دەرگاکانی دەرفەت بۆ بەشداری کاریگەرانەى کۆمەڵگەی مەدەنیی
عێراقیی لە پڕۆسەکانی دادپەروەریی گواستراوە و دادپەروەریی
نۆژەنکردنەوەدا

پاشخان
لە ماوەی  ٣٠ساڵی ڕابردوودا ،بەشییکى زۆر لە دانیشتوانی عێراق بەر شااڵوی دژوار و نەپساوەی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ
کەوتوون .سەرکوتکارییەکانی ڕژێمی بەعس ،توندوتیژییە کودەتایی و خێڵەکییەکان تەقینەوە دوابەدوای ڕووخانی سەدام حوسێن،
دروستبوونی پێکدادانەکانی داعش ،بەکارهێنانی هێزی وێرانکەر بۆ بەرەنگاربوونەوەی خۆپیشاندەران لە ٢٠\٢٠١٩دا .ئەزموونە
ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆکانی توندوتیژی وەها بەرفراوان و گەورە تەشەنەی سەند بۆ زەنگێکی ئاگادارکردنەوەی پەرتبوون و
لێکترازانی گرووپە کۆمەاڵیەتییە جیاوازەکان .پەیوەندی و کارتێکەری نێوان ئەم کۆمەڵگە جیاجیایانە بە زۆری بە گرژیی و
ئاڵۆزییەکانەوە هێڵی بۆ کێشراوە و ناسێنراوە .پێکدادانەکانی ئەم دواییانە لەگەڵ داعس هەر بارودۆخەکەی وێرانتر کرد ،وە ئەمەش
مەترسییەک دەخاتە بەردەم پێکەوەژیانی ئاشتییانە لە هەرێمەکەدا .دواجار ،کاریگەریی نەرێنیی گەندەڵکاریی ،پەرتەوازەیی و
پێشێلکارییە لەبرەوسەندووەکانی مافە ئابووریی و کۆمەاڵیەتییەکانی تاک ،خێزان و کۆمەڵگەکان وا دیارە گەیشتوەتە ئاستێکی دژوار.
دەربارەی ئێمە
دەزگای ژیان بۆ مافەکانی مرۆڤ ڕێکخراوێکی خێرخوازییە ،کە پشتگیری لە ڕزگاربووانی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ دەکات،
بەرگری لە ئازادییە بنەڕەتییەکان دەکات ،و بەها دیموکراتییەکان لە سەرانسەری کوردستان-عێراق ،عێراق و سوریا بەرەوپێش
دەبات .هاوپەیمانی بۆ قەرەبووکردنەوەی دادپەروەرانە ) (C4JRهاوپەیمانییەکی ڕێکخراوە ناحکومییەکانی عێراقە کە داوای
قەرەبووکردنەوەی گشتگیر بۆ قوربانیانی مەدەنی تاوانی دڕندەیی دەکەن کە لە کاتی شەڕی داعیش لە عێراق ئەنجامدراون.
مەبەستەکانی پڕۆژە
لە تشرینی یەکەمی  ٢٠٢١تا مانگی ئابی  ٢٠٢٢دامەزراوەی ژیان بۆ مافەکانی مرۆڤ پڕۆژەیەکی جێبەجێ کرد کە ئامانجی
سەرەکیی بریتی بوو لە بنیاتنانی تواناکانی ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی عێراق بۆ دەستنیشانکردن و پەرەپێدانی رێبازی گشتگیر
و لە خوارەوە بۆ سەرەوە بوو ،ڕەچاوی هەستیاری پرسی دادپەروەریی گواستراوە و دادپەروەریی نۆژەنکردنەوەدا دا
.ئەم پڕۆژەیە کە لەالیەن ئاژانسی ئەڵمانیا بۆ هاوکاری نێودەوڵەتی ) (GIZپشتگیری دەکرا ،زەمینەسازی بۆ هەوڵ و پرۆسەی
ئاشتەوایی فراوانتر لەسەر بنەمای کۆمەڵگە دانابوو کە بەرەو ئاشتی ئەرێنی دەگەیەنن .ئەم جۆرە پرۆسانە پێویستە گرژییە
نەتەوەییەکان/ئاینییەکان کەم بکاتەوە ،ئاسانکاری بۆ گەڕانەوە بە سەالمەتی بۆ ئەو کەسانە بکات کە هێشتا ئاوارەن ،زەمینەی ئاشتی
بەردەوام دابنێن بکات و یەکگرتوویی کۆمەاڵیەتی و هاوسەنگی نێوان کۆمەڵگاکان بەرەوپێش ببات .ئەکتەرانی کۆمەڵگەی مەدەنی،
سەرکردەکانی کۆمەڵگا ،دەسەاڵتدارانی دەوڵەت ،گروپەکانی ڕزگاربووان هەموویان ڕۆڵیان هەیە ،چونکە بەشداریکردنی ئاشتەوایانە
دەتوانێت بارودۆخێك دروست بکات کە دووبارەبوونەوەی ملمالنێ ئەگەر مەحاڵ نەبێت ئەوا النیکەم دووربێت.
