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به شى یه كه م: راپۆرت

وه زاره تى شــاره وانى و گه شــتوگوزاری هه رێم، بــه  رێنمایی ژماره  
)1(ـــى ســاڵی 2018 كه  به  فه رمانى ژماره  )3534( له  رێكه وتى 
)2018/5/27( ده ریكــردوه  و لــه  رۆژنامه ى وه قایعی كوردســتان 
دا باڵوكراوه تــه وه ، بڕیــاری لــه  دانانى پێوه رى ئــاوى خواردنه وه  

ده ركردوه .
ئــه م بڕیــاره  به  چه ند مانــگ دواتر كه وتــه  وارى جێبه جێكردنه وه  
و له گه رمیانیــش وه كو هه مــو ناوچه كانى دیكه  پرۆســه كه ى تێدا 

جێبه جێ كرا.

بــه اڵم له گــه ڵ ده ســتپێكردنى هه تــا نزیكبونه وه  لــه  ته واوبونى، 
پرۆسه كه  زۆر كه موكورتى و كێشه ى لێ به دیار كه وت، كه  بوه هۆی 
دروســتبونى ناڕه زایه تى و نیگه رانیه كــى زۆر و چه ندین هه ڵمه تى 

مه ده نی له  دژ راگه یه نرا.
لــه م راپۆرته دا به  وردی له ســه ر ئه م پرۆســه یه  و كێشــه كانى له  
گه رمیان ده وه ستین، به خستنه ڕوى قسه  و بۆچونى هه مو الكان و 

هه روه ها پشتڕاستكردنه وه ى باسه كان به  داتا و زانیاریی.

پێشه كى:

له باره ى هۆكاره كانى دانانی پێوەری میکانیکی ئاو، ئاری ئه حمه د، 
به ڕێوبه رى گشتى ئاو و ئاوه ڕۆی هه رێم، وتى: هاوشێوە بەچەندین 
واڵتی پێشــکەوتو کە ئەو سیســتەمە پەیڕەو کراوە کە بۆ رێگری 
کردنــە لــە بەفیڕۆدانــی ئاو لەالیــەن هاواڵتیان و گلدانــەوەی ئاو 

بەوپێیەی چەند ساڵێکە روبەڕوی وشکە ساڵی دەبینەوە.

وتیشــی: پێــوەری ئــاو ســودی هەبــوە بــە جۆرێــک توانیومانە 
بەشــێوەیەک بااڵنس رابگرین لەدابەشــکردنی رێــژەی پێدانی ئاو 
لە ســەرجەم شارەکاندا، بەهەمان شــێوە پێوەر سودی هەبوە بۆ 

گلدانەوەی رێژەی ئاو.

1. هۆكاره كانى دانانى پێوه رى ئاو

بەپێــی رێنمــای ژمارە 1ـــى ســاڵی 2018 دانانی پێــوەر بۆ ئەو 
شــوێنانەی کەشوێنی نیشــتەجێبون و پڕۆژە نیشــتەجێبونەکانی 
وەبەرهێنان لە )0 تاوەکو 5 مەتر سێجا( نرخەکەی به  50 دینارە 

دیاریکراوە.

لە)5 تاوەکو 15 مەتر سێجا( به  400 دینار دیاری کراوە.
بۆ پەرستگاکان )1مەترسێجا( به  400 دینار دیاریكراوه .

بۆ شوێنی بازرگانی وپیشەسازیەکان )1مەتر سێجا( به  600 دینار 
دانراوه .

2. خوێندنەوەی پێوەری ئاو چۆن ده ستنیشان کراوە؟
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3. بەچ پێوەرێک دابەشکاری کۆمپانیاکان کراوە؟

به ڕێوبــه رى گشــتى ئاو و ئــاوه ڕۆی هه رێم، ئــاری ئه حمه د، وتى: 
ســنوری گەرمیــان و ئیــدارەی راپەڕیــن و پارێــزگای هەڵه بجــە 
لەالیەن کۆمپانیای ئۆرانــۆس خوێندنەوەی بۆ دەکرێت، پارێزگای 
ســلێمانیش کۆمپانیای گرنــگ و پارێزگاكانــى هەولێر ودهۆکیش 

کۆمپانیای خه تیب عیلمی.
له باره ى شێوازى وه رگرتنى پرۆژه كه شه وه ، وتى: هەر کۆمپانیایەک 

پێشــوتر لــە بێگەی تەندەرین و پێشــکەش کردنــی دۆکۆمێنت و 
نرخەکانیانــەوە پەســەندکراون، بەنمونە کۆمپانیــای ئۆرانۆس کە 
خوێندنەوەی پێوەری ئــاودەکات لە ئیدارەی گەرمیان، نرخەکەی 
پێشــکەش کــردوە کــە بــۆ هەرخولێــک 2450 دینــار بەنزیکەیی 

وەردەگرێت.

5. بۆچی خوێندنەوەی پێوەر دراوە بەکۆمپانیا؟
سەرۆکی لیژنەی شارەوانی و گەشتوگوزار لەپەرلەمانی کوردستان 
و ئەندامێکی ئەنجومەنی پاریزگای ســلیمانی دەڵێن: جێی پرسیار 
و تێبینیەکــی زۆرە خوێندنەوەی پێــوەری ئاو دراوە بە کۆمپانیا، 
بەڕێوبەرایەتیه کانی ئاوی کەالر و گەرمیانیش، پێشنیاریان کردوە 

کە خۆیان ئەو کارە بکەن.
لەبەرامبــەر ئەوەی بۆچی حکومەت دانانی پێوەری ئەنجام نەداوە 
بەکۆمپانیاکانی ســپاردوە، ئاری ئەحمەد، به ڕێوبه رى گشــتى ئاو 
و ئــاوه ڕۆی هه رێم، وتی: »بابەتەکــە پەیوەندیدار بوە بەوەی کە 
پڕۆسەیەکی لەمجۆرە دەبێت هەندێك شتی تیا لەپێش چاوبگیرێت، 

وەک: خێرای ی لەکارکردن وتێچو.
بەرێوبەری ئاوی کەالر، سامان رەحیم، باسی لەوە کرد: ساڵی 2015 
پێشــنیاریان کردوە کە ئەو سیســتەمە خودی بەڕێوبەرایەتیەکان 
جێبەجێی بکەن. دەشڵێت: ئێمە هیچ گرفتێکمان نیە لەو روەوه .
هــاوکات بەڕێوبەری ئــاوی دەوروبەری گەرمیان، نــەوزاد حه مید، 
باســی لــەوە کــرد: ئێمە پێمان باشــترە کۆکردنــەوەی کرێی ئاو 
بدرێــت بە خــودی فەرمانبەرەکانمان، ئەو پێشــنیارەمان کردوە، 
بــەاڵم وەاڵمی نەبــوە، چونکە رێکەوتن لەگــەڵ کۆمپانیا کراوە و 

گرێبەستەکە 3 ساڵی دیکەی ماوە کە دەبێت تەواو بکرێت.

به ڕێوبه رى گشــتى ئاو و ئاوه ڕۆی هه رێم، له مباره یه وه  وتى: ئێمە 
فەرمانبەرمــان هەیە، بەاڵم ســتافی کۆمپانیا زیاتر تایبەتمەندبون 
بــەو کارە و راهێنــراو بون، بۆیە دەبێت بڵێــم نەخێر ئێمە نەمان 
دەتوانــى ئــه و كاره  ئه نجــام بده یــن، چونکــە فەرمانبەرەکانمان 
لەئێســتادا تەنها بەکارەکانــی خۆمان رادەگەن، ئــەوەش بەهۆی 
نەبونی فەرمانبەری تازە دامەزراو و خانەنشین بونی هەندێکیان.

