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بهشىیهكهم:تۆمارىخانوبهرهلهگهرمیانورێژهكهى

تاپــۆیانتۆمارىخانوبــهرهبریتیهلــهتۆماركردنىموڵكێكبه
نــاوىهاواڵتیانــهوه،جائهمموڵكــهیهكهىنیشــتهجێبونبێت
یاخودبازرگانىبێتیاخوكشــتوكاڵىبێت،ئهگهرباســىیهكهى
نیشــتهجێبونبكهیــنئــهوهلهبهرامبــهرتۆماركردنــىموڵكێــك
حكومــهتبهپێىیاســاورێنماییهكانلــه%3ىكۆىداهاتىئهو

موڵكهبۆحكومهتدهبێت.
لــهبهڕێوبهرایهتــىتۆمــارىخانوبــهره)تاپــۆى(گهرمیــان3

جــۆرتۆمارىموڵــكههیه،ئهوانیــش:)یهكهىنیشــتهجێبون،
موڵكــىبازرگانىوموڵكىكشــتوكاڵى(ن،ئهمهشبهپێىیاســا
ورێنماییــهكان،كــهخۆىلهیاســاىژماره43ىســاڵى1971

دهبینێتهوه.
لهمیانــهىئــهمراپۆرتهوه،بهوردىلهســهرپرســیتاپۆكردنو
ههروههــارێژهىزهویهتاپۆكراوهكانوئاســتهنگوكێشــهكانى

تاپۆكردنلهگهرمیاندهوهستین.

پێشهكى:

بهپێــىئامارێكىبهڕێوبهرایهتــىتۆمارىخانوبــهرهىگهرمیان،
كاركردنیــانلــهماوهى2ســاڵىرابــردوو6مانگىســهرهتاى

ئهمساڵدابهمشێوهیهىالیخوارهوهبوه:
یهكهم:ئامارىمامهڵهىتۆماركردنىخانوبهره

1.قهزاىكهالر
تهواوىقهزاىكهالرتۆمارىخانوبهرهىههیهبهجۆرێكبهشێكیان
بهناوىشارهوانیهوهنوپێویستهئیفرازبكرێن،بهاڵمبهسهرچهند
زۆنێكــدادابهشــبونبهمهبهســتىتاپۆكــردن،بــهجۆرێكچهند
گهڕهكێكوبهبڕیارێكیاخودیاسایهكمامهڵهىتاپۆیانبۆرایی
دهكرێت،كهئهمهشسهرلێشێواوىبۆهاواڵتیاندروستكردوه.


أ.ههریهكــهلــهگهڕهكهكانــى:)بهردهســور،ســهركهوتن،500
ماڵهكــه(بــهبڕیارێكىئهنجومهنــىوهزیرانژمــاره3904كهله
ســاڵى2003دهركــراوه،تاوهكــوئێســتاهیــچگرفتێكیــاننیه،
هاواڵتیانلهسهرۆكایهتىشارهوانىدهتواننمامهڵهىتۆماركردنى
خانوهكانیــانبكهنبهمهبهســتىتۆماركردنى،هاوكاتبهپێىئهو
بڕیــارهشنرخێكىرهمزىدیاریكراوهكهتاوهكوئێســتاشكارى

پێدهكرێتكهخۆىله150ههزاردیناردهبینێتهوه.


ب.ههریهكــهلــهگهڕهكهكانى:)فهرمانبهران،شــۆڕش،بنگردو
شێروانه(ئهمگهڕهكانىجیاوازلهوانىدیكهناوبهناوتاپۆكردنیان
بۆكراوهكهبهبڕیارىژماره241لهســاڵى1999،كهلهســاڵى
2000تاپــۆلــهقــهزاكهكرایــهوهتۆمارىخانوىئــهوگهڕهكانه
دهســتىپێكــرد،بهاڵملهســاڵى2007ئهوبڕیــارهراگیرا،دواى
ئــهوهبــۆماوهیــهككارىپێكرایهوهتاوهكوســاڵى2012كهبه

تــهواوىراگیراكــههاواڵتیانلهوگهڕهكانــهنهیاندهتوانىتاپۆى
موڵكهكانیانبكهنتاوهكوســاڵى2018كهبهفهرمانێكىنوێو
ژماره328دهســتبهتاپۆكردنكرایهوهبهنرخێكىدیارىكراو
بهجۆرێكبۆههرمهترێكله3ههزارهوهبۆ7500دیناربوبهپێى
جیــاوازىگهڕهكــهكان،بهاڵملهگهڵدهرچونىیاســاىژماره3ى
ساڵى2019ئهمفهرمانهراگیراوتاوهكوئێستاكارىپێنهكراوه.


ت.ههریهكهلهگهڕهكهكانى:)ئاوارهكان،20ماڵهكه،50ماڵهكه
و100ماڵهكه(كهئهمانهرێكخراوىUNكاتىخۆىبۆیدروست
كــردون،بهبڕیارىژماره12073كهلهســاڵى2006دهركراوه،

تاوهكوئێستاهاواڵتیاندهتواننموڵكهكانیانتاپۆبكهن.


پ.ههریهكهلهگهڕهكهكانى:)ئازادى،گۆران،حهمرین،سیروان
وكــهالرىكــۆنكــه83دۆنمــىنهبێــتتاپۆیه(كــهئهمانهبه
زیادهڕهوىدروســتكراون،ئهمانهشبهپێىیاساییژمارى3ـــى
ساڵى2019ـىههموارىژماره7ـىساڵى2021مامهڵهىتاپۆیان

بۆرایىدهكرێتوبهپێىئهویاسایهدهبێتئیفرازبكرێن.


ج.ئهوگهڕهكانهشــىكهنوێنلهقهزاىكهالر،وهك:شــههیدان
وگهڕهكهكانى،بهكۆىگشــتىله%99یانتۆماریانههیهوهیچ

كێشهیهكیاننیهبهمهبهستىتۆماركردنیان.

دوهم:تۆمارىخانوبهرهلهگهرمیان
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2.قهزاىكفرى
لهقهزاىكفرىبه2یاســامامهڵهىتاپۆراییدهكرێت،یهكێك
لهوانهیاســاىژماره7ـــىساڵى2021ـــه،كهتایبهتهبهخانوه
زیادهڕهوییهكانكهلهســنورىشــارهوانیداكــراوه،هاوكاتئهو
گهڕهكانــهشكــهگرفتێكیــاننیــهوموڵكىشــارهوانین،بهپێى

یاساىژماره43ـىساڵى1971تاپۆدهكرێن.

3.ناحیهىرزگارى
لهســاڵى1988بــهدواتێبینهرایهتىتایبهتبهتۆمارىخانوبهره
لهناحیهىرزگاریداههبوهكهســهربهپارێزگاىســلێمانىبوه،
كهكارىتاپۆكردنلهوكاتهوهلهناحیهكهدائهنجامدراوهتاوهكو
ســاڵى2000كهلهقــهزاىكهالرتێبینهرایهتــىكراوهتهوه،بهاڵم
لهســاڵى1991بهشــێكىزۆرىتۆمارهكانسوتاونولهناوچون،
تهنهاتۆمارى5ههزارو500موڵكماونهتهوهئهویشنوســخهى
دوهمیــانلهپارێزگاىســلێمانىبــوهكهلهســاڵى2008كارى
لهســهركراوهوتۆمارن،ئهگهرناتهواوىناحیهكهتاوهكوئێســتا
تۆماریانبۆنهكراوه،لهگهڵئهوهشدانزیكهى6ههزاردۆنمزهوى
بۆشــارهوانىناحیهكــهگهڕێندراوهتهوهكهلهئێســتاداپرۆژهى

وهبهرهێنانىلهسهركراوه.
ســهبارهتبهرێكارهكانبۆسهرلهنوێدروستكردنىتوماربۆئهو
خانوانــهىلهناحیهكــهداههیه،بهڕێوبهرىتۆمــارىخانوبهرهى
گهرمیــان،ئهكرهمرهزا،وتى:»لهئێســتالیژنهیهكپێكهێنراوه

كهدادوهرىناحیهكهسهرپهرشــتىدهكات،بهاڵمئهمهكارهكانى
سســتكردوه،چونكهپێویســتىبهدادوهرێكىتایبهتههیهبۆ
ئهوهىمامهڵهىهاواڵتیانبهزوترینكاتدهستپێبكات،چونكه
كارىمهیدانىزۆرهودادوهرىدادگاىناحیهكهشئهودهرفهتهى

نیه«.


4.ناحیهىباوهنور
تــهواوىناحیــهىباوهنــوربهزیادهڕهوىدروســتكــراوهوهیچ
مامهڵهیهكــىتاپۆكردنیانبۆنهكراوه،لهكاتێكدابهپێىیاســاى
ژماره7ـــىســاڵى2021دهتوانرێتمامهڵهىئیفرازكردنیانبۆ
ئهنجامبدرێت،بهاڵمتاوهكوئێستاهیچبهروپێشچونێكىبهخۆیهوه
نهبینیــوه،وهكبهڕێوبهرىتۆمارىخانوبهرهىگهرمیان،ئهكرهم
رهزاباســیلێوهكرد:»ناحیهىباوهنورئیشــىزۆرباشــىلێكرا،
تهنانهتتۆماریشمانبۆجیاكردهوهبهكۆمپیوتهر،لهپالنیشدابو
تێبینهرایهتىتایبهتبهخۆىبۆبكرێتهوهوهزارهتیشرهزامهندى
دابهكردنهوه،بهاڵمتهنهایهكساڵبهگهرمىكارىتێداكرا«.
وتیشــى:بهجۆرێكراگیراتاوهكوئێســتاكاركردنتێیدادهستى
پێنهكردوهتهوه،سهرۆكىشارهوانىناحیهكهشنههاتنوبهدواى
هۆكارهكهشــىدابــڕۆن،لهكاتێكدائێمهلــهخۆمانهوهناتوانین
كارىتێدابكهین،بهپێىیاســاكهشتاوهكوئێســتابهپراكتیكى

كارىلهسهرنهكراوه.