ئەم پێشمەرجانە بۆ ئەوەن تاکو بە نێو بەرەنگاربوونەوەی پاڵنەرانی ناکۆکییدا دروست بکرێن لەوانە بەاڵم هەر تەنها سنووردار و
پەیوەست نیە بەمانەوە وەک :قسەی ڕق و کینە ،پێاهەڵدان بە توندوتیژی ،ووتاری هاندەرانە ،ووتاری تائیفی و دابەشکەر لە فەزای
گشتیدا.
چی بە ئەنجام گەیەنراوە؟
پرۆسەی دیاریکردنی سودمەندانی پڕۆژەکە (ڕێکخراوە ناحکومییە پەیوەندیدارەکانی عێراق ،چاالکنوانانی بواری دادپەروەری
گواستراوە و دادپەروەری نۆژەنکردنەوەدا ،ئەوانەی پێیان دەوترێت پاڵەوانانی (دادپەروەری گواستراوە و دادپەروەری
نۆژەنکردنەوەدا) لەالیەن ژمارەیەک الیەنی پەیوەندیدارەوە دیاری کران ،وەک ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ )،GIZ ،(IOM
هاوپەیمانی بۆ قەرەبووکردنەوەی دادپەروەرانە ) ،Impunity Watch ،PAX ،(C4JRکۆمەڵەی ئەلئەمەلی عێراقی
هتد.پاشان دانیشتنێکی زانیاری یەک ڕۆژە لە ٣٠ی تشرینی دووەمی  ٢٠٢١لە شاری هەولێر بەڕێوەچوو .لەم دانیشتنەدا پڕۆژەکە
پێشکەش بە زیاتر لە  ٣٠ڕێکخراوی کۆمەڵگەی مەدەنی عێراقی کرا و گفتوگۆکان لەسەر پێداویستییەکانی دادپەروەری گواستراوە
و دادپەروەری نۆژەنکردنەوەدا لە عێراق دەستیپێکرد .لیستی سەرەتایی ئەو ڕێكخراوانەی چانسی هاوبەشبوونیان هەیە ،کە
پێکهاتبوو لە زیاتر لە  30ڕێکخراوی ناحکومی کە پێوەرەکانی پێشتر دیاریکراوی شایستەیییان جێبەجێ کردبوو ،لە ڕێگەی
بەڕێوەبردنی پرسیارنامەیەکی پێکهاتەدار و ئەنجامدانی چاوپێکەوتنی بەدواداچوونەوە قەبارەکەی بۆ  15ڕێکخروا کەمکرایەوە .لە
مانگی ئازاری ٢٠٢٢دا خولێكی تواناسازیی سێ ڕۆژە لە هەولێر بەڕێوەچوو بۆ ڕێکخراوەکان کە تێیدا بناغەکانی (دادپەروەری
گواستراوە و دادپەروەری نۆژەنکردنەوە) ڕوونکرایەوە ،لەگەڵ تێڕوانینێکی گشتی تایبەت لە پرۆسەکانی (دادپەروەری گواستراوە
و دادپەروەری نۆژەنکردنەوە) لە عێراق .سەرەڕای ئەوە ،پێشەکییەک بۆ دیزاینکردنی پڕۆژەکانی دادپەروەری نۆژەنکردنەوە
لەسەر ئاستی ناوخۆیی بە نموونەی بەراوردکاری (بەڵگەنامە ،ئەرشیفی زارەکی ،دانیشتن ،کۆنفرانس و کۆبوونەوەی بازنەیی)