لوقمان حه مه د، سەرۆکی لیژنەی شارەوانی لە پەرلەمانی کوردستان 
دەڵێــت: »هەر لەســەرەتاوە جێــى تێبینیەکــەی زۆرە بۆمان کە 
بۆچــی وەزارەتی شــارەوانی کــە خاوەنی 35 هــەزار فەرمانبەرە، 

خۆی ئەم کارە جێ بەجێی ناکات و داویه تى بە کۆمپانیا؟!«
وتیشــی: لەم رێگه یه وه  هــەم هاواڵتی و هەم حکومەت زەرەرمەند 
بون، نە داهات زیادی کردوە نە خزمەتگواری پێشکەش بەهاواڵتیان 

کراوە.
ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای ســلێمانی، کاسترۆ مەعروف، باس 
لــەوە دەکات: لــەم بابەتەدا هاواڵتــی بەئامانج گیراوە و ســودی 
کۆمپانیایە، گەرنا دەبێت بپرسن حکومەت بۆچی پێوەری زیرەکی 
کارەبا دادەنا، بەاڵم پێوەری ئاو دەدرێتە کەرتی تایبەت؟ کەواتە 

بەئامانج گیراوی ئەم پڕۆسەیە تەنها گیرفانی هاواڵتیە.

رێــژەی بەســتنی پێــوەری ئــاو لەگەرمیــان بەپێــی ئامــاری  
بەرێوبەرایەتی گشــتی ئــاو و ئاوەڕۆی هەرێمی کوردســتان، لە 
هەرێــم دا به گشــتى تاوەكو ئێســتا ٪6٩ پێوەر بۆ هاوبەشــان 
بەستراوە. لە سنوەری دەوروبەری گەرمیان ٪65 پێوەر دانراوە، 

بۆ سنوری قەزای کەالریش رێژەکە ٪35ـه .
ئەگەرچــی بەپێــی گرێبەســتی نێــوان کۆمپانیــاکان و الیەنــی 
پەیوەندیدار دەبو تاوەکو ساڵی 201٩ رێژەکە ٪85 بێت، ئەمەش 

بەوتەی دابان محەمەد، ئەندامی پەرلەمانی کوردستان.
بەوتــەی بەرێوبەری بەڕێوبەرایەتی ئاوی کەالر، ســامان رەحیم، 
ئامارەکانی بەســتنی پێوەر لە قــەزاى کەالر، 20 هەزاره  لەکۆی 

28 هەزار هاوبەشی ئاو.
لــە قــەزای کفــری، بەپێی ئامــاری فەرمانگــەی تایبەتمەند، لە 
کۆی زیاتر لە 7 هەزار هاوبەشــی ئــاو، زیاتر لە 3 هەزار پێوەر 

لەسنورەکە دانراوە.
لــە کۆی 20 هــەزار و 575 هاوبەش لەســنوری گەرمیان بەدەر 

لەقەزای کەالر، کۆی پێوەری بەستراو: 7424ـه ، به مشێوه یه :
ناحیەی رزگاریی، لە کۆی 10 هەزار هاوبەشی ئاو بەرێژەی 22٪ 

پێوەری ئاو دانراوە.
لە ناحیەی سەرقەاڵ، لە کۆی 438 هاوبەشی ئاو، بەرێژەی 40٪ 

پێوەر ی ئاو دانراوە.
ناحیــەی باوه نــور، لە کۆی 12٩4 هاوبــەش، تەنها بەرێژەی 1٪ 

پێوەر دانراوە.
ناحیەی کۆکس، لە کۆی 455 هاوبەشی ئاو تەنها بە رێژەی ٪1 

پێوەری ئاو دانراوە.
ناحیەی مەیدان، لە کۆی 225 هاوبەشــی ئاو، هیچ پێوەرێک بۆ 

هاوبەشانی ئاو دانەنراوە.
به پێی زانیــاری بەرێوبەرایەتی ئاوی دەوروبەری گەرمیان، کۆی 
هاوبەشــی نەکــردن لە سیســتەمی پێوەری میکانیکــی ئاو، 13 

هەزار و 151 هاوبەشە.

4. ژماره  و رێژه ى به ستنى پێوه رى ئاو له  گه رمیان
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6. كوالێتى پێوه ره كانى ئاو
لۆزان عه لی، هاواڵتیه كى دانیشتوى كه الره ، ده ڵێت: پێوەرەکەمان 
پــاش ماوەیەک لە بەســتنی خراپ بــو و کاری پێ نەدەکرا، چۆن 

دەبێت پێوەرێک بدرێتە هاواڵتی کە هیچ گره نتیه كى نەبێت؟
پارله مانتار: دابان محەمەد، ئه وه  ســه ربار ده كات بۆ ئه م پرسه  و 
ده ڵێت: ئەم جۆرە پێوه رانە بە پلەی گەرمی و ساردی و وه رزه كان 

تێک دەچن، بەتایبەت لە شوێنێک بۆشوێنێكی دیکە جیاوازە.
له دواى به ســتنى پێوه رى ئاو، زۆر كێشــه  له  پێوه ره كه دا ســه رى 
هه ڵــدا، هاواڵتیان و فرۆشــیاران گومانیان لــه وه  هه یه  پێوه ره كان 
گونجــاو بن و پشــكنینیان بــۆ كرابێت، بەڕێوبەری گشــتی ئاو و 

ئاوەڕۆیی هەرێم ئەو بابەتە رەت دەکاتەوه .
یەکێک لەفرۆشــیارەکانی پێوەری ئاو لەقەزای کەالر، باســی لەوە 
کرد: »ئەو  پێوەرانەی لەماوەی پێشوتردا بەدەستمان دەگەشتن 
هیچ پشــکنینێکیان بۆ نەکرابو و تەنها دەمانفرۆشــتەوە و ئه گەر 

خراپێش ببوایه  وەرمان نەدەگرتەوە.«
به اڵم وته ى به رپرســانى حكومى جیاوازه . بەڕێوبەری فەرمانگەی 
ئــاوی کفــری، دەڵیت: ئێمە پێشــوتر لەالیــەن وەزارەته وه  پێمان 

وتراوە کە پێوەرەکان پشکنینان بۆ کراوە.
هاوكات بەڕێوبەری گشــتی ئــاو و ئاوەڕۆی هەرێم، ئاری ئەحمەد، 
جەختی كرده وه  له وه ى ئەو پێوەرانە ستانداردن و لەچەندین واڵتی 

دیكە بەکاردێنەوە وهیچ کێشەیەکیان نیە.
وتیشی: بەپێی بەڵگەنامەی رەسمی لەوەزارەت تێست کراون.

له به رامبــه ردا، دابــان محه مــه د، ئه ندامی پەرلەمانی کوردســتان، 
ده ڵێت: هەمو ئەو کۆمپانیایانەی پێشو کاری فرۆشتنی پێوەریان 
کردوە لە لیســتی ره ش »بالک لیســت« دان، ئه گەر باش بوبایە 

بەوجۆرە هەژمار نەدەکرا.
دەشڵێت: پێوەرەکان هیچ پشکنینێکیان بۆ نەکراوە.

فرۆشیارێکیش گومانى خۆی له  كوالێتى پێوه ره كان پیشان ده دات.
لوقمــان میروه یســی، وتى: »هیچ دڵنیاییەک نیــە کە بزانین ئەم 
پێوه رانە ئیتاڵین یاخود ئەڵمانین، پشکنینیشــی بۆناکرێت. ئەوە 
شتێکی ئاسانە لە چینه وه  دروست دەکرێن و پاشان پارچه ى واى 

لێدەدەرێت کە لێی نوسراوە دروستکراوی ئەڵمانیایە«.

