه ربازی  -

په ره پێدان به  مه نهه جی سه ربازی له ڕوانگه ی تەكنۆلۆژیای سه ربازی  -
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هه نگاوی سێیه م:

ــۆ خۆشــکردنی  ــەك ب ــی نه خشــه  رێگای ــه  دانان ــت ب ــه ره  ده درێ ــگاوه دا پ ــه م هه ن ل

ــه اڵم  ــەوە ، ب ــادی و مه عنه وی ــتی م ــه  ئاس ــمه رگه  ل ــی پێش ــی هێزه کان ــان و گوزه ران ژی

ــە دات. ــتانی ال ن ــوپای نیش ــتکردنی س ــرتاتیژی دروس ــه  س ــك ل به مه رجێ

ــه ر  ــه  س ــه ره کی ده خرێت ــی س ــه ودا فۆکه س ــرتاتیژی دوور م ــی س ــاوه ی قۆناغ له م

الیه نه کانــدا.  له هه مــوو  پێشــمه رگه   هێزه کانــی  گوزه رانــی  و  ژیــان  دابینکردنــی 

به تایبــه ت لــه  دابینکردنــی موچه یەکــی شایســته ی بــاش، وه  هه روه هــا پاڵپشــتی 

دارایــی بــۆ تــه واوی هێزه کانــی پێشــمه رگه . لــه م چوارچێوه یــدا کار ده کرێــت بــۆ 

یه کخســن  وه   پێشــمه رگه .  هێزه کانــی  بــۆ  ته ندروســتی  بیمــه ی  جێبه جێکردنــی 

ــمه رگه  و  ــزی پێش ــی هێ ــتییه  ڕۆژانه کان ــه رگ و پێداویس ــه  جلوب ــدان ب ــی پێ و گرینگ

دابینکردنــی باشــرتین جــۆری خــواردن و خوارنــه وه  لــه  کاتــی ده وامکردنــی هێزه کانــی 

پێشــمه رگه  له هــه ر شــوێنێکی جوگرافــی دابێــت. 

ــی  ــۆ هێزه کان ــولفه ی زه واج ب ــار و س ــولفه ی عه ق ــتی و س ــگاوه دا پاڵپش ــه م هه ن ل

ــکاری خــواره وه :  ــه  هێل ــه ن، بڕوان ــژ خای ــه  قیســتی درێ پێشــمه رگه  دابیــن ده کرێــت ب
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هه نگاوی چواره م: 
پشــت  ده کرێــت  جێبه جــێ  ســاڵ   ١٥ له مــاوه ی  کــه   ســرتاتیژیه دا  هه نــگاوه   لــه م 
ــا  ــه  بنه م ــك ل ــه ر یه کێ ــکه ری. ه ــی عه س ــا جوگرافیه کان ــی بنه م ــه  په ره پێدان ــرتێت ب ده به س
ــتانی  ــی نیش ــتنی ئاسایش ــۆ پاراس ــن ب ــه وره  ده ب ــتێکی گ ــکه ری پاڵپش ــی عه س جوگرافیه کان

ــتان.  ــووری کوردس باش
په ره پێــدان بــه  بنه مــا جوگرافییــه  ســه ربازییەکان بریتییــه  لــه  ڕاهێنانــی هێزه کانــی 
ــتی.  ــی و رسوش ــی مرۆی ــارده ی جوگراف ــه  دی ــه ڕە کان ل ــۆری ش ــوو ج ــۆ هه م ــمه رگه  ب پێش
ــن  وه کــو شــه ڕی ناوچــه  شــاخه ویه کان، شــه ڕی ده شــته کان، شــه ڕی دارســتانه کان و چه ندی
ــزه کان  ــگاوه دا هێ ــه م هه ن ــکه ری. ل ــا ی عه س ــه  جوگرافی ــێکن ل ــه  به ش ــه ڕ ک ــری ش ــۆری ت ج
پۆلێــن ده کرێــن بــۆ جه نگــی تایبــه ت بــه  جوگرافیــا ی دیاریکــراو، وه  هه روه هــا ڕاهێنانیــان 
پــێ ده کرێــت له هه مــوو الیه نه کانــی جه نگــی بــه  ئامانجــی به رگــری و هێــرش بردنــه  
ســه ر دوژمــن لــه  کاتــی شــه ڕدا. په ره پێــدان بــه م هه نــگاوه  نزیکــه ی ١٠ ســاڵی ده وێــت تاکــو 
ــدی  ــه  تایبه مته ن ــراو ل ــق پێک ــزی مه ش ــه  هێ ــه  ده بن ــی پۆلێنه ک ــمه رگه  به پێ ــی پێش هێزه کان
شــه ڕی ئاســانی، شــه ڕی وشــکانی، شــه ڕی ئــاوی. لــه م هه نــگاوه دا هێزه کانــی پێشــمه رگه  
ــۆری  ــه  ج ــاواز ل ــزی جی ــه ر هێ ــن به س ــه ش ده کرێ ــواره وه  داب ــه ی خ ــه م هێلکاری ــی ئ به پێ

شــه ڕە کان: بڕوانــه  هێلــکاری ژمــاره  )١٠(

له م هه نگاوه دا هێزه کان که  دابه شبوونیان به پێی تواناو لێهاتویان 

بۆ هه ر یه کێك له م جه نگه  تایبه تانه ، ئه وکات هێزه کانی پێشمه رگه  

دابه ش ده کرێن بۆ سه ر سێ هێزی سه ربازی، که  پێکدێن له  هێزی 

وشکانی، هێزی ئاوی، هێزی ئاسانی.
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هه نگاوی پێنجه م:

په ره پێــدان بــه  سیســته می لۆجیســتی ســه ربازی یه کێــك لــه  بنه مــا ســه ره کیه کانی 
ــه ش  ــه وه ، ئه م ــرش بردن ــە رووی هێ ــش ل ــری و وه  هه می ــه ڕووی به رگ ــوپایە ل ــزی س به هێ
وا ده کات ســوپا بکاتــه  ســوپایەكی پــڕ چــه ك و تفــاق. لــه م هه نــگاوه  ســرتاتیژییه دا هێــزی 
پێشــمه رگه  پێویســته  ببێتــه  ســوپایەکی پــڕ چــه ك و لــه  چه کــی ســوك و قــورس، وه  