فۆتۆ:راگەیاندنیشارەوانیکەالر
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سێیهم:رێژهىتاپۆكردنلهگهرمیان

رێــژهىتاپۆكردنلهقهزاىكهالرجیاوازهلهنێوانگهڕهكهكانیدا
كهبهمشــێوهیه)گهڕهگهنوێیهكانىوهكشــوههیدانبهگشتى
له%90ـىتاپۆیه،گهڕهكهكانىوهكبهردهسور،سهركهوتن،500

ماڵهكهله%80ـىتاپۆیه.
هاوكاتگهڕهكهكانىوهك:فهرمانبهران،شۆڕش،بنگردوشێروانه
نزیكــهىله%60تاپۆیه،لهگهڵئهوهشــداگهڕهكهكانى:ئازادى،
گــۆران،حهمرین،ســیروانوكهالرىكۆنرێژهیان%0ـــه»جگه
كــه83دۆنمىكهالریكــۆنكهتاپۆیه«،ههروههــاپرۆژهكانى
وهبهرهێنانجگهلهدریمالندكهتاپۆیه،رێژهىتاپۆكردنتێیاندا

له0%.
»قەزایکەالرلە32گەڕەکپێکهاتوەبەشــێکیزۆریانتاپۆنو
بەشێکیشــیانبەزیادەڕەویدروســتکراوە،ئەوانەیکەتاپۆیان
هەیەوگرفتێکیاننیەتەواویگەڕەکەکانیشەهیدانەکەزیاترلە

15هــەزارماڵەتۆماریانهەیــە،هاوکاتهەندێکگەڕەکیکەمان
هەیەکەبەشــێکیانتاپۆنئەوانیــشگەرەکەکانیفەرمانبەرانو
بنگردوشێروانەوشۆرشوبەردەسوروراپەڕینەکەبەبڕیای
ژمارە241تۆمارکراون«.ئەکرەمســاڵەح،ســەرۆکیشــارەوانی

قەزایکەالروادەڵێت.
هێمایبۆئەوەشکرد:کۆمەڵێلمەجموعەمانهەیەوەکبەردەسور
و500ماڵەکەوگۆرانوســەرکەوتن،کۆمەلێکیاســاوبڕیاری
یــەکلەدواییەکدەرچــونبۆتاپۆکردنیان،هــاوکاتکۆمەلێک
خانوشــمانهەیەکەUNدروســتیکــردونئەوانیش40مالەکە
و50مالەکــەوئاوارەکانــنکەئەمانیشبریــاریخۆیانهەیەبۆ

تاپۆکردنیان.
بهگشــتیشوبهوتهىبهڕێوبهرىتۆمــارىخانوبهرهىگهرمیان،

رێژهىتاپۆلهقهزاىكهالر%70ـه.

عەلیخورشید،سەرۆکیشارەوانیقەزایکفریدەڵێت:»قەزای
کفــریلــە15گەڕەکپێکهاتوە،گەڕەکیشــمانهەیەتاپۆینیە،
چونکەکاتیخۆیبەبڕیاریUNدروســتکراوە،وەکماســتەر
پالنهەیەتیلەگەڵنەخشەدا،بەاڵمکێشەیموڵکداریتێدایە«.
وتیشی:کاریلەســەرکراوە،بەاڵمیەکالنەبوەتەوە،هاوکاتئەم

یاســانوێیەشکــەهەیەبــۆتاپۆکردنیخانــوەزیادەڕەوییەکان
نایانگرێتەوەوسااڵنەپارەئەدەنبەحکومەتکەساڵی20هەزار

دینارە،ئەوگەڕەکەشگەڕەکیئیماممحەمەدە.
بهپێیئامارهكانىشــارهوانیش،رێژهىتاپۆكردنلهقهزاىكفرى

له%80ـه.

ئەرسەالنئەحمەد،سەرۆکیشارەوانیناحیەیرزگاریباسلەوە
دەکات:»ناحیــەیرزگاریلە15گەڕەکپێکهاتوەلەئێســتادا،
وە2گەڕەکــینوێشــمانهەیەکــەلەقۆناغــیکاردانئەوانیش
نۆژەنستیوپرۆژەیقەاڵیشێروانەیەکەزیاترلە1100یەکەیە،
بەکۆیگشــتی5هەزارماڵتاپۆیهەیە،چونکەبەشــێکیزۆری
تۆماریخانوبەرەکاتیخۆیسوتاوەولەناوچوە،تاوەکوئێستا

ئەوکێشەیەبەردەوامیهەیەاچارەسەرنەکراوە«.

دەشــڵێت:بەپێییاســایژمــارە7یســاڵی2021داتوانینلەم
یاســایەداجێگەیبکەینەوە،بەاڵمتۆمــاریخانوبەرەیگەرمیان
دەڵێــتناتوانیــنئــەوەبکەین،لەبەرئــەوەیناحیــەیرزگاری
مەجموعــەیئۆردگایە،بۆیەوەتاوەکوئێســتابەمیاســاکارمان

نەکردوە.
رێژهىتاپۆكردنلهناحیهىرزگارىنزیكهىله%43ـه.



رێژهىتاپۆكردنیناحیهىسهرقهاڵ50%ـه.بهوتــهىبهڕێوبــهرىتێبینهرایهتــىتۆمارىخانوبــهرهىكفری،

»باوەنــورلە5گــەڕەکپێکهاتــوە،هیچیەکێکلــەوگەڕەکانە
تاپۆینیە«،وەحیدیوسفوایوت.

دەشــڵێت:لەگەلئەوەشــداکۆمەڵێکماڵمانهەیەلەدوشوێنی
جیــاوازکەگەڕەکێکپێکدەهێنــن،ئەویشنزیکەی300پارچە

زەوییەوقەرەبویهەندێکزەویکشتوکاڵیە،بەاڵمتاوەکوئێستا
سەنەدیتاپۆیپێنەدراوە.

بهپێیداتاكانىشــارهوانى،رێژهىتاپۆكردنلهناحیهىباوهنور
%1ـه.

شارهوانینییهوتاپۆینیه.

هــهردوناحیــهى)قۆرهتــوومیدان(كهبــهناحیهكانىئهوبهرى
سیروانناسراون،لهگهڵناحیهكانى)كۆكسونهوجول(ئهگهرچی
لــهروىئیدارییهوهســهربــهئیدارهىگهرمیانــن،بهاڵمناوچهى

كێشهلهســهرنوتۆماریانلهبهڕێوبهرایهتىتۆمارىخانوبهرهى
گهرمیــاندانییــه،بۆیههیــچئامارێكىئهوناحیانهماندهســت

نهكهوت.

1.كهالر:

2.كفری

3.ناحیهىرزگاری/كهالر

4.ناحیهىباوهنور/كهالر

٧.سەرقەاڵ/كفری:

٨.ناحیهىئاوهسپی/كفری:

٩.ناحیهكانىكێشهلهسهر

رێژهىتاپۆكردنلهناحیهىشێختهویلله%0ـه.
6.شێختهویل/كهالر:

فۆتۆ:راگەیاندنیشارەوانیکەالر
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بهشــێكىزۆرىئهوهاواڵتیانــهىكهبهزیــادهڕوىخانوهكانیان
دروســتكردوهتاوهكوئێستاكارىتاپۆكردنیانبۆراىنهكراوه،
هاواڵتیهكیــشدهڵێــت:حكومــهتوشــارهوانىهیــچرێكارێكى

نهگرتوهبهربۆئهممهبهسته.
ئاســۆئەحمــەد،هاواڵتــیلــەگەڕەکــیماڵــەزیادەڕەوییەکانی
فهرمانبــهرانلــەقــەزایکەالر،بــاسلــەوەدەکات:»حکومەت
وشــارەوانیســەریانلــێشــێواندوین،چونکــەهیــچرێکارێک
نەگیراوەتەبــەربــۆتاپۆکردنــیخانوەکانمــان،لەبــەرئــەوەی
گەڕەکەکــەیئێمــەبــەزیــادەڕەویدروســتکراوە،شــارەوانی
نەئەوەتــادەرمــانبکانەئەوەتابۆمانتاپۆبــکا،لەمنێوەندە

ماوینەتەوە«.
وتیشــی:ماوەیەکبەرلەئێســتاشــارەوانیســەردانیکردینو
سەرژمێریشوێنەکەیکردئەویشتانیوەبوووەستا،ناشزانین
هۆکارەکــەیچیبــو،هەردوابەدوایئــەوەشکۆمپانیایەکهات
پێیوتینبۆهەرماڵێك5دەفتەردۆالرتاندەدەینێوشوێنەکە
چۆڵبکەن،ئەمەشخۆیــانهاتبونحکومەتنەیناردبون،بەاڵم

ئەوهاواڵتیانەیلێرەنیشتەجێبونرازینەبونبەداواکە.
ئــەمگەڕەکــەلە400مــاڵپێکهاتون،وەکخۆیــاندەڵێنئەم
گەڕەکــەیئەوانتاپــۆناکرێتلەالیەنحکومەتەوە،لەبەرئەوەی
زەویەکــەییەکێکەلەزەویەباشــەکانیشــار،بۆیــەنازانینچی

