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به شى یه كه م: راپۆرت

بۆ بەرێوەبردنی هەر واڵتێک، چەند سیستەمێک هەن، لەوانە:
1. سیستەمی مەرکەزی: واتا گەڕاندنەوەی سەرجەم دەسەاڵتەکان 
بۆ ناوه ند )مەرکەز( و تەنها یەک کەس بڕیاری لێدەدات، کەمتری 

دەسەاڵت بە وەزیر و پاشان بەڕێو بەره  گشتییه كان دەدرێت.
2. سیســتەمی المەرکــەزی: بەپێجەوانــەوە پێدانــی دەســەاڵتی 
تەواوەتیــە بــه  ناوچــه كان و هیچ دەســەاڵتێکی فیعلــی خۆجێی 
ناگەڕێتەوە بۆ ناوه ند، بەڵکو بەپێ جوگرافیایی شوێنەکە دەسەاڵت 
بەیەکەی کارگێری و فه رمانگه كان ده درێت و ده سه اڵتى ناوه ند له  

هه ندێك بواری گشتى دایه .

3. سیســتەمی نیمچە المەرکەزی: واتە شــۆڕکردنەوەی دەسەاڵت 
لە ناوەندەوە بەشــێوەیی جیا جیا، لە ســەر ئاستی وەزارەتەکان 

دەسەاڵتەکان شۆڕکراونەتەوە.
لەم راپۆرتەدا لە بارەی پرســی ناوەندێتی لەدەســەاڵت و پێدانی 
بەیەکــە کارگێڕیــەکان لــه  ســنورى ئیــداره ى گه رمیــان لە روی 
کارگێڕی و یاســایی و دارایی بەدواداچون کراوە، کە تێیدا له گه ڵ 
سەرپەرشــتیاری ئیــدارەی گەرمیــان و قایمقامی قــەزای کەالر و 
ژماره یــه ك بەرێوبــەری گشــتی و بەڕێوبــەری ناحیە و ســەرۆکی 

شارەوانی و کەسانی شارەزا گفتوگۆ کراوە.

پێشه كى

یهكهم:جۆرهكانیدەسەاڵتلهئیدارهىگهرمیان
سەرپەرشــتیاری ئیــدارەی گەرمیــان دەڵێــت: بەشــێکی زۆری 
دەســەاڵتەکانمان مەرکەزیە و پەیوەندی بە رەزامەندبونی ئێمەوە 

نیە.
بە پێی یاسای ژمارە 3ـــى ساڵی 2٠٠٩، ئەرک و دەسەاڵتی یەکە 

کارگێڕییەکان لەوانەش پارێزگار دیاریکراوە.
جه الل شــێخ نوری، سەرپەرشــتیاری ئیدارەی گەرمیان، لەبارەی 
ئەو دەسەاڵتەی ئێستا لە وەزارەتی ناوخۆوە بۆیان شۆڕکراوەتەوە، 
دەڵێت: ئەو دەســەاڵتەی هەمانــە پەیوەندی بە رازی بون و رازی 
نەبونی ئێمەوە نیە، ئەوەشی هەیە بەشێکی بەشێوەی المەرکەزی 

پێمان دراوە، بەاڵم بەشە زۆرەکەی مەرکەزیە.
پۆستەکانی سنوری گەرمیان لە نێوان یەکێتی و گۆڕان دابەشکراوان 
و هه ندێــك الیه نــى تری وه كــو: یه كگرتوى ئیســامی و كۆمه ڵی 

دادگه ریی به شدارییان پێكراوه .
جەالل شــیخ نوری، باســی له وه كرد: گرفتی ئێمە ئێســتا ئەوەیە 
گەر بەرێوبەرێک الببرێت، دەبێت بەبڕیاری خودی حزبەکەی بێت، 
ئێمە تەنها دەسەاڵتی پێشنیار کردنمان هەیە، هەندێكجار کێشەی 

ئەوەمان بۆ دروست دەکات کە لەالیەن حزبەکەی دەبێت دابنرێت 
و ئه وانیش درەنگ ئەو کارە دەکەن.

دەشــڵێت: ئەگەر ئه دائــی بەرێوبەرەکە باش نەبێــت، ئێمه  ته نها 
پێشنیارمان الیە بۆ گۆڕینی.

ئه ندامێكــى ئه نجومه نــى پارێزگاى ســلێمانیش باس لــه وه ده كات 
ده ســه اڵتى ده زگا حكومییه  خۆجێییه كان سنوردارن و سیسته مى 

به ڕێوه بردن به  ته واوى مه ركه زییه .
بەرزان شــێخ محەمەد، كه  هاوكات ســه رۆكى لیژنەی المەرکەزییه  
له  ئه نجومه نى پارێزگاى سلێمانى، ده ڵێت: ئەوەی ئێستا لە هەرێم 
هەیــە نیمچە المەرکــەزی نیە، بەڵکو مەرکەزیه تــی تەواوە، تەنها 
بەشــێک لــە دەســەاڵتەکان شــۆڕکراونەتەوە و جیاوازییش کراوە  

لەبودجەکانیان.
پێیشــوایه  الیه نه  سیاســیه كان رێگرن له  پیاده كردنى سیســته مى 
المه ركــه زی »الیەنــەکان رێگــرن لــە به رقه راربونــى سیســتەمی 

نامەرکەزی، چونکە دەتوانرێت بەسانایی ئەنجامبدرێت«.

دوهم:جۆرهكانیدەسەاڵتلهبەڕێوبەرایهتیوبەڕێوبەرایهتییەگشتیەکان
جۆری دەســەاڵتەکان بەپێی هەر وەزارەتێک گۆڕانکاری بەســەردا 
دێت. پەروەردەی گەرمیان دەســەاڵتەکانی دابەش دەبێت بەســەر 

)کارگێڕی، دارایی، هونەری و یاسایی(.
ئــەم دەســەاڵتە بۆبەڕێوبەری گشــتی تەندروســتی گەرمیان بەم 

جۆرەیە: )کارگێڕی و دارایی(.
لە گەڵیشیدا بەڕێوبەری گشتی کشتوكاڵی گەرمیان دەسەاڵتەکانی 

بەمجۆرەیە: )کارگێڕی، دارایی، یاسایی و هونەری(.
بەوتەی بەرێوبەری گشــتی شــارەوانیەکانی گەرمیانیش، تەنها دو 

جۆر دەسەاڵتیان هەیە )کارگێڕی و دارایی(.
وەبەرهێنانی گەرمیانیش جۆری دەســەاڵتەکانی هەر ســێ جۆری 

)کارگێڕی، داریی و یاسایی(ـە.
بەنمونە جۆرەکانی دەسەاڵت لە ئاستی  بەرێوبەرایەتیەک، لەوانە 
بەڕێوبەرایەتــی پەروەردەی قەزای کــەالر )کارگێری، تەکنیکی و 

دارایی(ـه .
جــۆری دەســەاڵتەکان ئه گەرچــی بەتێكــڕا هاوشــێوەن، بەاڵم لە 

چەندێتی دەسەاڵتپێدان دا جیاوازن.
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11. دەسەاڵتی کارگێڕی. دەسەاڵتی کارگێڕی