7. پێوه رێك كه  پاره ى كه م ده خوێنده وه  قه ده غه  كراوه  له  بازاڕ دا
فرۆشــیارێك له  كه الر باس لــه وه ده كات رێگه یان نه داوه  پێوه رێك 

بفرۆشێت كه  پاره ى كه م ده خوێنده وه .
لوقمان میروەیســی، فرۆشیارێکی  پێوه ری ئاوە لە بازاڕی کەالر، 
وتى: ساڵی 201٩ پێوەرێکی ئیتاڵیمان بەدەست گەیشت کە لەڕوی 
کوالێتیــەوە زۆر باش بو و هەوای نەدەخوێندەوە، پاش ئەوەی لە 
ئەکاوه نتی تایبەتی خۆم لە فەیسبوک باڵوم کردەوە بۆ هاواڵتیان  
کــە نرخەکەی 25 هــەزار بو، دواتر لەالیــەن بەڕێوبەرایەتی ئاوی 
کــەالر ئــەگادار کرامــەوە کە نابێت ئــەو جۆرە پێوەرە بفرۆشــم، 

چونکە لە تەندەری کۆمپانیا کە نیە.
دەشــڵێت: »مــن رەتم کــردەوە و بــەردەوام بوم لە فرۆشــتنی، 
چونکە لەشــاری ســلێمانیش بۆ پڕۆژە نوێیەکانی نیشــتەجێبون 
بەکار دەهاتەوە، پاشــان بانگی بەڕێوبەرایەتی ئاوی کەالر کرام و 
پێیان وتم فرۆشتنی ئەو جۆرە قەدەغەیە و سکااڵت لەسەر تۆمار 
دەکرێت و زۆر بە رونی پێیان وتم کە چۆن بەو نرخە دەیفرۆشیت 

ناتەوێت قازانج بکەیت؟!«
فرۆشیارێكى تریش جه خت له وه ده كات كه  ئه و پێوه ره  خواستێكى 

زۆرى له سه ر بوه ، به اڵم ره د كراوه ته وه .
»چەندیــن هاواڵتی ســەردانی کردین بۆ كڕینــی ئەو جۆرە، بەاڵم 
چونکە خوێندنەوەی بۆ نەدەکرا له الیه ن حكومه ته وه ، ناچار چیتر 

نه مفرۆشت«. گۆران محه مەد، فرۆشیار لەبازاڕی کەالر واى وت.
وتیشی: مانگێک پێش ئێستا بۆ خوێندنەوەی پێوەری ئاو هاتبونە 
ماڵمــان، بــەاڵم چونکــە پێوەره کــە ئیتاڵی بو ئەو جــۆرە بو کە 

پارەی کەم دەخوێنێتەوە، بە هاوسه رمیان وتبو ئەم پێوەرە تۆمار 
ناکەین، ئەو قەرزەی لەسەرتانە بۆتان کەم دەکەینەوە، بەاڵم ئەم 

پێوه رە لێبکەنەوە.
له به رامبــه ردا به ڕێوبه رى ئاوی كه الر ده ڵێت: کۆمەڵێک پشــکنین 
و ســیفەت هەیە کــە دەبێت لەو پێوەرەدا هەبێت کەدەبەســترێت 
و هاواڵتــی بــەکاری دەهێنێــت، لەوانە: پشــکنینی بــۆ کرابێت،  
خوێندنەوەکەی بێ گرفت بێت. ئەو جۆرە پێوەرەی رەتکراوەتەوە 

لە ژێر ناوی »ئیتاڵی« فرۆشراوە، بەاڵم پێوەرەکە چینی بوە.
بەرپرســی خوێندنــەوەی پێوەری ئاو له  کۆمپانیــای ئۆرانۆس لە 
کــەالر، له وبــاره وه  وتــى: ئەوە بڕیــاری خــودی حکومەتە کە بە 
نوســراو بۆمان هاتوە تەنها چەند جۆرێک دەبێت هاواڵتی بیکڕێت 
و جۆرەکانــی دیکە رەت دەکرێتــه وه ، دەبێت ئەو جۆرە بکڕن کە 
دیاریکــراوە، وەک: پێوەری تورکی کە ســاڵی 2016 فرۆشــراوە، 

لەگەڵ ئیتاڵی و ئەڵمانی.
لەوەاڵمــی ئــەوەی ئــەو پێوەرانــە کێشــە و جیاوازیــان چیە کە 
رەتدەکرێنەوە؟ سینان محه مه د، وتى: ئێمە ره چاوی ئەوە ناکەین، 

تەنها ئاگادار کراوینەتەوە کە نابێت بەکاربێت.
به اڵم پارله مانتارێك ئه مه  به  قۆرخكاریی ده زانێت.

دابان محەمەد، وتى: ئەو بابەتە پەیوەسته  بە هەبونی قۆرخکاری 
و گەندەڵیــەوە، گەندەڵــی شــۆڕبوەتەوە بۆ نێو بەشــێکی  زۆری 

بەرێوبەرایەتیەکانی ئاو.

هیچ دڵنیاییەک نیە کە بزانین ئەم پێوه رانە 
ئیتاڵین یاخود ئەڵمانین

«
»
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هاواڵتیــەک بــاس لــه وه  ده كات پێوەریــان کڕیوە و تۆماریشــیان 
کردوە، به اڵم كارى پێنه كراوه .

ئاکــۆ داود، دانیشــتوى قــەزای کەالر، باســی لەوە کرد: ئێســتا 
بەشێکی زۆری هاواڵتی بۆ ئەوەى 80 هەزار دیناری لەسەر حساب 
نەکرێــت و هەمــو مانگێک پــارەی زۆری لەســەر کەڵەکە نەبێت، 
پێوەرەکــە دەکڕن و تۆمارییشــی دەکەن، بەاڵم لەماڵ دای دەنێن 

و نایبەستن.
لەوەاڵمــی ئەوەی کــە کارمەندەکانــی کۆمپانیا چۆن پــارەی ئاو 
وه ردەگــرن و ســەیری پێوەرەکــە دەکەن، وتی: کۆتــا جار هاتن 
هیچ خوێندنەوەیەکیان نەکرد و نەشــیان پرسی، منیش 15 هەزار 

دینارم پێدان.
بەرپرســی خوێندنــەوەی پێــوەری ئــاو لە کــەالر، له بــاره ى ئه م 
حاڵه ته وه  دەڵیت: ئەوە لەکاتێکدابوە کە بەشێکی زۆری هاواڵتیان 
پێــوەری ئاویــان نەکڕی بو، ئێمــەش وەکو کۆمپانیا ویســتومانە 
بەهــەر رێگایەک بێت پارەی ئاو کۆبکرێتە، بەاڵم تەنها بۆ ســاڵی 

201٩ بەو جۆرەبوە نەک ئێستا.
 هێــرۆ محه مه د، دانیشــتویه كی كه الره ، باســی له وه كرد: پێوەرى 

ئاومان بەســتوە و هیچ گرفتێکمان نیە، بڕە پارەیەکی کەمیشمان 
بــە پێــوەر بۆدێتــەوە، بەاڵم رۆژێــک بەبێ ئەوەی لــە ماڵەوە بم 
پســولەی ئاویــان بۆجێهێشــتبوین و 40 هــەزار دینارمان لەســەر 
هەژمار کرابو، راســتیەكه ى نازانم چۆن ســەیریان نەکردوە و ئەو 

بڕە پارەیەیان بۆ نوسیوین.
بەوتەی ســەرۆکی لیژنەی شارەوانی و گەشتوگوزار لە پەرلەمانی 

کورستان، ئەم پڕۆسەیە جێی تێبینیەکی زۆرە.
لوقمــان حه مــه د، وتــى: لەو بــاوەڕەدا نیــم حکومــەت چاودێری 
کۆمپانیاکانی لەئاســتی پێویســتدا کردبێــت، کۆمپانیاکە پارە بۆ 

خۆی وەردەگرێت.
دابــان محه مــه د، پارله مانتار، وتــى: هیچ چاودێرییــەک نەبوە و 

نەکراوە.
له به رامبــه ردا، بەڕێوبەری گشــتی ئاو و ئاوەڕۆی هەرێم،  ده ڵێت: 
چاودێری له ســەر کاری کۆمپانیاکان هەیە بەتایبەتیش بەردەوام 
چاودێــری سیســتەم و پێوه ره كانــى »عەدادەکان« ئۆفیســەکان 

دەکرێت لەوەرگرتنی پارەکان تا گەشتنیان بە بانک.