دابینکردنــی که لوپه لــی لۆجیســتی بــۆ گواســتنه وه  چه کــی قــورس و ســوك. 
ــتیه کانی  ــته  لۆجیس ــوو پێداویس ــاڵدا هه م ــاوه ی ١٥ س ــته  له م ــمه رگه  پێویس ــزی پێش هێ
ــی  ــی به شــه  چه ک ــی پێشــکه وتوو، وه  وه رگرتن ــی چه ک ــگای کرێن ــه  رێ ــت ل ــن بکرێ ــۆ  دابی ب

ــی.  ــری فیدراڵ ــی به رگ وه زاره ت
ــگاوه   ــه م هه ن ــمه رگه  ل ــی پێش ــۆ هێزه کان ــه ربازی ب ــتی س ــه وادی لۆجیس ــی م دابینکردن
ســرتاتیژیه دا، خــۆی ده بینێتــه وه  لــه  کڕینــی چه کــی ســوك وقــورس، ئامێره کانــی گواســتنه وه ی 

ــاره  )١١(. ــکاری ژم ــه  هێل ــکه ری. بڕوان ــوزاری عه س ــی خزمه تگ ــه ربازی، که لوپه ل س
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هه نگاوی شه شه م: 

ــه  ســه رده می جیهانگیریــدا  ســرتاتیژی په ره پێــدان بــه  ته کنلۆژیــای ســه ربازی یه کێكــە  ل
لــه  بنه مــا به هێزه کانــی سوپاســازی. وه  هه روه هــا هیــچ  بەرەوپێشــچوونی سیســتمێک 
ــدا، ئه مــه ش  ــکات له ســه رده می نوێ ــاری ناتوانێــت گه شــه  ب ــای زانی ــی ته کنلۆژی ــێ بوون به ب
بــۆ سیســته می به رگــری ســه ربازیش ڕاســته . په ره پێــدان بــه  ته کنەلۆژیــای ســه ربازی 

ــزی ســوپایه .  ــه ری به هێ ــه  فاکت تاک
 ســه باره ت  بــه  هێــزی پێشــمه رگه ی کوردســتان له مــاوه ی قۆناغــی ســرتاتیژی ١٥ ســاڵدا 
زۆرتریــن فۆکــه س ده خرێتــه  ســه ر وەدەســتهێنانی ته کنەلۆژیــای ســه ربازی به شــێوه ی 
پشــت  پێشــمه رگه   هێــزی  ســرتاتیژیه دا  هه نــگاوه   لــه م  ناڕاســته وخۆ.  و  ڕاســته وخۆ 
ــه   ــه ربازیدا، ک ــای س ــە رووی ته کنلۆژی ــرتاتیژی ل ــگاوی س ــك هه ن ــه  کۆمه ڵێ ــتێت ب ده به س

ــاره  )١٢(. ــکاری ژم ــه  هێل ــواره وه بڕوان ــه ی خ ــه م هه نگاوان ــن ل پێکدێ
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حەوتەم: سێکتەری ژینگە
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لەنێــو بەرنامــە و پالنــی کوردســتان ٢٠٣٣، ژینگــە گرنگیــی تایبــەت بەخــۆی هەیــە کــە بەپێــی 
ــە  ــتاندا دێنێت ــی کوردس ــەی هەرێم ــە ژینگ ــەورە ل ــی گ ــاوازەکان گۆڕانکارییەک ــە جی ــی قۆناغ کات
ئــاراوە. بەهــۆی ئــەوەی لــە  ٤٠ ســاڵی ڕابــردوودا هیــچ گرنگییــەک نەدراوە بــە ژینگــە و ناوچەکەش 
چەندیــن شــەڕ و نەهامەتــی بەخۆیــەوە بینیــوە، هــەر بۆیــە ژینگــەی هەرێمــی کوردســتان زیانێکی 

زۆری بەرکەوتــووە ئەمــەش بــە زیــان بــۆ ســەر تەندروســتی هاواڵتیــان شــکاوەتەوە.
فەرامــۆش کردنــی ژینگــەی کوردســتان لەمــاوەی ٤٠ ســاڵی ڕابــردوودا و البردنــی ئــەو زیانانــەی 
جەنگــەکان و بڕیــارە نادروســتەکان پێــی گەیانــدووە کاتــی زۆری دەوێــت بــۆ قەرەبووکردنــەوەی، 

هــەر بۆیــە پالنەکانــی کوردســتان ٢٠٣٣ لــە یــەک ســاڵییەوە دەســتپێدەکات تــا ١٥ ســاڵی.

� پالنی یەک ساڵی:
یەکــەم: باڵوکردنــەوەی هۆشــیاری ژینگەیــی پێویســت لــە میدیــا و ناوەندەکانــی خوێنــدن بــۆ 

ســەرجەم چیــن و توێژەکانــی کۆمەڵگــە.

ــە ژینگــە  ــان ب ــەی زی ــەو کــەس و الیەنان ــۆ ســزادانی ئ ــەت ب ــی یاســای تایب دووەم: دەرکردن
ــن. دەگەیەن

ــی  ــەی مەرجەکان ــەو ئوتومبێالن ــردن و دەستبەســەراگرتنی دەســتبەجێی ئ ســێهەم: قەدەغەک
ژینگەیــان تێــدا نییــە.

ــتکردنی  ــە دروس ــەی ل ــەو مادان ــۆدی ئ ــا و ک ــا و یاس ــتنی ڕێس ــن و ڕێکخس ــوارەم: گۆڕی چ
بیناکانــدا بەکاردەهێرنێــن.
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پێنجــەم: قەدەغەکردنــی داربڕیــن و ســزادانی ئــەو کەســانەی دار دەبــڕن و زیــان بەڕێــژەی 
ســەوزایی دەگەیەنــن.