پێدانی دەســەاڵتی کارگێری لە بەڕێوبەرایەتیەک بۆ یەکێکی دیکە 
جیاوازە، بەڕێوبەری گشــتى تەندروستی گەرمیان دەڵێت: بەهۆی 
بابەته  سیاســی و ئابوریەکانەوە دەســەاڵتی پێویستی کارگێڕیان 
نیە، بەڕێوبەری گشتى شارەوانیەکانی گەرمیانیش دەسەاڵتەکانیان 

بە هی »سەر پەڕە« دەزانێت.
پێدانــی مۆڵەتی ئاســایی، مۆڵەتــی بێ موچە، بــە دواداچون بۆ 
دەوامی فەرمانبەران، گواستنەوەی فەرمانبەر لە بەڕێوبەرایەتیەک 
بــۆ یەکێکــی دیکــە ، لێپێچینەوە لە گــەڵ فەرمانبــەر، دیارترین 

دەسەاڵتە کارگێڕیەکانی بەڕێوبەرە گشتیەکانن.
چەندێتــی پێدانــی ئــەم دەســەاڵتانە وه ك بەرێوبــەری گشــتی 
تەندروســتی گەرمیــان، د. ســیروان محەمــەد باســی لێــدەکات، 
سەرباری ئەوەی بەپێی پێویست نیە، سیستەمی سیاسی، ئابوری 
و کۆمەاڵیەتی کاریگەری زۆری لەسەر هەبوە و نەتوانراوە فەراهەم 
بکرێت. دەشــڵێت: بۆ کردنەوەی مەڵبەندێکی تەندروستی، دەبێت 
وەزارەت بڕیــار بــدات کە جاری واهه یە ٦ مانــگ دەخایەنێت، كه  

ئەمەش رۆتیناتە.
ئەم گرفتانە بۆ بەڕێوبەری گشــتی شارەوانیەکانی گه رمیان، زیاتر 

جێی رەخنە کردنە.

بەرزان کەریم، دەڵێت: بەیاســا دەســەاڵتمان پێدەدەرێت، کەچی 
وەزیر بە رێنماییەک لێمان وەردەگرێتەوە، بۆیە دەســەاڵتەکان لە 

سەر پەڕە زۆرن، بەاڵم بۆ جێبەجێکردن لێمان وەرگیراوەتەوە.
وتیشی: بۆ دانان و الدانی گرێبەستێک دەبێت نوسراو بۆ وەزارەتی 
شــارەوانی بکەیــن، ئەوانیش بــۆ وەزارەتی دارایــی و داراییش بە 
٨ مانــگ وەاڵم دەداتــەوە، كه چــى لە رێنمایەکانیــش دا ٦ مانگ 
دیاریکــراوە، بەمەش زۆرترین میاکمان لە شــارەوانیەکانی قەزای 

کەالر، خانەقین، کفری و ناحیەی رزگاری فەوتاوە.
دارا ئەحمەد، بەڕێوبەری گشــتی پەروەردەی گەرمیان، ئه گەرچی 
دەســەاڵتە کارگێڕیەکانیــان بە گونجاو دەزانێت، بەاڵم دەشــڵێت: 
پێویستە دەسەاڵتی زیاتریان پێبدرێت، ئه مه ش بۆچونى بەڕێوبەری 

گشتی کشتوکاڵی گەرمیانیشە.
هــاوکات جێــی رەخنەیە بــۆ جێگــری سەرپەرشــتیاری ئیدارەی 
گەرمیان، کە بەڕێوبەرایتیەکی گشــتى بەنمونە وەک کارەبا، کاری 

تەندەرینکردنی دەگەڕێتەوە بۆ الی ئیدارەی گەرمیان.
رامیــار عه بدولڕه حمــان، دەڵێــت: خۆیــان ســەرجەم کارەکانیان 

ئەنجامدەدەن، پێویستە ئەو دەسەاڵتە الی خۆیان بێت.

22. دەسەاڵتی دارایی. دەسەاڵتی دارایی
»هیــچ دەســەاڵتێکی دارایمان نیــە«، ئەمە وتــەی بەڕێو بەری 
گشــتی تەندروســتی گەرمیانە. هــاوکات بەڕێوبــەری رێگاوبانی 
گەرمیان دەڵێت: بودجە نەبێت واتا هیچ دەســەاڵتێکمان بایەخی 
نیە، شارەوانی گەرمیانیش باس لەوەدەکات دەسەاڵتی کڕینی دو 

تایەی شۆفڵێکیان نیە.
تەندروســتی گەرمیــان لەگەڵ گرفتــە کارگێڕیەکانی دا بەخراپتر 
باس لە دەســەاڵتی داراییان دەکات و دەڵێت: هیچ دەسەاڵتێکی 

داراییان نیە.
د. سیروان محەمەد، وتیشی: ئەمە دەسەاڵت نیە کە پێماندراوە، 
چەندین گرفتی بۆ دروســتکردوین، کۆمپانیاکان مانیان گرتوە لە 

کارکردن.
دەشــڵێت: دەبێــت لــەو  1٠٠ ملیــۆن دینــارەی بۆمــان دابیــن 
کــراوە تەنهــا فریای پارە تەحویلکردن بکەویــن لە بەنزینەوە بۆ 

نۆژەنکردنەوە و ئیفاد.
وتیشــی: ئێستا لە کاتێکدا نەخۆشخانەی شه هید شیره ی نەقیب 
نــۆژەن دەکرێتەوە، هیچــی الی من نیــە و رێكخراوێک ئەنجامی 

دەدات.
عەدنــان خەلیل، به ڕێوبــه رى رێگاوبانی گەرمیــان، وەک ئەوەی 
پێدانی هیچ دەسەاڵتێک نەتوانرێت پیادە بکرێت، دەڵێت: بودجە 
نەبێــت هیچمان نیە، لەکاتێکدا ئێمــە الیەنێكی خزمەتگوزارین و 

ده بێت پارەمان بۆ سەرف بکرێت.
گرفته كه  له الی به ڕێوبه رایه تى گشــتى شــارەوانیەکانی گەرمیان 
زەقترە، لەکاتێکدا بۆیان هەیە داهاتی ٪1٥ـــى شــارەوانی بەکار 

بهێننەوە، بەاڵم دەبێت هێشتا بگەڕێنەوە بۆ وەزارەتی دارایی.
به رزان كه ریم، به ڕێوبه رى گشــتى شاره وانیه كانى گه رمیان وتى: 
بۆئــەم رێــکارە داوامانکردوە لــە رێگەی لیژنەیەکــەوە چاودێری 
بکرێت و دەسەاڵت بدرێتە بەڕێوبەرە گشتییەکان، بەاڵم نەکراوە.
به وتــه ى خۆیان ده ســه اڵتى داراییــان هێندە بەرتەســکە، وه ك 
ئاماژه ى پێدا »ئه گەر بمانەوێت دار بکڕین بۆ مەبەســتی ســەوز 
کــردن، یاخــود بۆ کڕینی دو تایەی شــۆفڵێک، ده بێت نوســراو 

بکەیــن بــۆ وەزارەتی شــارەوانی و پاشــان ره زامه ندى لەســەر 
بکرێت، لە کاتێکدا دەتوانرا الی خۆمان بێت و پاشان وێنەیەکی 

بگەڕێنینەوە بۆ وەزارەت«.
به ڕێوبــه رى کشــتوکاڵی گەرمیــان دەڵێت: ئــەو داهاتەی  هەیە 
بەشێوەیەکی مەرکەزی کۆدەکرێتەوە، بەاڵم بەهیج جۆرێک مافی 