پێشکەش کرا و گفتوگۆی سەرەتایی لەسەر خاڵەکانی چوونە ژوورەوەی ئەگەری بۆ چاالکییەکانی دادپەروەری نۆژەنکردنەوە لە
ناو کۆمەڵگاکانیاندا ئەنجامدرا .لە مانگی ئایاری  ٢٠٢٢دوو وۆرک شۆپ ،لە کەرکوک و موسڵ ،ئەنجامدرا ،کە تیشکیان خستۆتە
سەر بەشداریکردنی ڕێکخراوەکانی ژنان و گەنجان لە بنیاتنانی ئاشتی و پرۆسەکانی (دادپەروەری گواستراوە و دادپەروەری
نۆژەنکردنەوە)

جگە لە پاڵەوانانی دادپەروەری گواستراوە و دادپەروەری نۆژەنکردنەوە کە لە کەرکوک و موسڵ چاالکن ،کۆمەڵێک چاالکوانی
ناوخۆیی مافی مرۆڤ ،مافی ژنان و گەنجان بانگهێشت کران بۆ فراوانکردنی مەودا و ئاگادارکردنەوەی گفتوگۆکە بە تیشک
خستنە سەر نیگەرانی و ناڕەزایی و پێداویستییە تایبەتەکانی کەرکوک/موسڵ .ئەو گفتوگۆیانەی ئەنجامدراون بە دەرەنجامەکانی
توێژینەوەی چۆنایەتی قووڵ ئاگادارکراونەتەوە کە لەالیەن دامەزراوەی توێژینەوەی کۆمەاڵیەتی قازانج نەویست کە بنکەکەی لە
عێراقە لە پارێزگاکانی سەاڵحەدین ،کەرکوک ،و دیالە ئەنجامدراوە  ،کە پشکنینی سکااڵکان نیگەرانیەکانی کۆمەڵگا و
پەنجەرەکانی دەرفەت بۆ دادپەروەری نۆژەنکردنەوە لە چوارچێوەی دادپەروەری گواستراوە دەکرد .کۆتا وۆرک شۆپەکە لە 15ی
حوزەیران لە هەولێر ڕێکخرا کە نوێنەری  15ڕێکخراوی ناحکومی لە دەرئەنجامی مێزگردەکان ئاگادارکرانەوە و بیرۆکەیان لە
بارەی بەشداریکردنی کاریگەرانە لە پرۆسەی دادپەروەری گواستراوە و دادپەروەری نۆژەنکردنەوە لە عێراقدا خرانەڕوو .لە
کۆتاییدا ،ئامرازێک لەسەر دادپەروەری گواستراوە و دادپەروەری نۆژەنکردنەوە لەالیەن پسپۆڕانی بوارەکە لە عێراق و دەرەوە و
هەروەها پسپۆڕانی دەزگای ژیان بۆ مافەکانی مرۆڤ پەرەی پێدراوە بۆ ئاگادارکردنەوە و دابینکردنی گەیشتن بە سەرچاوەکان و
ڕێنماییکردنی پاڵەوانانی دادپەروەری گواستراوە و دادپەروەری نۆژەنکردنەوە لە پەرەپێدانی پڕۆژەکانیان .ئامرازەکە کە
ناوەڕۆکەکەی نەک هەر تیشک دەخاتە سەر باشترین پراکتیزە نێودەوڵەتییەکان ،بەڵکو ئاوێنەیەکی بۆچوونی ڕێکخراوە ناحکومییە
ناوخۆییەکان و چاالکوانان و نوێنەرانی کۆمەڵگایە ،بە زمانی ئینگلیزی و عەرەبی و زمانی کوردی دەخرێتە بەردەست.
