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لە ســنوری ئیــدارەی گەرمیان چەند رێگایەکەی ســەرەکی هەیە، 
لەوانە: رێگای )کەالر-ســلێمانی، کەالر- کفری، کەالر-پەروێزخان، 
کەالر-خانەقیــن، کفری – دوزخورماتو، کەالر- گواڵڵە، ســەرقەاڵ-
ســەنگاو.....( کۆی ئەم رێگایانــە تەمەنێکی زۆریان هەیە و تاک 
ســایدن، تەنهــا دو رێگەیــان کار لە ســایدی دوەمیــان دەکرێت، 

ئەوانیش رێگای )کەالر- سلێمانی و کەالر-کفری(ن.
لەگەڵ ئەوەشــدا عەدنان خەلیل، بەڕێوبــەری رێگاوبانی گەرمیان 
دەڵێــت: ”کــۆی درێژی رێگا ســەرەکیەکانی گەرمیــان ١٧٠ کیلۆ 
مەتــرە لــەو ژمارەیــە ١٠٠کم دوســایدە یــان کاری تێدادەکرێت و 

پالنمــان هەیە بۆ دو ســایدکردنى هەمو ئەو رێگا ســەرەکیانە بە 
تایبەتــى رێگاى کەالر- پەروێزخان“. ئەمە لەکاتێکدایە تەنها پالنە 
و لــە ئەرزی واقیع ئەو رێگایانەشــی کە کاری تێدا دەکرێت تەنها 
بون بە ئومێدێک، چونکە رێگای کەالر- پەروێزخان ماوەی ٧ ساڵە 
لە پرۆژە پێشنیارکراوەکانی ئەم بەڕێوبەرایەتیەیەو ساڵی )٢٠١٤( 

پێشنیارکراوە.
عەدنان خەلیل، دانی بەوەدانا ”بە هۆى قەیرانى داراییەوە تاوەکو 
ئێســتا نەچوەتــە  بــوارى جێبەجــێ کردنەوە و لە ئێســتادا ئەو 

پرۆژەیە لە ئەنجومەنى وەزیرانە بەمەبەستى جێبەجێ کردنى“. 

به شى یه كه م: راپۆرت

پێشهكى:

یە كە م: رێگاکانی گەرمیانیە كە م: رێگاکانی گەرمیان

رێگاکانی ناوی ›مەرگ‹یان لێنراوە، ئەوەشــی کاری تێدا دەکرێت 
بەڵێندەری کۆمپانیاکان دەڵێن حکومەت بەم شێوەیە مامەڵەبکات 
بــە دە ســاڵی دیکــە پرۆژەکانیان تــەواو نابێت، هــەروەک رێگا 
کۆنەکانیش بە وتەی پسپۆڕان بەرەو لە ناوچونی یەکجاری دەچن. 
بەڕێوبــەری رێگاوبانی ناوچەکەش دەڵێت »ســەرەکیترین رێگای 

گەرمیان کە کەالر- سلێمانیە چیتر بەکەڵکی هاتوچۆ نەماوە«.
ئه مــه  به  كورتی دۆخی رێگاوبان و شــه قامه كانه  له  گه رمیان، كه  
یه كه ى چاودێریــی حكومه تى خۆجێی گه رمیان، له م راپۆرته دا بە 

وردیی له سه رى ده وه ستێت و به دواداچونی لەبارەوە ده كات.

ئەم رێگایە پێی دەوترێت ›رێگای مەرگ‹، بەشــێوەیەک ســەدان 
کەســی گەرمیان و ناوچەکانی دیکە لێرەدا گیانیان لە دەســتداوە 
و هەزارانــی کەمئەنــدام کــردوە و دەکات، بــە وتــەی بەڕێوبەری 

هاتوچۆی گەرمیان مەترسیدارترین رێگەیە لە سنورەکە.
بەڕێوبــەری کۆمپانیــای جێبەجێکردنــی پرۆژەی ســایدە نوێکەی 
رێگاکە نایشارێتەوە ”ئەگەر حکومەت بەم شێوەیەی ئێستا مامەڵە 
لەگەڵ ئەم رێگایە بکات تاوەکو ١٠ بۆ ١٥ ســاڵیتر رێگاکە نابێتە 

دو ساید“.
ئــەم رێگایە لەگەڵ بەســتنەوەی ئیدارەی گەرمیــان بە پارێزگای 
ســلێمانیەوە چەندیــن قەزاو ناحیــەی دیکەی ناوچەکــە دەکەونە 
ســەری بۆ هاتوچۆکردنیان لەوانــە ناحیەکانی: )مەیدان، باوەنور 
و شێخ تەویل(، هەروەک ناوچە گەشتیاریەکانی سەرتەکی بەمۆ.

دروســتکردنی ســایدی یەکەمــی رێگای نێــوان کەالر -ســلێمانی 
دەگەڕێتەوە بۆ سااڵنی پەنجاکانی سەدەی رابردو، کە درێژیەکەی 
)١٨٣(کیلــۆ مەترە، لە ســاڵی )٢٠١٢(ەوە بــە گوژمەی )١٨٣( 
ملیار دینار بە دو قۆناغ دەســت بە دروســتکردنی سایدی دوەمی 

کراوە بە درێژایی)٦٥(کم.
کارکردن لە بەشــی یەکەمی رێگاکە کە کەالر -باوەنورە بە ماوەی 
شــەش ســاڵ کارەکانی تەواو بــو کە درێژیەکــەی )٢٤کم( بو بە 
گوژمەی )٤٤( ملیار دینار، لە )٢٠١٧/١٢/١٩(ەوە بەشی دوەمی 
کاری تێــدا دەکرێت کە له نێوان کەالر -دەربەندیخانە بەدرێژی ٤١ 
کم، بڕی تێچوی رێگای کەالر بۆ دەربەندیخان ١٣٧ ملیار دینارە، 
به اڵم لە ماوەی ســاڵی ٢٠٢٠ تاوەکو ئێســتا تەنها پارەی ٤ مانگ 
بۆ ئەم پرۆژەیە خەرجکراوە ئەویش یەکجار بوە بە بڕی ٢٠ ملیار 

دینار.