شەشــەم: پاڵپشــتیکردنی گــروپ و ڕێکخراوەکانــی پاراســتنی ژینگــە بەمەبەســتی باڵوکردنەوەی 
زیاتــری هۆشــیاری ژینگــە پارێــزی و چاالکــی ژینگەیی.

ــەڵ  ــاس( لەگ ــیالت رس ــع اس ــاس )راب ــادەی رەس ــی م ــی تێکەڵکردن ــەم: قەدەغەکردن حەوت
بەنزیــن، کــە لــە ئێســتادا مەترســییەکی گەورەیــە لەســەر ژیانــی هاواڵتییانــی هەرێمــی کوردســتان 
و مەترســییەکی زۆر گەورەیــە لەســەر تەندروســتیان و باڵوبونــەوەی چەندیــن نەخۆشــی ترســناک.

� پالنی 4 ساڵی:

ــا  ــدن ت ــی خوێن ــەرجەم ناوەندەکان ــۆ س ــە ب ــتنی ژینگ ــی پاراس ــی پرۆگرام ــەم: زیادکردن یەک
ــۆکان. ــە زانک دەگات

دووەم: جێبەجێکردنــی پــرۆژەی ریســایکلین و شــێوازی کۆکردنــەوەی خــۆڵ و خاشــاک 
لەســەرجەم شــار و شــارۆچکەکانی هەرێمــی کوردســتاندا.
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ســێهەم: گرنگیــدان و ڕێکخســتنەوەی هێڵەکانــی گواســتنەوەی گشــتی لەپێنــاو ئــەوەی 
هاواڵتیــان کەمرتیــن ئوتومبێلــی خۆیــان بەکاربهێنــن.

چــوارەم: پشــکنینی ســتاندار بــۆ ئــاوی خواردنــەوەی مــااڵن دەکرێــت و وای لێدەکرێــت لەبــری 
ــکنینەکان و  ــەرجەم پش ــە س ــن، ک ــەوە بەکاربهێن ــۆ خواردن ــە ب ــاوی بەلوع ــراو ئ ــە دەبەن ــاوی ل ئ

ــت. ــی ســتانداردەکانی ڕێکخــراوی )WHO(  دەبێ ــی بەپێ ئەنجامەکان

ــەرچاوەی  ــاخەکان وەک س ــتانەکان و ش ــی داری دارس ــی بەرکارهێنان ــەم: قەدەغەکردن پێنج
ســوتەمەنی و ووزە.

� پالنی 15 ساڵی:

یەکــەم: گۆڕینــی ســەرجەم ئوتومبێلەکانــی هێڵەکانــی گواســتنەوەی گشــتی لــە ئوتومبێلــی گاز 
و بەنزینــەوە بــۆ ئوتومبێلــی کارەبایــی.

دووەم: هاندانــی هاوردەکردنــی ئوتومبێلــی کارەبایــی )دۆســتی ژینگــە( لــە بــری ئوتومبێلــی 
گاز و بەنزیــن و کەمکردنــەوەی بــاج و گومــرگ لەســەر ئوتومبێلەکانــی دۆســتی ژینگــە.

ســێهەم:  دروســتکردنی ناوچــەی پیشەســازی دوور لــە ناوچەکانــی نیشــتەجێبوون و لــە 
دەرەوەی شــارەکان و دوورخســتنەوەی کارگەکانــی نزیــک شــار و شــوێنی نیشــتەجێبوونەکان.

چــوارەم: بەرزکردنــەوەی ڕێــژەی ســەوزایی لــە هەرێمــی کوردســتان بــۆ ڕێــژەی ٢٠% کــە لــە 
ئێســتادا لــە خــوار ســتانداردە نێودەوڵەتییەکانەوەیــە.

پێنجەم: جێبەجێکردنی پالنی پشتێنەی سەوزایی چواردەوری شار و شارۆچکەکان.

شەشــەم: جێبەجێکردنــی پــرۆژەی دارســتانی زەبــەالح لەســەرجەم شــارەکانی هەرێمــی 
کوردســتان.

حەوتــەم: گۆڕینــی بەرهەمهێنانــی ووزە لــە بەکارهێنانــی ســوتەمەنییەکانەوە بــۆ ووزەی پــاک 
و دۆســتی ژینگــە و ســوود وەرگرتــن لــە تیشــکی خــۆر و بــا.
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هەشــتەم: چارەســەرکردنی ئــاوەڕۆی ســەرجەم شــار و شــارۆچکەکان و تەواوکردنــی 
پــرۆژەی ئــاوەڕۆی ئــەو ناوچانــەی تەواونەکــراون و دانانــی وێســتگەی پااڵوتــن و ڕێکخســن 
و ســوود لێوەرگرتنــی ئــاوی ئــاوەڕۆکان و ڕێگریــان لــەوەی تێکــەڵ بــە ســەرچاوەکانی ئــاوی 

خواردنەوەببنــەوە.

نۆیــەم: بەهــۆی خراپــی هێڵەکانــی گواســتنەوەی گشــتی و نەبونــی هێڵــی ئاســن، لەئێســتادا 
زۆرینــەی هاواڵتیــان خاوەنــی ئوتومبێلــی خۆیانــن، بەجۆرێــک لــە )٣٠٧٠٠٠٠( هاواڵتــی کــە 
تەمەنیــان لەســەروو ١٨ ســاڵەوەیە )١٧٠٠٠٠٠( ئوتومبێــل لــە هەرێمــی کوردســتاندا هەیــە واتــە 
٥٥% ی هاواڵتیانــی هەرێــم ئوتومبێلــی خۆیــان هەیــە، کە ســەرجەمیان بــە گاز و بەنزیــن کاردەکەن 
و زیانێکــی زۆر بــە ژینگــەی هەرێــم دەگەیەنــن، بۆیــە بــە ڕێکخســتنەوەو گەشــەپێدانی هێڵەکانــی 
گواســتنەوەی گشــتی و هیڵــی ئاســن، ژمــارەی بەکارهێنانــی ئوتومبێــل لــە الیــەن هاواڵتیانــەوە کــەم 