دەرگا بەبایەخەکانی دەرفەت بۆ دەستتێوەردانەکانی دادپەروەری نۆژەنکردنەوە لە ئاستێکی ناوخۆییدا
ڕەچاوکارییە بنەڕەتییەکان
بۆ هەر دەستپێشخەرییەکی دادپەروەری گواستراوە و دادپەروەری نۆژەنکردنەوە .تاکو بخرێتەگەڕ لە زەمیندا ئەوا دەبێت ئاسایش بۆ
گشت ئەوانەی بەشدارن دەستەبەر بکرێت .ئەمە شیکاریی ئاسایشی شارێک ،ناوچە و سنووری ئیدارەیەکی تایبەتی دەوێت ،بەاڵم
هەروەها شیکارییەکی جیای ئەوەی داخۆ شوێنێکی تایبەت لەبارە بۆ گونجاوترین مەرجەکان لە پێناو بۆنە پێشوازییەکان لەگەڵ تاکە
هەڕەشە لەسەرەکان ،لەوانە ڕزگاربوان و ئەوانەشی کە بە تۆمەتی دەستتێکەڵکردن لەگەڵ داعشدا گومانیان خراوەتە پاڵ ،لەوانەش
ئەندامانی خێزانی گومانلێکراوانی داعش .هەروەها ،بەر لە بەشداریکردن لە هەر چاالکییەکدا شیکارییەکی زیان نەگەیاندن پێویستە
جێبەجێبکرێت ،هاوکات ڕەنگە هەڵسەنگاندنی قازانجە بایەخدارەکان یان پێشکەوتنی کردە پێشنیازکراوەکان بخرێتە بەر باس .لە
کۆتاییدا ،بۆ هەر چاالکییەکی دادپەروەری گواستراوە و دادپەروەری نۆژەنکردنەوە .تاکو لە تەواوی ئامانجیان تێبگەین دەبێت
ئامادەباشیی و پاڵپشتیی دیار لەالیەن بەرپرسانی دەوڵەت بۆ بەشداریکردن و هاوبەشبوون لەگەڵ ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنیی
پێش ،ولە میانەی ئەنجامدانی چاالکیەکان و دوای تەواوبوونی.
بۆ ئەنجامدانی هەر چاالکییەکی دادپەروەری گواستراوە و دادپەروەری نۆژەنکردنەوە دەبێت النی کەم ڕازیبوونێکی ناڕاستەوخۆی
(هەروەها گەرەنتی ئاسایش لە هەندێک حاڵەتەکاندا) دەسەاڵتە پەیوەندیدارەکان پێویستە.
پێشەکی
بۆ ئەوەی ئامانجی ئەم پڕۆژەیە بکرێتە واقیع ،ڕێکخراوە ناحکومییەکان (پاڵەوانانی دادپەروەری گواستراوە و دادپەروەری
نۆژەنکردنەوە) کاریانکرد بۆ دۆزینەوەی زمانە هاوبەشەکان بۆ پێکەوە کارکردن لە پێناو پێخستنی ڕێکارەکانی نۆژەنکردنەوە بۆ
دادپەروەریی .ئەمەش بەو واتایە دێت کە بە بیرۆکەی دەستپێشخەرانەوە دەرکەون – لە گشت پێکهاتەکانی کۆمەڵگەی جۆربەجۆری
عێراقدا – بۆ دووبارە بیرکردنەوە لە ڕێگاکانی بەرەو ئاشتی و دادپەروەری کە هەنوکە گیراونەتە بەر و گێڕانەوەی متمانەی کۆمەڵگە.