٩. پێوه ر به  هاواڵتیان ده كڕدرێت و كارى پێناكرێت  

ســەباح ســاڵح، دانیشــتویه كى قه زاى كه الره  و پێوەری ئاوی له  
ماڵه وه  به ســتوه ، باســی لەوەکرد له الیه ن كۆمپانیاوه  خوێندنەوە 
بــۆ پێــوەری ئاوەکەیــان کــراوە و پێیــان وتون کــە هیچیان بۆ 
نه گه ڕاوه تــه وه ، بــەاڵم پــاش کەمتــر لــە 15 رۆژ کارمەندەکانــی 
خوێندنەوەی پێوەری ئاو سەردانیان کردون و پسولەیەکی پاره ى 

ئاویان پێداون به  بڕی 136 هەزار دینار.
هاواڵتیه كــى تر باس لــه وه ده كات، زۆر به كه مى ئــاو به كاردێنێت 

به هۆی هه بونى بیره وه ، كه چى پاره یه كى زۆری بۆ هاتوه ته وه .
بورهــان محەمــەد، دانیشــتوی كــه الر، وتــى: تەنهــا 32 هــەزار 
دینــار قەرزارى پاره ى ئاو بوم، كه چى پســوڵەیەکمان بەدەســت 
گەشــتوه تەوە کــە بڕی دو ملیۆن و هەشتســەد هــەزار دینارم بۆ 

گەڕاوەتەوە.
له مباره یــه وه ، ســینان محەمەد، بەرپرســی کۆمپانیــای ئۆرانۆس 

لەقەزای کەالر، وتى: ســاڵی 201٩ بۆ 2020 کێشەیەکی زۆر هەبو 
لــە هاتنــەوەی بڕە پارەیەکی زۆر بۆهاواڵتیــان، حاڵەت هەبوە لە 
قــەزای کەالر بڕی ٩٩ ملیۆن دیناری بۆ گەڕاوەتەوە، بەاڵم ئه مانه  
هه ڵــه  بون و دواتر بــە هەماهەنگی بەرێوبەرایەتــی ئاوی کەالر و 

وەزارەت کێشەکە چارەسەر کراوە.
داوایشی كرد له كاتى بونى كێشه ى له وشێوه یه دا سه ردانیان بكه ن 

بۆ چاره سه ركردنى.
لەبەرامبــەر هــۆکاری هەڵــەی زۆر لە پێوەرەکانــدا و ژمارەی زۆر 
لەهاتنــەوەی پارە بۆهاواڵتیان، بەڕێوبەری گشــتی ئاو و ئاوەڕۆی 
هەرێم، دەڵێت: کێشــەکە چەند جۆرێکە، بەشێک لەهاواڵتی خۆی 
دەســتکاری پێوەرەکــەی دەکات یان پێوەرەکە خــراپ دەبێت و 
تێکدەچێت، یاخود هەڵەکە مرۆیە و بژمێرەکە هەڵەی تێدا دەکات، 
بەاڵم بەگشتی ئێستا پڕۆسەی خوێندنەوەی پێوەر دەقیق تربوە.

8. زۆریی هاتنەوەی پارەی ئاو بۆ هاوبەشان
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رێبــوار عه بدولکەریم، هاواڵتیەکی دانیشــتوی ناحیــەی رزگارییه ، 
باسی لەوە کرد ساڵی پار لە مانگی ته موز پێوەری ئاویان بەستوە، 
كه چى پاره یه كى زۆری له سه ر کەڵەکە بوە كه  گه شتوه ته  ملیۆنێک 
دینار. وتیشــی: ئەو بڕە زۆرە لەسەرم، لەکاتێکدا پێشوتر بەهۆی 

سیستەمە کۆنەکەوە کە به  مەتر بو، هیچ قەرزار نەبوم.
بەشــێکی زۆری ســکااڵکان کە فه رمانگه كانى ئاو تۆمار دەکرێت، 

بەهۆی زۆری کەڵەکەبونی پارەی هاواڵتیە.
بەڕێوبەری ئاوی کەالر دەڵێت: بە زۆری هاواڵتیان رۆژانە سەردانمان 
دەکــەن بۆ ســکااڵ کردن، کێشــەکەش ئەوەیە بڕێکــی زۆری پارە 
بۆهاواڵتی گەڕاوەتەوە، هۆکارەکەش بەهۆی مانگرتنی کۆمپانیاوە 

بوە کە نزیکەی 10 مانگ خوێندنەوەیان بۆ پێوەرەکان نەکردوە کە 
بەشــێکی بەهۆی ڤایرۆســی کۆرۆناوە بوە، بۆیە هاواڵتی پارەکەی 

لەسەر کەڵەکە بوە.
دەشــڵێت: بە کۆی گشــتی نزیکەی 10 ملیار دینار لەکرێی ئاو و 
پارەی پێوەری ئاو له الی هاواڵتیانن چ به پێی سیســته مى كۆن و 

چ به  پێوه رى نوێش.
هه روه ك وتیشی: نازانینی چه ندی په یوه سته  به م پێوه ره  نوێیه وه .
لەبارەی رێژەی ئەو قەرزە لە ســەر هاواڵتیانه  لەفەرمانگەی ئاوی 
کفری، لەســاڵی 201٩ تاوەکو ناوەڕاســتی مانگی شوباتى 2022، 

بریتییه  له  2 ملیار و 785 ملیۆن و 700 هه زار دینار.

»ســاڵی 2016 پێوەرێکی ئاومان لــە خودی کۆمپانیا کڕی کە لە 
نێو گەڕەکەکاندا بە هاواڵتیانیان دەفرۆشتەوە بە 40 هەزار دینار، 
پارەمــان لێوەرگیرا، پێیــان وتین خۆمان پێوه رەکە دەبەســتین، 
بەاڵم ئێســتا کە 2022ـــه  هیچ کەســێک نه هات پێوەرەکەمان بۆ 

بەستێت«. ئەمە وتەی شیالن حسێنە، کەدانیشتویه كى كه الره .
لەبەرامبــەردا، ســینان محەمەد، بەرپرســی کۆمپانیــای ئۆرانۆس 
له كه الر كه  كارى به ســتنى پێوه رى ئاو ده كه ن، باســی لەوە کرد: 

لــه م حاڵەتــە زۆرە کە دەچین ســەردانی مــااڵن دەکەین بەزۆری 
روبــەڕوی ئــەوە دەبینــەوە کــە ســەرەڕای کڕینی پێــوەر، بەاڵم 
 هێشــتا پێــوه ری ئاو بۆ مااڵن نه به ســتراوه ، ئه مــه ش لەو کاتەی 
کۆمپانیــای »جۆنــون« کاری دانانــی پێــوەری ئاوی کــردوە لە 
رێگــەی مەندوبەکانیــەوە پێــوەری بەهاواڵتی فرۆشــتوە و پارەی 

بەستنەکەشی لێوەرگرتون و بۆی نه به ستون.

10. كێشه ى کۆبونەوەی قەرزی ئاو لەسەر هاواڵتیان

11. قه یرانى دارایى كارى روپێوى ناوچه  مینڕێژكراوه كانى راگرتوه . قه یرانى دارایى كارى روپێوى ناوچه  مینڕێژكراوه كانى راگرتوه 

12. کڕینی پێوەر و نەبەستنی لەالیەن کۆمپانیاکانەوە

لــه  مانگــی شــوباتى ســاڵی 2021، وەزارەتــی شــارەوانی و 
گەشــتوگوزاری هەرێم، بڕیاری دا هەر هاوبەشــێک پێوەری ئاوى 
نەبەســتبێت، بڕی 80 هەزار دیناری وه كو غه رامه  لەســەر تۆمار 

دەکرێت.
بەوتــەی بەرێوبــەری فەرمانگــەی ئاوی کفری، حه مید رەشــید، 
ئەگەرچــی ئــەم بڕیــارە دراوە، بــه اڵم کارمەندانــی کۆمپانیــای 
ئۆرانۆس لە قەزاکەدا لە مانگی ئابی 2021 واتا پاش 6 مانگ لە 
بڕیارەکە مانگرتنیان شکاند و دەستیان بە کار کرد، واتا قه رزی 

شه ش مانگ له سه ر هاواڵتى هه ژمار كرا.

ئــه م حاڵه تــه  لــه  كه الریش هه بــوه . هاواڵتیه ك باســی له وه كرد 
ســەردانی بەڕێوبەرایەتی ئــاوی کەالری کردوه  بــۆ تۆمارکردنی 
ئــەو پێوەرەی كڕیبــوی كه  تۆمارنەکردنی بــڕی 80 هەزار دینار 
وەک غه رامه  له سه رى ده كه وێت، بەاڵم هیچ کارمەندێکی کۆمپانیا 

لەکاردا نەبون کە بۆیان تۆمار بکرێت.
بەرپرســی کۆمپانیای ئۆرانۆس، كه  كارى به ســتنى پێوه رى ئاو 
ده كات لــه  گه رمیان، جه ختى له وه  كــرده وه  لە مانگی 1 تاوەکو 

مانگی 4ـى 2021 کۆمپانیاكه یان کاری نەکردوە.