دەبێتــەوە. 
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هەشتەم: ناوچە جێناكۆكەكان و پەیوەندیی 
هەرێم لەگەڵ حكومەتی ناوەنددا
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پەیوەندی هەرێم لەگەڵ بەغداد:

یەکــەم: لیســتی نــەوەی نــوێ بــڕوای بــەوە هەیــە و کار لەســەر ئــەوە دەکات، کــە هەرێمــی 
ــن، پێکــەوە هەرێمێکــی  ــەری یەکرتی ــە و تەواوک ــەک هەی ــە ی کوردســتان و بەغــداد پێویســتیان ب
کوردســتانی بەهێــز و عێراقێکــی دیموکــرات دەبنە تەواوکــەری یەکرت و ڕێگردەبن لە دەســتێوەردانی 
ــن و پێکــەوە  ــە ئێســتادا ســەردەمی یەکگرت ــاری ناوخــۆی هــەردووال. ل ــۆ کاروب ــی دەرەوە ب واڵتان
کارکردنــە هــەر وەک چــۆن واڵتانــی ئەوروپــا یەکێتــی ئەوروپایــان دروســتکردووەو پێکــەوە 
بەهێزتــرن، بــە تایبەتــی لــەڕووی ئابورییــەوە، بــەو شــێوەیەش پێکەوەبونــی هەرێم و بەغــدا ئابوری 
هــەردوال بەرەوپێــش دەبــات و بەهێــزی دەکات. بــە تایبەتــی بــۆ هەرێمــی کوردســتان کــە بەپێــی 
پالنەکانــی نــەوەی نــوێ بەرهەمــی هەنــاردەی هەرێمــی کوردســتان زیــاد دەکات و پێویســتی بــە 
بازاڕێــک دەبێــت بــۆ ســاغکردنەوەی بەرهەمەکانــی هــەر بۆیــە پارێزگاکانــی دەرەوەی هەرێمــی 
ــی،  ــۆڕی بازرگان ــتان و ئاڵوگ ــی کوردس ــی هەرێم ــۆ بەرهەمەکان ــازارە ب ــن ب ــتان گونجاوتری کوردس
ــدا و  ــە بەغ ــنەوە ب ــی ئاس ــەی هێڵ ــتان لەڕێگ ــی کوردس ــوێ، هەرێم ــەوەی ن ــی ن ــی پالن ــە بەپێ ک
موســڵ و بــەرسەوە دەبەســرتێتەوە، ئەمــەش دەبێتــە کارئاســانییەکی زۆر گــەورە بــۆ گواســتنەوەی 

بەرهەمەکانــی هەرێمــی کوردســتان بــۆ ئــەو ناوچانــە.
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بنەمــای  لەســەر  پێویســتە  عێــراق  و  کوردســتان  هەرێمــی  پێکەوەبونــی  دووەم: 
جێبەجێکردنــی دەســتوربێت، کــە بنەمــای هاوبەشــیکردنە لــە بەڕێوەبردنــی واڵت و ســەروەت 
و ســامانەکەی. پابەندبونــی حکومەتــی بەغــداش بــە دەســتورەوە کــە هاواڵتیانــی هەرێمیــش 
ــت،  ــی هەرێمــی کوردســتانی پارێزراودەبێ ــی هاواڵتیان ــۆ داوە، مافەکان ــان ب ــێ دەنگی ــە بەڵ ب
دەســتورەکەش ڕێگــە بــە هیــچ گۆڕانکارییەکــی دەســتوری نــادات گــەر پارێزگاکانــی هەرێمــی 

ــەدەن. ــێ دەنگــی لەســەر ن ــە بەڵ کوردســتان ب

ســەرەتای  لــە  عێراقــی  دەوڵەتــی  دروســتبونی  ســەرەتاکانی  لەگــەڵ  ســێهەم: 
کێشــە  لــە  بــووە  یەکێکــە  کــورد  هاواڵتیانــی  سیاســی  کێشــەی  بیســتەم،  ســەدەی 
نێــوان حکومەتەکانــی  بــەردەوام شــەڕی سیاســی و عەســکەری  و  چارەســەرنەکراوەکان 
بەغــدا و پارتــە کوردییەکانــی لەســەر دروســتبووە. حکومەتــی عێــراق لــە دوای ڕوخانــی 
ــادا  ــوردی تی ــی ک ــی گەل ــن مافەکان ــە زۆرتری ــەو ســەردەمانەی ک ــە ل ــی ســەدام، یەکێک ڕژێم
دەســتەبەرکراوەو لــەڕووی سیاســی و ئابورییــەوە، تەنانــەت بــۆ یەکــەم جــار لەمێــژووی 
عێراقــدا کوردێــک بــوو بــە ســەرۆک کۆمــار. لــە ســەردەمەکانی پێشــوودا کــە حکومەتەکانــی 
عێــراق کۆمەڵکــوژی کوردیــان دەکــرد و هاواڵتیانــی کــورد بەهــۆی ئینتیــای سیاســی و 
ــییە  ــە سیاس ــێدارەدەدران، پارت ــە س ــکەنجەدەدران و ل ــتگیردەکران و ئەش ــەوە دەس نەتەوەیی
ــراق و  ــەڵ عێ ــە لەگ ــەوە بوون ــای پێک ــە مان ــرد ک ــان دەک ــی زاتیی ــەکان داوای حکوم کوردیی
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ــە ســەردەمەکە  ــەدوای ســاڵی ٢٠٠٣ ەوە ک ــەاڵم ل ــوودا، ب ــوەی عێراقێکــی یەکگرت ــە چوارچێ  ل
ــاوازە و هیــچ هاواڵتییەکــی کــورد لەســەر ئینیتــای سیاســی و نەتــەوەی لەالیــەن  تــەواو جی
حکومەتــی عێراقییــەوە دەســتگیرناکرێت و زۆرینــەی مافــە سیاســی و ئابورییــەکان بــە کــورد 
ــۆ  ــەوەی ب ــەن. . ئ ــەوەو ســەربەخۆیی دەک ــەکان داوای جیابون ــە سیاســییە کوردیی دراوە، پارت
ئێســتا پێویســتە هەرێمێکــی کوردســتانی بەهێــز و حکومەتێکــی ناوەنــدی دیموکــرات پێکــەوە 
ــۆ  ــگوزەرانی ب ــەنێت و خۆش ــوری گەشەبس ــتبکەن و ئاب ــز دروس ــەزراوەی بەهێ ــن دام بتوان