بکەین،حکومەتیشخەمساردەلەسەرئەمبابەتە.
ئەرکانئیبراهیم،هاواڵتیلەقەزایکفریدەڵێت:»سەبارەتبە
تاپۆکردنــیخانوبــەرەلەالیەنتاپۆوەهیــچگرفتێکنیە،ئەوەی
گرفتــەشــارەوانیەکەهیچئاســانکارییەکناکاتبــۆهاواڵتیان،
زۆرئاســتەنگدروســتدەکەنبەتایبەتلەرویمۆڵەتیبیناوە،

هۆکارەکەشیشەخسە«.
دەشــڵێت:خــۆمخانــودروســتدەکەمبــۆهاواڵتیــانبۆهەر
خانویــەک1ملیــۆنو800هــەزاردینــاردەدەمبەشــارەوانی،

کەچیئاسانکاریبۆهاواڵتیناکەن.
»ئــەوەیزانیاریمــانهەیەلەبارەیتاپۆهەتاوەکوئێســتایەک
زەوییانیەکخانولەمشارەتاپۆنەکراوە،ئەودەنگۆیەشکە
گوایەتاپۆبۆناحیەیباوەنوردەرچوەوئیشــیلەســەردەکرێت
تائێســتانەبــوەبەئەمریواقع،بۆیەزۆربــەیگرفتەکانیئەم
ناحیەیــەشهۆکارەکەینەبونیتاپۆیــە«,ئارامجەبار،هاواڵتی

لەناحیەیباوەنورواىوت.
دەشــڵێت:مــنخۆمیەکێکملــەوهاواڵتیانەکــەزەویەکمکڕیوە
رێگــەپێدانمــانبــۆناکرێتبیکەینبــەخانــو،لەکاتێکداهەمو
مەرجێکیبینایتیایەولەنەخشەیبنەڕەتیشارەوانیبەشوێنی

نیشتەجێبونهاتوە.
لەبەرامبەردا،وەحیدیوسف،سەرۆکیشارەوانیناحیەیباوەنور
هێمــایبۆئەوەکرد:»هەندێکهاواڵتیبازرگانیدەکەنبەســەر
زەویحکومەتــەوە،بــەجۆرێکخەڵکیواهەیە1000مەترزەوی
هەیەبەپێییاسانوێیەکەیتاپۆکردنتەنهادەتوانێت300مەتر
تاپــۆبکات،ئەوەکەیکەیکەفرۆشــتویەتیەوەناتوانێتتاپۆی

بکات،چونکەسودمەندبوە«.
دەشــڵێت:لەناحیەکە3کەیسیلەوشێوەیەمانهەیەکەزەوی
وایانکڕیوەتەوەوناشــتواننبیکەنبەخانو،شارەوانیناتوانێت
مۆڵەتیــانپێبــدات،تەنانەتپێــموتونکەبــڕۆنوپارەکانیان

وەربگرنەوە،لەبەرئەوەیاسارێگەیاننادات.

1.هاواڵتیان:حكومهتسهریانلێشێواندوین

بهشىدوهم:كێشهكانىهاواڵتیانلهپرۆسهىتۆمارىخانوبهرهدا

شوێنیهەڵگرتنیدۆسیەکانیبەڕێوبەرایەتیتۆماریخانوبەرەیگەرمیان
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هاواڵتیــهكجهختلهوهدهكاتهوهلهبهرامبــهررایكردنىمامهڵهى
هاواڵتیــانلهنێوشــارهوانىقهزاىكفرىبهرتیــلوهردهگیرێت،

سهرۆكىشارهوانىقهزاكهشئهوهرهتدهكاتهوه.
ئــەرکانئیبراهیــم،هاواڵتیلەقەزایکفریوتــی:»لەبەرامبەر
رایکردنــیمامەڵەکانمچەندینجارپێیــانوتوم200هەزاردینار
بدەبێکێشەبۆتتەواودەکەن،وتومەنایکەموبەرتیلنادەم«.
لەبەرامبەردا،عەلیخورشــید،ســەرۆکیشارەوانیقەزایکفری

وتی:»چەندســاڵلەشــارەوانیقەزاکەفەرمانبەربومئێستاش
سەرۆکیشارەوانیم،شتیوامنەبینیوە،بەاڵمرەنگەئەندازیارێک
لەبەرامبەردروســتکردنینەخشــەیەکهەقیخــۆیوەرگرتبێت،

ئەگەرناوەکبهرتیلوەرگرتنشتیوامنەبینیوە«.
جەختیلەوەشــکردەوە:هەرهاواڵتیەکبەڵگەیەکیلەوشــێوەی
الیەبابیهێنێت،بۆئەوەیکاریلەســەربکەین،لەگەڵئەوەشــدا

سەرۆکیشارەوانیپێشتریشنەماوەتاوەکوترسێکهەبێت.

3.وهرگرتنىبهرتیل

»لەقەزایکفریکاربەیاسایزیادەڕەویناکرێت،هۆکارەکەشی
ئەوەیەئەو1000یەکەیەیکەدروستئەکرێتلەقەزاکەهاواڵتیان
وەریبگــرن،لــەئەمەشگرانــەهەریەکەیــەک6دەفتەردۆالر
ئەکەوێت،لەکاتێکداخانویەکی125مەتریبەکاملمواسەفاتەوە
بە3دەفتەردەکریتلەســەنتەریشــاردا«،ئــەرکانئیبراهیم،

هاواڵتیلەقەزایکفریوادەڵێت.
جەختــیلەوەشــکردەوە:بەپێییاســاکەشبــۆوەرگرتنیپارە
لــەرویتەخمیناتەوەکێشــەیەکنیەوگونجاوە،بەپێیشــوێن
ئەگۆڕێــت،بۆنمونەخانویەکی240مەتریلەباشــترینگەڕەکی
شاربە3دەفتەرو25وەرەقەیە،تەخمینیئەکەنبە2دەفتەر
دۆالر،واتــەئێســتالە%30وەرئەگیرێت،بــۆنمونەئەگەربە10

ملیۆنتەخمینبکرێتئەوە300هەزاروەرئەگیرێت.
هاوکات،ئاسۆئەحمەد،هاواڵتیلەگەڕەکیماڵەزیادەڕەوییەکانی
فهرمانبــهرانلــەقەزایکەالرباسلەوەدەکات:»یاســایژمارە
3ـــیســاڵی2019هەبووەکپێویستکاریلەســەرنەکرا،ئێستا
هەموارکراوەتەوەبەیاســایژمارە7ـــیساڵی2021کەدەبێت
ئەمخانوانەتاپۆبکرێت،کەچیتاوەکوئێستانەکراوە،ئەگەرچی
کارلەســەرگەڕەکیکوڵەجۆیەکانکراوەوبەشــێکیتاپۆکراوە،

بەاڵمبۆئێمەهیچمانپێناڵێن«.
لەبەرامبەردا،ئەکرەمســاڵەح،ســەرۆکیشارەوانیقەزایکەالر
وتــی:ئێمەبەشــێکشــوێنمانهەیەلەکەالرکەبــەزیادەڕەوی
دروســتکــراون،بــەاڵمگــەڕەکنیــن،ئەوانیشلەپشــتەوەی
بەڕێوبەراتیپۆلیســیگەرمیاننزیکــەی40ماڵمانهەیە،لەگەڵ
لیواڕەشەکەکەنزیکەی150ماڵن،هاوکاتپشتەوەیشارەوانیمان
کە250ماڵنوەکۆمەڵێکماڵیدیکەشــمانهەیەلەسەرروباری

سیروان.
باســیلەوەشــکرد:ئەمانەتۆمارناکرێندەبێتقەرەبوبکرێنەوە
کەبەپێییاســازەوییەکی200مەتریە،یەکێکلەشــوێنانەلیوا
ڕەشــەکەیەکهنوســراوەکەیانلەئەنجومەنیوەزیرانەورێکاری
باشیبڕیوە،ئەوەکانیدیکەشسەرژمێریمانکردوەوقەرەبویان

دەکەینەوە.

بەپێچەوانــەوە،هاوژیــنمەهــدی،هاواڵتیلــەگەڕەکیحەمرینی
قــەزایکــەالر،دەڵێت:»ئێمە24ســاڵەلێرەیــنوگەڕەکەکەی
ئێمەلەئێستاداتاپۆیبۆدەرچوەبەپێییاساینوێیحکومەت،
لەئێســتادانەخشــەیبۆدروســتکراوەبەپێیئەونەخشەیەش
دەتوانیــتدەســتکاریخانوەکەمــانبکەیــن،ئەگەرچیهەندێک
مــاڵبەرنەخشــەکەدەکەوێــتوالدەبرێت،چونکــەکاتیخۆی
بــەزیادەڕەویدروســتکــراوە،باسلــەوەشدەکرێــتقەرەبو

دەکرێینەوە«.
وەحیدیوســف،ســەرۆکیشــارەوانیناحیەیباوەنــور،دەڵێت:
»کاربەیاساکەدەکرێت،ئەوەیگرفتەهاواڵتیبەدەمەوەنایەت،
چونکەبۆهەرتاپۆکردنێکمەبلەغێکپارەوەردەگیرێتکەلە5
هەزارەوەدەســتپێدەکاتبۆ8هەزاردیناربۆهەرمەترێک،بۆ
نمونــەلەخانویەکی200مەتــری1ملیۆنپارەیلێوەردەگیرێت،
هاواڵتیشئەڵێمنخانویخۆمەبۆپارەبدەموتاپۆیبکەم،لە

کاتێکداتاپۆکردنیزۆرسودیهەیە«.
لهبهرامبهردا،رزگارمحەمەد،ئەندامیلیژنەیشــارەوانیەکانلە
پەرلەمانیکوردســتانباسلەوەدەکات:»ئەمیاســایەکەئێستا
یەکەینیشــتەجێبونیپێتاپۆدەکرێتسەرەتابەیاسایژمارە
3ـیساڵی2019دەکرادواتردوجارهەموارکرایەوەیەکێکیکان
بەشێکلەمادەکانبودواتریاساکە،کەبوبەیاسایژمارە7ـی

ساڵی2021کەئێستابەردەستەوکاریپێدەکرێت«.
وتیشــی:یاســاکەشکەهەمــوارکــرازۆربــەیپەرلەمانتارەکان
کۆکبوینلەسەرئەوەیکەزۆرتریهاواڵتیسودمەندبنلەیاساکە،
بەجۆرێکسەرەتایاساکەبەمەترپارەیلەهاواڵتیانوەردەگرت
جیاوازینەکردبو،بەاڵمئێســتابوەبەرێژەوخەماڵندن،بۆهەر
خانویەککەتاپۆبکریتلە%5پارەوەردەگیرێت،ئەگەرخانوەکە

هیخۆیبێتودابێتیبەکرێ%10پارەیلێوەردەگیرێت.
جەختیوەشــکردەوە:واتەئەگەرزەوییــەکبای1دەفتەردۆالر

بێتئەوەتەنها500$یلێوەردەگیرێت.

