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به شى یه كه م: راپۆرت

پێشهكى:پێشهكى:

دواى  لــه   گه رمیــان،  حكومییه كانــى  ده زگا  فه رمیــی  ده وامــی 
سه رهه ڵدانى داعش و دوستبونى قه یرانى داراییه وه  له  ساڵی 2014 
به دواوه ، ئاسته نگى زۆری هاتوه ته  به رده م و تائێستاش رێكوڕاست 
نه بوه ته وه ، به ڵكو به  كه موكورتیی زۆردا تێده په ڕێت. جگه  له مه ش 

هه ندێك حاڵه تى دیكه  له  ده زگا حكومییه كاندا هه ن كه  كاریگه ریی 
و لێكه وته ى زۆری له سه ر ده وام و كاركردن به  پیشه یی هه یه .

له میانه ى ئه م راپۆرته وه ، به دواداچونێكى ورد ده كه ین له وباره وه .

یهكهم:كێشهىكاتىدهوامیهكهم:كێشهىكاتىدهوام

تائێستا به  رونی نازانرێت كاتى ده وامى فه رمی ده زگا حكومییه كانى 
ســنورى گه رمیــان چه نــده ، به شــێوه یه ك کاتــی دەوامکــردن لە 
بەڕێوبەرایتییــەکان جیــاوازە، هەندێکیان جەخــت لەوەدەکەنەوە 
کەدەوامیــان بەوجــۆرە هاتــوە، ئیــدارەی گەرمیانیــش دەڵێــت: 

هەوڵمانداوە بۆ پابەندبونی زیاتر بە دەوام.
ئه گەرچــی لەمــاوەی پێشــوتردا ئیــدارەی گەرمیان نوســراوێکی 
لەبارەی کاتی دەوامکردن بۆ دامودەزگاکان باڵوکردەوە و گشتاندى 

به سه ریاندا، بەاڵم هیشتا كێشه  هه یه .
بەپێــی نوســراوەکەی ئیــدارەی گەرمیــان، ده وام )5( رۆژه  لــه  
هه فته یه كــدا )یه كشــه مه  بۆ پێنجشــه مه ( جگه  لــه و ده زگایانه ى 
وه كــو قوتابخانــه  و نه خۆشــخانه كان كه  ده وامیــان )6( رۆژه  له  
هه فته یه كــدا، ده شــبێت رۆژانــه  دەوامــی ســەرجەم دامــودەزگا 
حکومیەکانی ســنورەکە لە کاتژمێر )8:30( بەیانی دەستپێبکات 

تاوەکو کاتژمێر )3(ـى دوانیوەڕۆ.

بەاڵم به پێی به دواداچونه كان، هیچ ده زگایه كى حكومى پابه ند نیه  
به و واده یه وه  هەندێکیان له كاتژمێر )9:00(ـــى به یانى ده ستبه كار 
ده كه ن و له  كاتژمێر )1(ـى دوانیوه ڕۆ و هه شه  له  )2(ـى دوانیوه ڕۆ 

كۆتایی به  ده وام ده هێنن.
لە شــارەوانی کەالر دەوامی ئاســایی تاوەکو کاتژمێر )1:30(ـــى 
دوانیوەڕۆیە. ئه كره م ساڵح، سەرۆکی شارەوانی كه الر، لەوبارەیەوە 
دەڵێت: تاوەکو ئێســتا دەوامی ئاســاییمان بەوجۆرەیە، بەاڵم لە 

کاتی پێویستدا زیاتر دەمێنینەوە.
شــادیه  حسێن، بەڕێوبەری گشتى کشــتوکاڵی گەرمیان، ئاماژه ى 

به وه كرد ده وامیان هاوشێوه ى شاره وانى كه الره .
بەرێوبەرایەتی پۆلیسی گەرمیان، بەوته ى بەڕێوبەرەکه ی، دەوامی 
ئاسایی رۆژانەیان کاتژمێر )2(ـى دوانیوه ڕۆ تەواودەبێت. ئەمە بۆ 

بەڕێوبەرایەتی گشتی پەروەردەی گەرمیانیش هه روایه .

2. لێكه وته كانى كێشه ى كاتى ده وام له سه ر هاواڵتیان

هاواڵتیــان نیگەرانــن لــە پابەندنەبونــی تەواوەتــی دامــودەزگا 
حکومیەکان بە کاتی دەوامکردنیانەوە.

تەواوکردنــی رێــکاری پێدانــی مۆڵەت بــۆ فرۆشــگاکەی، مەجید 
محەمەدی هاواڵتی و دانیشــتوی قەزای کەالر دەباتە سەرۆکایەتی 
شــارەوانی کــەالر، بەاڵم وەکخــۆی دەڵێت: ئەو رۆژەی ســەردان 
دەکات هیــچ فه رمانبه رێــك لەوێــدا نابینێتــه وه  كاره كه ى بۆ رایی 

بكات.
بەوتەی خۆیشــی، ئەوە تاکە شــوێن نەبوە کە سه ردانی کردوە و 

ئەو حاڵەته ی تێدا بوە، بەڵكو لە چەند بەڕێوبەرایەتیەکی دیکەش 
هەمان شت دوبارە بوه تەوە.

ئــه م گرفته  وایكردوه  كاره كه ى له  كاتى خۆی دا بۆ ته واو نه كرێت 
و دوابكه وێت بۆ هه فته ى داهاتو.

هه ندێــك لــه  هاواڵتیانى دیكه  ئاماژه  به وه ده كــه ن كه  كاتى ده وام 
كه مــه  و رۆتینی ده وامیــش زۆره ، ئه مه ش واده كات له  یه ك رۆژدا 

نه توانن مامه ڵه یه ك ته واو بكه ن، ئه مه ش بارگرانییه  بۆیان.

1. ناوه ڕۆكى كێشه كه 
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به  رای ئیداره ى گه رمیان، كێشه كانى په یوه ست به  موچه وه ، رۆڵی 
هه بوه  له  كه مكردنه وه ى راده ى پابه ندبون به  ده وامى فه رمییه وه .