11. كێشه ى نێوان كۆمپانیا و حكومه ت هاواڵتیانى 6 مانگ قه رزار كرد

مانگی پێشو لەقەزای کەالر بەهۆی ئەوەی کۆمپانیای ئۆرانۆس داتا 
سەنتەری نەبوە بۆ تۆمارکردنی ناوەکان، کۆمپانیای تایبەتمەند لە 

هەولێر بۆ تۆماركردنیان داوای 150 هەزار دۆالری کردوە.
هاواڵتی ئه گەرچی پێوەری بەســتوە، بەاڵم غه رامه  کراوە، نزیكه ى 
10 هــه زار هاواڵتــی یه كی بــڕی 80 هەزار دیناریان لەســەر تۆمار 
کــراوە، چونکە لەکاتێکدا دەبێت کۆمپانیا داتاســەنتەری هەبێت، 

كه چى نەیبوە وهاواڵتی زەره رمەند بوە.
بەاڵم بەرپرســی خوێندنەوەی پێوەری ئــاو لەکەالر دەڵێت: ئێمە 

وەک کۆمپانیــای ئۆرانــۆس هیــچ گرفتێکمان نەبوە، ئــەوە تەنها 
دەنگۆیەکە و هیچ کێشەیەکی له و جۆرەمان نیە. 

الیخۆشــیه وه ، ســامان رەحیم، بەڕێوبەری ئاوی کەالر، جه ختى له  
بونى ئه و كێشــه یه  كــرده وه  و وتى: بەڵێ کێشــەیەکی لەو جۆرە 
هەبو لەنێوان هــەردو کۆمپانیاکە رویداوە، ئێمە زانیاری تەواومان 
لەســەر ئەو بابەتە نیە، بەاڵم کێشــەکە پەیوەســت بو بە شتێکی 
مادییــەوە، وەک خۆشــمان هــەر هاواڵتیەک ناوی تۆمــار کرابێت 

رێگریمان کردوە غەرامەی لەسەر هەژمار بکرێت.

13. هاواڵتیان باجی نه بونى داتا سه نته ر ده ده ن
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به شێكى زۆری هاواڵتیان نیگه رانن له وه ى كاتى سه ردانى تیمه كانى 
خوێندنــه وه ى پێوه رى ئاو نازانــن، به ڕێوبه رایه تیه كانیش ئه وه  به  

كێشه  ده زانن.
»پارســاڵ پێوەری ئاومان کڕی و کۆمپانیا بۆی بەســتین، بەاڵم 
هیندەی ئاگاداربم نەک تەنها من بەڵکو هیچ ماڵێکی گەڕەکەکەمانیش 
کــەس نەهاتوە بــۆ خوێندنەوەی پێوەر یــان وەرگرتی پارەی ئاو 
لێیان، هیچیشمان پێنەگەیشتوە«. ئەمە وتەی بەختیار محەمەدە 
کە دانیشتوی ناحیەی سەرقەاڵیە. هاوکات لۆزان عه لی، دانیشتوى 
كــه الر، دەڵێــت: چەند ســاڵێک لەمەوبەر پێــوەری ئاومان کڕی، 
بــەاڵم نزیکــەی 7 بۆ 8 مانگێک دەبێت کە هیچ کەس نەهاتوە بۆ 

خوێندنەوەی پێوەر و وەرگرتنی پارەی ئاو.
لەبەرامبــەردا بەڕێوبــەری فەرمانگــەی ئــاوی ناحیەی ســەرقەاڵ، 
پەیمــان محەمەد، باســی لەوە کــرد: کۆمپانیــاى په یوه ندیدار به  

پێوه رى ئاو، تەنها یەک کارمەندی لە ناحیەکەدا هەیە!

لەقــەزای کەالریــش لەکــۆی 28 هەزار هاوبەشــی ئــاو، تەنها 8  
کارمەنــد کارەکــە رادەپەڕێنن، واتا هەر کارمەندێک 3 هەزار ماڵی 
بۆ دانراوە. لەقەزای کفریش لەکۆی 7 هەزار هاوبەشــی ئاو، تەنها 

2 کارمەندى كۆمپانیا بۆ خوێندنه وه ى پێوه ر هەیە.
بەڕێوبەری ئاوی کفری، حه مید رەشید، کەمی کارمەند بە هۆکارێک 
لە زۆری قەرزی کەڵەکە بو لە سەر هاواڵتی دەبینێت. بەڕێوبەری 
ئاوی کەالریش هەمان رای هەیە و پێیوایە کارمەندەکانی کۆمپانیا 

کەمن.
ســه رباری ئه مه ش، بەرپرسی بەشــی خوێندنەوەی پێوەری ئاوی 
کۆمپانیــای ئۆرانۆس لەکەالر، ســینان محەمــەد، دەڵێت: گرفتی 
کەمی کارمەندمان نیە و بەدەر لەخودی خۆم 8 کارمەندمان هەیە 
و بــۆ خوێندنەوەی هــەر خولێکیش کارمەندەکانمــان کارەکانیان 

رادەپەڕێنن و بەپێی گەڕەکەکان دابەشکراون.

14. گرفتی کەمی کارمەندی کۆمپانیا

ئه گه رچی یه كێك له  هۆكاره كانى دانانى پێوه ر بۆ ئه وه  بوه  داهاتى 
ئاو به  دروســتى كۆبكرێته وه  و زیاد بــكات، كه چى به پێچه وانه وه  

داهات له  گه رمیان كه میكردوه .
پێش بەســتنی پێــوەری ئــاو، کۆکردنەوەی داهاتى ئــاو لەالیەن 
بەڕێوبەرایەتــی ئاوی کەالره وه  ده كــرا و داهاتی بەڕێوبەرایەتیەکە 
یەک ملیار دینار بوە، بەاڵم بەوتەی ســامان رەحیم-ى به ڕێوبه رى 

به ڕێوبه رایه تیه كه ، ئێستا ئەو بڕە کەمی کردوە بۆ 700 ملیۆن.
هــاوکات بەپێی نوســراوێكی فەرمی کە دەســت یەکەى چاودێری 

حكومه تــى خۆجێی گه رمیان كه وتوه ، کۆی داهاتی بەڕێوبەرایەتی 
ئــاوی دەوروبەری گەرمیان پاش ئــەوەی كۆكردنه وه ى داهاتى ئاو 

دراوە بەکۆمپانیا، نزیكه ى 40 ملیۆن دینار كه متر بوه .
هــاوکات بەپێی وتــەی وتەبێژی بەڕێوبەرایەتی ئــاوی دەوروبەری 
گەرمیان، ســااڵنی پێشــو تەنها لە ناحیــەی رزگاری زیاتر لە 43 
ملیۆن دینار کۆ دەکرایەوە، بەاڵم ئێســتا داهاتەکە تەنها 3 بۆ 4 

ملیۆن دیناره .

15. له دواى به ستنى پێوه ر داهاتى ئاو كه میكردوه 
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پســپۆڕێکی بواری سەرچاوەکانی ئاو، دەڵێت: پڕۆسەی دانانی 
پێــوەر ســودی بۆ گلدانــەوەی ئاو نەبــوە، چونکە پڕۆســەکە 
دیراســەنەکراوە و هاوتای پالن نەبوە لەو بوارەدا، بەرێوبەری 
ئاوی ژێرزەویش دەڵێت: پێوەر ناتوانێت ســودی بۆ گلدانەوەی 

هەبێت. ئاو 
بەڕێوبــەری گشــتی ئــاو و ئــاوەڕۆی هەرێــم، دەڵێــت: پێوەر 
ســودی بۆ گلدانەوەی ئــاو هەبوە، بەاڵم تائێســتا پڕۆژەیەکی 
گەورە ئەنجام نەدراوە تاوەکو ئێســتا کە قەبارەکەی بزانرێت.
به اڵم له به رامبه ردا، عه بدولموتەڵیب رەفعەت، پســپۆڕی بواری 
ســەرچاوەکانی ئــاو و مامۆســتا لــە زانکۆی گەرمیــان، وتى: 
دانانــی پێــوەری ئاو بۆمااڵن ســودی نەبوە، ئــەو رێژە ئاوەی 

دەدرێتــە هاواڵتــی کەمە، دەبێت لەســەرەتادا لــە ناوچەکانی 
پیشەســازی و پڕۆژە کشــتوکاڵیەکان پێوه ر بەکاربهێنرایە.