محســن مەنســور، بەڕێوبەری بەڕێوبەرایەتــی هاتوچۆی گەرمیان  
دەڵێت: ”مەترســیدارترین رێگای ســنوری ئێمە بۆ هاتوچۆکەران، 
رێگای نێوان ) کەالرـ  سلێمانی (ـە چ بۆ هاونیشتمانیان یاخود بۆ 
گەشتیاران، ئه مه ش بەکۆمەڵێک هۆکار لە رێگاکە و  لە سروشتی 
رێگاکــە، چونکــە پڕە لــە )رەوتی رێگاوبان( و شــەقامی الوەکی 

زۆری دەکەوێتەسەر، هەروەک پابەندنەبونی شۆفێرانیش“.
عوسمان محەمەد سه عید، بەڕێوبەری کۆمپانیای بێشکان کە کاری 
جێبەجێکردنــی رێگای کەالر -ســلێمانی لە ئەســتۆدایە، دەڵیت: 
رێگای کەالر -دەربەندیخان )٥٣٪(ى کارەکانی تەواوبوە، بەاڵم بە 
گوێرەی رێــژەی تەواوبونی کارەکانمان حکومەت پارەی بۆ خەرج 
نەکردوین، هێشــتا ١٥ ملیار دیناری ئەو رێژەیەی تەواومان کردوە 
قــەرزارە، زۆر بە سســتی کار لە پرۆژەکەدا دەکەیــن، وەکو وایە 
کاری تێدا نەکەین، بەاڵم ئەگەر حکومەت پارەمان بۆ خەرجبکات 

زۆر بە خێرای دەتوانین کار لە پڕۆژەکەدا بکەین. 
دەشــڵێت: ماوەی تەواو کردنی رێگای )کەالر- دەربەندیخان( ٥٤٠ 
رۆژی بــۆ دیــاری کرابو، بەاڵم ئەگەر بە ٢ ســاڵ پارەی ٤ مانگی 

پڕۆژەکەت بدەنێ دەبێت بەچەند ساڵ پڕۆژەکە تەواو بکەم؟
 وەزیــری ئاوەدانکردنەوە بــە بەڵێندەرەکەی وتوە کە نوســراوی 

کردوە بۆ سەرۆکی حکومەت، بەاڵم بێ وەاڵمە.
عوســمان محەمەد، دەڵێت: چەندجارێــک وەزیری ئاوەدانکردنه وە 
قســەی لەگەڵ کردوین پێی وتم ”نوســراوم کردوە بۆ ئەنجومەنی 
وەزیران چونکە دەسەاڵتی پارە خەرجکردن لەالی من نیە“، کەچی 

هیچ وەاڵمێک نیە.

١١. رێگای کەالر -سلێمانی. رێگای کەالر -سلێمانی
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ئەم رێگایە سەرەڕای بەستنەوەی قەزای کفری و کەالر کە رێگای 
بەســتنەوەی ناوەڕاســت و خواروی عێراقە بــە هەرێمەوە دەبێتە 
رێــگای ناحیەکانــی )ســەرقەاڵ،رزگاری، کۆکــز، ئاوەســپی(، کە 
رێگای سەرقەاڵ تەنکەرە نەوتیەکانی بلۆکی نەوتی گەرمیانی پێدا 
دەگوازرێتــەوە، رێگای ناحیەی رزگاریش کە بەشــێکە لە پرۆژەی 
دوســایدی کەالر کفری کارەکانی تەواوبوە کە درێژیەکەی)٨(کیلۆ 

مەترە و بڕی تێچوەکەی )١٥( دینار بوە.
ســەرەتای دروســتکردنی رێگاکــە دەگەڕێتەوە بۆ ســااڵنی ٧٠ ی 
ســەدەی رابردو، لە مانگی نیســانی ســاڵی )٢٠١٤(ەوە پرۆژەی 

سایدی دوەمی رێگای کەالر- کفری دەستی پێکردوە.
هاتوچۆکەرانــی ئــەم رێگەیە باســلەوە دەکەن ســایدە کۆنەکەی  
بەکەڵــک نەماوە کەچی ســایدە نوێکــەی تەواو نەبــوە، ئەمە لە 
کاتێکدایــە بەڵێندەرەکــەی بەبێ خەرجکردنی شایســتەکەی هەر 

بەردەوامە لەکارکردن لە سایدە نوێکەدا. 
هێمن هادی، بەڕێوبەری کۆمپانیای هێکار كه  ئەرکی دروستکردنی 
ســایدە نوێکەی رێــگای کەالر- کفریــان لە ئەســتۆدایە، دەڵێت: 
ئەگه رچی ســولفەی پڕۆژەکە خەرجناکرێــت وەکخۆی، بەاڵم ئێمە 

بەردەوامیــن لەکارکردن لە رێگاکەدا تەنانەت لەکاتی باڵوبونەوەی 
ڤایرۆسی کۆرۆناشدا تەنها کارەکانمان خاوتر کردوەتەوە بەهۆیەوە 

تەنانەت لەناو هاوپیشەکانم شکڵێکی ناشرینم وەرگرتبو“.
هــۆکاری بەردەوامیەکــەی گەڕاندەوە بۆ ئەوەی کــە حکومەت لە 
پێشــوتردا هاوکاری بەڵیندەران بوە »ناکرێت ئێمە رێگایەک چاک 
دەکەین کە بۆ کەمکردنەوەی مەرگی خەڵکی گەرمیانە بوەســتین 
تێیدا، بۆیە قەرزمان بۆ تەواوکردنی کردوە«. دڵنیایی ئەوەشــیدا 
ئەگەر بەم شێوەیە بەردەوامبن بۆ ئەم ساڵ پڕۆژەکە تەواو دەبێت.
درێــژی کارکــردن لەم رێگایە ٢٥ کیلۆمەترە و بڕی تێچوەکەی ٤٤ 
ملیــار دینــارە، حکومەت دو جار پارەی بۆ پڕۆژەکە خەرج کردوە 
مانگــی ٢ی ســاڵى رابــردو لەگەڵ کۆتای مانگــی دوانزەی هەمان 

ساڵ.
لەبــارەی بەرگەگرتنی ماوەی زەمەنــی رێگاکە، هێمن هادی وتی: 
”ئــەم رێگایــە ماوەی زەمەنەکــەی بەبێ تێکچون ٢٠ ســاڵ زیاتر 
دەبێت، بەاڵم چاکســازی لە قیردا دوای ٥ بۆ ٦ ساڵ لە قیرکردن 

دەبێت بکرێت“.