تەسەروفکردنمان پێوه ی نیە.
شادیە حسێن، دەشڵێت: سااڵنی پێشو لە دەروازەی پەروێزخان 
داهاتی پشــكنینمان هەبو، بەاڵم ئێستا گواستراوەتەوە وەزارەتی 

دارایی و ئەوەشمان نه ما.
کشــتوکاڵی گەرمیان کە کێشــەی وشکەســاڵی 2 ساڵە بەرۆکی 
جوتیارەکانی ســنورەکەی گرتوه ، کەچی هیــچ بڕە بودجەیەکی 
نیە کە پاڵپشــتی جوتیارەکانی پێبکات، ئه مه  ســه ره ڕای ئه وه ى 

کە سااڵنی پێشوتر بۆیان خەرج کراوە.
ره وشــه كه  ته نها بۆ ئــه و به ڕێوبه رایه تیانه  نیه  كــه  داهاتیان نیه  
یــان كه مه ، به ڵكو له  شــوێنێكى وه كــو ده روازه ى په روێزخانیش 

به هه مانشێوه یه .
گەرچی دەروازەكه  ســەرچاوەیەکی ســەرەکی داهاتی ناوخۆیە لە 
هەرێــم، بەاڵم ناتوانــراوە پارە بۆ خودی مەرزەکەش دابنرێت کە 

خاڵیە لە خزمەتگوزاری.
عه باس ئیســماعیل، سەرپەرشتیاری دەروازەکە، دەڵێت: ئەوەی 
لــە بەردەســتماندایە تەنهــا نەســریەیەکە و هیچ بــڕە پارەیەک 

خەرجنەکراوە بۆم.
پــەروردەی گەرمیان به پێویســتى ده زانێت بودجــەی تایبەت بۆ 
قوتابخانەکان  دابندرێت کە یارمەتیدەر دەبێت بۆ نۆژەنکردنەوەیان، 
بەو پێیەی ٧٠ قوتابخانەی سنورەکە نۆژەنکردنەوەیان گه ره كه .

سەرپەرشــتیاری ئیدارەی گەرمیان، جەالل شێخ نوری، وەکخۆی 
وتــی: هاوڕایــە کــە دەســەاڵتی بەڕێوبەرایه تیەکانــی: کارەبــا، 

شارەوانی و تەندروستی زیاتر بکرێت.
وەزیــران  ئەنجومەنــی  کۆبونــەوەی  لــە  ئەوەمــان  دەشــڵێت: 

خستوەتەڕو. 
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33. دەسەاڵتی یاسایی. دەسەاڵتی یاسایی

بەڕێوبەری گشــتی وەبەرهێنانی گەرمیان دەڵێت: بەشــێکی زۆری 
دەســەاڵتەکەمان پێــدراوە، تەندروســتی گەرمیانیــش دەڵێــت: 

دادگاکان کێشەکانمان بە رێگایەکی دیکەدا دەبەن.
»هەمو دەســەاڵتەکانمان پێدراوە، بەاڵم بەشــێوەیەکی سنوردار، 
دەستەی وەبەرهێنان دەسەاڵتی بەشێوەیەکی گشتی بۆ پڕۆژەکان 
پێــدراوە هەمو رێکارەکان تەواو دەکەین، رەزامەندیشــی لەســەر 
دەدەیــن، تەنها وەک وردبینیکردنێــک دەیگەڕێنینەوە بۆ وەزارەت 
و پاشــان خۆمان فەرمانی لەسەر دەردەکەین«. هونه ر مه حمود، 

به ڕێوبه رى گشتى وه به رهێنانى گه رمیان وای وت.
هــاوکات به ڕێوبــه رى کشــتوکاڵی گەرمیانیــش دەڵێــت: چەنــد 
دەسەاڵتێکمان لە ماوەی پێشوتردا بۆ گەڕاوەتەوە، لەوانە: تواناى 
تەرخانکردنــی روبــه رى 1٠ دۆنم زەوی بۆ پڕۆژەی کشــتوکاڵی و 

ئاژه ڵداریی کە پێشوتر الی وەزارەت بوە.
گرفتی دەســەاڵتی یاسایی بە وتەی بەڕێوبەری گشتى تەندروستی 

گەرمیان، كێشه ى له گه ڵ دادگاش دا بۆ دروست كردون.
د. ســیروان محه مه د، وتى: »کێشــەمان لەگــەڵ دادگاکان هەیە، 
بابه تەکانمــان بە رێگەیەکی دیکەدا دەبرێت. هه روه ك تەداخوالتی 
زۆری دامودەزگاکانــی دیکــە وایکــردوە نەتوانین تەندروســتی بە 

باشی بەڕێوە ببەین«.
باسی له وه شكرد: »لە کاتێکدا چەندین سەنتەری لێزەر و شوێنی 
نایاسایی هەن دەمانەوێت دابخرێن، بەاڵم الیەنی پەیوەندیدار نایەتە 
پێشــەوە بۆداخستنیان، چونکە ئێمەش دەسەاڵتی تەواوتیمان پێ 

نەدراوە«.

بەوتەی بەڕێوبەری ناحیەی سەرقەاڵ، دەسەاڵتەکانیان بەرەو نەمان 
دەڕوات. سەرۆکی شارەوانی رزگاریش دەڵێت: سەرەتا دەست برا 

بۆ دەسەاڵتی دارایی پاشانیش دەسەاڵتی کارگێڕی.
یاسای ژمارە 3ـى ساڵی 2٠٠٩ـى پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان، 

ئەرک و دەسەاڵتی یەکە کارگێڕیەکانی تێدا دیاریکراوە.
بەگشــتی دەســەاڵتە کارگێڕیــەکان زیاتــر بەســەر فەرمانبەراندا 
جێبەجــێ دەبێــت، لەوانــە: مۆڵەتپێــدان، نه هاتــن »غیابات«، 

پاداشت کردن و لێپێچێنەوە.
ئەرسەالن ئەحمەد، سەرۆکی شارەوانی ناحیەی رزگاری له  كه الر، 
دەڵێــت: ئه گەرچــی ســەرۆکایەتی دەبێت دەســەاڵتی زیاتر بێت، 

بەاڵم پێمان نەدراوە.
وەکخۆیشــی جەختــی لێدەکاتــەوە، لــە دوای ســاڵی 2٠1٤ـــه وه  
دەسەاڵتی داراییان کەمکرایەوە، ئێستا دەست براوە بۆ دەسەاڵتی 

کارگێڕیشیان.
ئەو ســەرۆکی شارەوانیە دەشــڵێت: پێشوتر دەسەاڵتی لە جیاتی 
دانانمان هەبو ئه گه ر کەســێک وازی لەکارەکەی بهێنایه  كه سێكى 
ترمان بە گرێبەست دەخستە شوێنی لە هەمان رۆژدا، بەاڵم ئێستا 
ئەو دەســەاڵتەمان لێ وەرگیراوه ته وە و دراوەتە بەڕێوبەری گشتی 

و پاشانیش وەزارەتی شارەوانی و دواتر وه زاره تى دارایی .
بەوتــەی خودى به رپرســان، حکومەت نەک گرفتی بۆ چارەســەر 