چۆمان ئەحمەد، بەرپرســی بەشــی راگەیاندنی ئیدارەی گەرمیان، 
وتــى: بەهۆی هەبونی قەیرانی دارایی، دەوام ســاردیی و سســتی 

تێکەوت، بەهۆکاری یەکەم لە  بەر دواکەوتنی موچە.
به كاریگه ریــی قه یرانــى دارایــی، موچه  خــۆران موچه یه كى زۆری 
ســااڵنى پێشویان الی حكومه ته ، به وته ى عومەر گوڵپی، ئەندامی 
لیژنەی دارایی پەرلەمانی كوردســتان، لە ســاڵی  )2015(ـــەوە تا 
ئێســتا، حکومەت نزیکەی  دو ســاڵی  تەواوی  پارەی  موچەخۆران 

قەرزارە کە بڕەکەی  نزیکەی  21 ترلیۆن و 600 ملیار دینارە.

ئه مه  جگه  له وه ى حكومه ت ماوه ى زیاتر له  6 ساڵه  به رزكردنه وه ى 
پلــه ى فه رمانبه رانى راگرتوه  ئه ویش به كاریگه ریی قه یرانى دارایی، 

بۆ ئه وه ى پاره ى زیاتر به  فه رمانبه ران نه دات.
ئه م دو خاڵه ، له  هۆكاره  سه ره كیه كانى یه كنه بون و بونى كێشه ن 

له  ده وامكردن دا.
شــادیه  حسێن، بەڕێوبەری گشتى کشــتوکاڵی گەرمیان، ئاماژه ى 
به وه كرد كه مكردنــه وه ى ده وام له و راده یه ى كه  ئیداره ى گه رمیان 
گشــتاندنى بۆ كــردوه ، وەک یارمەتیدان بوه  بــۆ فەرمانبەرانیان، 
ئه مــه ش لە پای گرفتــی موچە و قەرزی موچه ى فه رمانبه ران الی 

حکومەت.

3. هۆكارى یه ك نه بونى كاتى ده وام

ئیداره ى گه رمیان دوابه دواى گشتاندنێك بۆ سه رجه م داموده زگاكان 
بــۆ ئــه وه ى پابه نــدى ده وام بــن بــه و راده یــه ى دیارییكــردوه ، 
هــاوكات لیژنه یه كیشــی پێكهێناوه  و چاودێریــی ده وام ده كات له  

داموده زگاكان.
چۆمــان ئه حمــه د، له بــاره ى پێكهێنانى ئه و لیژنه یــه وه  وتى: له م 
ماوه یه ى رابردودا دۆخەکە کەمێک گۆڕا، بۆیە بە پێویســتمانزانی 
لیژنەیەکی تایبەت لە ئیدارەی گەرمیان کارا بکرێتەوە و بەدواداچونی 

زیاتربکرێت بۆ پابەندبونی داموده زگاكان به  ده وامه وه .
بــه  رای کەریــم عەلی، ئەندامــی ئەنجومەنی پارێزگای ســلێمانی، 
کەموکورتــی هەیــە له و روه وه ، بــەاڵم به وته ى خۆی ئــەوە تەنها 
بەڕێوبەرایەتیــەکان نیــن، بەڵكــو خــودی ئیــدارەی گەرمیانیش 

پابەندی تەواوەتی دەوام نین.
چاالکوانێکیــش تێبینی له ســه ر ئه و پالنه ى ئیــدارەی گەرمیان و 

سه ردانى لیژنه كانى هه یه .

ئارام پااڵنی، وتى: تێبینیم هەیە لە بارەی ئەو لیژنەیەوە، چونکە 
رون نیە کەسانی شارەزایان تێدایە، جگه  له وه ش کاتێک سەردانی 
فەرمانگــەکان دەکــەن بەجۆرێــک لەجــۆرەکان فەرمانبــەرەکان 
ئاگادارن، ئەمەش وادەکات ئه گه ر کەموکورتیەکیش هەبێت بەدیی 

نەکرێت.
داموده زگاكان به مه به ســتى رێكخستنه وه ى ده وام، لیستی تۆمارى 

رۆژانه ى ئاماده بونیان هه یه  كه  به  »لیستی ئیمزا« ناسراوه .
ســەرۆکی شــارەوانی کەالر، دەڵێت: لە رێگەی لیستێکەوە رۆژانە 

واژوی  هاتن و چونە دەره وەی فەرمانبەرەکان دەکه ین. 
هەمان رێکار له  زۆرینه ى داموده زگاكان په یڕه و ده كرێت.

ئه مــه  جگــه  له وه ى به شــێكیان ئامێری ئه لیكترۆنیــان بۆ تۆماری 
مــۆری  په نجــه   رێگــه ى  لــه   به شــێوه یه ك  هه یــه ،  ئاماده بــون 

ئه لیكترۆنییه وه  واده ى هاتن و چونی فه رمانبه رانیان ده زانن.

4. هه نگاوه كانى رێكخستنه وه ى ده وام
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هه تا ئێستاش به ڕێوبه رانى حكومى به شداریی له  بۆنه  حزبییه كان 
دا ده كــه ن، ئه گه رچــی خۆشــیان ره دی ده كه نه وه  یان پاســاوى 

جۆراوجۆریان هه یه .
به وته ى چاالکوانى مه ده نى: ئارام پااڵنی،  هێشــتا سەردانی حزبی 
ماون لە نێو بەڕێوبەرایەتیەکاندا و تەنانەت دەڵێت: رۆژانە لەگەڵ 
بونی بۆنە و مەراســیمی حزبەکان، بەشداری بەڕێوبەرەکان بەدی 

دەکرێت.
ئیداره ى گه رمیان به  نوسراوى فه رمی ئاگادارى سه رجه م ده زگاكانى 
حكومه تى كردوه  كه  خۆیان له  به شدارییكردنى چاالكى و سه ردانى 
حزبی له  كاتى ده وامدا به دور بگرن، به اڵم داموده زگاكان به  ته واوى 

پابه ندی ئه م بڕیاره  نه بون، به  خودی ئیداره ى گه رمیانیشه وه .
هەریەکــه  لە ســەرۆکی شــارەوانی کەالر و به ڕێوبــه رى هاتوچۆی 
گەرمیان و به ڕێوبه رى پۆلیسی گەرمیان، رەتیدەکەنەوە کە لەپاش 
ئەو نوسراوەی ئیدارەی گەرمیان سەردانی بارەگای حزبەکانیان بۆ 