٢٢. رێگای کەالر - کفری. رێگای کەالر - کفری

لە کۆی)١٩٤( گوند لە گەرمیان ١٠ گوندی رێگای قیری هەیە، بۆ 
قیرکردنی رێگای گوندەکانی رێگاوبانی گەرمیان مەزەندەی )٣٥٠( 

ملیۆن دۆالر دەکات.
عەدنــان خەلیــل، دەڵێت: زۆربــەى گونــدەکان کارى رێگاوبان و 

رێککردنەوەى رێگاكانى بۆ کراوە.

ئــەو گوندانەی رێگای قیریان هەیە لە گەرمیان ئەمانەن: )بنکەى 
شــاهنەزەر، عەبدوڵــاڵ قوت، دوانزە ئیمــام، دار ئیمام – ئازادى، 
حســن محە، ســه ید خه لیل گالڵیەکان –ســه ید خه لیل خه لیفە – 

سه ید خه لیل فه قێ مسته فا – گۆبان(.

٣٣. رێگای گوندەکان. رێگای گوندەکان

چاككردنى رێگاى یه كێك له  گونده كانى گه رمیانچاككردنى رێگاى یه كێك له  گونده كانى گه رمیان
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لە کۆی قەزاو ناحیەکانی گەرمیان تەنها شــارەوانی کەالر ئاماری 
شەقامەکانی بەوردەی تێدا بەردەستە هیچ ئامارێک بۆ شەقامەکان 

لــە شــارەوانیەکانی قەزاو ناحیەکانی دیکەی گەرمیان بەردەســت 
نیە.

دوه م: شەقامەکاندوه م: شەقامەکان

چاالکوانانی قەزای کفری گلەی لەوە دەکەن قیرتاو کردن لە قەزای 
کەالر بەردەوامە، بەاڵم لە کفری ماوەی چەند ساڵێکە کار لە هیچ 

پڕۆژەیەک نەکراوە.
قادر فەتاح، ســەرۆکی شارەوانی کفری ئەمە دەبەستێتەوە بەوەی 
کــە لەناو قەزای کفری وەبەرهێنــەران پڕۆژەیان نیە بۆیە ناتوانن 

هاوشێوەی کەالر وەبەرهێنەران پڕۆژەی تێدا ئەنجام بدەن.
قیرتاونەکردنی شــەقام و گەڕەکەکانی قــەزای کفری وایکردوە لە 

وەرزەکانی زستان و هاوین کێشە بۆ هاواڵتیان دروست دەکات.
هــاوکار محەمــەد، چاالکوان لە کفری، دەڵێت: لە وەرزی زســتان 
قــوڕاو و لــە وەرزی هاوینیش تۆز و خۆڵ دانیشــتوانی هەراســان 

کردوە.

لــە رابردودا وەکپێویســت ئاوڕ لــە شــەقام و گەڕەکەکانی کفری 
نەدراوەتەوە، بە وتەی سەرۆکی شارەوانی قەزاکە.

قــادر فەتــاح، دەڵێت: ”لەوکاتەی کە قەیــران نەبوە حکومەت لە 
خێــرو خۆشــی دابوە پالن دانەنــراوە بۆئەوەی بنەمــای ژێرخانی 
شارەکە دروست بکرێت بەشێوەیەک تاوەکو ئێستا ئاوەڕۆی نیە“.
ســەرۆکی شــارەوانی قەزای کفری، دوســاید کردنی دو شــەقامی 
قەزاکەی به  پێویست دەزانێت بۆ ئێستا و دەڵێت: ”دوساید کردنی 
شەقامەکان کاری لەپێشینەمانە بەتایبەت بۆ کفری دوسایدکردنی 
شــەقامی ناو شــارەکە و دوسایدکردنی ئەو شــەقامەی لەبەردەم 
قوتابخانــەی کفریەوە دەســت پێدەکات تاوەکو شــه قامی عەریف 

حەمید“.

شــه قام و رێگاوبانه كان له  ناحیه كاندا كێشــه دار ترن، ئه وه ش بۆ 
چه نــد هۆكارێك ده گه ڕێته وه ، دیارترینیان نه بونى ماســته رپالن و 

بونى ته جاوز و ناڕێكیه  له  نه خشه كاندا.
ســه رۆكى شــاره وانى باوه نور، ئاماژه  بــه وه ده كات بەهۆی نەبونی 
ماســتەر پالن و نەخشــە ناحیەی باوەنور تەنانەت نازانرێت چۆن 

شەقامەکانی دروست بکرێت.

تارق مەحمود، وتیشــی: ”لەگــەڵ تاپۆکردنی گەڕەک و زەویەکان 
دەســتمان بە دروستکردنی ماســتەر پالنیش کردوە بۆ ناحیەکە، 

بەمەش دیزاینی تەواو دەکەین بۆ شەقامەکانی باوەنور“.
ئه م كێشانه  له  ناحیه كانى تریشدا بونى هه یه  و هۆكارى ئه وه ن كه  

شه قامه كان وه كپێویست باش نه بن و زوش خراپ ببن.