هەر ئەندامێکی کۆمەڵگە ڕۆڵێکی هەیە جێ بە جێی بکات و ئەو توانایەیان هەیە بۆ بەشداریکردن لە هێنانەدی دیدگایەکی هاوبەشی
کۆمەڵگە و دەوڵەتی عێراقیی کە ڕێز لە مافەکانی مرۆڤ بگرێت و بیانپارێزێت .پێکهاتەیەکی هەرە سەرەکی لە پێناو بەدەستهێنانی
گۆڕانکاری لە بنیادنانی ئاشتیدا ،بریتییە لە ڕێکارە گشتگیرو بەردەوامەکان و بەشدارەکییەکان لەسەر ئاستی گشتی .چاالکیەکانی
دادپەروەری گواستراوە و دادپەروەری نۆژەنکردنەوە سەرکەوتوانە متمانە بنیاد دەنێن و بەشداری بە تەواوی کۆمەڵگە دەکەن لە
بڕیاردان ،بەهادانان ،و بەگەڕخستنی کاریگەرانە .بە ڕەچاوکردنی گشت ئەم مەرجانە  ،پاڵەوانانی دادپەروەری گواستراوە و
دادپەروەری نۆژەنکردنەوە ئەمانەیان بەرهەمهێنا:
پێشخستنی هاودەنگی لەگەڵ قوربانیان و کۆمەڵگە کارتێکراوەکان بەوبەری سنوورەکانی خێڵەکییدا
ئەزموونە ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆکانی شااڵوی بەرفراوانی پێشێلکاری ،کودەتا توندڕەوەکان و گرژییە خێڵەکییەکان لە نێوان
گرووپە نەژادیی و ئاینییە جیاوازەکان لە عێراقدا تەشەنەیان سەند بۆ زەنگێکی ئاگادارکردنەوەی پەرتەوازەبوون و لێکترازانی
گرووپە کۆمەاڵیەتییە جیاجیاکان ،گشتیان چاو لە یەکتری دەبڕن بە پلەی جیاواز جیاوازی گومانبازی و بێمتمانەیی .پەیوەندی و
کارتێکەری نێوان ئەم کۆمەڵگە جیاجیایانە بە زۆری بە گرژیی و ئاڵۆزییەکانەوە هێڵی بۆ کێشراوە و ناسێنراوە .ڕزگاربوان بە تایبەتی
بە گومانن بەرامبەر ئەگەری ئەوەی کە تاکەکانی سەر بە کۆمەڵگەی تاوانبار تووشی زیانبەرکەوتن بووبن و وەها بووبن بە شایستەی
دادپەروەریی ،قەرەبووکردنەوە و لێبووردنخوازی .ئەم تێڕوانینە ،هەرچەندە مایەی تێگەیشتنە وەک لێکەوتەیەکی تراومایەکی دژوار،
بەڵآم لە ڕاستیدا ڕوانینێكی چەوتە و دەشێت ڕاستبکرێتەوە لە ڕێگەی کارکردن لە ئاستی خوارەوە .نموونەیەکی بەرچاو کە دەتوانێت
خزمەتی هۆکاری ئاماژەپێدراو بکات :کوشتنی بەرفراوانی ئەندامانی هۆزی ال بو نیمر (سوننی) لە پارێزگای ئەنبار لە الیەن
داعشەوە .هەنوکە خێزانەکانی سەر بەم هۆزە بوون بە پەناهەندە لە ئەنبار و شارەکانی تری عێراقدا .ئەوان پێویستیان بەوەیە
قەرەبووی وەربگرن لەوانە دانپێدانان و نیشتەجێکردنەوە ،قەرەبووی ماددی هتد.

ئاماژەدان بە کوڵەمەرگیی ئەم رزگاربوانە و گرێدانەوەیان وپەیوەندی بەستن لەگەڵ ڕزگاربوانی دیکەی دەست داعش بە ستراتیژییەکی
دڵشادکەر دەچێت .ئەمە دەبێت بە بەشێک لە دەستپێشخەرییە بەرفراوانترەکەی دانپێدانان  ،ڕاستی و یادکردنەوە کە تیشک دەخاتە
سەر گێڕانەوەی سەرجەم پێکهاتە زیانلێکەوتوەکان ،هەروەها ئەزموونەکانیان لەگەڵ نادادپەروەریی ،پەراوێخستن و
بەتەنگەوەنەهاتنی داڕێژڕاوو .زیاتر بابەتییانە ،بەئەنجامگەیاندنی دانیشتنەکانی گەواهییدان پێشنیارکراوە لەگەڵ ڕزگاربوان و
کۆمەڵگە بەئامانجگیراوەکەیان لە الیەن داعشەوە .دانیشتنە جیایە یەکەمەکان لەگەڵ کۆمەڵگە کەمینەکان و کۆمەڵگەی سوننییدا لەپاڵدا
و پاشان دا نیشتنی هاوبەشیپێکراو لەگەڵ بەشداربوە هەڵبژێردراوەکان لە سەرجەم کۆمەڵگەکانەوە .مەبەستەکە بریتییە لە دانپێدانان بە
قوربانیبوون و دەربڕینی هاودەنگی لەگەڵ هەموو ئەوانەی ئازاردراون.
گشتاندن و مافەکانی ژنان لە ڕێگەی چاودێریکردنی بەکارخستنی دووەم نەخشەی کردەی نیشتیمانی کارنامەی نەتەوە
یەکگرتوەکان سەبارەت بە ئاشتی و ئاسایشی ژنان.