2.كارنهكردنبهیاساىتۆماركردنىخانوىزیادهڕهو

کاربەیاساکەدەکرێت،ئەوەیگرفتەهاواڵتیبەدەمەوەنایەت،
چونکەئەڵێمنخانویخۆمەبۆپارەبدەموتاپۆیبکەم

«

»
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بهڕێوبهرایهتــىتۆمــارىخانوبــهرهىگهرمیــانپێكهاتــوهلــه
بهڕێوبهرایهتیــهكوتێبینهراتیــهكلهقهزارىكفــری،هۆبهكانى
بهڕێوبهرایهتىتۆمارىخانوبهرهىگهرمیانپێكهاتوهله:)هۆبهى
كارگێــڕىوخۆیهتــى،هۆبــهىژمێریــارى،وهۆبــهىوردبینــى
ژمێریــارى،هۆبــهىهونهری،هۆبهىتۆماركــردن،هۆبهىتۆماره
ههمیشهییهكانوهۆبهىدۆسیهكان(،هاوكاتههمانههیكهلیهله
تێبینهرایهتــىقهزاىكفرىبونــىههیه،جگهلههۆبهىوردبینى

وژمێریارى.
بهڕێوبهرایهتىتۆمارىخانوبهرهلهگهرمیانسهرهتاتێبینهرایهتى
بوهلهقهزاىكهالرولهساڵى2000كهكارهكانههموىدهرۆشتهوه
پارێزگاىســلێمانى،دواترلهســاڵى2013بوبهبهڕێوبهرایهتى

تۆمارىخانوبهرهىگهرمیان.
ئــهمبهڕێوبهرایهتیــهكارىتاپۆكردنــىههموناوچــهكانئهنجام

دهدات،كهبهوتهىبهڕێوبهرهكهىكارێكىقورسوئاڵۆزه.

1.ههیكهلیهتىبهڕێوبهرایهتىتۆمارىخانوبهرهىگهرمیان

»لــەقەزایکفریلهالیهنشــارهوانیهوهرێگەبهدروســتكردنى
خانوی100مەترینادرێت،تاپۆشیناکەنئەگەرچیلەگەڕەکە
کۆنەکانیقەزاکەشبێت،لەکاتێکدائەنجومەنیشارەوانیچەند
بڕیارێکیالیەوتاپۆشئاراســتەیشــارهوانیکفریکردوەلە1
مەترەوەبۆ1000مەتردەکەینبەتاپۆ،کەچیشارەوانینایکات
دەڵێتلەســەرەوەنوســراومانبۆهاتوە،بۆئەممەبەســتەش
فەرمانەکــەمالیــە«.ئەرکانئیبراهیــم،هاواڵتیلەقەزایکفری

واىوت.
لەبەرامبەردا،عەلیخورشــید،سەرۆکیشارەوانیقەزایکفری
باسلەوەدەکات:»خانوی100مەتریمۆڵەتیبینایپێنادرێت
وتاپــۆشناکرێــت،ئەمــەشبڕیارێکــیوەزارەتــیدادەکەلە
کۆتایــیســاڵی2017دەریکــردوە،دەڵێتنابێــتزەوی200
مەتــریدابــەشبکرێتبۆ100مەتری،بەبێئــەوەئاماژەبەوە
بکاتئەنجومەنێکیدادوەرییاخودلیژنەیەکیتایبەتبەوبوارە

پێکبهێنرێت«.
جەختیلەوەشــکردەوە:زۆرهەوڵمانداکەئەمیاسایەلەقەزاکە

جێبەجێنەکرێت،بەاڵمسودینەبو.
هاوكات،ســهرۆكىشــارهوانىكهالریشجهختلهوهدهكاتهوه،
كــهخانوى100مهتــرىلهقهزاكهمۆڵهتىبینــاىپێنادرێتبه
بڕیارێكىوهزارهتىشــارهوانىهاتوه،كــهزهویهكى200مهترى
بكرێــتبه100مهترى،بهاڵمئهومۆڵهتانهىكهدراوهپێشئهو
بڕیــارهگرفتێكنیهدهتواننخانوهكانیانبكهن،بهاڵمنوێبێت

رێگهنادرێت.
ئهندامێكــىپهرلهمانــىكوردســتانجهخــتلــهوهدهكاتــهوه

تاپۆنهكردنىخانوى100مهترىبڕیارهنهكیاسا.
رزگارمحەمــەد،ئەندامــیلیژنەیشــارەوانیەکانلــەپەرلەمانی
کوردســتانباسلــەوەدەکات:زەوی100مەتریکەتاپۆناکرێت
یاخــودئیجازەبینایپێنادرێتئەمەیاســانیــە،بەڵکوبڕیارە،
بۆئەومەبەســتەشلەگەڵوەزارەتیشارەوانیکۆبوینەتەوەکە
نابێــتبەوشــێوەیەبێت،لەوەاڵمداپێــیراگەیاندینگەڕەکێک
کەدروســتدەبێــتئەگەر20مــاڵبێتخزمەتگــوزاریبۆ20
مــاڵدەبرێــتنەک40مــاڵ،بۆیەئەوبڕیــارەدەرکراوەوکاری

پێدەکرێت.
ئهكــرهمرهزا،بهڕێوبهرىتۆمــارىخانوبهرهىگهرمیاندهڵێت:
»هیــچگرفتێكنیــهلهالىئێمهله1مهتــرهوهتاوهكوههزاران
مهتــرتاپۆدهكهین،ئهوهىگرفتهلهالىشــارهوانیهكهمۆڵهتى

بینانادات«.
هــاوكات،کاروانجەمــالخورشــید،بەڕێوبــەریتێبینەرایەتی
تۆمارکردنــیخانوبەرەیقەزایکفریدەڵێــت:»ئێمەگرفتمان
نیــەلــەتاپۆکردنــیخانوی100مەتــری،بەلکولــە1مەترەوە
تاوەکو100مەترئێمەتاپۆدەکەینبەپێییاساورێنماییەکان«.
وتیشــی:بەپێنەدانیمۆڵەتیبینابەخانوی100مەترییەکێک
لەهۆکارەکانکەقەزاکەچۆڵکرا،چونکەخەڵکلەتوانایدانیە

خانویەکی200مەتریبکاتبەبینا.

4.كێشهىتاپۆنهكردنىخانوى100مهترى

بهشىسێیهم:گرفتهكانىبهڕێوبهرایهتىتۆمارىخانوبهرهىگهرمیان

رێژهیهكــىزۆرىبهڕێوبهرایهتیــهكانبینایــاننیــهوكۆمهڵێــك
بهڕێوبهرایهتــىلهنێوبینایهكــداكۆكراونهتهوه،ئهمهشبارگرانى
بۆدروستكردون،یهكێكلهوبهڕێوبهرایهتیانهتۆمارىخانوبهرهى

گهرمیانه.
ئهكــرهمرهزا،بهڕێوبهرىتۆمارىخانوبهرهىگهرمیانباسلهوه
دهكات:»بیناكهمــانخراپتریــنبینایــهولــهنــاوقایمقامیهتى
قهزاكهدایــن،تاوهكوئێســتا3جارئاگرىتێچــوه،كوالێتیهكهى
زۆرخراپــهوبهكهڵكــىبهڕێوبهرایهتىتۆمارىخانوبهرهنایهت،
چونكهلهئهگهرىگرفتێكىكارهباههموشــتێكلهناودهچێتو

سفردهبێتهوه«.
ســهبارهتبــهدروســتكردنىبینــابۆیــان،بهڕێوبــهرىتۆمارى

خانوبــهرهىگهرمیــاندهڵێــت:زهویمــانبــۆتهرخــانكــراوه
بهمهبهستىدروستكردنىبینا،بهاڵملهساڵى2014ـــهوهتاوهكو
ئێســتاراگیراوهبههۆىقهیرانىداراییهوه،تاوهكوئێستاشچهند
جارێكههوڵمانداوهبۆبهگهڕخستنهوهى،بهاڵمئهنجامىنهبوه.

»گرفتــیبینامــاننیە،چونکەلەنێــوقایمقامیەتیقەزاکەداین،
ئەگەرچــیزەویشــمانبــۆدابینکراوە،بــەاڵمبەهــۆیقەیرانەوە
تاوەکوئێستابۆماندروستنەکراوە«،کاروانجەمالخورشید،
بەڕێوبــەریتێبینەرایەتیتۆمارکردنیخانوبەرەیقەزایکفریوا

دەڵێت.
جەختیلهوەشکردەوە:چاوەڕوانیئەوەشنینبۆمانبکەن.