بەڕێوبەری ئاوی ژێرزەوی گەرمیان، حامد جومعە، جه خت له م 
رایه  ده كاته وه  و دەڵێت: پێوەری ئاوی مااڵن کاریگەری نەبوە 
بەهیــچ جۆرێک، چونكە ئەو بڕە ئاوەی مااڵن بەفیڕۆی دەدەن 
کەمتــرە، رۆژانە تەنهــا لەنێوان کاژمێرێك بــۆ دو كاتژمێر ئاو 

وەردەگرن، کەواتا چۆن ســودی لێوەردەگیرێت؟
دەشڵێت: دەبێت پێوەر لە بیری ئاوی باخەکان بدرێت، چونکە 
بــە گشــتی 1100 بیر هەیە لەگەرمیان نایاســاین و  1815 بیر 

هەیە کە یاســایین، بەاڵم هیچیان پێوەریان لەســەر نیە.

چاالکوانێکــی قەزای کفری دەڵێت: پێشــوەخت دەبو کێشــەی 
ئــاوی خواردنــەوەی کفــری چارەســەر بکرێــت، نــه ك پێوه ر 

دابنرایه ت.
ســەرکەوت حەمید، وتى: گرنگتر بو لەســەرەتادا چارەســەری 
نەشــیاوی ئــاوی قەزاکــە بکرایــە کە ئێســتا بەشــی زۆرینەی 
هاواڵتیــان فلتەری ئــاو بەکاردێنــن، كه چى دانانــى پێوه ریان 
له ســه ر هاواڵتى ســه پاندوه  کە هیــچ میکانیزمێکــی گونجاو بۆ 

بەســتنی پێوەره كه  رەچاو نەکراوە.
هــاوکات بەرێوبــەری فەرمانگــەی ئاوی کفــری، دەڵێت: ئاوی 

قەزاکــە بەپێــی پشــکنینی بایەلۆجی گونجــاوە، بەاڵم لە روی 
کیمیاییەوە نەگونجاوە و لەئێســتا دا دەرخستە ئامادە دەکەین 

بۆ پااڵوگەیەکــی تایبەت بە ئاوی قەزای کفری.
لەبەرامبە ئەوەی بۆچی ســەرەتا پرســی نەشیاوی ئاوی کفری 
چارەســەر نەکــرا و پاشــان دەســت بەدانانی پێــوەر بکرێت؟ 
بەرێوبــەری گشــتی ئاو و ئــاوەڕۆی هەرێم، باســی لەوە کرد: 
ئەو کێشــه یە لە زۆر شــوێنی دیکە هەیە و تەنها قەزای کفری 
نیە، بۆیە کێشــەی ئاوی قەزاکــە نابێتە رێگر لەبەردەم دانانی 

ئاو. پێوەری 

16. »پێوەره كه  ســودى بۆ گلدانەوەی ئاو نه بو«

17. »پێش دانانى پێوه ر ده بو كێشــه ى ئاوی خواردنه وه مان چاره ســه ر بكه ن«

بەشــێک لــه  فرۆشــیارانى نێو بــازاڕی کەالر، پێــوەری ئاویان 
نەبەستوە، دەشــڵێن: کەس ئاگاداری نەکردوینەته وە.

ســامان محەمەد، خاوەنی قەســابخانەیە لەبازاڕی کەالر، باسی 
لەوە کرد: تاوەکو ئێســتا نە پێوەرمان بەســتوە نە ئاگاداریان 
کردوینەتــەوە کــە پێوەر ببەســتین، پێشــوتر پــارەی ئاومان 

دەدا، بەاڵم ئێســتا کەس نەهاتوە بۆ ئەو بابەتە.

بەرپرســی کۆمپانیــای ئۆرانــۆس لە کــەالر، ئه و قســه یه  رەد 
ده كاته وه  و دەڵیت: چەندینجار ســەردانی بازاڕەکانمان کردوە 
و ئاگادارمــان کردونەتــەوە، ئه گــەر کۆمپانیــاش ئاگاداریــان 
نەکاتــەوە، ئــه وا حکومەت چەندین ســاڵە باســی لە بەســتنی 

پێوەر کردوە، بــەاڵم ئەوان پێوەی پابەند نەبون.

1٩. هاواڵتیــان: له  به ســتنى پێوه ر ئاگه دار نه كراوینه ته وه 

لــە قــەزای کــەالر زیاتــر لــە 2000 پێــوەر لێکراوەتــەوە، 
هاواڵتیانیــش هۆکارەکــەی بــۆ نەبونی متمانە بــە پێوەرەکە 

دەگەڕێننەوە.
لەمــاوەی پێشــودا لەچەندیــن ناوچــەی جیــاواز هەڵمەتــی 
لێکردنــەوەی پێــوەری میکانێکــی ئاو لەالیــەن هاواڵتیانەوە 
دەســتی پێکــرد، لەقــەزای کەالریــش هاواڵتیــان لــە تــۆڕە 
کۆمەاڵیەتیــەکان وێنه  و ڤیدیــۆی لێكردنه وه ى پێوەرەکانیان 

باڵو دەکردەوە.
محەمەد عه لی، هاواڵتیه كى دانیشتوى كه الره  کە پێوەرەکەی 
لێکردوه تــەوە، دەڵێــت: پێوەر جێی متمانــەی هاواڵتی نیە، 
بۆچــی پێشــوتر بــۆ یــەک کاتژمێر ئــاو لەمــاوەی 2 مانگدا 
16 هــەزار دینارمــان لێوەردەگیــرا، ئێســتا ئه گــەر رۆژانــە 

ئــاو وەرگریــن یان نــا، بــڕە پارەیەکی زۆرمان بــۆ دێتەوە، 
لەکاتێکــدا پێدانــی ئــاو نەبوە بــە 24 کاتژمێــری و مانگانە 

پارەیەکی زۆرمان بۆ دێتەوە کە ناشــزانین راســتە یان نا.
له به رامبه ردا، ســامان رەحیم، بەڕێوبەری ئاوی کەالر، باسی 
لــەوە کــرد رێــژەی لێکردنەوەی پێــوەری ئاو کەمــە، تەنها 

بڕێکی کــەم هاواڵتی پێوەری لێکردوه تەوە.
وتیشــی: بەوپێیــەی ئێمە لە خولەکاندا ســەردانمان کردوە، 

لەماوە 3 خولــدا 2000 پێوەر لەقەزای کەالر لێکراوەتەوە.
بەشــێکی زۆری هاواڵتیانیش به  ئاشــكرا یان به  نهێنى، باس 
له وه  ده كه ن دەســتکاری شێوازی خوێندنەوەی پێوەرەکانیان 
دەکەن، به اڵم بەرپرســی خوێندنــەوەی پێوەری ئاوی قەزای 

کفری رەتی کــردەوە هیچ زانیاریەک بخاتەڕو.

18. هاواڵتیــان متمانه یان به  پێــوه ر نامێنێت و لێی ده كه نه وه 



بەکۆی گشــتی ئــه و هاواڵتیانــه ى بۆ ئــه م راپۆرتــه  دواندومانن، 
خوازیــاری ئــەوە بون کە بەهەمان سیســتەمی پێشــو پارەی ئاو 
لەهاوبەشــان وەربگیرێت، باســیان لەوە کرد بــۆ هەر خولێک 15 

هەزار دینار بڕە پاەیەکی گونجاوە بۆ دۆخی ئێستای هاواڵتی.
ئه و سیسته مه  به  دانپێدانانى حكومه ت، كێشه  و سكااڵیشی كه متر 

بوه .
عه لــی ئیســماعیل، بەرپرســی بەشــی کاروبــاری یاســایی لــە 
بەڕێوبەرایەتی ئاوی کەالر، دەڵیت: کاتێک سیستەمە کۆنەکە کارا 

بو، کەمترین سکااڵ و کێشەمان روبەڕو ده بویەوە.