٢٢. شەقامەکانی کفری. شەقامەکانی کفری

٣٣. شەقامی ناحیەکان. شەقامی ناحیەکان

لەم قەزایە )٣٢( شەقام هەیە بەشێکیان بە تەواوی کارکردن تێیاندا 
تەواوبوە و بەشــێکی دیکەیان سایدی دوەمیان بۆ دروستدەکرێت، 
لەگــەڵ ئەوەشــدا )١٥( شــەقامی دیکە لە پالنەکانی شــارەوانی 
کــەالرە بۆ ئەوەی دروســتبکرێت، بڕی تێچوی تەواوی شــەقام و 
گەڕەکانــی کەالر بۆ ئەوەی  پرۆژەی ئــاوەڕۆ و قیرتاوکردنیان بۆ 
بکرێت سەرۆکی شارەوانی قەزاکە دەڵێت: پێویستمان بە نزیکەی 

٨٥ ملیار دینارە.
ئەکــرەم ســاڵح، باســیلەوەکرد لــە قــەزای کــەالر بەشــی زۆری 
چەنــد  ســەرەکیەکان،  بەتایبــەت  ســایدە  دو  شــەقامەکانیان 

یەکتربرێکیان ماوە خەریکی کارکردنن تێدایە.
لە بــارەی پرۆژە نوێیەکانی شــەقامەکانیان وتی: لەســەر رێگای 

کەالر- کفری نزیک بارەگای حزبی شیوعی شەقامێک تێدە پەڕێت 
لــە بەینــی گەڕەکــی کۆنی جوتیاران تا دەچێتە ســەر شــەقامی 
بازنەی کەالر کە ئەمە شەقامێکی ستراتیژی و گرنگە، شەقامێكی 
دیکەمــان هەیــە ئــەوەی کــە شــەقامی شــقارتەکە بــە جادەی 
مەحکەمەوە گرێدەدات کە ئەمەش شــەقامی کەالر کفری جارێکی 
دیکە دەڕواتەوە ســەر رێگای پشــتێنەی کەالر ئەمانە هەم لۆد و 

قەرەباڵەخی کەم دەکەنەوە.
هــەروەک شــارەوانی پالنــی دروســتکردنی شــەقامێکی بازنــەی 
١٠٠مەتری هەیە لە دەورەوبەری گوندی بەرلوت، لەگەڵ ئەوەشــدا 
کار لە شەقامی تەنیشت روباری سیروان دەکرێت لەگەڵ کۆمەڵێک 

شەقامی کورت.

١١. شەقامەکانی کەالر. شەقامەکانی کەالر
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١١. کێشی زیادەی بارهەڵگرەکان رێگاکانی گەرمیانی تا لێواری لەناوچون بردوە. کێشی زیادەی بارهەڵگرەکان رێگاکانی گەرمیانی تا لێواری لەناوچون بردوە
رێگاکانی گەرمیان سه رباری ئه وه ى تاک ساید و کۆنن، ژمارەیەکی 
زۆر ئۆتۆمبێلیشــی لەســەرە، هــه روه ك بارهەڵگرەکان بە کێشــە 
زیادەکانیــان رێگاکان بەرەو لەناوچونی کۆتایی بردوە، بەڕیوبەری 
هاتوچــۆی ناوچەکــەش دەڵێت: ســەدەها شــۆفێرمان بەوهۆیەوە 

سزاداوە. 
محەمەد فازڵ، ئەندازیاری رێگاوبان دەڵێت: ”لەبەر ئەوەی رێگاکان 
تاک ســایدن و ئەو پەســتانەی دروســتی دەکەن لەســەر رێگاکە 
زیاتــرە لــەو توانایەی رێگاکــەی پێ دیزاینکــراوە، قیری رێگاکان 

شیدەبنەوەو لەناو دەچن“.
بەڕێوبــەری رێگاوبانــی گەرمیانیــش  جەختــی لەمــە کــردەوە 
و وتــی: ”بــە هــۆى نەبونى هیچ شــێوازێکى دیکەى گواســتنەوە 
وەکــو رێگاى ئاســمانى و دەریایی و شــەمەندەنەفەر و هێڵەکانى 
گواســتنەوەى ســوتەمەنى و لەگەڵ بونــی کارگەکانى چەو ولم و 

بەکارهێنانى کێشــی نایاسایی لەالیەن بارهەڵگرەکانەوە فشارێکى 
زۆر خراوەتەســەر رێگاوبانەکان بۆیە ئەمانە هۆکارێکی ســەرەکی 

خراپ بونی رێگاکانمانن“. 
ئەرکی سزادانی ئەم سەرپێچیە دەکەوێتە ئەستۆی بەڕێوبەرایەتی 
هاتوچۆی گەرمیــان، بەڕێوبەری ئەم دەزگایەش دەڵێت: ”نەبونی 
پــردی پێویســتی دوئاڕاســتەیی و زۆرکۆن بونی پــردە کۆنەکان 
هەڵگرتنــی باری قورســی نایاســایی لە الیەن ســەرپێچیکارانەوە 
گاپێکی گەورەی لە ره وشی هاتوچۆ دروست کردوە، لێپێچینەوەی 
یاســایمان لەگەڵیــان ئەنجــام داوە بە شــێوازی توند کە خۆی لە 
دەستبەســەراگرتنی ســەدەها ئۆتۆمبیــل و پێبژاردنــی مــاددی 

دەبینێتەوە“.
لەگەڵ ئەوەشدا ئاماری لە بارەی سەرپێچیەکانەوە نەخستەڕو.

چواره م: كێشە ى رێگاوبان و شە قامە كانچواره م: كێشە ى رێگاوبان و شە قامە كان

سێیە م: خشتەی پرۆژەکانی بەڕێوبەرایەتی رێگاوبانی گەرمیانسێیە م: خشتەی پرۆژەکانی بەڕێوبەرایەتی رێگاوبانی گەرمیان
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بــە پێــی لێکۆڵینەوەکان هەبونی چاڵ و تاســە لەســەر رێگاکان 
یەکێکــە لە هۆکارەکانــی روداوی هاتوچــۆ، بەڕێوبەری هاتوچۆی 
گەرمیانیــش جەخــت لەوەدەکاتەوە لە گەرمیــان ئەمە یەکێکە لە 

هۆکارەکان.
لــە بەرامبەر ئاگەدار نەکردنەوەی شــۆفێران بە هێمای تایبەت لە 

بونی ئەم تاســەو چااڵنەی کە هەیە دەڵێت: ”لەبەر هەبونی چاڵ 
و تاســەیەکی بێئەژمار لەســەر شــەقامەکان ئێمە ناتوانین لەسەر 
هــەر چاڵێک و هێمایەك دابنێین لە بەر نبونی هێمای پێویســت، 
بەڵکــو لەبــری ئەوە تا دەتوانیــن شــۆفێران ئاگادارئەکەینەوە بە 
کەمکردنەوەی خێراییەکانیان وەک ئەلتەرنـاتیڤێک بۆ ئەو بابەتە.