ئەو مەبەستانە کردبێت.
هەرچی لە پشــکی بزوتنەوەی گۆڕانیشــە، شادیە حسێن و ژیلوان 
عادل، بە دوری دەزانن کە پێشــوتر و ئێســتاش  بەشــداری ئەو 

جۆرە مەراسیم و بۆنانه یان کردبێت  لە کاتی دەوامی فەرمیدا.
به اڵم شــادیە حسێن دان به وه شدا ده نێت لەکاتی دەستبەکاربونی 
بەرپرســی نوێی مەڵبەندی گەرمیانی یەکێتی، لەگەڵ بەشــێک لە 
فەرمانبەرەکانی دا و لە کاتی دەوامدا بۆ پیرۆزباییكردن سەردانی 

كردون.
عەزیز محەمەد، بەڕێوبەری ناحیەی ئاوەسپی لە پشکی یەکگرتوی 
ئیسالمی، دەڵێت: هیچ کاتێک لە کاتی دەوامی حکومی سەردانی 

حزبیمان نەبوە.
چاالکوانان بڕیارەکەی ئیدارەی گەرمیان بەپێویست دەزانن، بەاڵم 

کۆکن لەسەر ئەوەی ناتوانرێت جێبەجێ بکرێت.
شــەماڵ ره ئوف، چاالکــوان لە قەزای کفری، وتى: نوســراوەکەی 
ئیدارەی گەرمیان کارێکی باشە، بەاڵم پێموانیە بتوانرێت لەواقیعدا 

جێبەجێ بکرێت، چونکە سەردانەکان هەر ماون.
ئــاراز محەمــەد، چاالكــوان له كــه الر، پێیوایه  بڕیاره كان به ســه ر 
هه موانــدا وه كو یــه ك جێبه جێ ناكرێن، وتى: ئیــدارەی گەرمیان 
بۆهەندێــک کــەس دەتوانێــت ئیجرائات بکات، بەاڵم بۆ بەشــێکی 
دیکــە ناتوانێت، هەنگاویان ناوە بۆئەوەی گۆڕانکاری بکەن، بەاڵم 
نەیانتوانیوە، چونکە فشاری حزبیان لەسەر هەیە، خۆیان بەدەست 

حزبێکی دیاریکراوەوەن.
له به رامبــه ردا چۆمــان  ئەحمەد، بەرپرســی بەشــی راگەیاندن و 
په یوه ندییه كانــی ئیــدارەی گەرمیــان دەڵێــت: سەرپەرشــتیاری 
ئیــدارەی گەرمیان بەڵێ کادری یەکێتییە، لێکتێگەشــتنی باشــی 
هه یــە لەگــەڵ ئەو حزبــە و حزبه كانى دیکەش دا، بــەاڵم ئێمە لە 
چوارچێوەی یاسا و رێنماییەکان کاردەکەین، چونکە ئەوە پۆستی 

حکومیە.
بەڕێوبــەری پۆلیســی گەرمیــان، محەمــەد حاجــی فایــەق، دان 
بــه وه دا ده نێــت ســه ردانیكردن هه بــوه ، به اڵم وه كخــۆی ده ڵێت: 
»هەوڵمانــداوە لەکاتــی دەوامدا نەبێت و لە دوای ئەوە ســەردان 
بکەین، بەاڵم هەندێک شــت پەیوەندی بە ئیشەکەمانەوە هەبوبێت 
وەک هەماهەنگــی لەگــەڵ بەڕێوبەرایەتیەکانــی دیكه ، هەر دەبێت 

لەکاتی دەوامدا بێت«.
به ڕێوبه رى گشــتى په روه رده ى گه رمیانیش دان به  بونى سه ردانی 
حزبی ده نێت، وتى: بەڵی ســەردانیکردنی حزبیمان هەبوە، بەاڵم 

ئەوە وەک  کار و چاالکی بوە.
دارا ئەحمەد، كه  له  پشكی یه كێتى نیشتمانى ئه و پۆسته ى الیە، 
باســی لەوەشــکرد بە تەنها یه كێتی نیه  کە ســەردانیان دەکەن، 
بەڵکو الیەنه کانی دیکەش سەردانی بەڕێوبەرایەتییەکەیان ده كه ن، 

به وپێیه ى »ناوه ندێكى پەروەردەیی و زانستی کۆمەاڵیەتییە«.
بەپێــی ئەو وێنانــەی له  تــۆڕه  كۆمه اڵیه تیــه كان باڵوکراونەتەوە، 
ســەرۆکی شارەوانی کەالر ســەردانی مەڵبەندی گەرمیانی یەکێتی 
كــردوه . لەوبــارەوە دەڵێــت: زیاتر ســەردانەکانمان پاش دەوامی 
فەرمیــە کە ئەمەش هیــچ گرفتێکی تێدانیە، یان بەهۆی کاروباری 
هاواڵتیانەوە سەردانمان كردوە و زیاتر رۆژانی شەمە )کە دەوامی 

فەرمی نییە( ئەو سەردانانە دەکەین.
محسن مەنسور، به ڕێوبه رى هاتوچۆی گه رمیان له  پشكی یه كێتى 
نیشــتمانى، به هه مانشــێوه  ده ڵێت: من کەمترین ســەردانى حزبی 
دەکــەم، دوای نوســراوەکەی ئیــدارەی گەرمیانیش ســەردانیەکی 
ئەوتــۆم نەکردوە، بەجۆرێک بەرپرســی دیــاری یەکێتی هاتوه تە 

سنورەکە، سه ردانم نه كردوه  و ته نها تەلەفۆنم بۆ کردوە.
دەشــڵێت: ئه گەر لەکاتی دەوامدا رۆشــتبێتم  ئەوا بۆ ئیشــوکاری 

هاواڵتیان بوە.
لەبارەی ئەوەی لەماوەی پێشــوتردا یاوەری لێپرسراوی مەڵبەندی 
گەرمیانی کردوە له  سەردانێكدا بۆ ناحیەی رزگاری، وتی: ئەوە بۆ 
دەستبەکاربونی بەرپرسی بنكه ى رزگاری سەر بە بەڕێوبەرایەتیمان 