نه کــردون، بەڵكو کێشــەکانیانی گەورەتر کــردوە، بەوپێیەی ئەو 
مامەڵەیــەی كــه  دەبێت لە ٦ مانگ بکرێــت، وەزارەت بە ٨ مانگ 

دەیکات، بەمەش زۆرجار میاکیان ده فەوتێت.
تەهــا ئیبراهیم، بەرێوبەری ناحیەی ســەرقەاڵ لــه  كفری، دەڵێت: 
بەپێی یاســا دەســەاڵتمان پێدراوە، بەاڵم پــەرش و باڵوی هەیە، 
بە جۆرێک یاســاکە هی ســەردەمی بەعســە و کاری پێدەکرێت و 
گۆڕانــکاری تێدانەکراوە، وه ک بەڕێوبەری ناحیەیش دەســه اڵتمان 

بەرەوە نەمان دەڕوات.
»خــودی دەســەاڵتی کارگێریمــان بەجۆرێــک کەمکراوەتەوە، كه  
پێشوتر 1٥ رۆژ مۆڵەتمان بەفەرمانبەر دەدا، ئێستا کراوەتەوە 1٠ 
رۆژ، ئەمە جگە لە نەمانی ده ســه اڵته كانى: ئیفاد، پاداشت کردن، 
ســوپاس و پێزانین«. واحید یوســف، سەرۆکی شاروانی ناحیەی 

باوەنورى سه ر به  كه الر وای وت.
هه ندێك له  ده ســه اڵته  یاســاییه كان كه  پێشتر هه بون، ئێستا كه م 

كراونه ته وه .
شه هاب ئه حمه د، قایمقامی قەزای کەالر، وتى: دەسەاڵتی ئێمەش 
پێشــوتر زیاتــر بو کە دەســەاڵتی قازی بو کــە ده مانتوانى له به ر 
ســه رپێچی خەڵک تەوقیف بکه ین، بەاڵم ئێستا راگیراوە و دەبێت 

ئەو بڕیارە دادوه ر بیدات.

سێیەم:جۆرهكانیدەسەاڵتلهیەکەکارگێڕییەکان

11. دەسەاڵتی کارگێڕی. دەسەاڵتی کارگێڕی
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ســەرۆکی شارەوانی ناحیەی باوەنور دەڵێت داهاتی خۆمان بەشی 
پێویســتمان پێنادرێت، شــارەوانی رزگاریش دەڵێت: دەســەاڵتی 

دارایم سفرە.
ئەرســەالن ئەحمــەد، لەبــارەی دەســەاڵتە داراییەکانیانەوە وەک 
سەرۆکی شارەوانی رزگارى، ده ڵێت: »ئه گەرچی 1٥٪ـى داهاتمان 

لەبەردەستە، بەاڵم دەسەاڵتی دارایم له  ئاستى دا سفرە«.
زیاتری لەوبارەیەوە خســتەڕو »پێشوتر دەمانتوانی ئیفاد بکەین، 
بەاڵم ئێســتا ناتوانین، نەســریەی بەردەستیشمان لە ٥ ملیۆنەوە 
کەمکراوەتەوە بۆ 1 ملیۆن، ئەوەش بەتەنها بەشی گاز دەکات«.

دەشــڵێت: کاتێــک ماتۆڕێكى بیر “غطاس” دەســوتێت، پارەمان 

لەبەردەســت نیە بیکڕین و نوســراو بۆ وەزارەت دەکەین كه  ٪ ٩٠ 
وەزارەت رەزامەندی نادات.

»ناکرێت ســەرۆکی شــارەوانیەک بیت و توانای کڕینی ئامێرێکت 
نەبێت، چۆن دەکرێت بە خەرجکردنی 1٠٠ هەزار دینار الەزامەندی 
ئەنجومەنــی وەزیران و وەزارەت و وەزیــری داراییش وەرگرم؟«. 

واحید یوسف، سەرۆکی شارەوانی باوەنور وای وت.
ئه م دۆخه  به  نیسبه ت قه زاكانیشه وه  راسته .

شــه هاب ئه حمه د، قایمقامی قەزای کەالر، دەڵێت: دەسەاڵتەکانی 
ئێمەش کەمکراوەتەوە.

22. دەسەاڵتی دارایی. دەسەاڵتی دارایی

بەرێوبــەری ناحیــەکان بەدەر لــە گازندەکردن لــە کەمکردنەوەی 
دەســەاڵتی یاســاییان، جەخت لە زیادبونی زیادەڕەوی دەکەنەوە، 
بەڕێوبــەرى ناحیه یه كیش دەڵێت: دەســەاڵت دراوەتــە داگاکان و 

دەرەنجامی هیچ کارێکمان نەبینی.
بەشــێکی زۆری بەڕێوبەری ناحیەکان دەڵێن: دەســەاڵتی یاسایی 
گرفتــی زۆری  دروســتکردوە، لەوانــە: کۆکــن لە ســەر زیادبونی 
زیــادەڕەوی، دەستبەســەرا گرتنــی موڵکــی گشــتی و دیــاردەی 

راوکردن.
جەمــال ســاڵح، بەڕێوبــەری ناحیــەی رزگاری، دەڵێــت: ئــەو 
دەسەاڵتەمان لێوەرگیراوەتەوە و ناتوانین کەسێک بۆ ماوەی تەنها 
1٠ خولەکیش رابگرین، لە کاتێکدا لە پێش چاومان دا زیادەڕەوی 

دەکرێت.

دەشــڵێت: بــۆ بابەتی لــەو شــێوەیه  دادگا ئــاگادار دەکەینەوە، 
بەاڵم بەڕاســتی ئەوە  کاتێکی زۆر دەخایەنێت، تاوەکو ئێســتاش 
نه مانبینی کە دادگا بینایەکی زیادەڕەوی بڕوخێنی یان ســیاجێک 

البدات.
ژیلــوان عادل، بەڕێوبەری ناحیەی شــێخ تەویــل له  كه الر، عه زیز 
محه مه د، به ڕێوبه رى ناحیه ى ئاوه سپی له  كفری، هەمان بابەت بە 

هۆکار دەزانن بۆ زیادبونی زیادەڕەوی.
هاوكات شــەهاب ئەحمەد، قایمقامی قــه زاى كه الر دەڵێت: رۆتین 
دروست بوە، بەاڵم ئاگاداری ئەوە نین زیادەڕەوی زیادی کردبێت.
سەرپەرشتیاری ئیدارەی گەرمیانیش جەخت لەودەکاتەوە كه  ئەوه  
دەسەاڵتی دادوەرە و بەپێی دەستور تەنها ئەو بۆی هەیە هاواڵتی 

رابگرێت.

33. دەسەاڵتی یاسایی. دەسەاڵتی یاسایی

بەشــێکی بەڕێوبــەرە گشــتیەکان رازی نیــن لــەو دەســەاڵتانەی 
پێیاندراوە، بەتایبەت بەڕێوبەری ناحیەکان، بەاڵم بەشــێکی دیکە 

داوای فراوانتربونی دەسەاڵتەکانیان دەکەن.
بەڕێوبەرانی تەندروســتی و شاره وانى گەرمیان، بەهیچ جۆرێک بە 
دەســەاڵتەکانیان رازی نیــن کە پێیــان دراوە، هاوکات بەڕێوبەری 
گشتی کشتوکاڵی گەرمیان و  پەروەردە و وەبەرهێنان، خوازیارن 

دەسەاڵتی زیاتریان بۆ شۆڕ بکرێتەوە.