٢٢. بەڕێوبەری هاتوچۆی گەرمیان: تاسە و چاڵی رێگاکان لە گەرمیان لە ژمارە نایەت. بەڕێوبەری هاتوچۆی گەرمیان: تاسە و چاڵی رێگاکان لە گەرمیان لە ژمارە نایەت

لەســەرجەم پارێــزگاکان بودجەی تایبەت بە چاکســازی رێگاکان 
هەیــە، بــۆ گەرمیان ئەم بودجەیە نیە، لەگەڵ ئەوەشــدا بودجەی 
ســااڵنەی به ڕێوبه رایه تــى رێگاوبانــی گەرمیان ١٠ ملیــۆن دینارە 
ئەمــەش هیندەی تر ئومێدی چاکســازی و پــرۆژەی رێگاوبانی لە 

گەرمیان نه هێشتوه .
عەدنــان خەلیــل، نمونەی رێگای کەالر ســلێمانی هێنایەوە کە لە 
ساڵی ٢٠٠٧ چاکسازی لەو رێگەیە نەکراوە، دەڵێت: ”ساڵی رابردو 
داوای ١٤ ملیارمــان کرد بۆ چاکســازی لە رێــگاکان، کەچی یەک 

ملیارمان بۆ خەرجکرا!“. 

یەکێک لە گرفتە ســەرەکیەکانی رێگاوبانەکان چاکسازی نەکردنە 
تێیانــدا، بە نمونە کە چاڵێكی بچوک دروســت دەبێت خێرا چاک 
ناکرێتەوە، ئەمەش وادەکات ئاو بچێتە ناو ئەو چاڵەو هەڵوه شانەوە 

دروست بێت و وردەوردە روبەرەکەشی زیاد بکات.
بەڕێوبــەری رێگاوبانی گەرمیان دەڵێت: ”لە ســاڵى )٢٠١٤(ـــەوە 
بەهۆى قەیرانى داراییەوە حکومەتى هەرێم پرۆژە یاسای بودجەى 
نەبوە و بودجە بۆ ئەو مەبەستە تەرخان نەکراوە وەکو پێویست، 

لەگەڵ ئەوەشدا بۆ گەرمیان ئەو بودجەیە هەر خەرج ناکرێت.

٣٣. حکومەت پرۆپۆزەڵەکانی بەرزکردنەوەی کوالێتی شەقام و رێگاکان رەتدەکاتەوە. حکومەت پرۆپۆزەڵەکانی بەرزکردنەوەی کوالێتی شەقام و رێگاکان رەتدەکاتەوە

٤٤. بودجەی چاکسازی بۆ رێگاکانی گەرمیان خەرج ناکرێت. بودجەی چاکسازی بۆ رێگاکانی گەرمیان خەرج ناکرێت

دو ئەندازیــاری رێگاوبــان و شــەقامەکانی گەرمیــان بــاس لــە 
گۆڕانکاریەکان دەکەن لە کوالێتی رێگاکان لە نێویاندا کەمکردنەوەی 
چینەکانی قیر، بەرپرســانی حکومیش دەڵیت: ”ئێمە دەرخســتە 

دەکەین، بەاڵم لەسەروی ئێمە بڕیاری کۆتایی دەدرێت“. 
محەمــەد فــازڵ، ئەندازیاری رێگاوبان، وتی: لــە رێگاو بانەکان دا 
دەبێت دو چین قیر بکرێت، بەاڵم حکومەت یەک چین قیر دەکات 

ئەمەش وادەکات قیرەکە وردەوردە شیبێتەوە.
بەڕێوبــەری رێگاوبانــی گەرمیانیــش ده ڵێت: ”بە پێی پێویســت 
پرۆژەکە و ئەو دیزاین و پرۆپۆزەڵ و دەرخستەى بۆى ئامادەکراوە 

لە یەک چین بۆ سێ چینى قیر بەکاردەهێنریت .“
گۆڕانکاریــەکان تەنهــا لــە رێگاکانــی دەره وەی شــارنیە، بەڵکو 
شــەقامەکانی شارەکانیشــی گرتوەتــەوە، لە ئێســتادا چینەکانی 
شەقامێک پێکدێت لە ٦ سانتیمەتر قیر ٢٠ سانتیمەتر کرشستۆن 

کە بەردی هاڕاو و بەردی شکاوە.
روقیە باجەاڵن، ئەندازیاری شارستانی لە شارەوانی کەالر، هێمای 
بەجیاوازیەکان کرد کە چۆن لە پێشوتردا کە بودجەیەکی باش بۆ 

پڕۆژەکان تەرخان دەکرا قیری شەقامەکانمان بە دو چین دەکران، 
بەاڵم لە ئێستادا تەنها یەک چین قیری دەکەن.

هەروەک لە پێشــوتردا بە نوســراوی وەزارەت چیمەنتۆ تێکەڵ بە 
قیرەکە دەکرا بۆ شــەقامی ناوشــارەکان، بەاڵم بە هۆکاری ئەوەی 

کە نرخەکەی گرانتره ، فیلەر وەک جێگرەوەی دیاریکراوە.
هــەروەک ئــەو خانمــە ئەندازیــارە ئامــاژە بــەوەدەکات، لە روی 
کوالێتیــەوە چیمەنتۆكــه  زیاتــر کاریگــەری هەیە لەســەر درەنگ 

تێکچونی قیرەکە.
بەنمونە لە کەالر هەریەک لە شــەقامەکانی )شــقارتەکە، بەردەم 
دادگای کەالر( قیرەکەیان تێکەڵ بە چیمەنتۆ کراوە دەبینرێت کە 

ماوەیەکی زۆرتر ماونەتەوە.
لەبەرامبەردا سەرۆکی شارەوانی کەالر دەڵێت: ”ئەو گۆڕانکاریانەی 
لە مەوادی دروســتکردنی شــەقامەکاندا دەکرێــت، هەموی بەپێی 