بوه  نەک بۆ شوێنێکی دیکە.
بــه   ناچــارن  و  پابه نــد  به رێوبــه ره كان  رای چاالكوانێــك،  بــه  
ســه ردانیكردنى حزبی، به هۆكارى ئه و ده ســتوه ردانه  حزبییه ى له  

كاره كانیان دا هه یه .
شەماڵ رەئوف، زیاتر وتى: بۆ بچوکترین پۆست دەبێت رەزامەندی 

حزبی هەبێت، کە ئەمه ش گرفت دروست دەکات.
به پێچه وانــه وه  بەڕێوبەری گشــتى کشــتوکاڵی گەرمیــان دەڵێت: 
هیچ دەســتێوەردانێکی حزبیمان نیە و دەســتی حزبمان لە کاری 

حکومیدا بڕیوە.
شــادیه  حسێن، هه روه ها وتیشــی: بەڵێ هاواڵتی هەیە سەردانمان 
دەکات لەالیــەن حزبــەوە، بــەاڵم تەنهــا پێماندەوترێــت گــوێ 

لەداواکاریەکەی بگرین.
ژیلــوان عــادل، به ڕێوبــه رى گشــتى چاودێــری و گه شــه پێدانى 
كۆمه اڵیه تى گه رمیان كه  هاوشــێوه ى شــادیه  حســێن له  پشــكی 
گۆڕان ئه و پۆســته ى وه رگرتوه ، باســی لەوەکرد: رەنگە کەسێکی 
دیاریکــراو داواکاری لێمــان هەبوبێت، بــەاڵم حزبەکەمان جەختی 
لەوە کردوه تەوە کە ئەوە خواســت و ویســتی ئەوان نیە و ناچار 

ناکرێین بۆ هیچ شتێک.
ئه كره م ســاڵح، سه رۆكى شــاره وانى كه الر كه  له  پشكی یه كێتیه ، 
ده ڵێت: خەڵکی ئێمە خەڵکێکی کۆمەاڵیەتیە، لەبەر ئەوەی کادری 
یەکێتین، هەندێكجار لەڕێگەی حزبه وه  پەیوەندی بەئێمەوە دەکەن، 

بەاڵم دورە لەفشار و تەنها داواکاریەکە لە چوارچێوەی یاسادا.

دوهم:سهردانىحزبیلهكاتىدهوامدادوهم:سهردانىحزبیلهكاتىدهوامدا

1. قه باره ى كێشه كه 
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له به رامبه ردا، میقداد شێخ بەهادین، لێپرسراوى مەڵبەندی 11ـــى 
رێکخســتنی  گەرمیانــى یه كێتــى نیشــتمانى، لەبــارەی هەبونی 
دەستێوەردانیان له  كارى حكومى و سه ردانیكردنیان، وتى: ئەوان 
کادری ئێمــەن و ئێمە ئەوانمــان ناردوەتەوە حکومەت و ئەرکمان 
پێــداون، هه ربۆیــه  چاودێرییان دەکەین نــەوەک تێکەاڵوی کاریان 

بین.
وتیشــی: ســەردانیکردنی ئێمە بۆ ئەوان ئاســاییە، لەوێوە دڵنیا 
دەبینــەوە لــەوه ى تاچەند لەخزمــەت هاواڵتیانــن و کاریان رایی 

دەکەن.
لەوه اڵمى پرســیاری ئــه وه ى مه گه ر به ڕێوبــه ره كان نابێت خۆیان 
كاری هاواڵتیــان رایــی بكه ن؟ میقداد شــێخ به هادین، وتى: بەڵی 

دەیکەن، ئەرکی ئێمەشە زیاتر جەختیان لێبکەینەوە.

له گه ڵ ئه وه شــدا، ئه ندامێكى ئه نجومه نى پارێزگاى ســلێمانى، بە 
پێویستی دەزانێت ئه و سه ردانانه  سنوردار بكرێن.

كه ریم عه لی، وتی: ئه م حاڵه ته  پیشــاندانی دەســتی حزبە لە نێو 
بەڕێوبەرایەتییەکان کە بەپێویســتی دەزانین سنوردار بکرێت یان 

رێگری لێبکرێت.
چۆمان ئه حمه د، لێپرسراوى به شــى راگه یاندن و په یوه ندییه كانى 
ئیداره ى گه رمیان، له باره ى ئه م پرسه وه  ده ڵێت: بەڕێوبەرایەتییەکان 
پابەنــد دەکرێن به مه وه ، بەاڵم حیزب ئیســلوب و شــێوازی خۆی 
هەیــە و ناتوانیــن پابەندیــان بکەیــن، لەگەڵیشــیدا پەیوەندی و 
لێکتێگەشــتنی باشــمان هەیە، ئەمەش ئەوە ناگەیەنێت سەردانی 
هیــچ کــوێ نەکه ن، چونكه  ئه وانیش بۆ ئیــش هاتون و مەرج نیە 

سەردانی هەرکوێ بکه ن بۆ کاری حیزبی بێت.

سه ردانى حزبی سه رده كێشێت بۆ ده ستوه ردانى حزبی، كه  ئه مه ش 
به وتــه ى شــاره زایه ك واده كات حكومــه ت كارى خۆی نه كات و له  

بری توانا، واسته  و پشكپشكێنه  جێگه ى بگرێته وه .
به وپێیــه ى حكومه تی خۆجێی گه رمیان له  چــوار الیه ن پێكهاتوه  
)یەکێتــی، گــۆڕان، یەکگرتو و کۆمەڵ(، بۆیــه  هه ندێكجار خودی 

به ڕێوبه رانى حكومى هه ست به  بونى جیاكارى حزبی ده كه ن.
بەڕێوبەری گشــتى کشــتوکاڵی گەرمیان كه  له  پشكی بزوتنه وه ى 

گۆڕانه ، دەڵێت: هەستم بەجیاکاری کردوە لە گەڵمدا.
شــادیە حســێن، نمونه ى ئــه وه ى هێنایه وه  كه  كاتێك ســه ردانى 
پرســه ى فه رمانبه رێكــى خۆی كــردوه ، ئیــداره ى گه رمیان داوای 
كــردوه  لێپێچینــه وه ى له گــه ڵ بكرێت، له كاتێكدا هه مان شــت بۆ 