ــان دابینبکرێــت. هاواڵتی

چــوارەم: لــە ئێســتادا ناتوانرێــت هەرێمێکــی کوردســتانی بەهێــز دروســتببێت، بەهەمــان 
ــزی دیموکــرات گــەر هەرێمــی کوردســتانی  ــە واڵتێکــی بەهێ ــت ببێت ــراق ناتوانێ شــێوەش عێ
لەگەڵــدا نەبێــت. هــەر بۆیــە هەرێــم و بەغــدا پێویســیان بەیەکــرت هەیــە بــۆ دروســتکردنی 
ــم و بەغــداد لەســەر  ــی هەرێ ــان. بەهێزبون ــۆ هاواڵتی ــزی خۆشــگوزەران ب ناوچەیەکــی بەهێ
بنەمــای شــەراکەتی ڕاســتەقینە و دەســتور، ڕێگــە خۆشــکەر دەبێــت بــۆ دروســتکردنی 
ناوچەیەکــی بەهێــز کــە کاربــکات بــۆ خۆشــگوزەرانی هاواڵتییەکانــی. ئــەم شــەراکەتی 
ڕاســتەقینەیە لەالیــەن نەتەوەیەکگرتــووەکان و کۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی و واڵتانــی زلهێــزەوە 
ــم و  ــوان هەرێ ــە چارەســەری ڕاســتەقینەی کێشــەکانی نێ ــش ب ــت و ئەوانی پشــتیوانی دەکرێ
بەغــدای دەزانــن. شــەراکەتی ڕاســتەقینە ڕێگــر دەبێــت لــە دەســتێوەردانی واڵتانــی دراوســێ 

ــوان هــەردووال. ــی نێ ــدا و پەیوەندییەکان ــم و بەغ ــاری ناوخــۆی هەرێ ــۆ کاروب ب

پێنجــەم: شــەڕ و کێشــەکانی ســەدەی ڕابــردووی نێــوان حکومەتەکانــی بەغــدا و پارتــە 
سیاســییە کوردییەکانــی هەرێمــی کوردســتان و ئــەو نەهامەتییانــەی بەســەر هەرێمــی 
کوردســتاندا هاتــووە نابێتــە رێگــر لــە پێنــاو پێکــەوە کارکردنی هەرێــم و بەغدا و دروســتکردنی 
ــەو  ــە ل ــەی زۆری الی ــژوو منون ــی. مێ ــۆ هاواڵتییەکان ــگوزەران ب ــز و خۆش ــی بەهێ ناوچەیەک
ــرد و  ــای داگیرک ــی ئەوروپ ــەی واڵتان ــا زۆرین ــی دووەم ئەڵانی ــی جیهان ــە جەنگ ــەوە، ل بارەی
ــر و  ــی ت ــەدان ملیۆن ــی س ــی و ئاوارەبون ــەس و برینداربون ــان ک ــتنی ملیۆن ــۆی کوش ــووە ه ب
ــی  ــە ڕوخان ــەاڵم ب ــد، ب ــەی گەیان ــا و ژێرخانەک ــی ئەوروپ ــە واڵتان ــراوی ب ــی ئەژمارنەک زیانێک
ڕژێمەکــەی و گۆڕینــی، ئەڵانیــا ئێســتا یەکێکــە لــە ســەرەکیرتین و بەهێزتریــن واڵتانــی 
پێکهێنــەری یەکێتــی ئەوروپــا و لەگــەڵ واڵتانــی تــری ئەوروپــا پێکــەوە یەکێتییەکــی بەهێزیــان 
دروســتکردووە. بەهەمــان شــێوەی مێــژووی ئەمریــکاش ئەوەمــان پــێ دەڵێــت دوای چەندیــن 
ــکا، هــەردوال  ــە ئەمری ــی باشــور ل ــور و ویالیەتەکان ــی باک ــوان ویالیەتەکان ــاڵ لەشــەڕی نێ س
پێکهاتنــەوەو واڵتێکــی یەکگرتوویــان دروســتکرد کــە لــە ئێســتادا ســەرکردایەتی جیهــان دەکات 