ستانداردە و هەموشی گونجاوە“.
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بە وتەی بەڵێندەری پرۆژەى رێگاى كه الر -كفری دەستوەردراوەتە 
کارەکەی و لە کوالێتی پرۆژەکەی کەمکراوەتەوە و بۆ بەرژەوەندی 

چەند کەسێک بەرژەوەندی گشتی لەبەرچاو نەگیراوە.
هێمن هادی، باسیلەوەکرد لە ستەیشنی وێستگەی  ٨و ١٠٠ تا ٢٣ 
و ٤٠٠ ســێ قیری رێگاکەیان بە ســێ چین کردوە، بەاڵم  لەدوای 

ئەوەوە کراوە بە ٢ چین.  
لەبارەی هۆکارەکەیەوە وتی: ”ئەمە یەکێکە لەهەڵەکانی حکومەت 
هاتوە چینێک لە قیرەکەی بە ئێمە البردوە لەبەر ئەوەی کە فاڵن 
کــەس لە جڤاتی گۆڕانە یان لــە مەڵبەندی یەکێتیە خەڵکی فاڵن 
دێی گەرمیانە زەخت دەکات لە وەزیر یان لە ئیدارەی گەرمیان بێن 
رێگای گوندەکەی چاکبکەن ئەوانیش مەجبور دێن سێ چینەکەی 
ئێمــە دەکەن بــە دو چین و پارەی پڕۆژەکە دادەبەزێنن شــوێنی 

دیکەی پێچاک دەکەن ئەمە پێی دەڵێن التبازی“.
بەڕێوبەری ریگاوبانی گەرمیان، ئەوە روندەکاتەوە بە پێی پێویستی 
ریگاکە چینەکانی قیر دیاری دەکەن، ئەوەشی دوچین قیردەکرێت 
لەبری چینی ســێیەم کربســتۆن واتە بەردی شکاو و هاڕاو بە ٢٠ 

سم بەکاردەهێنن کە هەمان تۆکمەیی قیری هەیە.
کاتــی مانه وه ى قیر ١٠ بۆ ١٥ ســاڵە، دواتر دەبێت بە بەردەوامی 
نــۆژەن بکرێتەوە، هۆکارەکانی تێکچونی قیر لە ماوەیەکی کەم دا 
دەگەڕێتــەوە بۆ جــۆری قیرەکە و جۆری ئەو مــەوادەی کە تێیدا 

بەکار دەهێنرێت لەگەڵ کۆمپاکشن .
ئەندازیــار محەمەد فازڵ، دەڵێت: لە کاتی کۆمپاکشــنا دەبێت بە 

شــێوەیەک ئاوپرژێن بکرێت کە ٨٪ پێکهاتەکە ببێتەوە ئاو، بەاڵم 
من نمونەی زیندوم الیە لە رێگاکانی گەرمیان بە وشکی کۆمپاکشن 
کراوە، دواتر لە وەرگرتنی سامپڵی کۆمپاکشن دەبینین هەندێکجار 
ئەندازیارەکە گرنگی نادات بە وەرگرتنی نمونەکە یان چاوپۆشــی 
دەکات یان بە پێچەوانەوە بە ئەنقەست گرفت بۆ ئیشەکە  دروست 

دەکات.
لەبەرامبــەر ئەوەی ئاخۆ بۆچی قیرەکان لە پشــکنینى تاقیگەیی 
دەردەچــن و دواتر لە رێگاکان بەکاردێــن دەبینرێت کوالێتیەکەی 
بــاش نیە، ئەو ئەندازیارەی رێگاوبان وتی: هۆکار ئەوەیە زۆربەی 
جار قیرەکە دەگۆڕێت و جیاوازە لەو قیرەی کە پێشتر پشکنینی 
بــۆ کــراوە، یەکەمجار کە بــۆ نمونە قیر ئەهێنن لــە کۆمپانیاکان 
جیاوازە لەو قیرەی کە لە رۆژانی ئیشکردنەکە ئەیهێنن و قیرەکە 
تایبەتمەندیەکانــی خــۆی لەدەســتداوە، کە بەڕێگاکانــدا دەڕۆین 

هەست بە گۆڕانەکانی ئەو قیرەدەکەین.
دەشپرسێت: ئەگەر قیرەکە گرفتی نەبێت و چەو و لمەکەی گرفتی 
نەبێــت، کەواتــە چۆن لەماوەی ٢ ســاڵ دا قیــری رێگاکان خراپ 

دەبێت؟!
ســەرۆکی شــارەوانی کەالر دەڵێت: ”نەمانهێشتوە یەک شەقامان 
تێکبچێت، شارەوانی کەالر لیژنەی تایبەتی بە چاککردنی شەقام و 
گەڕەکەکان هەیە، تەنانەت لەکاتی قەیرانی داراییش نەمانهێشتوە 

شەقامێک هێندە تێک بچێت ببێتە هۆی بێزاری خەڵک“.

٦٦. ده ستوه ردان بۆبەرژەوەندی كه سیی و خراپی كوالێتى كاره كان. ده ستوه ردان بۆبەرژەوەندی كه سیی و خراپی كوالێتى كاره كان

روبــەری کارەکانــی بەڕێوبەرایەتــی رێگاوبانی گەرمیــان نزیکەى 
)٩٠٠٠ (کــم دوجایه  بە پێی داتاکانی ئەو بەڕێوبەرایەتیە، بۆ ئەم 

روبەرە ٦٨ فەرمانبەر لە ئەرکدان.
عەدنان خەلیل، ئەمە بە گرفتێکی سەرەکی بۆ كاره كانیان دەزانێت 
و ئاماژە بەوەدەکات ئەوان کار لە ســنورى شــارەکانى پارێزگای 
دیالەو ســەاڵحەدین و کەرکوک و ســلێمانى دەکــەن کە رێگاکانی 

توشی کاولکاری بون.
ئەو دەڵێت: کەچی فەرمانبەرمان بۆ تەعین ناکرێت و خانەنیشین 
بونیش بەشــێکی پسپۆڕیەکانی لەدەستداوین، بۆیە گرفتمان هەیە 
لە هەمو پسپۆڕیەکان دا بەتایبەت شۆفێر، بەاڵم بە شێوەیه ک  لە 
شێوەکان توانراوە ئەو بابەتە کۆنترۆل بکەین ئەویش بە ئەرکێکى 

زۆر لەسەر فەرمانبەران.