به ڕێوبه رانى دیكه  نه كراوه .
كه ریم عه لی، ئه ندامى ئه نجومه نى پارێزگاى ســلێمانى له  لیســتی 
گۆڕان، جه خت له م خاڵه  ده كاته وه  و ده ڵێت: ئەو بڕیارەی ئیدارەی 

گەرمیان لە بیروبۆچونێکی حزبییەوە سەرچاوەی گرتوه .
له به رامبه ردا دو به رپرســی گۆڕان و یه كگرتو، واینابینن به هۆكارى 

حزبی جیاكارییان له به رامبه ر كرابێت.
ژیلوان عادل، کە لە پشــکی بزوتنەوەی گۆڕان به ڕێوبه رى گشــتى 
چاودێــری و گه شــه پێدانى كۆمه اڵیه تى گه رمیانــە، دەڵێت: رەنگە 
پێشوتر هەستم بەجیاکاریی کردبێت، بەاڵم ئێستا پێموایە شتیکی 

لەو جۆرە نیە.
عه زیز محه مه د، به ڕێوبه رى ناحیه ى ئاوه سپی له  پشكی یه كگرتوى 

ئیسالمی، هه رله مباره وه  ده ڵێت: هه ستم به  جیاكارى نه كردوه .
هاوکات چۆمان ئەحمەد، به رپرســی راگه یاندن و په یوه ندییه كانى 
ئیــداره ى گه رمیان، باســی لەوەکــرد بەهیچ شــێوەیەک جیاکاری 

نەکراوە.
وتیشــی: هەر بەڕێوبەر و بەرپرسێک لەهەر حزبێک بێت و ئەرکی 
چی بێت بەپێی ئەوە بۆی دیاریدەکرێت، بابەتی سیاسی و حزبی 
بەهیچ شــێوەیەک رەنگدانەوەی لەســەر ئیدارەی گەرمیان نییه  و 

بەرپرسم لەم وتەیە.
ســەبارەت بە داواكردن بۆ ســزادانی بەڕێوبەری گشتى کشتوکاڵی 
گەرمیانیــش كه  خــۆی وه كو جیاكاریی به  هــۆكارى حزبیی لێكی 

ده داته وه ، به رپرســه كه ى ئیداره ى گه رمیان وتی: ئەوە پەیوەست 
بوە بە بەجێهێشــتنی بەڕێوبەرایەتیەکەی له كاتى ده وام دا، بەاڵم 

هیچ جیاکارییەک نەکراوە.
پشــکی یەکێتی نیشــتمانى و بزوتنەوەی گــۆڕان لە چاو هەریەک 
لە کۆمەڵی دادگەری و یەکگرتوی ئیســالمی لەســنورەکە زۆرترە، 
چاالکوانێــک دەڵێــت: گرفتــی سیاســی رەنگدانــەوەی لەســەر 

کارەکانیان دەبێت.
شــەماڵ رەئوف، وتیشــی: هەبونی گرفتی سیاســی رەنگدانەوەی 
لەســەر کاری حکومەتــی خۆجێــی دەبێــت و رەنگــە قورس بێت 
بەڕێوبەرێکی یەکێتی رەخنە  لە کاری بەڕێوبەرێکی گۆڕان بگرێت، 

واتا ناتوانن هەمان مامەڵە بکەن.
شــادیە حسێن، بەڕێوبەری گشتی کشتوکاڵی گەرمیانیش، جه خت 
له وه  ده كاته وه : تاوەکو حزب تەداخولی فەرمانگەکان بکات، کێشە 

بۆهاواڵتیان دروست دەبێت.
ئــەم بابەتــە بــه الی به ڕێوبه رى گشــتى پــەروەردەی گەرمیانه وه  

جیاوازه .
دارا ئه حمه د، دەڵێت: سەرباری ئەوەی لە الیەنی جیاوازین، بەاڵم 
نەبوەتــە رێگــر و گرفت، بەڵکو کارمان بــۆ بەرژەوەندی گەرمیان 
کردوە و بڕیاری سیاسی رێگری لەکاری ئێمە لەحکومەت نەکردوە.
به  رای شــاره زایه كى بوارى كۆمه ڵی مه ده نی، هه بونى رێككه وتنى 

حزبی له سه ر حكومه ت، كاریگه ریی له سه ر ئه دایان ده بێت.
ســامان عەزیز، كه  سه رپه رشــتیاری گروپی گه شــه یه  بۆ فشار و 
داكۆكــی له  گه رمیــان كه  گروپێكى فشــاری مه ده نییه ، وتى: الی 
ئێمە کاری حزب و حکومەت لەیەک جیاناکرێتەوە، چونکە بواره كه  

پیشەیی نیە.
وتیشــی: بەپێی دڵسۆزی بۆ حزب کەسەکان کاندید دەکرێن نەک 
لەســەر بنەمانی پیشــەیی و لێهاتویی، بۆیە بەگشــتی تێڕوانینی 

حکومەت حزبیانەیە.
»گرفتێکــی دیکــە ئەوەیــە زۆرجار لــە نێو خــودی حزبەکانیش 
کاندیــدی لێهاتو نانێرنە پۆســتە حکومیــەکان، به مه ش زیان لەو 
پۆستە حکومیە دەدات کە وەری گرتوه  و دواتر مامەڵەی خەڵکی 

بەڕێوە دەبات«. سامان عەزیز وای وت.

2. لێكه وته كانى كێشه كه 
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یه كێــك لــه و حاڵه تانــه ى كه  بــه  به رفراوانــى تێبینــی ده كرێت، 
سه ردانییكردنى زۆری هاواڵتیانه  بۆ الی به رپرسه كان بۆ پیرۆزبایی 
لێكردنیــان به بۆنه ى ده ســتبه كاربون یاخود به رزبونه وه ى پله  یان 

وه رگرتنى پۆستى نوێ.
ئــارام پااڵنــی، چاالكــى مه ده نــى، باســی لەوەکــرد لــە کاتــی 
دەســتبەکاربونی بەڕێوبەرێک زۆرترین سەردانی دەکرێت، ئه مه ش 
وایكردوه  هاواڵتى كه  ئیشوكاری له  فه رمانگه یه ك هه یه ، ئیشه كه ى 

دوابكه وێت.
ژیلوان عادل، كه  دواین به ڕێوبه رى گشتیه  له م سنوره  ده ستبه كار 
بوبێت، ئاشــكراى ده كات كه  بۆ بابەتی پیرۆزباییکردن ســەردانی 
کــراوه ، به اڵم وه كخــۆی وتى: رێگەمــان نــەداوە کاری هاواڵتیان 

گرفتی تێدا دروست بێت.
ئیداره ى گه رمیانیش هاوڕایه  له وه ى ئه م حاڵه ته  كێشه یه .