بەڕێوبەری ناحیەی رزگاری و ســەرۆکی شارەوانیەکەی، سەرۆکی 
شــارەوانی باوەنــور، بەرێوبەری ناحیەی شــێخ تەویل، رازی نین 

بەتێكرایی ئەو دەسەاڵتانەی پێیان دراوە.
لەگەڵ ئەمەشــدا هەریەکە  له  سەرپەرشــتیاری ئیدارەی گەرمیان 
قایمقامــی قــەزای کــەالر، زیاتربونی دەســەاڵتەکان و المەرکەزی 

زیاتر، پەسەند دەکەن.
 

٤٤. تێبینی به ڕێوبه رانى حكومى لە بارەی دەسەاڵتەکانیانە. تێبینی به ڕێوبه رانى حكومى لە بارەی دەسەاڵتەکانیانە
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کشتوکاڵی گەرمیان دەڵێت: رێکنەخســتنەوەی بەڕێوبەرایەتیمان 
لەگــەڵ ئــەو دامودەزگایانــەی هــەن، گرفتی بۆ دروســتکردوین، 
تەندروســتی گەرمیانیــش دەڵێت:  هێشــتا حکومــەت نەیتوانیوە 

هەیکەلیەت رێکبخاتەوە.  
شــادیە حســێن، بەڕێوبەری گشــتی کشــتوکاڵی گەرمیان، وتى: 
بەڕێوبەرایەتیەکانــی: ڤێتەرنــەری، ئــاوی ژێــرزەوی، ئاودێــری، 
دارســتان و پــاوان و گرفتــی بەنــداوەکان، لــە بەرێوبەرایەتــی 
ئێمــە نین، بــه اڵم هەمو رێکارێکیــان دێتەوە الی ئێمــە، بەنمونە 
کێشــەی زەوی پــاوان )مەرعا( بۆ دارســتان و پاوانــی گەرمیان 
گرفتێكی ســەرەکیە، له کاتێكدا سەرجەم نوســراوەکان لە رێگەی 
بەڕێوبەرایه تــی کشــتوکاڵی گەرمیان دەکرێت، بــەاڵم دەبێت ئەو 

بەڕێوبەرایەتیە نوسراوەکەی بنێردرێتە وەزارەت کە ئەمە دەکرێت 
خۆمان ئەوە بکەین.

دەشــڵێت: ئەمە تێکەاڵویی و ناڕێکی دروســتکردوە، پێویستی بە 
رێکخستنەوەی زیاترە.

هاوكات بەرێوبەری گشــتى تەندروســتی گەرمیان دەڵێت: یەکێک 
لــە گرفتــەکان دیاریی نەکــردن و رێکخســتەوەی هەیکەلیەتە کە 

تێکەاڵوبونی دەسەاڵتەکانی لێکەوتوه تەوە.
د. ســیروان محه مــه د، وتــی: مامەڵــەی ســەنتەرە تایبه تەکان و 
نەخۆشــخانەکان کە پێویستە دەسەاڵتیان لەالی ئێمە بێت، بەاڵم 
مۆڵەتیــان الی ئێمــە نیــە، دەبێت لــە وەزارەتــی تایبەتمەندەوە 

بڕیاریان لەسەر بدرێت.

هاواڵتیــەک دەڵێت بۆ راییکردنــی مامەڵەکانم ناچار چەند جارێک 
نوســراوم بــۆ خــودی ئەنجومەنــی وەزیــران بــردوە، بەرێوبەرە 

گشتیەکانیش جەخت لەسەر زیادبونی رۆتینات دەکەنەوە.
به ڕێوبه رى گشتى تەندروســتی گەرمیان باس لەوەدەکات بەتەنها 
مامه ڵه ى کڕینی ئامێرێکی سیتی سکان، ماوەی 3 ساڵی خایاندوە.
جەختــی لەوەشــکردەوە کە  مــاوەی ٧ مانگە نوســراو کراوە بۆ 
وەزارەت به مه به ســتى خەرجکردنی پارەی کرێکارانی پاکكەرەوە، 

بەاڵم  هێشتا وەاڵمی نەهاتوه تەوە.
وەکخۆیشــی دەڵێــت: بەگشــتی رۆتینات زۆرتر بــو، به تایبه ت لە 

بوارى دارایی.
هاواڵتیه ك باس له وه ده كات زۆرجار له  داموده زگاكانى سنوره كه وه  
ده نێردرێنه  هه ولێــر بۆ جێبه جێكردنى مامه ڵه كانیان، ئه مه ش به و 
هۆیــه ى داموده زگاكانــى ئێره  ده ڵێن ده ســه اڵتیان نیــه  بڕیار له و 

بابه تانه  بده ن.
دلێرهیدایەت، کاسبكار لە قەزای کەالر و دانیشتوی ئه و گه ڕه كه یه  
كه  به  »لیوا رەشــەکه « ناســراوه ، باسی له وه كرد بۆ چاره سه رى 
كێشــه ى ئــه و گه ڕه كه یــان ناردویانــن بــۆ وه زاره ت لــه  هه ولێر و 
له وێشــه وه  بــۆ ئه نجومه نــى وه زیــران، له كاتێكــدا به وته ى خۆی، 
بەڕێوبــەری گشــتی شــارەوانیەکانی گەرمیان پێــی وتون خۆیان 

دەیانتوانی كێشەکە چارەسەر بكه ن.
هاواڵتیه كى دیكه  به ناوى حسێن ساڵح، له  گوندی سه یده ى سه ر به  
ناحیه ى سه رقه اڵ كه  پێشــەی ئاژەڵدارییە، بەهۆی وشکەساڵیەوە 
پێویســتی بەلێدانی بیر هەبوە، كه چى به هۆی نه بونى ده ســه اڵتى 
بڕیاردان، ره زامه ندی پێنه دراوه  و ئه ویش ناچار ئاژه ڵه كانى بردوه  

بۆ گوندی دیكه .
به ڕێوبه رى گشــتى كشــتوكاڵی گه رمیان، له باره ى ئه م حاڵەته وه  
وتــى: هەمــو کارەکان بــۆ لێدانی بیــر لە کەشــفکردن و رێکاری 

دیكــه وه  دەبێــت خۆمــان ئەنجامــی بدەین، کەچــی دواتر دەبێت 
لــە رێگای ئێمــەوە نەبێت و ئــاوی ژێرزەوی گەرمیــان مامەڵەکە 

بگەڕێنێتەوە بۆ وەزارەتی شارەوانی.
وەبەرهێنانی گەرمیان گەرچی بەشێکی زۆری دەسەاڵتەکانیان الی 
خۆیانە، بەاڵم دەڵێت رۆتینات و دەسەاڵتی دیاریکراوی دەزگاکانی 
دیکە، کاریگەری لەســەر کاری ئێمە هەبوە، بوە بە هۆکاریش بۆ 

دواکەوتنی.
هــاوکات جێگــری سەرپەرشــتیاری ئیــدارەی گەرمیــان، رامیــار 
عه بدولڕەحمان، دەڵێت: رۆتینات زیادی کردوە، هەندێک نوســراو 
هەن هیچ پەیوەندیه کیان بە وەزارەتی ناوخۆوە نیە، کەچی دەبێت 