2.گرفتىبینا



7

كهمــىفهرمانبــهرلــهنێــوفهرمانگــهحكومیــهكانیهكێكــه
لــهوكێشــانهىروبهڕویانبوهتــهوه،بهجۆرێــكفهرمانبهرێك
كــهخانهنشــیندهبێــت،فهرمانبهرىلــهجێگــهدادانانرێت،
ئهمهشكێشــهىبۆفهرمانگهكاندروســتكردوه،یهكێكلهو

بهڕێوبهرایهتیانــهشتۆمارىخانوبهرهىگهرمیانه.
گهرمیــان خانوبــهرهى تۆمــارى بهڕێوبــهرى رهزا، ئهكــرهم
هێمــاىبۆئهوهكــرد:»گرفتــىكهمــىفهرمانبــهریهكێكهلهو
كێشــانهىروبهرومــانبوهتهوه،بــهجۆرێــكبارگرانىزۆرى
بۆدروســتكردوین،وهكبهڕێوبهرایهتیمانبهكۆىگشتى37
فهرمانبهرمــانههیه،لهورێژهیهش8دانهیانتهنســیبكراوه

بۆكهركوك،2دانهشــیانگرێبهستن«.
جهختىلهوهشــكردهوه:پێویستمبه35فهرمانبهرهوداواشم

كــردوه،بهدابینكردنیشــیانزۆربهىكێشــهكانمانچارهســهر
دهبێت،ههموشیانپســپۆرییانههیهلهبوارهكاندا.

هــاوكات،کاروانجەمالخورشــید،بەڕێوبــەریتێبینەرایەتی
تۆمارکردنــیخانوبەرەیقەزایکفریدەڵێــت:»ئیمەگرفتی
کەمــیفەرمانبەرمانهەیەبەجۆرێک17کەســین،لەبەشــی
یاســاییەکەمان1فەرمانبەرمانهەیەئەویشعەرەبەوکوردی
نازانێــت،لەکاتێکداپێویســتمبــە10فەرمانبەریدیکەهەیە،
لەگەڵئەوەشــداتەنها5دانەیانشــەهادەیبەکالۆریۆســیان

هەیە،هەموئەوەکانیدیکەبێشــەهادەن«.
دەشــلێت:بەاڵمئــەوفەرمانبەرانەمکەشــەهادەیاننیەهیچ
کێشــەیەکیانبۆدروســتنەکردوم،چونکەئەزمونیانهەیە.

3.گرفتــىكهمىفهرمانبهر

بهرپرســانىتۆمــارىخانوبــهرىگهرمیانهۆشــدارىدهدهنله
لهناوچونــىئهوفایالنــهىكهمامهڵهىهاواڵتیانــنوتایبهتنبه
تۆمارهكانــىخانوبهره،وهكخۆیاندهڵێنلهبونىههرحاڵهتێكى

ئاگركهوتنهوهیانخۆپیشاندانێكههموىلهناودهچێت.
»مهترسىلهناوچونىدۆسیهكانمانزۆرزۆرهبهههرهۆكارێكبێت
بهتایبهتخۆپیشــاندانهكان،هۆكارهكهشــىئهوهیهئهوشوێنهى
بۆمــانتهرخــانكــردوهگونجاونیــه،بهجۆرێكتهوالێتهكهشــى
تێدایــه».ئهكرهمرهزا،بهڕێوبــهرىتۆمارىخانوبهرهىگهرمیان

هێماىبۆئهوهكرد.
جهختىلهوهشــكردهوه:ههمومهلهفاتێكمانوێنهىدوهمىسكان

كراوهولهههولێره.
بهپێچهوانهوه،کاروانجەمالخورشــید،بەڕێوبەریتێبینەرایەتی
تۆمارکردنیخانوبەرەیقەزایکفریدەڵێت:»ئێمهوهكشوێنى
ههڵگرتىفایلهكانگرفتێكىنیهلهروىكوالێتیهوه،بهاڵمگرفتێك
ئهوهیهلهبونىههرئاگركهوتنهوهیهكیانخۆپیشاندانێكههموى

لهناودهچێت«.

4.مهترسىلهناوچهنىفایلهكان

دیمەنێکیقەزایکفری



بهرپرســانىتاپــۆىگهرمیانرهخنــهدهگرنلــهوهىكهتاوهكو
ئێســتاراهێنانىبهرزكردنهوهىتوانــاىفهرمانبهراننهكراوهتهوه
بــۆئــهوهىبــهزانیارىنوێئاشــنابكرێن،بۆئهومهبهســتهش
ناچارنفهرمانبهرهكانبنێرنهدهرهوهىگهرمیانبۆبهڕێوبهرایتى
تاپۆكانــىپارێــزگاكان،چونكــهوهكخۆیــاندهڵێنئــهوانكارى

زیاتریانههیهوزانیارىلهوانهوهوهردهگرن.
ئهكــرهمرهزا،بهڕێوبــهرىتۆمــارىخانوبــهرهىگهرمیــانوتى:
»راهێنــانبــۆفهرمانبهراننهكراوهتهوهونیــه،ئهگهربمانهوێت

ئاســتىزانیــارىفهرمانبهرێــكزیاتــربكهیــنئــهوهدهیاننێرمه
پارێزگاىســلێمانىیاخودتاپۆكانىههولێر،چونكهكارىئهوان

زیاترهوزانیارییانزۆرتره،بهپراكتیكىشتهكاندهبینن«.
هــاوكات،کاروانجەمــالخورشــید،بەڕێوبــەریتێبینەرایەتــی
تۆمارکردنــیخانوبەرەیقەزایکفریباســیلهوهكرد:»تاوهكو
ئێســتاهیچراهێنانێكــىتایبهتنهكراوهتهوهبــۆبهرزكردنهوهى
ئاســتىزانیارىفهرمانبــهر،كهزۆرگرنگهههبێــتبهتایبهتبۆ

ئهوانهلهتۆماركاردهكهنیاخودلهسهركۆمپیوتهرن«.
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5.ئەنجامنەدانیراهێنانىبههێزكردنىفهرمانبهران

لــهمامهڵهكانىپهیوهســتبهتۆمــارىخانوبــهرهدالهگهرمیان،
ئهوهىزۆربایهخىپێنهدراوه،سیســتهمىداتابهیســه،بهڵكوبه

رێكارهكۆنوتهقلیدیهكانمامهڵهكانبهڕێدهكرێن.
ئهكــرهمرهزا،بهڕێوبــهرىتۆمــارىخانوبــهرهىگهرمیانهێماى
بۆئهوهكرد:»سیستهمىكۆمپیوتهركارىپێدهكهینبۆراییكردنى
ههندێــكلهمامهڵــهكانوههرهاواڵتیهكموڵكێكبكاتبهناوى
خۆیــهوهتۆمــارىدهكهین،بــهاڵمكاركردنبهداتــابهیسوهك

پێویستنیه«.
وتیشى:بۆئهومهبهستهشههوڵمانداوهلهگهڵپارێزگاىسلێمانى

لهداهاتوبهجدىكارلهسهرئهوبابهتهبكهین.
کاروانجەمــالخورشــید،بەڕێوبــەریتێبینەرایەتیتۆمارکردنی
خانوبــەرەیقەزایکفریدەڵێت:»تەواویمامەڵەکانیهاواڵتیان
بەدۆسیەیەوهیچیتۆماریکۆمپیوتەرنیەکەنزیکەی24هەزار
ژمارەیە،هۆکارەکەشــیئەوەیــە1فەرمانبەریکۆمپیوتەرمهەیە

ئەویشگرێبەستە«.
وتیشــی:دواویدوفەرمانبــەریکۆمپیوتەرمکــردوە،كهئهگهر
بۆمــاندابینبكهنتەنانەتلەماوەی6مانگدادەتوانینهەموی

بکەینبەئەلیکترۆنی.

6.بهكارنههێنانىسیستهمىداتابهیسوهكپێویست

لێپرســراوىهۆبــهكانلــهبهڕێوبهرایهتىتۆمــارىخانوبهرهى
گهرمیــانوتێبینهرایهتىقهزاىكفرىجهختلهوهدهكهنهوه،
رۆژانــهفشــارێكىزۆریــانلهســهرهبــۆرایكردنــىمامهڵهى
هاواڵتیان،هۆكارهكهشىدهبهستنهوهبهكهمىفهرمانبهرهوه.
ئــارازعوســمان،لێپرســراوىهۆبهىتۆمارلــهبهڕێوبهرایهتى
تۆمارىخانوبهرهىگهرمیانباسلهوهدهكات:»وهكتاپۆى
گهرمیانفشــارێكىزۆرمانلهســهره،وهكهۆبــهىتۆماریش
كهســهرهكیترینهۆبهیــهلهبهڕێوبهرایهتیهكهفشــارێكىزۆر
زۆرمــانلهســهره،چونكــهزۆرتریــنمامهڵهدێتــهالىئێمه،
لهگهڵئهوهشدافهرمانبهرامانزۆركهمهكه4كهسین،ئهگهر

8بوینایــهزۆرباشدهبو«.
هێماىبۆئهوهشــكرد:ئهمهۆبــهىئێمه)ئیقرار(وهردهگرین
كــهكهئامــادهىدهكهینبۆپهنجهمــۆروتاپۆكردن،ئهمهش
ئیشــىزۆرزۆره،لهبــهرئــهوهىدهبێــتلهچهنــدتۆمارێك
»ســجل«تۆماربكرێــت،وهكــوتۆمــارىمامهڵــهوتۆمــارى