چۆمــان ئەحمــەد، لێپرســراوى راگه یاندنــى ئیــداره ى گه رمیان، 
وتی: ســەردانیکردن ئه گەر بە تەنها بۆ مەبەســتی پیرۆزبایی بێت 
كێشه یه ، بەڵکو دەبێت سه ردانى هاواڵتى بۆ داموده زگاى حكومی 

بەمەبەستی کار بێت.
یه كتــرى  الی  بــۆ  فه رمانگه كانیــش  ســه ردانیكردنى  له بــاره ى 
به مه به ســتى پیرۆزبایی، چۆمان ئه حمه د وتى: ده بێت سه ردانه كه  
بۆ هەماهەنگی نێوان ئەو دو الیەنە بێت، چونکە گرنگیشە کە ئەو 
پەیوەندیە هەبێت و یەکترناسین هەبێت لە نێوان بەڕێوبەرەکاندا.
چاالكێكى مه ده نی بۆ چاره سه رى ئه م حاڵه ته ، پێشنیازێكى هه یه .
ئــاراز محەمــەد، وتى: لــه  حاڵه تى وه هادا دەبێــت کاتێک دیاریی 
بکرێــت بــۆ ســه ردان و پیرۆزبایــی و ئه مــه ش زۆر نەخایەنێت و 

به هۆیه وه  مامەڵەی هاواڵتی دوانەکەوێت.

چوارهم:سەردانیکردنبەمەبەستیپیرۆزباییچوارهم:سەردانیکردنبەمەبەستیپیرۆزبایی

به شــێكى زۆر لــه  به ڕێوبــه ر و فه رمانبــه ره كان، له كاتــى ده وامى 
فه رمــی دا ســه رقاڵی چاالكی كۆمه اڵیه تى ده بــن، كه  دیارترینیان 

به شدارییكردنه  له  پرسه .
ئیــدارەی گەرمیانن لە رێگەی نوســراوێکه وه  بەشــدارییکردنی لە 

پرسە و بۆنەی حزبی و کۆمەاڵیەتی قەدەغە كردوه .
چۆمان ئه حمه د، به رپرســی راگه یانــدن و په یوه ندیه كانى ئیداره ى 
گه رمیــان، ئاماژه ى به وه كرد كه  به  نوســراوى فه رمی و له  رێگه ى 
په یوه ندیشه وه  به ڕێوبه ره كانیان له وه  ئاگادار كردوه ته وه  كه  له كاتى 

ده وامى فه رمی دا رێگه  به  سه ردانى پرسه  نادرێت.
به اڵم به پێی ئه و به دواداچونانه ى یه كه ى چاودێری كردویه تى، هه تا 
ئێستاش ئه م حاڵه ته  به رده وامیی هه یه ، ئه مه ش له كاتێكدایه  هیچ 
داتــا و زانیارییه ك نیه  له باره ى ســزادانى به ڕێوبه ر و فه رمانبه ران 

به م هۆیه وه .
تاكه  داتایه ك له مباره یه وه  بونى هه بێت، ئه و نوســراوه ی ئیداره ى 
گه رمیانه  كه  داواى سزادانى به ڕێوبه رى گشتى كشتوكاڵی گه رمیان 

ده كات.
بەپێی نوســراوێکی ئیدارەی گەرمیان بەژمــارە )11/ 1/ 2965( 
کــە لــە 31/ 8/ 2022 دەرچــوە و ئاراســتەی دیوانــی وەزارەتی 
ناوخــۆی هەرێم کــراوە، تیایدا ئامــاژەی بەوەداوە کە ســەرباری 
ئاگادارکردنــەوەی چەندەم جارەیان بۆ بەڕێوبــەری فەرمانگەکان 
لــە بەشــداریی نەکــردن لە پرســەدا لە کاتــی دەوامــی فەرمی، 
کەچی »بەڕێوبەری گشــتی کشــتوکاڵی گەرمیان بەبێ بایەخدان 
و پابەندبونــی بــە یاســا و رێنماییــەکان لەکاتــی دەوامی فەرمی 

هەســتاوە لەگەڵ ژمارەیەک لــە فەرمانبەرانیان لە بەرواری )29/ 
8/ 2022( فەرمانگەکەیــان بەجێهێشــتوە و ســەردانی پرســەیان 

کردوە لە قەزای کفری«. 
ئەو پرســەیەی کە لە نوســراوەکەی ئیدارەی گەرمیان دا ئاماژەی 
پێکراوە، پرسەی )سهێل خورشید رەشید( بو کە بە )م. شەماڵ( 
ناســراوە و رۆژی 28ـــی ئابی 2022 لە بەردەم ماڵەکەی خۆی دا 
لــە کفــری تیرۆر کــرا. ناوبراو جگــە لەوەی نوســەر و لێکۆڵەر و 
ئەندامــی تەڤگەری ئــازادی نزیک لە پەکەکە بو، فەرمانبەریش بو 

لە بەڕێوبەرایەتی کشتوکاڵی کفری.
به ڕێوبه رى گشــتى كشــتوكاڵی گه رمیان، داكۆكی له م سه ردانه ى 
ده كات به و پێیه ى كه سه كه  فه رمانبه ریان بوه ، باس له وه شده كات 
به ڕێوبه رانى دیكه ش هه مان كاریان كردوه  و ســه ردانى پرســه یان 
كــردوه ، به اڵم رێكاریــان له به رامبــه ردا نه گیراوه ته به ر كه  به وته ى 

خۆی ره نگه  هه ندێكجار ئیداره ى گه رمیانیش ئاگادار نه بوبن.
چاالكێكــى مه ده نــی پێیوایه  بابه ته  كۆمه اڵیه تییــه كان رێگری زۆر 

له كارى حكومه ت ده كه ن.
سامان عه زیز، كه  سه رپه رشتیاری گروپی گه شه ى گه رمیانه ، وتى: 
ئەو کەسانەی لێرە دەچنە پۆستێک، بەهۆی دۆخی کۆمەاڵیەتیەوە 

ناتوانن کاری خۆیان بە باشی پیادە بکه ن.
ئەم بابەتە خودی بەشــێک لە بەڕێوبەرەکانیش ئاماژەی پێدەکەن 
کــە هاواڵتیان به هــۆی پەیوەنــدی کۆمەاڵیەتیەوە لــە دەرەوەی 

دەوامی فەرمی  پەیوەندیان پێوە دەکەن.