ــی و ســەربازییەوە. ــە ڕووی ئابوری ــە ل ــن واڵت و بەهێزتری
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ــرتە  ــە هەرێمــی کوردســتان زۆر کەم ــەوت ل ــی ن ــای بەرهەمێهنان ــەوەی توان شەشــەم: لەبەرئ
لــە ناوچەکانــی تــری عێــراق، پێکەوەکارکردنــی هەرێــم و بەغــدا  لــەڕووی ئابورییــەوە بــە ســودی 
هەرێمــی کوردســتان دەشــکێتەوە بــە بــەراوردی بەغــدا. عێــراق لــە ئێســتادا ســێ ملیــۆن و پێنــج 
ســەد هــەزار بەرمیــل لەڕۆژێکــدا بەرهــەم دەهێنێــت و پالنــی هەیــە بەرزیشــی بکاتــەوە، بــەاڵم 
هەرێمــی کوردســتان لــە ئێســتادا  تەنهــا ٣٠٠ هــەزار بەرمیــل نــەوت لەڕۆژێکــدا بەرهەمدەهێنێــت 
کــە دەکاتــە نزیکــەی ٨% کــۆی بەرهەمــی نەوتــی عێــراق، لەکاتێکــدا بەپێــی دەســتور ١٧% بودجــەی 
عێــراق بــۆ هەرێمــی کوردســتان دانــراوە، گــەر لــەو ڕێژەیــەش کەمــرت بدرێــت بــە هەرێــم هــەر 
ــە دوای  ــەو داهاتــە زۆر زیاتــرە کــە خــۆی لەڕێگــەی فرۆشــتنی نەوتــەوە دەســتی دەکەوێــت. ل ل
ســاڵی ٢٠٠٣ شــەوە عێــراق بــەردەوام بــووە لەســەر ناردنــی بودجــەی هەرێــم لەکاتێکــدا هەرێمــی 
کوردســتان هیــچ نەوتــی بەرهــەم نەهێنــاوە، واتــە عێــراق نەوتــی ناوچەکانــی خــۆی دەفرۆشــت 
ــەو  ــەوە ئ ــەوە بکردایەت ــری ل ــم بی ــرا هەرێ ــە دەک ــارد، ک ــتان دەن ــی کوردس ــۆ هەرێم ــارەی ب و پ
نەوتــەی هەیــە بــۆ نەوەکانــی داهاتــووی هەڵبگرتایــە چونکــە بەغــدا بــەردەوام بــوو لــە ناردنــی 
بودجــە و داوای دەرهێنانــی نەوتیشــی نەدەکــرد. بــەاڵم بەهــۆی درۆی ئابــوری ســەربەخۆ و 
هەوڵدانــی دوو حزبەکــەی هەرێمــی کوردســتان )پارتــی و یەکێتــی( بــۆ دەستبەســەراگرتنی نــەوت 
و دزینــی ســەروەت و ســامانی هەرێمــی کوردســتان، هەرێمــی کوردســتان و هاواڵتییەکانیــان 
توشــی قەیرانێکــی گــەورە کــرد و دواتــر ویســتیان لەڕێگــەی هەســتی نەتەوەیــی و ئەنجامدانــی 
ریفراندۆمــەوە شکســتەکەیان داپۆشــن بــەاڵم ئــەوەش بــە زیانــی گەورەتــر بــۆ هەرێمــی کوردســتان 

ــی شــكایەوە. و هاواڵتییەکان

حەوتــەم: پێکــەوە کاکردنــی هەرێــم و بەغــدا، لــەڕووی ســەربازییەوە ســوودی بــۆ هــەردووال 
هەیــە بــە تایبەتــی هەرێمــی کوردســتان، وە هەروەهــا بەپێــی دەســتوریش پاراســتنی ئاســان و 
ــەاڵم  ــە، ب ــزە فیدراڵییەکاندای ــتۆی هێ ــە ئەس ــەوە ل ــی کوردستانیش ــە هەرێم ــراق ب ــنورەکانی عێ س
لــە ئێســتادا بەهــۆی ناکۆکییەکانــی هــەردووالوە ئاســانی هەرێمــی کوردســتان ڕۆژانــە لــە الیــەن 
فڕۆکەکانــی تورکیــاوە پێشــێلدەکرێت و گونــدەکان بۆردومــان دەکرێــن و هاواڵتــی مەدەنــی دەبنــە 
ــە.  ــی دراوســێ دای ــەردەم لەشکرکێشــی واڵتان ــتان لەب ــی کوردس ــش هەرێم ــی و بەردەوامی قوربان
بۆیــە بــە پێکــەوە کارکــردن لەگــەڵ عێراقــدا دەتوانرێــت ڕێگــە لــەو پێشــێلکارییانە بگیرێــت و بــە 
پراکتیکیــش هێزەکانــی پێشــمەرگە بــن بــە بەشــێک لــە پێکهێنــەری ســەرەکی وەزارەتــی بەرگــری 
عێــراق و بەمــەش توانــای هێزەکانــی پێشــمەرگە و گوزارانــی پێشــمەرگە و پێداویســتییەکانی بــاش 

دەبێــت و دەبێــت بــە بەشــێک لــە هێــزە فیدراڵییەکانــی عێــراق.
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کێشەکانی کەرکوک و ناوچە جێناکۆکەکان:

کێشەکانی کەرکوک و ناوچە جێناکۆکەکان لە ماوەی ڕابردوو و ئێستادا:
ــۆ  ــە ڕوو ب ــداوە خراونەت ــم و بەغ ــەن هەرێ ــە الی ــەرانەی ل ــەو چارەس ــەرجەم ئ ــەم: س یەک
کێشــەکانی کەرکــوک و ناوچــە جێناکۆکــەکان هیــچ چارەســەرێکی بنەڕەتــی تیــادا نییــە بۆ کێشــەکە.

دووەم: مــادەی ١٤٠ی دەســتوری عێــراق ســەرجەم کێشــەکانی کەرکوک و ناوچــە جێناکۆکەکان 
چارەســەرناکات و دەســتی بــۆ بەشــێک لــە کێشــەکان نەبردووە.

ــە دوای ســاڵی ٢٠٠٣ و  ــەکان و دەســەاڵتی کــوردی ل ــە سیاســییە کوردیی ــەدای پارت ســێهەم: ئ
دواتــر بــە تایبەتــی لــە دوای ســاڵی ٢٠١٤ زۆر خــراپ بــووەو پشــتی بەهیــچ بڕیارێکــی ســرتاتیژی و 

بیرکردنەوەیەکــی عەقالنــی و ســرتاتیژی نەبەســتووە بــۆ داهاتــوو.

چــوارەم: چارەســەرکردن و بڕیــاری تاکالیەنــە، کێشــەی کەرکــوک و ناوچــە جێناکۆکــەکان 
چارەســەرناکات و ســووربونی الیەنێــک لەســەر بڕیــار و چارەســەری تاکالیەنــە بەهەدەردانــی کاتــە 

ــردەکات. و کێشــەکان ئاڵۆزت
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پێنجــەم: فەرزکردنــی ئەمــری واقــع لــە الیــەن هــەر الیەکــەوە بێــت خزمــەت بــە کەرکــوک و 
ناوچــە جێناکۆکــەکان و هاواڵتییەکانــی و کێشــەکەی نــاکات و خراپــرتی دەکات.