بەاڵم نەبونی پســپۆڕ بە رای محەمەد فازڵ پســپۆڕی ئەندازیاری 
رێگاوبان، یەکێک لەو گرفتانەی کە لەکاتی ئیشــکردن لە رێگاکان 
هەیــە، به شــێوه یه ك پــرۆژه كان ئەندازیــاری پســپۆڕی بوارەکــە 
کاری تێــدا نــاکات و ئەندازیاری پالنســازی و شارســتانى یاخود 
میکانیک دێنە ســەر پڕۆژەکانی رێگاوبان کە پسپۆڕی ئەوان نیە، 
یاخــود شــارەزای نیە لــە وەرگرتنی نمونە بۆ پشــكنینى مەوادە 

بەکارهێنراوەکان.
لــە بەرامبــەردا بەڕێوبــەری رێگاوبانــی گەرمیان ئــەم هۆکارەی 
گرێدایــەوە بــە کەمی کارمەنــدو نەبونی پســپۆڕیە جیاوازیەکان، 
عەدنــان خەلیل وتــی: چەندینجار داوامان لــە وەزارەت کردوە بۆ 
ئەوەی ئەگەر بە هەمیشەیش نەبێت بە گرێبەست ئەندازیارمان بۆ 

دابینکەن، بەاڵم نەکراوە.

٥٥. کێشەی کەمی ژمارەى ئەندازیار و کارمەند  . کێشەی کەمی ژمارەى ئەندازیار و کارمەند  

كاركردن له  رێگاى كه الر- كفرىكاركردن له  رێگاى كه الر- كفرى



هەموان کۆکن لەسەر ئەوەی کەم تا زۆر لە کارەکان گەندەڵی 
هەیــە جــا لە کوالێتی بێت یــان کەمتەرخەمی دیکە، بەاڵم کێ 

وەرگرتوە؟ سزای 
زیــاد حەمــەڕەزا، ئەندامــی ئەنجومەنــی پارێــزگای ســلێمانی 
جەختدەکاتــەوە کە گەندەڵی هەیە لە پرۆژه كانى دورســتكردن 
دەڵێــت:  شــەقامەکان،  و  رێگاوبانــەکان  نۆژه نكردنــه وه ى  و 
»بەشــێکی ئەو رێگاوبانانــەی کە دروســتکراون کوالێتێکەیان 
زۆر باش نیە، شــەقاممان هەیە بەرگەی یەک ســاڵی نەگرتوە 
چاڵ و چۆڵی زۆری تیا دروســتبوە، ســەرچاوەکەی گەندەڵیە 
لــە کاتی دروســتکردنیدا بــە بەکارهێنانی مــەوادی هەرزان و 
خــراپ و چاوپۆشــیکردن لە کۆمپانیاکان و ئــەو بەڵێندەرانەی 
رێــگا و شــەقامەکان دروســت دەکەن، چونکــە ئەگەر مەوادی 
باش بــەکار بهێنرێت کوالێتیەکەی باش بێت چاودێریەکی باش 

بکرێت، رێگاوبانەکانمان بەمشــێوەیە نە دەبو«.
لیژنــەی  ئەندامەکــەی  دا،  لێپێچینەوەکانیــان  لەبەرامبــەر 
شــارەوانی لــە ئەنجومەنــی پارێزگای ســلێمانی وتــی:  بەاڵم 
کەســمان بانگهێشــت نەکردوە بــۆ لێپێچینەوە، هۆکارەکەشــی 
ئەوەیــە لــەو کاتەوەی ئێمە ئــەم خولەی ئەنجومەنــی پارێزگا 
دەســت بــەکار بویــن حکومەت کەوتــە قەیرانــەوە و کەمترین 

جێبەجێکراوە“. پرۆژە 
”هەمــو ئەو کەرەســتانەى کە لە پرۆژەکانــى رێگاوباندا بەکار 
دەهینرێت پشــکنینى پێویستى بۆ دەکرێت، هەر کەرەستەیەک 
بە پێى رەوشتە ئەندازەیەکان نەبێت فڕێ دەدرێت و چاوپۆشى 
لەو بابەتە ناکرێت بە هیچ شێوەیەک ئەگەر لە الیەن هەرکەس 
والیەنێــک بێــت“. ئەمــە قســەکانی عەدنان خەلیلــە لە بارەی 
ســزادانەکان لەگــەڵ ئاماژەکــردن بــە چەنــد بەڵێندەرێک کە 
ســزادراون بــە گرتــن و وەرگرتنــەوەی پرۆژە لێیــان، لەوانە: 

رێگای کوردەمیر و ناوچەی شــەمێران.

رەتیشــی دەکاتــەوە کوالێتــی رێگاکانــی گەرمیــان خراپبــن، 
دەڵێــت: ”من لەگەڵ ئــەو بۆچونە نیم، چونکــە رێگاوبانەکانى 
ســنورى ئیــدارەى گەرمیــان  درەنگتــر تێکدەچن بــە بەراورد 
بەو فشــارە زۆرەى کە لە ســەریەتى، ئەو کەرەستانەى کە لە 
گەرمیانــدا هەیە بۆ بە کارهێنانیان لە رێگاوبان دا زۆر بەهێزن 
و چەندین ســاڵ دەمێننەوە و تێــک ناچن، بەاڵم رێگاوبانەکان 
پێویســتە لەگــەڵ تــەواو بونیاندا بە بەردەوامى چاکســازى بۆ 
بکرێــت و بەهــۆى قەیرانــى داراییــەوە نەتوانراوە ئــەو بابەتە 

چارەسەر بکرێت“ .
ســزاى کۆمپانیاکان بە پێى مەرجەکانى بەڵێندەرایەتى )شروط 
املقاولــه  لألعمــال الهندســه  املدنیــه ( بــه  هه ردو به شــى یه كه م و 