بەوتــەی ســەرۆکی لیژنەی شــارەوانی و گەشــتوگوزار، لەماوەی 
داهاتــودا لەگــەڵ وەزارەت و بەڕێوبــەری گشــتی ئــاو و ئاوەڕۆی 
هەرێم کۆدەبنەوە و داواى كه مكردنه وه ى پاره ى خوله كان ده كه ن.
لوقمــان حه مــه د، وتــى: لــه و كۆبونه وه یــه دا چەندین پێشــنیار 
دەخەینــەڕو، بە تایبەتیش کەمکردنەوەی بڕە پارەی خولەکان لە 

هاواڵتیــان کــە بە 45 هەزار دینار دیاریکــراوە و داوا ده كه ین کەم 
بکرێتەوە بۆ 25 هەزار دینار بۆهەر خولێک.

هەروەک باسی لەوە کرد: داوامان کردوە بەستنی پێوەر لە نێوان 
ساڵێک بۆ 6 مانگ رابگیرێت.

ئەندامێکی پەرلەمانی کوردستان دەڵێت: پرۆژە یاسایەکی تایبەت 
بــە کێشــەی پێوەری ئــاو دراوەتــە پەرلەمان، بەتایبەت لەســەر 
هەڵگرتنی ئەو سزایەی کە دانراوە بۆ هەر مانگێک، داواش ده كات 

هاواڵتیان پاره ى غه رامه كانی سه ریان نه ده ن.
رزگار محه مــه د، كــه  ئه ندامــى لیژنه ى شــاره وانیه  لــه  پارله مانى 
كوردســتان، وتی: لەگــەڵ وەزارەتــی شــارەوانیەکان کۆبوینەوە 
لەســەر پێوەری ئاو، چونکە ناڕەزایەتی زۆری لەســەرە چ لەالیەن 
ئــەو هاواڵتیانــەی کە پێوەرەکەیان بەســتوە چ ئەوانەشــی نەیان 

بەستوە.

له باره ى پاره ى سزاى نه به ستنى پێوه رى ئاویشه وه ، وتى: کارمان 
لەسەر ئەوە کردوە ئەو سزایە البدرێت و بە سیستەمە کۆنەکە ئەو 

کێشەیەمان چارەسەر کردوە.
جەختی لەوەشکردەوە: داواشمان کردوە لەالیەن حکومەت خۆیەوە 
پێوەرێکــی نــوێ ببەســترێت و نەدرێــت بە کۆمپانیا، ســێ جۆر 
پێوەریش پێشــنیار کراوە، ده بێت ئەو پێوەره شی کە دەبەسترێت 
لە روی کوالێتیەوە باشــبێت و ئەو بڕە پارەیەشــی کە له  هاواڵتى 

وەردەگیرێت بەقیستی درێژخایەن بێت.
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20. کام سیستەم باشتر بو؟

21. پێشنیاری کەمکردنەوەی پارەی پێوەری ئاو دەکرێت

22. پرۆژه  یاسایه ك بۆ پێوه رى ئاو



1. پرۆســـه ى دانانـــى پێـــوه رى ئـــاو لـــه  گه رمیـــان، نیگه رانـــى و ناڕه زایه تیه كـــى جه ماوه ریی دروســـتكردوه ، 
له مه شـــدا خـــودی به رپرســـانى حكومـــى و نوێنـــه ره  هه ڵبژێردراوه كانیـــش هـــاوڕای خه ڵكیـــن.

2. پرۆســـه كه  كه موكورتیـــی و ناڕونـــى زۆری تێدایـــه ، چ لـــه  ئامانجه كه ى، كه  به  رای شـــاره زایان بـــۆ به رگرتن 
بـــه  كه مكردنـــه وه ى به فیـــڕۆدان هه نـــگاوى جیدی تر هه بـــو بگیرێته بـــه ر، چ بـــۆ وه رگرتنى داهاتى شایســـته ى 
ئـــه م خزمه تگوزارییـــه  كـــه  به پێـــی داتـــاكان داهاته كـــه  كه متر بـــوه  له وه ته ى پێوه ره كـــه  به ركار كـــراوه ، چ له  

روى سپاردنیشـــی بـــه  كه رتى تایبه ت و له  ئه ســـتۆ خســـتنى تێچونه كه شـــى بۆ ســـه ر شـــانی هاواڵتیان.

3. دانانـــى پێـــوه رى ئـــاو، هاوشـــانى دانانى پێـــوه رى كاره با بـــوه ، به اڵم ئـــه وه ى دوه میـــان بارگرانیی دارایی 
له ســـه ر هاواڵتیـــان دروســـت نه كـــردوه ، به اڵم پێـــوه رى ئـــاو به پێچه وانـــه وه  بارگرانى دروســـت كردوه .

4. حكومـــه ت ئـــه م پرســـه ى به  ته واوى ســـپاردوه  بـــه  كه رتى تایبـــه ت، به مه ش خـــۆی له  به رپرســـیارێتیه كه ى 
بـــواردوه ، ئه مـــه  به  وتـــه ى پارله مانتـــاران، كه  واش بـــاس ده كـــه ن هیـــچ به دواداچونێكى جیـــدی نه كردوه  بۆ 

كارى كۆمپانیـــاكان و ئـــه و نیگه رانیه ى لـــه  ئارادایه .

5. خـــودی پێـــوه ره كان، جێگـــه ى متمانه ى هاواڵتیـــان و ته نانـــه ت فرۆشـــیاره كانیش نین، گله ییـــان له  خراپی 
كوالێتیه كـــه ى و نـــا وردێتـــى و هه روه هـــا زو خراپبونـــى هه یه .

6. هه ڵه یه كـــى زۆر ده كرێـــت لـــه  خوێندنـــه وه ى بـــڕى پـــاره ى شایســـته ى ئـــاو به پێـــی پێوه ر، بـــه  راده یه ك 
هه ندێكجـــار هه ڵـــه كان ئابڕوبه رانـــه ن، له نمونـــه ى هاتنـــه وه ى غه رامـــه ى چه نـــد ملیۆنـــى بـــۆ هاواڵتیـــان.

7. مـــاوه ى زیاتـــر لـــه  6 مانـــگ كۆمپانیاكان به هـــۆی بونى كێشـــه وه ، له  ســـنورى گه رمیان كاریـــان نه كردوه ، 
كه چـــى ئـــه و ماوه یـــه  به  غه رامـــه  بـــۆ هاواڵتیان هه ژمـــار كراوه .

یه كه م: ده ره نجامیه كه م: ده ره نجام

به شى دوه م: ده ره نجام و راسپارده كان

..

.

.

.

.

.
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٩. هیـــچ داتایـــه ك به رده ســـت نیـــه  كه  ئامـــاژه  بـــه وه  بـــدات پێوه ره كه  ســـه ركه وتو بـــوه  لـــه  كه مكردنه وه ى 
به فیڕۆدانـــى ئـــاو و پابه ندبونـــى زیاتـــرى هاواڵتیـــان بـــه  ده ســـتگرتن بـــه  به هه ده ردانـــى ئـــاوه وه ، ئه گه رچی 

به وتـــه ى به رپرســـان ئه مـــه  كاتـــی ده وێـــت هه تـــا جیاوازیه كـــه ى ده ركه وێت.

.
8. له گه رمیـــان ژمـــاره ى ئـــه و كارمه ندانـــه ى دانراون بـــۆ پرۆســـه ى خوێندنـــه وه ى پێـــوه ر و دیاریكردنى بڕی 
پـــاره ى شایســـته ، كه مـــن، ئه مـــه ش واده كات له كاتـــى خـــۆی و زوزو نه توانن گه ڕه كـــه كان به ســـه ر بكه نه وه  و 

پاره كـــه ش له ســـه ر هاواڵتیـــان كه ڵه كـــه  بكات.