لە ناواخنی کارنامەی دادپەروەری گواستراوە و دادپەروەری نۆژەنکردنەوەدا ئەوەیە کە پێویستە بۆ پێشخستنی ئەو ڕێکارەنەی
ڕچاوی جێندەر بکات بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ ڕابردوودا .زۆرجار لەبیردەکرێت کە ئەزموونەکانی ژنان لە جەنگدا بێوێنەن ئەویش
لەبەر باریان کە ژنن .کەوایە ،هەر هەوڵێکی دادپەروەری گواستراوە و دادپەروەری نۆژەنکردنەوە  ،لە پێناو ئەوەی نوێنەرایەتی
هەمووان بکات و متمانەپێکراو ،و کاریگەربێت ،دەبێت ژن لەخۆبگرێت .ڕاددەی پێشێلکاری سێکسیی پەیوەندیدار بە ملمالنیەکانەوە
بە مەبەست ئەنجامدرابێت لە الیەن داعشەوە وەک تاکتیکێکی شەڕ بە ئامانجی وێرانکردنی کۆمەڵگەکان ،هەروەک نایەکسانیی
ڕەگداکوتیوی جێندەر و پێشێلکاریی پەیوەست بە ڕەگەزەوە لە عێراق ،وا دەکات کەیسی دەسەاڵتدان بە ژنان بۆ جێبەکردن و
بەگەڕخستنی دەستپێشخەرییەکانی دادپەروەری گواستراوە و دادپەروەری نۆژەنکردنەوە لە گۆرەپانەکەدا بەهێزتر بێت .ئەمە تەنها
فەراهەمکردنی گۆشەنیگا هەستیارە جێندەرییەکانی بەرنامەکانی قەرەبووکردنەوەی هەنوکە و بێیی و دادگەریی تاوانیی ناخوازێت
بەڵکو هەروەها چاکسازی چوارچێوەی یاسایی نیشتمانیی و کردارییش دەگرێتەوە کە پێشێلکاریی پەیوەست بە ڕەگەزەوە ()GBV
ڕێپێدراوە بەردەوام ببێت لەگەڵ پارێزبەندییدا.
تیشکخستنە سەر الوان لە ڕێگەی بۆنەکانی ڕاگەیاندن و بە تایبەتی تۆڕی کۆمەاڵیەتیی
لە ڕێگەی مێزگردەکەی موسڵ دەرکەوت کە یەکێک لە وەگەڕخەرە هەرە هیواپێدەرەکانی گۆڕانکاری الوانن .بەو واتایەی ،هەر کە
دەسەاڵتدارێتییە نەریییەکان داڕووخان لە کاتی داگیکاری داعشدا ،وا دەردەکەوێت کە نەوە الوترەکان کەمتر بوونە هەڵگری هەستی
گوێڕایەڵبوونی دەسەالتدارێتییە نەریتییەکان ،ڕیشسپییەکانی کۆمەڵگە و ڕابەرە ئاینییەکان .ئەم حاڵەتە وەک دەرئەنجامی
فەرمانڕەوایەتیی دڕندانەی داعش لە موسڵ ،ئەوان مێشکیان لە وەهم پاککرایەوە ،وچاونەترستریان لێهات تاکو پاڵ بە
گۆڕانکارییەکانەوە بنێن لەودیو هێڵەکێشراوەکانی خێزان ،دەسەاڵتدارێتییە ئاینیی و خێڵەکییەکەی کۆمەڵگە .ئەمە ڕەنگە ببێتە خاڵێکی
د ەستپێکێکی دڵشادکەر لە پێناو زنجیرەیەک پڕۆژە بە ئامانجی هاندانی الوان لە بەشداریکردنی چاالکییە جیاجیاکانی دادپەروەری
گواستراوە و دادپەروەری نۆژەنکردنەوەدا.