ههمیشــهیىوتۆمارىگشتىتاپۆىههرێم.
ســهبارهتبهوهىكهرۆژانهتاچهندمامهڵهىهاواڵتیانرایى
دهكــهنوچهنــدماوهىپێویســته،لێپرســراوىئــهوهۆبهیه
جهختــىلهوهكردهوه:»رۆژانه25بــۆ30مامهڵهىهاواڵتیان
راىدهكهیــن،تهنهــالهگهرمیــانرۆژانهمامهڵــهىهاواڵتیان
راىدهكرێــتراســتهوخۆكهبــهڕێژهلــه%90دهبێت،ئهمه
لــهناوچهكانــىدیكهىههرێمــىكوردســتانكاتدادهنێنبۆ

هاواڵتیانبــه15رۆژتاوهكو)ئیقرار(ێكىبۆدهكهن«.
لــهههمانكاتــدا،ئهیادعهدنان،فهرمانبــهرلههۆبهىهونهرى
لــهتێبینهرایهتــىتۆمــارىخانوبهرهىقهزاىكفــرىدهڵێت:
»ئێمــهلههۆبهیه2فهرمانبهرین،رۆژانهشلۆدمانلهســهره،
بــهاڵمبهورێژهزۆرهنیه،چونكــهقهزاكهزۆربهرفراواننیه،

رۆژانه15بــۆ20مامهڵهىهاواڵتیاندێتهالمان«.
وتیشــى:لهگهڵئهوهشــدارۆژانهمامهڵهىوامــانبۆدێتبه
15رۆژتهواونابێت،ههشــمانهبهســهعاتێكتهواودهبێت.

7.بونىفشــارلهسهرهۆبهكان

تەواویمامەڵەکانیهاواڵتیانبەدۆسیەیەوهیچی
تۆماریکۆمپیوتەرنیەکەنزیکەی24هەزارژمارەیە

«

»
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»کــەالرکۆمەڵێکگەڕەکیهەیەبەزیادەڕەویدروســتکراوەو
نەخشەیاننەبوەکەژمارەیان5گەڕەکە،ئەوانیش:کەالریکۆن،
ئازادی،حەمرین،گۆرانوسیروانن،ئەمانەنەخشەیکەرتیانبۆ
کراوەوپەســەندیشکراوە،تەنهــاکاریجیاکردنەوەیانماوەبۆ
ئەوەیبەشبەشبکرین«.ئەکرەمســاڵەح،سەرۆکیشارەوانی

قەزایکەالرواىوت.
دەشــڵێت:بــۆنمونەکەالریکــۆنکە290دۆنمــەیەکتۆماری
هەیــە،بۆیەلەئێســتادابەشــێکیکارەکانیتەواوبــوە،گەڕەکی
ســیروانیشتەواوبوە،حەمرینیشلەکاردایە،کەبەپێییاســای

ژمارە7ـیساڵی2021تاپۆدەکرێن.
هاوکات،وەحیدیوســف،ســەرۆکیشــارەوانیناحیــەیباوەنور
دەڵێت:»ئێمەتەنهایەکگەڕەکماننیزامیەوگرفتینیە،هەمو
گەڕەکەکانــیدیکــەبەهــۆیزیادەڕەوییەوەکێشــەیتێدایە،کە
دەبێتروپێویبکرێت،هاوکاتگەڕەکەکاننەخشــەیبۆدروست

بکرێت«.
وتیشی:یەکێکلەوکێشانەیکەهەمانە1ئەندازیارمهەیەلەگەڵ
1روپێــو»مەســاح«،ئەمەشوایکــردوەکارەکانقورسبڕوات،
داواشمکردوەبۆماندابینبکەن،بەاڵمتاوەکوئێستانەکراوە.

بەپێچەوانــەیناحیەوقەزاکانــیدیکە،ناحیەیرزگاریگەڕەکی
زیادەڕەویتێدانیە،وەکئەرسەالنئەحمەد،سەرۆکیشارەوانی
ناحیەکەباسیلێوەدەکات:»رزگاریزیادەڕەویتێدانیە،چونکە
کاتیخۆیلەسەرنەخشەدابەشکراوە،تەنانەتلەساڵی1987بۆ

1990لەوماوەیەدا13هەزارپارچەزەویدابەشکراوە«.

بەڕێوبەرینەخشەدانانیئاوهدانىگەرمیانباسلەوەدەکات،قەزا
وناحیەکانیگەرمیان%70ـــینەخشــەیانهەیە،ئەوانەشــیکە

نیانەلەهەوڵداینکەبۆیاندروستبکەین.
ســامانمەحمــود،بــاسلــەوەدەکات:»قەزایکەالربەشــێکی
زۆریگەڕەکەکانینەخشــەیهەیە،تەنهائەوجێگانەنەبێتکە
بەزیادەڕەویدروســتکراون،لەئێستاشــدا3گەڕەکیئیفرازی
نەخشەیتەواوبوەوکاریلەسەردەکرێت،ئەوانیشگەڕەکەکانی
ســیروانوحەمرینوکەالریکۆنە،بەجۆرێکگەرەکیســیروان
تەواوبوەوئەودوگەڕەکەکەیدیکەشلەکاردان،بەتەواوبونی
ئــەودوگەڕەکــەزۆربــەیکێشــەکانمانتــەواودەبێــت،چونکە
رێککردنەوەیزۆریتیایەهاوکاتقەرەبوکردنەوەیهاواڵتیانیشی

تیایە«.
وتیشــی:قەزایکفریشبەشــێکیزۆریکارەکانــیتەواوبوە،بۆ
ناحیەکانیشبەهەمانشــێوە،بەجۆرێکناحیەیشــێختەویللە
%80ـــیکارەکانــیتەواوببوبەهۆیقەیرانــیداراییراگیرابولە
ئێســتادادەستمانپێکردوەتەوە،ناحیەیباوەنوریشلە%90ـــی
کارەکانیتەواوبوەتەنهاشــوێنێکنەبێتکەبەرزیتیایەئەبێت
ئەوەچاکبکەین،ناحیەیرزگاریشلە%90ـیتەواوبوە،ساڵەح
ئاغــاشلە%90ـــیکارەکانیتەواوبوە،هــاوکاتگردەگۆزینەش
نەخشەیتەواوبوە،ناحیەیسەرقەاڵشقۆناغیباشیبڕیوە.

جەختیلەوەشــکردود:بەکۆیگشتیگەرمیانلە%70یناحیەو
قەزاکاننەخشەیهەیە،ئەوشوینانەشیکەنەخشەیکەرتینلە

هەوڵداینبیکەینبەنەخشەیبنەڕەتی.

1.كێشهىتاپۆكردنبههۆینهبونىنهخشهىبنهڕهتى

بهشىچوارهم:كێشهتهكنیكیهكانىپرۆسهىتاپۆلهگهرمیان

وەحیــدیوســف،ســەرۆکیشــارەوانیناحیــەیباوەنورباس
لــەوەدەکات:»ناحیەکــەبەکۆیگشــتینەخشــەیبنەڕەتی
نیــە،ئەوەیهەیــەکەرتیە،نەخشــەکەشبەڕێوبــەریناحیە
پەسەندیکردوە،بەاڵموەزارەتپەسەندینەکردوە،ئێستاش
داوامانلەوەزارەتکردوەودەرخســتەیەکمانئامادەکردوە،
چاوەڕوانیــنئامێرێکــیدرۆنمــانبــۆدابینبکــەنبۆئەوەی
ســەرلەنوێئەپدەیتینەخشەکەبکەینەوەونەخشەیەکینوێ

بکەین«. دروست
جەختیلەوەشــکردەوە:دوابەدوایپەســەندکرنینەخشــەکە

دەستبەتاپۆکردندەکەین.
هاوکات،بــەرزانکەریم،بەڕێوبەریشــارەوانیەکانیگەرمیان
دەڵێــت:ناحیەكانــیگەرمیــانوبەشــێکلەشــارەوانیەکان
خەریکــی ئێســتادا لــە نەخشــەدا، لەگــەڵ نیــە تاپۆیــان
ئامادەکردنینەخشــەن،بەتایبەتکێشــەمانلەساڵەحئاغایە
کــەزەویەکانیاندەکەوێتەمــادەی140ەوەناتوانینمامەڵەی
تاپۆیــانبۆبکەین،هاوکاتگردەگۆزینەشراســتە»ســورەت
قەیــدی«هەیــەوزەوییەکانیانتاپۆیهەیە،بــەاڵمئیفرازی

نیە.
ئەگەرچــیلــەئێســتادایاســایتایبەتبــەتاپۆکــردنهەیە
وئەوانەشــیکــەزیادەڕەویانکــردوەدەتوانــنخانوەکانیان
تاپۆبکەن،بۆئەممەبەســتەهاواڵتیــانتاچەندداواکارییان
پێشــکەشکردوە،بەڕێوبەریشارەوانیەکانیگەرمیان،هێمای
بــۆئەوەکــرد:»هاواڵتیانوەکپێویســتبەدەمــەوەنایەنو
مامەڵەکانیــاندەســتپێبکەن،لــەرێگەیلیژنــەیالوەکیکە
لەســەرئاســتیشــارەوانیەکانپێکهێنراوە،دواترئاراســتەی

دەکرێت«. بااڵ لیژنەی
جەختــیلهوەشــکردوە:پێویســتەناحیــەکانهەمویروپێوی
»مســحی«بــۆبکرێــت،ئەمەشنەبونیســتافکێشــەیبۆ
دروســتکردویــن،بۆیەلــەئێســتاداداوامانکــردوەئامێری
درۆنمــانبــۆدابینبکــەنکەدەرخســتەیشــارەوانیەکانمان
ئاراســتەیوەزارەتکــردوە،کــەبودجەمانبــۆخەرجبکات،
چونکــەبەکڕینیئــەوئامێرەبەیەکهەفتــەکارەکانتەواو

دەبن.