بگەڕێندرێتەوە بۆ ئەوان و پاشان بۆ وەزارەتەکانى تر.
ئەکرەم ساڵح، ئه گەرچی بەپێی ئەوەی شارەوانی کەالر پلە نایەبە، 

بەاڵم پێیوایه  هێشتا ده سه اڵتى ته واوه تیان نییه .
وتى: ئه گەر دەســەاڵتی پێویســتمان هەبوایە، خۆمان دەمانتوانی 
زوتر کارەکانمان رایی بکەین، بەنمونە بۆ دروستکردنی شەقامێک 
ئێســتا دەبێــت بگەڕێینــەوە قایمقامیه ت، لەکاتێکــدا الی خۆمان 
دەتوانین رێکاری پێویستی بۆ بگرینەبەر، ئەمەش تەنها زیادکردنی 

رۆتینە.
»بــۆ نۆژەنکردنــەوەی خانویــەک، تەنهــا لە نێــو دامەزراوەکانی 
ســنورەکە ســێ جار کەشــف ئەنجامبدرێت، ئەم مامەڵەیە خۆی 
2 رۆژی پێویســتە، بەاڵم بە 3 مانگ تەواو دەکرێت«. ســەرۆکی 

شارەوانی باوەنور وای وت.
به ڕێوبــه رى ناحیه ى شــێخ ته ویل، باس لــه وه ده كات ئه م نه بونى 
ده ســه اڵته  به  پله ى یه كه م هاواڵتى ماندو و بێزار ده كات، ده ڵێت: 
»ئه گــەر کەســێک مۆڵەتی پرۆژەیەکی کشــتوکاڵی بوێت، ده بێت 

بچێتە وەزارەت و چەندین مانگی پێدەچێت«.

22. زۆربونی رۆتین. زۆربونی رۆتین

چوارەم:لێكهوتهكانىنهبونىدهسهاڵتلهدهزگاخۆجێییهكان
11. تێکەڵبونی کاروباری بەڕێوبەرایەتیەکان. تێکەڵبونی کاروباری بەڕێوبەرایەتیەکان

بەگشتی رۆتینات زۆرتر بو، به تایبه ت لە بوارى دارایی
«

»
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به  وته ى به ڕێوبه رێكى گشتى، نه بون یان سنورداریی ده سه اڵته كان، 
وایكردوه  گومان و قه له قی دروست ببێت.

بــه رزان كه ریــم، به ڕێوبــه رى گشــتى شــاره وانیه كانى گه رمیــان، 
لەوانــەش  خۆجێییــه كان  ده زگا  دەســەاڵتی  بەرتەســکردنەوەی 

دەسەاڵتی دارایی، بۆ بێ متمانەیی حکومەت دەگەڕێنێتەوە.
وتى: ئه مە وایکردوە حکومەت گومان لە ســەرۆکی شــارەوانیەک 

بکات کە چی و چۆن پارەی خەرجکردوە.

33. دروستبونى بێمتمانه یی. دروستبونى بێمتمانه یی

به ڕێوبه رانــى ده زگا حكومیــه كان بــاس له وه ده كه ن ســنورداریی 
ده سه اڵته كانیان كاریگه ریی له سه ر كوالێتى خزمه تگوزارییه كانیان 

بوه  و خراپی كردوه .
عەزیــز محەمەد، بەڕێوبەری ناحیەی ئاوەســپی له  كفری، دەڵێت: 
لەهــەردوالی کەمکردنــەوەی دەســەاڵتەکانمان کاریگــەری خراپی 
لەسەر دامەزراوە وخەڵکیش هەیە، بەنمونە ناتوانین نە فەرمانبەر 
و نەپێداویســتیش دابیــن بکەین، بۆ هاواڵتیانیــش چەندین پڕۆژە 

راگیراون.
سەرۆکی شارەوانی باوه نور، هاوڕای ئەو بەڕێوبەرەی ناحیه یە.

واحید یوســف، دەڵێت: ئێمە چیتر ناتوانین هیج خزمەتگوزاریەک 
ئەنجامبدەیــن، تەنهــا کرێکارەکانمان بەدەســتەوە مــاوە، بەهۆی 

درەنگ خەرجکردنی موچەکانیان ئەوانیش هەڕەشەی دەست لەکار 
هەڵگرتن دەکەن.

ئه م مه ركه زیه ته  له  ده سه اڵت، زانكۆ و كۆلێژه كانیشی گرتوه ته وه .
راگری کۆلێــژی تەکنیکی کەالر، دەڵێت: ئه گەرچی خۆمان داهات 
کۆدەکەینەوە، بەاڵم ناتوانین بێ رەزامەندی ســەرۆکایەتی زانکۆی 
پۆلیتەکنیکی ســلێمانى هیچ بڕە پارەیەک خەرج بکەین، ته نانه ت 
ئەگەر لەبەردەستیشــمان هەبێت، ئەوەش لەکاتێکدایە ســەرەتای 
ئەمساڵ بەهۆی دواکەوتنی شایستە داراییەکانیانه وه ، مامۆستایانی 
خوێندنى ئێواران لە کۆلێژەکە دەوامیان راگرت و رێگری لەخودی 

مامۆستایانی بەیانیانیش کرا بڕۆنەوە نێو کۆلێژ.

٤٤. خراپبونى خزمه تگوزارییه كان. خراپبونى خزمه تگوزارییه كان

پســپۆڕێكى زانسته  سیاســیه كان ئاماژه  به وه ده كات مه ركه زیه ت 
واده كات گه نده ڵی زیاتر بێت.

ئاریان رەئوف، پســپۆڕی زانســتە سیاســیەکان و مامۆســتا لە 
زانکۆی گەرمیان، ده ڵێت: دامەزراوەکانی ســەرەوە متمانەیان بە 
ئیــدارە خۆجێیەکان نیە، پێیانوایە ئه گەردەســەاڵتیان پێبدرێت 
پەرشــوباڵویی دروســت دەبێ، ئەمەش بەتــەواوی پێچەوانەیە، 
چونكه  گەندەڵی بە گەڕاندنەوەی دەســەاڵتەکان بۆ ناوه ند زیاتر 

دەبێت.
ئەوپسپۆڕەی بوارەی زانستە سیاسیەکان ئاماژه  به وه ده كات بونى 
مه ركه زیه ت واده كات له  پاڵ گه نده ڵی دا، نادادپه روه رییش دروست 
ببێــت، له وباره شــه وه  نمونه ى ئه وه  دێنێتــه وه  »جێبەجێکردنی 

دەســەاڵتە پێدراوەکان بۆ هەولێــر و دهۆک زیاتر فەراهەم کراوە 
و دەســتکراوە ترن لــە روی خزمەتگوزاریشــەوە، بەاڵم بۆ ئێرە 
)زۆنى ســه وز( گروپی جیاوازی خاوەن بەرژەوەندی هەن گرفت 

بون لەپێش ئەو بابەتەدا«.
پێیشیوایه  پاشەکشــەیەکی به رچاو له  مه سه له ى شۆڕكردنه وه ى 
ده ســه اڵته كان دا به دیــی هاتــوه  »رۆژ بــە رۆژ دۆخه كه  خراپتر 
دەبێــت، پێشــوتر تاوه کــو ســااڵنی پێــش 2٠1٤ ئەنجومەنــی 
پارێــزگاكان هه بون كه  بەهێــز بون لەهەبونی دەســەاڵتەکانیان 

بەشێوەیەکی المەرکەزی، ئێستا بەتەواوی پەکی کەوتوە.«
دەشڵێت: ئێستا رێنماییەکان بۆ له چوارچێوەدان وسنوردارکردنی 

دەسەاڵتی بەڕێوبەرەکانە.