شەشــەم: کێشــەی کەرکــوک و ناوچــە جێناکۆکــەکان کێشــەیەکی ناوخۆیــی نییــە، بەڵکــو 
کێشــەیەکە کــە مــەودای نیشــتیانی و هەرێمــی و نێودەوڵەتــی هەیــە، لەکاتێکــدا کێشــەکە 
پەیوەســتە بــە ســێ خاڵــی ســەرەکییەوە کــە ئەوانیــش نــەوت و داهاتــووی پارێزگاکــە و چۆنییەتــی 

ــەوە. ــن بەیەک ــیان پەیوەس ــە سەرجەمیش ــی ک بەڕێوەبردنیەت

حەوتــەم: پێشــنیازی بەڕێوەبردنــی هاوبــەش پێویســتی بەڕوونکردنــەوەو شــیکردنەوە و 
ــارەی چارەنوســی کەرکــوک و ناوچــە جێناکۆکــەکان و  ــی لەب ــە تایبەت ــە، ب ــەوەی قــوڵ هەی توێژین

ــتییەکەی. ــامانە رسوش ــکردنی س ــی دابەش ــەاڵت و چۆنێت ــردن و دەس ــی بەڕێوەب چۆنییەت

هەشــتەم: لەبەرئــەوەی کێشــەی کەرکــوک و ناوچــە جێناکۆکــەکان کێشــەیەکی نیشــتیانی یــە 
بۆیــە بەرپرســانی ناوچەکــە و نوێنەرەکانیــان دەســەاڵتی ئەوەیــان نییــە کــە کێشــەی ناوچەکەیــان 
یەکالبکەنــەوە، بۆیــە بــۆ ســەرکەوتنی هــەر پێشــنیاز و چارەســەرێک بــۆ ئــەو ناوچانــە پێویســتە 

هەرێــم و ناوەنــد پێکــەوە چاالکانــە بەشــداری تیــادا بکــەن.
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پێشنیاز و چارەسەر بۆ کێشەی کەرکوک و ناوچە جێ ناکۆکەکان:

 divided‹ یەکــەم: چەنــد شــارێک هــەن لــە جیهانــدا پێیاندەوترێــت شــارە پەرتبــووەکان
ــان شــارە  ــە قوڵــی دابەشــبوون ›deeply divided cities‹ ی ــان ئــەو شــارانەی کــە ب citiies‹ ی
جەمســەرگیرەکان ›polarized cities‹. قــودس و کەرکــوک دەکەونــە چوارچێــوەی ئــەو شــارانە. 
ــی  ــۆ گرنگ ــش ب ــو هێایەکی ــوک، وەک ــەی کەرک ــە کێش ــرە ل ــرت و ئاڵۆزت ــودس کۆن ــەی ق کێش

قــودس، مــام جــەالل کەرکوکــی بــە ›قودســی کوردســتان‹ ناودەبــرد.
ــی  ــە‹ باس ــۆرێکی ئەمریکیی ــز ›پرۆفیس ــکۆت بۆڵین ــدا، س ــی بەراوردکاری ــە توێژینەوەیەک ل
ــدا ›برۆکســل، جۆهانســبێرگ، بەلفاســت، ســەرایڤۆ،  ــە جیهان ٧ شــاری جەمســەرگیر دەکات ل
قــودس، بەغــداد، کەرکــوک‹. بۆڵێنــز ئــەو ٧ شــارە دابەشــدەکات بەســەر ٣ گرووپــدا، بەمجــۆرە:

و  )بەلجیــکا(  برۆکســل  لــە  بریتیــن  کــە  ســەقامگیرەکان  شــارە  یەکــەم:  گروپــی 
ــەاڵم  ــی، ب ــی مێژووی ــاواز و ملمالنێ ــی جی ــا(. ســەرەڕای گروپ جۆهانســبێرگ )باشــوری ئەفریق

ئێســتا ســەقامگیرن. برۆکســل و جۆهانســبێرگ 

ــوور(  ــدای باک ــت )ئیرلەن ــە بەلفاس ــن ل ــە بریتی ــەکان ک ــارە لەرزۆک ــی دووەم: ش گروپ
و ســەرایڤۆ )بۆســنە(. هەرچەنــدە حکومڕانــی هاوبــەش و پێشــکەوتن لــەو دوو شــارەدا 
ــە. ــژ هەی ــی توندوتی ــەڕ و ملمالنێ ــۆ ش ــەوە ب ــەری گەڕان ــتا ئەگ ــەاڵم هێش ــت، ب بەدیدەکرێ

ــودس  ــە ق ــن ل ــە بریتی ــوتان ک ــۆ س ــەرەزن ب ــە موع ــارانەی ک ــەو ش گروپــی ســێهەم: ئ
ــان  ــی ئەوەی ــا گرفت ــەک تەنه ــارانە ن ــەم ش ــراق(. ئ ــداد )عێ ــوک و بەغ ــتین(* و کەرک )فەلەس
ــت، هێشــتا ناکۆکــی  ــک بێ ــااڵکان الی چــی گروپێ ــن و پۆســتە ب ــە چــۆن بەڕێوەبربێ ــە ک هەی
ــتینییەکان  ــە و فەلەس ــە جولەک ــە ل ــە، هەریەک ــۆ منوون ــە. ب ــیان هەی ــەر خاوەندارێتیش لەس
خۆیــان بــە خاوەنــی قــودس دەزانــن، هەریەکــە لــە کــورد و تورکــان و عــەرەب خۆیــان بــە 
ــداد  ــی بەغ ــە خاوەن ــان ب ــە ســونە و شــیعەش خۆی ــە ل ــن، هەریەک ــوک دەزان ــی کەرک خاوەن

ــن. دەزان
بــۆ بەدیهێنانــی ســەقامگیریی، دەبێــت شــارەکانی گرووپــی ســێیەم )قــودس و کەرکــوک و 
بەغــداد( بــەرەو گرووپــی دووەم بربێــن. بــۆ ســەقامگیریی و ئاشــتییەکی ڕاســتەقینەش، گرنگــە 
ــیا  ــان( و نیکۆس ــروت )لوبن ــو بەی ــەی وەک ــی دیک ــارە پەرتبووەکان ــارانە و ش ــەم ش ــار ئ دواج
)قوبــرس( و مۆســتار )بۆســنە( بگەیەنرێنــە ئاســتی برۆکســل و جۆهانســبێرگ لــە ســەقامگیریی 