2.نهبونىئامێرىدرۆنكێشــهىبۆشــارهوانیهكاندروستكردوه
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بهڕێوبــهرىوهبهرهێنانــىگهرمیانباسلــهوهدهكات،بهپێى
یاســاورێنماییــهكانهــهرپرۆژهیهكــىیهكهىنیشــتهجێبون
تاپــۆ وهرنهگیرێتــهوه حكومهتــهوه لهالیــهن 100% تاوهكــو

ناكرێت،لهگهرمیان2پرۆژهىلهوشــێوهیهمانههیه.
هونەرمەحمود،دەڵێت:»ئێمە2پرۆژەمانلەرویبیناکاری
وخانوەوەتەواوبوەلەقەزایکەالر،بەاڵمخزمەتگوزاریەکانی
تــەواونەبــوەوالیەنەپەیوەندیدارەکانوەریــاننەگرتوەتەوە
کــەتاوەکــوئێســتاتاپۆنەکــراون،ئەوانیشهێالنســتیکە

927یەکەیهلەگەڵتابلۆســتیکە901یەکەیه».
وتیشــی:لــەقــەزایکفریــش132یەکەمانهەیەبــەهەمان
شــێوەتاپۆنەکــراوەبەوهۆکارە،بۆیــەهەتاوەکوپرۆژەیەک

%100تەواونەبێتوالیەنــەپەیوەندیدارەکانوەرینەگرنەوە،
تاپــۆناکرێت،ئەمەبەپێییاســاورێنماییەکانیوەبەرهێنانە.
جەختیلهوەشــکردەوە:بەهەموپرۆژەکانیدیکەوە8بۆ9
هــەزاریەکەینیشــتەجێبونیدیکەمانهەیەوەکوەبەرهێنان

هەمــویلەقۆناغیکاردایە.
ســەبارەتبــەوپرۆژانەیکــەتاپۆیانبۆکــراوە،بەڕێوبەری
وهبهرهێنانــیگەرمیــانباســیلهوەکــرد:»لەئێســتادا408
یەکەمــانهەیەلــەقۆناغیکۆتاییدایەومامەڵەیتاپۆشــی
بۆکراوەئەویشنۆژەنســتیە،هــاوکاتڤێالکانیدریمالندیش

کــە100ڤێالیەتاپۆکراوەوهیچکێشــەیەکینیە.

3.كێشــهىتاپۆییهكهنیشتهجێبوهكان

بهپێــىبهدواداچونهكانىیهكهىچاودێــرىحكومهتىخۆجێى
گهرمیــانیاســایهكىنــوێبــهركارهبــۆرایكردنــىمامهڵهى
ئهویــش موڵكهكانیــان، تاپۆكردنــى بهمهبهســتى هاواڵتیــان
یاســاىژماره7ـــىســاڵى2021ـــه،كهدهتواننبهپێىئهم

یاســایهزیادهڕهوییهكانیانتۆماربكهن.
بۆئهممهبهستهشلهتهواوىشارهوانیهكانىگهرمیانلیژنهى
تایبــهتپێكهێنــراوهبــۆئهومهبهســتهلهقــهزاوناحیهكانى
ســنورهكهدا،بهاڵمئــهوهىمایهىتێبینیهتاوهكوئێســتائهو
لیژنهیــهوهكپێویســتكارىلهســهرئهمیاســایهنهكردوه،
بهجۆرێــكهیچمامهڵهیهكبهمیاســایهنهگهشــتوهتهتۆمارى

خانوبــهرهىگهرمیانبۆتاپۆكردن.
ئهكــرهمســاڵهح،ســهرۆكىشــارهوانىقــهزاىكــهالربــاس
لــهوهدهكات:»لیژنهىتایبهتبۆئهومهبهســتهپێكهێنراوهو
چهنــدجارێككۆبونهوهشكراوه،بهاڵموهكپێویســتكارهكان

نهكراوه».
ســهرۆكىشــارهوانىكــهالرهــۆكارىكارنهكــردنبهیاســاى
تۆمــارىخانوبــهرهىبهســتهوهبهوهىكهقهیرانــىدارایىو
ڤایرۆســىكۆرۆناوبایكۆتونهبونىبودجههۆكارىسهرەكی

پهكخســتنىكارهكانبــون،وهكخۆىدهڵێــتماوهیهكىكهمه
دهوامكــردنهاتوهتهوهســهرســكهىخۆىئــهمكارانهشبه
ســاڵێكتــهواونابن،لــهكاتێكدازیاترلــه10گهڕهكىقهزاى
كــهالربــهزیــادهرهوىدروســتكراوه،كــهههمــوىئیفرازى

دهوێتلهگهڵدروســتكردنىنهخشهدا.
لــهبهرامبــهرئهمهشــدانبهڕێوبــهرىتۆمــارىخانوبــهرهى
گهرمیــان،ئهكرهمرهزا،جهتىلهوهكردهوه:»تاوهكوئێســتا
هیــچمامهڵهیهكنههاتوهتهالىئێمهبهمیاســانوێیهتاوهكو

تۆمــارىبكهینوتاپۆبكرێت«.
ئهمــهلهقهزاىكفرىبــهپێچهوانهوهیه،لهوێ108مامهڵهى

هاواڵتیانئاراســتهىلیژنهكهكراوهوكارىلهســهركراوه.
کاروانجەمالخورشــید،بەڕێوبەریتێبینەرایەتیتۆمارکردنی
خانوبــەرەیقــەزایکفریدەڵێــت:»بەپێیئــەولیژنەیکە
هەمانــەلەگــەڵالیەنەپهیوەندیــدارەکانتاوەکوئێســتا108
مامەڵــەیهاواڵتیــانهاتوەتــەبەردەســت،8لــەومامەاڵنــە
پەســەندکــراوە،چونکــەلەگەڵنەخشــەیشــارداگونجاوە،

ئەوەکانیدیکەشلەکاردان«.

4.كارنهكــردنوبهدهمهوهنهچونىیاســاینوێیتۆمارىخانوبهره

ئهكرهمرهزا،بهڕێوبــهرىتۆمارىخانوبهرهىگهرمیانهێماى
بۆئهوهكــرد:»بهپێــىیاســالــه%3ىداهــاتدهگهڕێتــهوه
بــۆبهڕێوبهرایهتیمــانبــهجۆرێــكئهگــهرخانویــهكبهپێى
خهماڵندنهكــهىكهلهالیــهنلیژنهیهكىتایبهتمهندهوهدهكرێت
وســهردانىموڵكهكــهدهكاتئهگــهربایــى150ملیۆندینار

بێــتئــهوه4ملیۆنو500ههزارىبۆتاپۆدهبێت«.
بهپێــىئهوئامارهىكهلــهبهڕێوبهرایهتىتاپۆىگهرمیانو
تێبینهرایهتــىقهزاىكفرىداهاتى2ســاڵىرابردوو6مانگى

بهمشێوهیهیه: ئهمساڵ

بهشــىپێنجهم:داهاتىتۆمارىخانوبهرهىگهرمیان



تاپـــۆیهكێكـــهلـــهكێشـــهســـهرهكیهكانىبـــوارىخانوبـــهرهلـــهگهرمیـــان،ئـــهمكێشـــهیهبهتایبهتـــىله
ناحیهكانـــدازهقتـــرهههتاوهكـــوشـــارهكان،چونكهناحیهىئهوتـــۆههیه1%ــــىخانوهكانىتاپـــۆنین،بهاڵم

لـــهشـــارهكاندۆخهكهزۆرباشـــترهوبهگشـــتىرێژهىتاپـــۆلهنێـــوان70-80%دایه.

یـــهكیاســـانیـــهكهئـــهمبوارهیـــهكورێـــكبخـــات،بهڵكـــوكاربهچهنـــدیاســـایهكدهكرێـــت،ئهمیش
بههـــۆیئـــهوبارودۆخـــهسیاســـیوئابوریوئـــهوواقیعـــهدیموگرافیانـــهىهاتوهتـــهئاراوه.

هاواڵتیـــانبهرچاویـــانروننیـــهلـــهپرســـیتاپـــۆدا،تائێســـتالـــهگرنگـــىوپێویســـتیهكهىبهباشـــى
نهگهشـــتون،هـــهروهكتوشـــیجۆرێكلـــهسهرلێشـــێوانبـــونبههـــۆیرێـــكارهكانئهمیشبـــهكاریگهریی

جیـــاوازىیاســـابـــهركارهكانووردهكاریـــیشـــوێنوروبـــهرىخانوهكانیانهوه.

فهرمانگهكانـــىتاپـــۆلـــهســـنورهكهداكێشـــهوگرفتیـــانزۆره،چلـــهروىبینـــاوه،چلهروىســـتافهوه،
هـــهروهكچلـــهروىپێداویســـتیوئامێرهوه،ئهمـــهشكارىكردوهتهســـهرخزمهتگوزارییهكانیـــان،تهنانهت

مهترسیشـــیلهســـهرئهودۆســـیهیانهدروســـتكردوهكهلـــهفهرمانگـــهكاندان.

كاركردنـــىفهرمانگـــهىتاپـــۆوهكوســـهرجهمســـێكتهرهكانىدیكـــه،كـــۆنوتهقلیدییه،ئهمـــهشوایكردوه
رۆتینـــیئیداریـــیزۆربێـــتوكاریشبكاتـــهســـهرزوتهواوبونىمامهڵـــهىهاواڵتیان.جگهلـــهوهشخولو

راهێنانىپێویســـتبۆســـتافیئـــهوفهرمانگانـــهناكرێنهوه.