پێشخستنی هاواڵتیبوونی کارا
پێشخستنی ناوەڕۆکی هاواڵتیبوون وەک بەستەرێکی یاسایی لە نێوان تاک و دەوڵەتدا بە دەستنیشانکردنی هۆکارەکانی نەهێشتنی
بەشداریکردنی تەواوەتی تاکەکان لە کۆمەڵگەدا .ئەم هۆکارانە دەشێت ناهاوتا بن بەاڵم فێرانە خێڵگەرایی ،پەرتەوازەکردن،
گەندەڵکاری و هتد ...لەخۆبگرن .ئەندامانی کۆمەڵگە جیاجیاکان بۆ ئەوەی بەشدارییان پێبکرێت لە چاالکییە هاوبەشیپێکراوەکاندا
(بۆنەکان) لە زانکۆکان ،مۆزەخانەکان ،ناوەندەکانی کۆمەڵگە و شوێنە گشتییەکان بۆ گەنگەشەکردنی کێشە باوەکان لە سەر ئاستی
کۆمەڵەیی ،هەرێمیی و نەتەوەیی .ئەو کێشانەش بریتین لە :مافەکانی مرۆڤ ،پێشخستنی سەروەریی یاسا و فەرمانڕەوایەتی باش،
بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵکاریی کارگێڕیی و بێسەروبەرێتیی ،دەستنیشانکردنی چاکسازیە دامەزراوەییەکان ،کاراکردنی یاساکان ،و
پتەوکردنی سەروەرییان ،تۆکمەکردنی پێواژۆ دادوەرییە فەرمییەکان (دادگەریی و پۆلیس) وەک سەپاندنەکانی یاسا و دەستوور و
دانوستانی سەرەکی لە پێناو چارەسەرکردنی مشتومڕەکان لە بری پێواژۆی دادوەریی نافەرمیی هەر وەک میلیشیا چەکدارەکان،
سەرەک هۆزەکان یان ڕێبەری بااڵ.
دەستتێوەردانە هەمەالیەنەکانی نۆژەنکردنەوە\بنیادنانی ئاشتی لەسەر ئاستی ناوخۆیی
زنجیرەیەک چاالکی جۆربەجۆر لەسەر ئاستی ناوخۆیی پێشنیارکراون لە پێناو پتەوکردنی هاودەنگیی نێوان کۆمەڵگەکان و
بەرەنگاربوونەوەی پاڵنەرەکانی ناکۆکی.
• بەجێگەیاندن ،بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی کشتوکاڵ ،ڕێکخراوە ناحکومییەکان و کۆمەڵگە ناوخۆییەکان ،دەستتێوەردانەکان
بە ئامانجی جاندنەوەی درەخت و بەروبوومە وێرانکراوەکانی نێو زنجیرە ئاگرکەوتنەوەکانی نەینەوا ،بە تایبەتی لە دەوروبەری
بەعشیقە .ئەمە سەرەڕای پاڵپشتیکردنی بژێوی جووتیاران و خێزانەکانیان دەبێت ،پیشاندانی پابەندبوون و ویستی چاک بۆ
دەستنیشانکردنی کێشەکە (وا دەردەک ەوێت زۆربەی ئاگرکەوتنەوەکان لە الیەن ئەندامانی داعشەوە داگیرسێنرابن وەک تاکتیکی
تازەی کودەتا ،لە کاتێکدا ئەوانیتر دەرئەنجامێکی مشتومڕە خێڵەکییەکان بوون) .ئەمە دەشێت هەروەها هاوکاریش بکرێت لە
ڕێگەی کۆمەکردنەکانی تۆی دانەوێڵە ،و پەروەردەکردن دەربارەی تەکنیکی داهێنەرانەی کشتوکاڵی بۆ چاکترکردنی

•
•

خۆڕاگرێتیی بەروبوومەکان بە وشەکساڵیی و گۆرانکارییەکانی کەشوهەوا ،بەرهەمەکان زیاد بکەن و کشتوکاڵکردنی
لەبرەوسەندوو پێشبخەن.
بەشداریپێکردنی رابەرە ئاینییەکانی نەینەوا بۆ میانرەوکردنی وتاردانەکانیان لە پێناو خۆبەدوورگرتن لە گوتە ڕقاویی و
قوولکردنەوەی دابەشبوونی خێڵەکیی کە بازنەکانی توندوتیژی پانتر دەکات.
کەمکردنەوەی مەیل بۆ کاری سەربازی ،وەک هەڵگرانی چەک و بیرۆکەی شەهیدبوون فێرانە شکۆدارکراون .لە بری ئەوە،
ڕۆڵی بەرپاکەرانی ئاشتی با بەرز ڕابگیرێت و ڕێزی لێ بگیرێت.