سێیەم:ئهنجامدانىچاالكیكۆمهاڵیهتىلهكاتىدهوامدا

بەهۆی دۆخی کۆمەاڵیەتیەوە بەڕێوبەران ناتوانن
 کاری خۆیان بە باشی بکه ن

«

»
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1. تائێســـتا لـــه  گه رمیـــان ده وامـــى فه رمیـــی چوارچێوه یه كـــى دیارییكـــراوى لـــه  روى كاتـــى ده وامـــه وه  نیـــه ، له كاتێكدا 
ژماره یـــه ك لـــه  فه رمانگـــه كان كاتژمێـــر )8:30(ــــى به یانى ده ســـت به ده وام ده كـــه ن، هه ندێكـــی دیكه یان له  )9:00(ــــى 
به یانـــى ده ســـتپێده كه ن، هـــه روه ك كاتـــى كۆتاییهاتنى ده وامیشـــیان جیاوازه ، بـــه زۆری لـــه  )1:00(، )1:30( و زۆر بڕوات 

له  )2:00(ــــى دوانیـــوه ڕۆ كۆتایی بـــه ده وام ده هێنن.

2. ئیـــداره ى گه رمیـــان به  نوســـراوى فه رمـــی دامـــوده زگا حكومییه كانى ســـنوره كه ى ئـــاگادار كردوه ته وه  لـــه وه ى ده بێت 
پابه نـــد بـــن به  ده وامـــى فه رمی كه  له  )8:30(ــــى به یانـــى ده ســـتپێده كات و له  )3(ــــى دوانیوه ڕۆ كۆتایـــی پێدێت.

3. هـــۆكارى رێكنه بونـــى ده وام په یوه ندیـــداره  بـــه  قه یرانـــى دارایـــی و خه رجنه كردنـــى موچـــه ى فه رمانبـــه ران له كاتـــى 
خۆیـــدا و پله به رزنه كردنـــه وه ى فه رمانبه رانـــه وه ، كـــه  ئه مانـــه  وایانكـــردوه  فه رمانبـــه ران پابه نـــد نه بن بـــه و چوارچێوه یه ى 

حكومه ت دیاریـــی كردوه  بـــۆ واده ى ده وامكردن.

4. نه بونـــى ئـــه م چوارچێوه یـــه  وایكردوه  فشـــاری زۆر له ســـه ر هاواڵتیان دروســـت ببێـــت لـــه  راییكردنـــى مامه ڵه كانیاندا، 
چونكـــه  بـــه و فشـــاره ى هه یه  له ســـه ر دامـــوده زگاكان و به و رۆتینـــه  ئیدارییـــه ى بونی هه یـــه ، واده كات له  چه نـــد رۆژێكدا 

مامه ڵه یه كیـــان بـــۆ تـــه واو بكرێت.

5. لیژنـــه ى تایبه تمه نـــد له الیـــه ن ئیـــداره ى گه رمیانـــه وه  پێكهێنـــراوه ، بـــه اڵم هیـــچ زانیارییه ك به رده ســـتدا نیـــه  له وه ى 
لیژنه كـــه  چـــی كـــردوه  و چ رۆڵێكـــى لـــه  رێكخســـتنه وه ى ده وام دا هه یه .

6. ســـه رباری ئـــه وه ى له الیـــه ن ئیـــداره ى گه رمیانـــه وه  بـــه  نوســـراوى فه رمـــی ئامـــاژه  بـــه  قه ده غه بونـــى كـــراوه ، به اڵم 
هێشـــتا به شـــدارییكردن لـــه  بۆنـــه  كۆمه اڵیه تیـــه كان له الیـــه ن فه رمانبـــه ران و به ڕێوبه رانـــه وه  له كاتـــى ده وامـــى فه رمی دا 
به رده وامـــه ، به تایبه تـــى له  مه راســـیمی پرســـه  دا، ره نگـــه  ره هه نـــدی كۆمه اڵیه تیش، دیارتریـــن هـــۆكارى به رده وامیی ئه م 

حاڵـــه ت/ دیاره ده یـــه  بێت.

7. ســـه ردانی حزبیـــی، یه كێكـــى دیكه یـــه  لـــه  حاڵه تـــه  به رچـــاوه كان، ئیتر چ ســـه ردانى حـــزب و به رپرســـه كانى بێت بۆ 
دامـــوده زگا حكومییـــه كان، چ ســـه ردانى به ڕێوبـــه ره  حكومییـــه كان بۆ بـــاره گاى حزب و بۆنـــه  حزبییـــه كان له كاتى ده وامى 

دا. فه رمی 

8. ئه گه رچـــی ســـه ردانى حزبـــی بـــه  فه رمـــی قه ده غه كـــراوه  له الیـــه ن حكومه ته وه ، بـــه اڵم دامـــوده زگاكان وه كپێویســـت 
پێـــوه ى پابه نـــد نه بون و تائێســـتاش ئه نجـــام ده درێت، به شـــێك له و ســـه ردانانه ش ره نگـــه  به هـــۆی باڵونه كردنه وه یان له  

نه زانرێت. پێیـــان  كۆمه اڵیه تییه كانـــدا  تـــۆڕه  

9. هـــۆكارى ســـه ره كی ســـه ردانه  حزبییـــه كان، بـــۆ ئه وه ده گه ڕێته وه  كه  هه مـــو به ڕێوبـــه ره كان كادیری حزبییـــن و پابه ندن 
بـــه  حزبه كانیانـــه وه ، ئه مـــه ش ناچاریـــان ده كات بونیـــان له  بـــاره گا حزبـــی و چاالكیه  حزبیـــه كان دا هه بێـــت، ئه گه رچی 
به شـــێك لـــه و به ڕێوبه رانـــه ى بـــۆ ئێمه  قســـه یان كرد، باســـیان له وه كرد كـــه  له  دواى ده وام یـــان له و رۆژانه ى كه  پشـــوى 

فه رمییه ، ســـه ردانی بـــاره گا حزبیه كان و به شـــداریی لـــه  بۆنه  حزبییـــه كان دا ده كه ن.