٥٥. زیادبونى گه نده ڵی. زیادبونى گه نده ڵی

پســپۆڕێکی بواری کارگێڕیــی پێوایە دەکرا لەبــری گەڕاندنەوەی 
دەســەاڵتەکان، حکومەت دەســەاڵتی زیاتری شــۆڕبکردایەتەوە و 

چاودێری بکردایە، چونکە ئه وه ى ئێستا به  زیانى هاواڵتیانه .
د.چیا حه ســه ن، پســپۆڕی بواری کارگێڕی، دەڵێت: مه ركه زیه ت 
چەندیــن گرفتــی هەیە بــۆ هاواڵتــی بەتایبەت، چونكــه  هاواڵتی 
بــە زۆری روبــەڕوی رۆتیــن دەبێتــەوە و بۆ هه مــو كارێك دەبێت 

بگەڕێتەوە بۆهەولێر کە رەنگە بۆ شتێکی زۆر ئاساییش بێت.
ده شــڵێت: ئەم سیســتەمەی لە پارێزگایەکــی وەک هەولێر پیادە 
دەکرێــت نابێــت وەک گەرمیــان بێت و دەبێت ئەم ســنورە زیاتر 

بەرەو المەرکەزیەت بڕوات.
ئه وه ش رونده كاته وه : »دەکرا لەبری گەڕاندنەوەی دەســەاڵتەکان، 
حکومــەت پێدانــى ده ســه اڵتى زیاتــر بكردایه  له گــه ڵ چاودێریی 

کردنی«.
پێشــنیازیش ده كات چاكســازی له م بــواره دا بكرێت و له  قۆناغی 
یه كه میــدا ده توانرێــت هاوســه نگى له نێوان هه ردو سیســته مه كه  
بهێنرێتــه  كایــه وه  »دەکرێت هــەردو سیســتەمەکە المەرکەزی و 

مەرکەزی پێکەوە بە شێوەیەکی رێژەیی دیاری بکرێن«.

٦٦. زیانمه ندبونى هاواڵتیان. زیانمه ندبونى هاواڵتیان



 بـــه  روكار و رێكاره كانـــدا دیـــاره  كه  ده ســـه اڵت لـــه  هه رێمى كوردســـتاندا ئه گـــه ر مه ركه زیی نه بێـــت، ئه وا له  
باشـــترین حاڵه تـــدا نیمچـــه  مه ركه زییه ، ئه مـــه ش لـــه  روى بونیـــادی فه رمانڕه وایه تییه وه  دژه  به و پێناســـه یه ى 
كـــه  دراوه  بـــه  رژێمـــى فه رمانڕه وایـــی هه رێمـــى كوردســـتان بـــه وه ى گوایـــا دیموكراســـی فیدراڵیـــه ، چونكه  
هه مـــو سیســـته مێكى دیموكراســـی فیدراڵـــی پێویســـته  له هه ناویشـــیدا هه ڵگـــرى المه ركه زیه ت و دابه شـــكردنى 

ده ســـه اڵت بێت به ســـه ر ناوچـــه  و یه كه  كارگێڕییـــه كان دا.

 ده ســـه اڵتى به ڕێوبه رایه نـــى حكومـــی لـــه  گه رمیان، له  ئاســـته  جۆراوجۆره كانـــى: )كارگێڕی، یاســـایی، دارایی 
و هونه ریی(دایـــه ، بـــه اڵم هـــه ر بـــواره  جیـــاوازى هه یـــه  له وانى تـــر، هه روه ك بـــڕ و راده ى ده ســـه اڵته كه ش له  

ده زگایه كـــه وه  بـــۆ یه كێكى تـــر جیاوازه .

 به ڕێوبه رانـــى حكومـــى لـــه  ســـنورى ئیـــداره ى گه رمیان لـــه  به رزترین ده ســـه اڵته وه  بـــۆ خوارترینیـــان، كۆكن 
ســـنورداره . ده سه اڵتیان  ئه وه ى  له ســـه ر 

 به ڕێوبه رانـــى حكومـــى بـــاس له وه ده كـــه ن ده ســـه اڵته كانیان پله  به  پلـــه  كه مكراوه تـــه وه ، له كاتێكدا ســـه ره تا 
زۆرتـــر لـــه  بـــوارى دارایـــی دا ده ســـه اڵتیان لێوه رگیراوه تـــه وه ، ئێســـتا سه ریكێشـــاوه  بـــۆ بواره كانـــى تر، له  

نمونـــه ى ده ســـه اڵتى كارگێڕیی.

 به وتـــه ى به ڕێوبه رانـــى حكومـــى، ئـــه م ســـنوردارییه  له  ده ســـه اڵت، لێكه وته  و كێشـــه ى زۆری هه بـــوه ، بوه ته  
هـــۆی زیادكردنـــى رۆتینات و خاوه خاویـــی لـــه  جێبه جێكردنى ئـــه رك و كار و خراپبونـــى خزمه تگوزارییه كان و 

نه مانـــى متمانـــه  له نێـــوان ســـێكته ره  حكومییـــه كان و تێكه ڵبونى ده ســـه اڵته كانیش.

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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 هاواڵتیـــان به شـــێوه یه كى راســـته وخۆ له م دۆخـــه  زیانمه ند بـــون، به وهۆیـــه ى ناوه ندێتى لـــه  فه رمانڕه وایه تیی 
دا رۆتیـــن زیاد ده كات، به مهۆیه شـــه وه  ئـــه وان زیاتر زیانمه نـــدن و مامه ڵه كانیان كاتـــى زۆر پێده چێت.

.
 شـــاره زایه كى زانســـتى سیاســـی ئاماژه  بـــه وه ده كات كه  ئـــه م دۆخه  رێـــژه  و راده ى گه نده ڵیـــش زیاتر ده كات 

نـــه ك به پێچه وانـــه وه  كه مـــی بكات.
.
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دوه م: راسپارده كاندوه م: راسپارده كان

1. ئه گـــه ر بڕیـــار بێـــت هه رێمى كوردســـتان یه كه یه كـــى فیدراڵی دیموكراســـی بێـــت، ئه وا ده بێـــت به شـــێوه یه كى خۆكرد 
سیســـته مى كارگێڕیه كـــه ی المه ركه زیـــی بێـــت، كه چـــى ئه مه  لـــه  سیســـته مى هه رێمى كوردســـتان ره نگـــی نه داوه ته وه .