و گەشــە و بەرەوپێشــچوندا.
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گرفتەکــە ئەوەیــە لــەم شــارە پەرتبوانــەدا هەرکەســە و خــۆی بــە حــەق دەزانێــت و موزایــەدەی 
دینــی و نەتەوەیــی و ئیثنــی و سیاســی لــە ئاســتێکی یەکجــار بەرزدایــە و هیــچ کــەس و الیەنێــک 
ئامــادە نییــە ســازش بــۆ بەرانبــەر بــکات تــا بــە خۆفــرۆش و ترســنۆک و سازشــکەر تاوانبــار نەکرێت. 
بۆیــە بەگشــتی یەکالیکردنــەوەی ئــەو کێشــانە بــە شــەڕ الیەنگیــری زیاتــرە تــا چارەســەرکردنیان لــە 

ڕێگــەی دانوســتان و ڕێکەوتنــەوە. لــە ئاســتی نێودەوڵەتیشــدا، 
ــن،  ــۆ ببین ــی ئەوت ــن ڕۆڵێک ــان ناتوان ــن ی ــدی نی ــان زۆر ج ــووەکان ی ــەوە یەکگرت ــار نەت زۆرج
بەتایبەتــی کــە دەوڵەتێکــی بەهێــز الیەنگیــری یەکێــک لــە الیەنــە ناکۆکــەکان بێــت، وەکــو 

ــدا. ــی قودس ــە پرس ــە ل ــۆ جولەک ــکا ب ــی ئەمری الیەنگیری
ــی  ــودس ڕەگێک ــەی ق ــیان زۆرە، گەرچــی کێش ــی هاوبەش ــوک خاڵ ــودس و کەرک ــی ق ــە کورت ب

ــە. ــی هەی ــی و ئابوری ــی ئیثن ــوک ڕەگێک ــە و کێشــەی کەرک ــی هەی دین

ــە  ــە، ک ــەوەکان هەی ــوان نەت ــتیانەی نێ ــی ئاش ــەوە ژیان ــە پێک ــڕوای ب ــوێ ب ــەوەی ن دووەم: ن
دەبێتــە فاکتــەری ســەرەکی گەشەســەندنی ئابــوری و خۆشــگوزەرانی و دورکەوتنــەوە لــە شــەڕ و 
ــەی  ــە منون ــە کــە کەرکــوک و ناوچــە جێناکۆکــەکان بکرێت ــەوە هەی ــڕوای ب ــە ب ناکۆکــی، هــەر بۆی
عێراقێکــی بچوکــراوەو وێنــەی نارشینــی ملمالنــێ و ناکۆکــی نێــوان نەتەوەکانــی عێــراق بســڕێتەوە. 
ــە  ــوک و ناوچ ــی کەرک ــەوا هاواڵتییان ــتنەکەن ئ ــە دروس ــەرکردەکان کێش ــییەکان و س ــەر سیاس گ
ــان  ــی دورودرێژی ــە و مێژوویەک ــان نیی ــە و گرفتی ــەوە کێش ــەرجەم پێکهاتەکان ــەکان بەس جێناکۆک
ــرت  ــان و یەک ــەوە ژی ــی پێک ــەوەی رۆحییەت ــۆ تۆخکردن ــردن ب ــە کارک ــە، بۆی ــان هەی ــەوە ژی لەپێک
قبوڵکــردن شــاری کەرکــوک دەگەشــێنێتەوەو لــەو نەهامەتییــە ڕزگاری دەکات کــە چەندیــن ســاڵە 
ــوک و  ــی کەرک ــە پێکهاتەکان ــت ل ــش دەبێ ــتکردووە.هێزە ئەمنییەکانی ــان دروس ــییەکان بۆی سیاس
ــش  ــزە فیدراڵییەکانی ــەت هێ ــزن و تەنان ــان بپارێ ــی خۆی ــان ئەمنییەت ــارەکەبن و خۆی ــی ش خەڵک
گــەر بونیــان هەبێــت دەبێــت لــە پێکهاتــەی پارێزگاکەبــن. ئابــوری شــارەکەش گەشەدەســەنێت و 
خۆشــگوزەرانی بــۆ هاواڵتییەکانــی دەگەڕێتــەوە کــە ئێســتا لــە خراپرتیــن دۆخیانــدان لــە کاتێکــدا 
ــی  ــای بەرهەمهێنان ــتی و توان ــامانی رسوش ــەڕووی س ــە ل ــن پارێزگای ــان دەوڵەمەندتری پارێزگاکەی
ــۆ ٥٠%  ــە ب ــە و دەتوانرێــت ئــەو ڕێژەی ٣٠%ی کــۆی ڕێــژەی نەوتــی بەرهەمێهــرناوی عێراقــی هەی

ــەوە. بەرزبکرێت

الیــەن  لــە  نێودەوڵەتــی  پارێــزی  ئاشــتی  هێــزی  دابینکردنــی  بــۆ  هەوڵــدان  ســێهەم: 
نەتەوەیەکگرتووەکانــەوە بــۆ کەرکــوک و ناوچــە جێناکۆکــەکان لــە پێنــاو پاراســتنی ئاشــتی و 
ــزی  ــزی ئاشــتی پارێ ــی هێ ــە. بون ــەو ناوچان ــی ئ ــی پاراســتنی ســەرجەم پێکهاتەکان ئارامــی و زامن
نەتەوەیەکگرتــووەکان ڕێگردەبێــت لــە ســەرهەڵدانی شــەڕ و ناکۆکــی لەنێــوان پێکهاتەکانــی 

کەرکــوک و ناوچــە جێناکۆکــەکان و پارێــزەری ســەرجەم پێکهاتــەکان دەبێــت.