10. بونـــى ئـــه م ســـه ردانانه ، بـــه رای هه ندێك له  چاالكوانـــان وایكردوه  كه  ده ســـتوه ردانى حزبـــی لێبكه وێتـــه وه  و كاره كان 
بـــه  پیشـــه یی به ڕێوه نه چـــن، ئه گه رچـــی به ڕێوبه رانـــى حكومـــى جه خـــت له وه ده كه نـــه وه  فشـــاریان ناخرێته  ســـه ر له الیه ن 

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

 بۆ په یوه ندى
 07701923662 - 07740878153

 Radiodeng@yahoo.com
 yakaychawderigarmyan@gmail.com

www.radiodeng.net

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

دوهم:راسپاردهكاندوهم:راسپاردهكان

پێویســـته  پرۆســـه ى ده وامكـــردن یه كبخرێتـــه وه ، چونكـــه  ئه مه  هـــه م سه رلێشـــێواویی، هه میـــش بارگرانى بۆ 
هاواڵتـــى دروســـت كـــردوه . بۆ ئه مـــه ش گرنگـــه  حكومه ت ئـــه و هۆكارانـــه ى بونه ته  مایـــه ى ئـــه م ناجێگیرییه  
ئاشـــكرا بـــكات و كار له ســـه ر چاره ســـه ركردنیان بـــكات، بۆ ئـــه وه ى چوارچێوه یـــه ك دیاریی بـــكات بۆ كات و 

مـــاوه ى ده وامـــى فه رمی.
بـــۆ دیارییكردنـــى واده  و كاتـــى ده وام، ده بێـــت هـــه م ره چـــاوى ئه و دۆخـــه  بكرێت كـــه  لێكه وتـــه ى قه یرانى 
داراییـــه ، هـــه م تایبه تمه نـــدى شـــوێن و ده زگاكانیش، واتا به شـــێوه یه ك بێـــت ره چاوى به رژه وه نـــدى هاواڵتیان 

بكرێت. تێـــدا  فه رمانبه رانـــى  و 
گرنگتریـــن خاڵێـــك ئه وه یـــه  كـــه  هاواڵتى ئاشـــنا بێت به  مـــاوه  و واده ى ده وامى دامـــوده زگاكان، واتـــا بزانێت 
چه نـــد كاتژمێـــره  و لـــه  كه یـــه وه  هه تـــا كه یه  و ئـــه م بابه تـــه ى لێ نه شـــاردرێته وه ، بـــۆ ئه وه ى كـــه  مامه ڵه ى 

ده گاتـــه  ده زگایه كـــى حكومـــى، ئـــه و ماوه یـــه  بزانێت كه  لـــه  به رده ســـتى دا ده بێت بـــۆ ته واوكردنى.

بونـــى لیژنـــه ى چاودێریـــی لـــه  هه ر ئاســـت و بوارێكـــدا گرنگه ، بـــه اڵم لـــه وه  گرنگتـــر، بونى شـــه فافیه ته  له  
وه رگرتنـــى رێـــكار و مامه ڵه یان دا. ره نگیشـــه  قـــورس و نه كرده نی بێت كـــه  لیژنه یه ك كۆنترۆڵی ســـكێته رێكى 
فراوانـــى وه كـــو ده وام بكات، چونكـــه  هه م تواناى مرۆیـــی و هه م تواناى لۆجستیشـــی یارمه تیـــی نادات، به اڵم 

ئاشـــكراكردنى كوموكورتییه كان. بـــۆ  گرنگه   بونى 

بۆنـــه  كۆمه اڵیه تییـــه كان كات و بوارێكـــى زۆر ده گـــرن لـــه  فه رمانگـــه كان دا، واده كه ن هه م به  هـــه ردان له  كات 
و توانـــا و بودجه ى گشـــتى دا دروســـت ببێـــت، هه میش كارى هاواڵتـــى دوابكه وێت.

بۆیـــه  پێویســـته  ئیـــداره ى گه رمیان به  تـــه واوى رێگه  لـــه م حاڵه ته  بگرێـــت و جه خت له  قه ده غه بونـــى بكاته وه  
به شـــێوه ى بنبڕ، هـــاوكات ئالیه تـــى گونجاویش بۆ ئه مـــه  بدۆزێته وه .

گرنگـــه  لـــه  لێپێچینه وه كـــردن له گـــه ڵ به ڕێوبه رانـــى حكومیی له بـــه ر پابه ند نه بون بـــه  بڕیاره كانى په یوه ســـت 
بـــه  ده وامه وه  به گشـــتى، ره چـــاوى دادپه روه ریی و یه كســـانى و جیاكاریی نه كـــردن بكرێت.

بونـــى ســـه ردانى حزبیـــی بـــه  هـــه ردو دیوه كـــه ى دا )ســـه ردانى حـــزب بـــۆ الی دامـــوده زگاى حكومـــى یان 
ســـه ردانى دامـــوده زگاى حكومـــی بـــۆ الی حـــزب(، به هـــه ده ردان و زیانگه یاندنـــه  بـــه  به رژه وه ندی گشـــتی له  
هه مـــو ئاســـته كان دا، بۆیـــه  گرنگه  جه خت لـــه  قه ده غه كردنـــى بكرێته وه ، به اڵم هـــه ر ئه مه  به س نییـــه ، به ڵكو 
ده بێـــت لێپێچینـــه وه  بكرێـــت و وه كـــو یه ك هه مـــو دامـــوده زگا و به ڕێوبه رێك كه  پێشـــێلی ئـــه م قه ده غه كردنه  
ده كات، لێپێچینـــه وه ى له گه ڵـــدا بكرێـــت. هـــه روه ك خـــودی حزبه كانیش ده بێت ره چـــاوى ئـــه و تایبه تمه ندییه  

بكـــه ن كـــه  حكومـــه ت هه یه تـــى و پێشـــێلی نه كـــه ن و ده ســـتوه رنه ده ن له كاروباره كانى دا.
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