.
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دوه م: راسپارده كاندوه م: راسپارده كان
1. ئـــه م بـــواره  بابه تێكى ورد و هه ســـتیاره ، هه ســـت ده كرێـــت لێكۆڵینه وه  و خوێندنـــه وه ى وردی بۆ نه كـــراوه ، بۆیه  ده بو 
پێـــش ئـــه وه ى ده ســـتى پێبكرایـــه ، باشـــتر بخوێنرایه تـــه وه  و بـــۆ هه مـــو ئه گه رێك چاره ســـه ر پێشـــنیاز بكرایـــه . له گه ڵ 

ئه وه شـــدا وا به هێزتـــر ده بـــو كه  لـــه  بری ئـــه وه ى بڕیار بێـــت، پرۆژه  یاســـا ببوایه .
بۆیـــه  پێشـــنیاز ده كه ین كه  پێداچونه وه یه كى ســـه رتاپاگیر به  پرۆســـه كه دا بكرێـــت، چ له  روه  هونه ریـــی و ته كنیكیه كه یه وه ، 

چ له  روه  یاســـایی و كارگێڕێكه یه وه .
2. ســـپاردنى ئـــه م كه رته  بـــه  ته واوى به  كه رتـــى تایبه ت و ده ركردنى ده ســـتى حكومـــه ت تیایدا، كارێكـــى ورد و خوێنراو 
 بـــوه ، به ڵكـــو ده بو ئـــه و كاره  به  هاوبه شـــى بكرایه ، یـــان هه نگاو به  هه نـــگاو به  كه رتـــى تایبه ت بســـپێرایه . جگه  له وه ش 

كه رتـــى تایبـــه ت ســـه ركه وتو نه بوه  له  پرۆســـه كه .
بۆیه  پێشـــنیاز ده كه ین له مڕوه شـــه وه  پێداچونه وه  بكرێت و بڕیار و رێكاری نوێ بگیرێته به ر.

3. حكومـــه ت لـــه  بـــری دروســـتكردنى قۆرغكاریی، ده بێـــت به پێچه وانـــه وه  هانـــى كێبڕكێی شـــه فافانه  بـــدات، بۆیه  و بۆ 
دورخســـتنه وه ى هـــه ر گومانێكـــى گه نده ڵی، ده بو پرۆســـه ى ســـپاردنى ئـــه م كه رته  به  كه رتـــى تایبه ت، شـــه فاف تر بوایه ، 
هـــاوكات زیاتـــر چاودێـــر بوایـــه  به ســـه ر كۆمپانیاكانـــه وه ، به تایبه تى لـــه  روى هێنانى ئامێـــری پێوه ره وه ، كه  به  شـــایه تى 

خـــودی به رپرســـانى حكومه تیش، كێشـــه ى زۆری تێدایه .
4. پێشـــنیاز ده كه ین هاوشـــێوه ى پێوه رى كاره با، تێچوى پێوه رى ئاویش له سه ر خودی حكومه ت بێت نه ك هاواڵتى.

5. هاواڵتیـــان قه رزێكـــى زۆریـــان له ســـه ر كه ڵه كـــه  بـــوه ، حكومه تیـــش ســـوره  له ســـه ر رێكاره كانـــى، ئه مـــه ش وایكردوه  
ناڕه زایه تیه كـــى جه مـــاوه رى دروســـت ببێـــت و هه ڵمه تـــى لێكردنـــه وه ى پێـــوه ره كان ئه نجـــام بده ن.

پێویســـته  حكومـــه ت له گه ڵ ئـــه م واقیعه دا هۆشـــیارانه  تـــر مامه ڵه  بكات، لـــه  بری جه ختكردنـــه وه  لـــه  بڕیاره كانى، هه وڵ 
بـــدات رێـــكارى نوێ كه  به  قازانجـــی پرۆســـه كه  و هاواڵتیان بشـــكێته وه ، دابنێت.

ته نیـــا  هـــه روه ك  نه كـــراوه ،  ناوچـــه كان  تایبه تمه نـــدى  ره چـــاوى  تێدایـــه ،  زۆری  مه ركه زیه تێكـــى  پرۆســـه كه    .6
به ڕێوبه رایه تیه كـــى گشـــتى ده ره قه تـــى به ده مه وه چونـــى ئـــه و هه مـــو كێشـــانه  نایه ت كـــه  ئه م پرۆســـه یه  هه یه تـــى. بۆیه  

گرنگـــه  پێداچونـــه وه  بكرێـــت پێیـــدا لـــه م روه وه  و به شـــێك لـــه  ده ســـه اڵته كان بدرێـــت بـــه  حكومه تـــه  خۆجێیه كان.
7. كه رتـــى ئـــاوى هه رێـــم كێشـــه ى زۆری تێدایه ، به هـــه ده ردان یه كێكـــه  له وانه ، گرنگه  كـــه  حكومه ت هه وڵی چاره ســـه رى 
ئـــه و كێشـــه  ده دات، بـــه اڵم ده بـــو پێوه ره كانى بۆ چاره ســـه رى كێشـــه كه  ورد تـــر بوایه ن و هه مـــو ئه و بوارانه ى تریشـــی 
بگرتایه تـــه وه  كـــه  به هه ده ردانـــى تێـــدا روده ده ن، له نمونـــه ى پـــرۆژه كان كه  پشـــت به  ئاوی ژێـــر زه وی ده به ســـتن. بۆیه  

پێشـــنیاز ده كه یـــن له مڕوه شـــه وه  هه نـــگاو بنرێت.
8. ســـه رباری ئـــه وه ى چه نـــد ســـاڵێكه  ئه م پرۆســـه یه  ده ســـتى پێكردوه ، به اڵم هێشـــتا هاواڵتیـــان له الیـــان رون نیه  و به  
تـــه واوى تێـــی نه گه شـــتون، ئه مـــه ش ده رخـــه رى ئه وه یه  حكومـــه ت نه یتوانیـــوه  ســـه ركه وتو بێت لـــه  گه یاندنـــى په یامى 

ه كه . ژ ۆ پر
بۆیـــه  پێشـــنیاز ده كه یـــن كـــه  هه ڵمه تى هۆشـــیاری باشـــتری بۆ بكرێـــت و هاواڵتیـــان له بـــاره ى ورده كارییه كانـــى ئاگادار 

ه . ێنه و بكر

* ستافى یه كه ى چاودێرى حكومه تى خۆجێی گه رمیان:
1. زریان محه مه د
2. سروە کەریم

 بۆ په یوه ندى
 07701٩23662 - 07740878153

 Radiodeng@yahoo.com
 yakaychawderigarmyan@gmail.com

www.radiodeng.net

له باره ى )یه كه ى چاودێریی حكومه تى خۆجێی گه رمیان(ـه وه 

یه كه یه كــى رۆژنامه وانى و به دواداچونى تایبه تى رادیۆی ده نگه  به  
 )NED( پاڵپشــتی سندوقی نیشتمانى بۆ دیموكراسی ئه مریكی
ساڵی 2017 دامه زراوه ، كارى چاودێرییكردنى حكومه تى خۆجێیی 
گه رمیــان ئه نجــام ده دات به مه به ســتى پــه ره دان به كاره كانیان و 
هه روه هــا بــره ودان به  پرۆســه ى چاودێرییكردن و شــه فافیه ت و 
پته وكردنى په یوه ندیی نێوان هاواڵتى و ده ســه اڵت و دروستكردنى 
لێكتێگه یشتنێكى باشتر بۆ په ره دانى زیاتر به  خزمه تگوزاریه كان.

* ئامانجى یه كه 
1. بره ودان به  پرۆسه ى چاودێرییكردن وه كو بنه مایه كى گرنگ له  

پیاده كردنى حكومه تی پێشكه وتو و دیموكراسی.
2. دروســتكردنى كۆده نگى له گه ڵ ده زگا حكومیه كان به مه به ستى 
دروســتكردنى فشــار بــۆ ئه نجامدانى پــرۆژه ى خزمه تگوزاریی بۆ 

ده ڤه ره كه .
3. به دواداچونكردن بۆ كێشــه و گرفته كان و ده ستنیشانكردنیان و 
ئاراسته كردنى بۆ الیه نه  فه رمیه كان، به مه به ستى چاره سه ركردنیان.
4. دروستكردنى رایه ڵه و پته وكردنى له نێوان هاواڵتیان و حكومه ت 
دا، هه روه ها هێنانه  ئاراى لێكتێگه یشتنێكى باشتر له نێوان هه ردوال 

له روى دابینكردنى خزمه تگوزاریه كانه وه .