ئـــه وه ى گرنگـــه  حكومه تـــى هه رێـــم تێبینـــی بـــكات و گرنگـــی پێبـــدات، ئەوەیـــە كـــه  هیـــچ پێشـــكه وتنێكی ئه وتـــۆ و 
فه رمانڕه وایه تیه كـــى دادپـــه روه ر و ســـه ركه وتو به دیـــی نایـــه ت، هه تـــا ده ســـه اڵته كان بـــه  المه ركه زیـــی نه كرێـــن و شـــۆڕ 

نه كرێنـــه وه  به ســـه ر ناوچـــه  و پارێـــزگا و یه كـــه  ئیدارییه كانـــه وه .
له مـــڕوه وه  هانـــى حكومه تـــى هه رێـــم ده ده یـــن كه  بـــره وى زیاتر به م بـــواره  بدات و بـــه  فیعلی بـــه و ئاراســـته یه دا هه نگاو 
بنێـــت، هـــه روه ك پارله مانـــى كوردســـتانیش پێویســـته  یاســـای تایبه تمه نـــد ده ربچوێنێـــت بۆ ئـــه م مه به ســـته  و چاودێری 

حكومه تیـــش بێـــت لـــه  پابه ندبـــون بـــه  بنه ماكانـــى فه رمانڕه وایه تـــى المه ركه زی.

2. به كاریگه ریـــی قه یرانـــى دارایـــی، زۆرینـــه ى ده ســـه اڵته  داراییه كان كـــراون به  مه ركه زیـــی، ئه ویش له  چنگـــى وه زاره تى 
دارایـــی و ئه نجومه نـــى وه زیرانـــدا هێڵراونه تـــه وه ، له كاتێكـــدا ئـــه م دو ده زگایـــه ش ناتوانـــن فریـــای هه مـــو داواكارى و 

به ده مه وه چونـــه كان بكـــه ون، ئه مـــه ش واده كات رۆتینـــات زیاتـــر بێـــت و خزمه تگوزارییـــه كان خـــراپ بن.
بۆیـــه  پێشـــنیاز ده كه یـــن كـــه  ده ســـه اڵته كان بگه ڕێنرێنـــه وه  بـــۆ یه كـــه  و فه رمانگـــه كان خۆیان، به شـــێوه یه ك پێویســـت 

نـــه كات هه مو شـــتێك لـــه  هه ولێـــره وه  بڕیاری لـــێ بدرێت.

3. دیارتریـــن هـــۆكارى ئـــه م كۆبونه وه یـــه ى ده ســـه اڵته  داراییـــه  لـــه  هه ولێـــر، په یوه ســـته  بـــه  نه بونـــى پرۆژه  یاســـای 
بودجـــه وه ، چونكـــه  نه بونـــى یاســـای بودجه یه  وایكـــردوه  حكومه ت به وهۆیـــه ى به رچـــاوی رون نیه  له  داهـــات و خه رجی، 
بـــۆ گرتنـــه وه ى ئـــه م دو بـــواره  په نا بـــۆ مه ركه زییـــه ت ده بـــات، ئه مـــه ش ده رخـــه رى ئه وه یـــه  حكومه ت به شـــێوه یه كى 
نادروســـت مامه ڵـــه ى له گـــه ڵ پرســـه كه دا كـــردوه  و ئـــه م هه نـــگاوه ى كـــه  ناویه تى ئه گـــه ر لـــه  روى داراییـــه وه  هه ندێك 
كۆنترۆڵـــی بـــۆ گه ڕاندبێتـــه وه ، ئـــه وا لـــه  روى فه رمانڕه وایه تـــى و پێشكه شـــكردنى خزمه تگوزارییه وه  زیانى پـــێ گه یاندوه .
بۆیـــه  هانـــى حكومه تـــى هه رێـــم ده ده ین كـــه  گرنگی تـــه واو به م بـــواره  بدات و چیتـــر هه رێم به بـــێ بونى یاســـای بودجه  

به ڕێوه نه بـــات.

٤. حكومـــه ت بـــه  راده یه كـــى یه كســـان ده ســـه اڵتى نـــه داوه  بـــه  ده زگاكان، بۆنمونـــه  ده ســـه اڵتى وه زاره تـــه كان زیاتره  له  
به ڕێوبه رایه تیـــه  گشـــتیه كان و ئه وانیـــش لـــه  به ڕێوبه رایه تـــى و فه رمانگـــه كان، ته نانـــه ت له نێـــو وه زاره ت و به ڕێوبه رایه تیه  
گشـــتیه كانیش دا ئـــه و جیاوازیـــه  هه یـــه ، له كاتێكـــدا ئه مه  بـــۆ دۆخی یه كـــه  كارگێڕییه كان ناهاوســـه نگی دروســـت ده كات 

و واده كات ده ســـه اڵت هـــه ر له  ده ســـتى چینێكـــى دیارییكراوى ســـه ره وه دا بێت و شـــۆڕ نه بێته وه .
بۆیـــه  پێشـــنیاز ده كه یـــن حكومه ت به  شـــێوه یه كی یه كســـان یان دادپه روه ر ده ســـه اڵته كان شـــۆڕ بكاتـــه وه  و هه موان لێی 

به هره مه ندبـــن.
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٥. ره نگـــه  حكومـــه ت پێـــی گـــران بێـــت ئـــه و سیســـته مه  مه ركه زیه تـــه ى كه  ســـااڵنێكه  لـــه  ســـه رى راهاتوه  به  ئاســـانى 
بگۆڕێـــت و ببێـــت بـــه  المه ركه زیـــی، بـــۆ ئه مـــه ش ده توانرێت ســـه ره تا كار به  سیســـته مى تێكـــه اڵو بكرێـــت )مه ركه زیه ت 

و المه ركه زیـــه ت( و هه نـــگاو بـــه  هه نـــگاو المه ركه زیـــه ت زیاتـــر بكرێت.

٦. وه ك بـــاس ده كرێـــت هۆكارێكـــى ســـه ره كی بونى مه ركه زیـــه ت، ئه وه یه  كـــه  حكومه تی ناوه نـــد )هه ولێـــر( متمانه ى به  
حكومه تـــه  خۆجێییـــه كان نییـــه  و پێیوایـــه  ناتوانن ســـه ركه وتو بن و به  باشـــی ده ســـه اڵت ببـــه ن به ڕێوه  یاخود ترســـی له  

په رشـــوباڵویی و دروســـتبونى گه نده ڵـــی و بێســـه روبه ریی فـــراوان هه یه .
بـــۆ ئه مـــه ش گرنگه  ئـــه وه  ره چاو بكرێـــت كه  شـــۆڕكردنه وه ى ده ســـه اڵت و چه ســـپاندنى المه ركه زیه ت، پێویســـتی به  بونى 
ده زگاى چاودێریـــی به هێـــزى خۆجێـــی و مه ركه زیـــش هه یـــه ، هـــه ر لـــه  ئه نجومه نى شـــار و شـــاره وانى و پارێـــزگا، هه تا 
بونـــى ده زگاى چاودێریـــی دارایـــی و چاودێریی ده ســـتپاكیی به هێز، له گه ڵ داواكاری گشـــتى چاالك، ئه مه  ســـه رباری دادگا 

و كۆمه ڵـــی مه ده نـــى و میدیـــای ئازاد و ســـه ربه خۆ.
بۆیـــه  هاوشـــانى چه ســـپاندنى سیســـته مى المه ركه زیی، ده بێـــت گرنگیی بـــه  دروســـتكردن و به هێزكردنى ئـــه و ده زگایانه ى 

چاودێریـــی و لێپرســـینه وه  بدرێـــت و زه مینه یان بۆ خـــۆش بكرێت.

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

 بۆ په یوه ندى
 ٠٧٧٠1٩23٦٦2 - ٠٧٧٤٠٨٧٨1٥3

 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 2٠1٧ 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.
٤. 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 .