لـــهههندێـــكلـــهناحیـــهكانپرۆســـهىتاپـــۆزۆرخـــاوبهڕێوهدهچێـــتیـــانراگیـــراوه،بۆنمونـــه:باوهنور
پرۆســـهكهبهبـــێبونـــىهۆیهكىرونتیایـــدابهرادهیهكـــىزۆرراگیـــراوه،رزگاریشبههۆیئهوهىپێویســـته
لیژنهكـــهدادوهرســـهرۆكایهتىبـــكاتودادوهرێكیـــشتهرخـــاننهكـــراوهبـــۆئـــهمكاره،بۆیـــهبـــهخاوى

بهڕێوهدهچێـــت.

نهبونـــىنهخشـــهىبنهڕهتیـــیوهكچۆنلهكێشـــهزهقهكانـــىئیدارهدانىشـــاره،ئاوههاشبۆبـــوارىتاپۆش
بوهبهكێشـــه.

یهكهم:دهرهنجامیهكهم:دهرهنجام

بهشىشەشەم:دهرهنجاموراسپاردهكان
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زۆربـــهىپرۆژهنیشـــتهجێبوهكانكێشـــهىتاپۆیـــانههیهوبۆیـــانناكرێت،ئهویـــشبهوهۆیهىئـــهوپرۆژانه
بـــهفهرمىلهالیـــهنشـــارهوانیهوهوهرنهگیـــراونچونكـــهكێشـــهیانتێدایهوبـــهكهموكورتییهوهرادهســـتى

دانیشـــتوانهكهىكراونهتـــهوه.لهكـــۆی3پـــرۆژهىنیشـــتهجێبونىكـــهالر،تهنهـــایهكێكیانتاپـــۆكراوه.

.



12

دوهم:راسپاردهكاندوهم:راسپاردهكان
1.پێویســـتدهكاتلـــهروییاســـاییهوه،پرســـیتۆمـــارىخانوبـــهرهپێداچونـــهوهىپێبكرێـــت،بـــۆئهوهىیاســـایهكى
گشـــتگیرینـــوێدابڕێژرێتـــهوهكـــهئـــهوبۆشـــاییوكهموكورتییانهىلهبوارهكـــهداههنپـــڕبكاتـــهوه،ههروههادوایی

بێنێـــتبـــهوسهرلێشـــێوانهىكـــههاواڵتیانبهوهۆیـــهوهروبـــهڕوىدهبنهوه.
ئهمهشكارىپارلهمانىكوردســـتانهكهلهرێگهىلیژنهتایبهتمهندهكانىكاربۆرێكخســـتنهوهىئهمبوارهبكات.

2.فهرمانگهكانـــىتاپـــۆكێشـــهىزۆریـــانههیـــه،لهگـــهڵئـــهوهىفشـــاریزۆریانلهســـهره،هـــاوكاتبههـــۆینهبونى
بینـــاوپێداویســـتیوكارمهنـــدىپێویســـتهوه،لهژێرفشـــارێكىزۆردانوهـــهروهكناشـــتواننوهكوپێویســـتمامهڵهى

بكهن. رایـــی هاواڵتیان
دهبێـــنحكومهتـــىههرێـــمگرنگییبـــهمفهرمانگهیهبـــداتوپێداویســـتییهكانىبۆدابینبـــكات،بۆئـــهوهىلهودۆخهدا

ه. نهمێنێتهو
3.مهترســـیهكىزۆریفهوتـــانولهناوچونـــىدۆســـیهكانىتاپـــۆههیـــه،چونكـــهشـــێوازىههڵگرتنیـــانزۆرتهقلیدیو
خـــراپونهشـــیاوه،ههربۆیـــهگرنگـــهشـــوێنىپارێـــزراوبۆئهودۆســـیایانهدابیـــنبكرێتولـــهههرمهترســـیهكبهدور
بخرێـــن،بـــۆئـــهممهبهســـتهشپێشـــنیازدهكهینكهلـــهدروســـتكردنىبینابۆئـــهمفهرمانگهیـــه،رهچاوىئـــهمالیهنه
بكرێـــت.هـــهروهكههتاوهكـــوكاتىدروســـتكردنىئـــهمبینایه،پێشـــنیازدهكهیـــنئیـــدارهىگهرمیانشـــوێنێكیباشو

پارێـــزراودهستنیشـــانبـــكاتبۆئهوهىوهكـــوكـــۆگاىههڵگرتنىئهودۆســـیهیانهبـــهكاربهێنرێت.
4.بههـــۆیئـــهوهىمامهڵـــهىئیداریلـــهفهرمانگهكانـــىتاپۆتهقلیـــدیوكۆنه،ههربۆیـــهرۆتینزیـــاددهكاتوكاتیش

زۆردهبـــات،ئهمـــهشبهجاڕســـكردنوكاتگرتنێكىزۆریهاواڵتـــىكۆتاییپێدێت.
بۆیـــهپێشـــنیازدهكهیـــنكـــهكاریفهرمانگهكهبكرێتبـــهئیلیكترۆنـــى،لهرێگهىبونىداتابهیســـیتـــازهوگونجاوهوه،

مامهڵـــهكانراییبكرێنوفشـــارلهســـهرهاواڵتیـــشكهمبكرێتهوه.
5.گرنگـــهپێداچونهوهیـــهكبكرێـــتبـــهراژهىفهرمانبـــهرانداوفهرمانبهرانىپێویســـتبـــۆفهرمانگهكانـــىتاپۆدابین

بكرێـــت،بهتایبهتـــىفهرمانبـــهرىكارامـــهلهوبوارانهىكـــهپێویســـتیانپێیهتى.
6.بهوهۆیـــهىبهشـــێكىبهرچـــاولـــهفهرمانبهرانـــىفهرمانگـــهىتاپـــۆلـــهســـنورهكهپســـپۆڕىبوارهكـــهنیـــن،بۆیه
پێویســـتیانبـــهخولـــیشـــیاندنوراهێنـــانههیه.پێشـــنیازدهكهیـــنكهبهشـــێوهیهكىخولیـــی)دوری(،ئـــهمجۆره
خوالنـــهبـــۆفهرمانبـــهرانبكرێتـــهوه،بهمهبهســـتىزاڵبونبهســـهرئـــهوكێشـــهوبۆشـــاییانهىلهكاركردندادروســـت

هبێت. د
7.فهرمانگهكانـــىتاپـــۆالوازنلـــهگهیاندنـــىناوهڕۆكـــىكاروچیهتـــىئهركهكانیـــانبـــههاواڵتیـــان،بـــهوبهڵگهیهى
زۆربـــهىهاواڵتیـــانلـــهچیهتـــىكارىتاپۆئـــاگادارنینوبهڵكوتوشـــىسهرلێشـــێوانیشبـــون،بۆیهپێشـــنیازدهكهین
گرنگـــیزیاتـــربـــهمبوارهبدهنوهۆشـــیاریپێویســـتلـــهرێگـــهىكهناڵهكانـــىمیدیاوســـهكۆكۆمهاڵیهتییـــهكانباڵو

ه. بكهنهو
8.پێویســـتهئـــهولیژنانـــهىبۆپرســـیتاپـــۆپێكدههێنرێـــنبهتایبهتىلـــهناحیهیهكـــىوهكـــورزگاری،كارابكرێن،بهو
رێگهیـــهىكـــهدادوهرێـــكتهرخـــانبكرێـــتبۆئـــهوئهركـــهكـــهكاروئهركیدیكـــهىنهبێت،بـــۆئـــهوهىلهماوهیهكى

كهمـــیدیارییكراودا،پرۆســـهكهبگاتبـــهدهرهنجام.

*ستافىیهكهىچاودێرىحكومهتىخۆجێیگهرمیان:
1.زریانمحهمهد
2.سروەکەریم

بۆپهیوهندى
07701923662-07740878153
Radiodeng@yahoo.com

yakaychawderigarmyan@gmail.com
www.radiodeng.net

لهبارهى)یهكهىچاودێرییحكومهتىخۆجێیگهرمیان(ـهوه

یهكهیهكــىرۆژنامهوانىوبهدواداچونىتایبهتىرادیۆیدهنگهبه
)NED(پاڵپشــتیسندوقینیشتمانىبۆدیموكراسیئهمریكی
ساڵی2017دامهزراوه،كارىچاودێرییكردنىحكومهتىخۆجێیی
گهرمیــانئهنجــامدهداتبهمهبهســتىپــهرهدانبهكارهكانیانو
ههروههــابــرهودانبهپرۆســهىچاودێرییكردنوشــهفافیهتو
پتهوكردنىپهیوهندیینێوانهاواڵتىودهســهاڵتودروستكردنى
لێكتێگهیشتنێكىباشتربۆپهرهدانىزیاتربهخزمهتگوزاریهكان.

*ئامانجىیهكه
1.برهودانبهپرۆسهىچاودێرییكردنوهكوبنهمایهكىگرنگله

پیادهكردنىحكومهتیپێشكهوتوودیموكراسی.
2.دروســتكردنىكۆدهنگىلهگهڵدهزگاحكومیهكانبهمهبهستى
دروســتكردنىفشــاربــۆئهنجامدانىپــرۆژهىخزمهتگوزارییبۆ

دهڤهرهكه.
3.بهدواداچونكردنبۆكێشــهوگرفتهكانودهستنیشانكردنیانو
ئاراستهكردنىبۆالیهنهفهرمیهكان،بهمهبهستىچارهسهركردنیان.
4.دروستكردنىرایهڵهوپتهوكردنىلهنێوانهاواڵتیانوحكومهت
دا،ههروههاهێنانهئاراىلێكتێگهیشتنێكىباشترلهنێوانههردوال

لهروىدابینكردنىخزمهتگوزاریهكانهوه.