دوه م دەدرێت.
ســەرۆکی شــارەوانی کەالر، باس لە یەکێک لــەو کۆمپانیایانە 
دەکات کــە ســزا دراوە. ئەکــرەم ســاڵەح وتــی: ”پــڕۆژەی 
قیرتاوکردنی گەڕەکی ســەرکەوتن ئەگەرچی قیرەکەشی کردبو، 
بەاڵم لە پشــكنین دەرنەچو، ســزا درا بەوەی کە بودجەی بۆ 

خەرج نەکرا و کۆمپانیاکەش خرایە لیســتی رەشــەوە“.
هــەروەک لــە ناحیەی ســەرقەاڵش کە قادر فەتاح، ســەرۆکی 
شــارەوانی ئێســتای کفری پێشــتر لەوێ ســەرۆکی شارەوانی 
بوە، دەڵێت:  »لەماوەی کارکردنم لە ناحیەی ســەرقەاڵ چەند 
جارێــک ئــەوە رویداوە کــە ئەو قیــرەی بەکارهێنــراوە لەڕوی 
کوالێتیــەوە بــاش نەبــوە، کۆمپانیاکــەم ناچــار بــە گۆڕینــی 

کردوە«.
لەبــارەی قەزای کفریەوە وتی: لە قەزای کفریش ســاڵی ٢٠١٩ 
یەکێــک لــەو گەڕەکانەی کە قیرتاوی بۆ کراوە بە هۆی ئەوەی 
لەکاتــی خۆیــدا بــە باشــی کاری تێــدا نەکرابــو ناچــار بوین 

بکەین. تێدا  چاکسازی 

بەڕێوبەرایەتــی هاتوچــۆی گەرمیــان ئامــادەی ئاشــکراکردنی 
داهاتەکــەی نیــە کــە لــە شــۆفێران وەردەگیرێــت بــە نــاوی 
رێگاوبانــەوە، پرســیار ئه وه یــه : لەو داهاتە چەنــدی بۆ رێگاو 
شەقامەکان خەرجکراوە؟ هەریەکە لە بەڕێوبەرایەتی رێگاوبانی 
گەرمیان و شــارەوانیەکانی ئەم ناوچەیە رەتیدەکەنەوە داهاتی 
هاتوچۆیــان بــۆ بگەڕێتــەوە بۆ ئــەوەی پــرۆژەی رێگاوبان و 

بدەن. پێئەنجام  شەقامی 
عەدنان خەلیل، رەتیکردەوە هیچ داهاتێکی هاتوچۆ بگەڕێتەوە 

بۆیــان، وتــی: ”وەزارەتــى ئاوەدانکردنەوە و نیشــتەجێکردن 
داوایکــردوە ئــەو داهاتە بدرێت بــە وەزارەتەکەمان و خزمەتى 

رێگاوبانەکانــى پــێ بکرێت نەک بدرێت بە وەزارەتى ناوخۆ“.
بۆ شارەوانیەکانیش بەهەمان شێوەیە، ئەکرەم ساڵح، سه رۆكى 
شــاره وانى كه الر، دەڵێت: هیچ پارەیەکمان لە داهاتی هاتوچۆ 
بــۆ ناگەڕێتــەوە بــۆ نۆژەنکردنــەوە، لە داهاتەکەی خۆشــمان 
تەنهــا لەم چەند ســاڵەی کۆتایــدا توانیومانە )١٥٪(ی خەرج 

پرۆژه كانمان. بۆ  بکەین 

بەڕێوبەرایەتی رێگاوبانی گەرمیان خاوەنی کارگەی قیر و کانی 
چەولمــی تایبەت بەخۆی بوە، بەاڵم لە موزایەدا دەیفرۆشــێت.
لــە وەاڵمدا عەدنــان خەلیــل، بەڕێوبەری ریگاوبانــی گەرمیان 
دەڵێــت:  ئــەو کارگەیانەى کــە هەبو بە کەڵکــى بەرهەمهێنان 
نەهاتــوە و بەهیــچ شــێوەیه ک نەتوانراوە ســودی لێوەربگرێت 

بەهــۆى کۆنى و خراپــى و کواڵتى نزمى کارگەکانەوە.
ئەمــە لــە کاتێکدایە بۆ پێویســتی گەرمیان دەبوایە ٢ کارگەی 
قیری تێدا بوایە، لەگەڵ ئەوەشــدا خەڵکی گەرمیان شــارەزای 

زۆر باشــیان هەیە لە دروســتکردنی قیردا تەنانەت لە کارگەی 
قیــری شــارەکانی دیکــەی هەرێــم خەڵکــی گەرمیــان کاری 
تێــدادەکات، بەوهۆیــەی لە ناوەڕاســتی ســاڵەکانی ســەدەی 
رابردو لە بەغداو شــارەکانی تــری عێڕاقدا لە کارگەکانی قیردا 

کردوە.  کاریان 
ئەمــە لەکاتێکدایــە ئەگەر کارگــەی قیری حکومــی هەبێت بە 
نرخێکــی کەمتر حکومەت دەتوانێت پڕۆژەکان بکات، بەتایبەت 

رێــگای گوندەکان بکاتە قیر.

7
٧٧. ئایا گەندەڵکاران سزا دراون؟. ئایا گەندەڵکاران سزا دراون؟

٨٨. داهاتی هاتوچۆ چی بەسەر دێت؟ . داهاتی هاتوچۆ چی بەسەر دێت؟ 

٩٩. گەرمیان کارگە قیرە حکومیەکەی دەفرۆشرێت و قیر دەکڕێت. گەرمیان کارگە قیرە حکومیەکەی دەفرۆشرێت و قیر دەکڕێت
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لــە ئێســتادا رێگاوبانی گەرمیان کار لە چــوار پرۆژه دا دەکات کە 
بــڕی تێچوەکــەی )١٠٦،١٨٣،٦١٧،٩٩٥( دیناره ، ئیشــکردن لەم 
پرۆژانەدا زۆر سســت و الوازە، چەندینجار کارکردن تێدا وەستاوە 
بە هۆی تەمویل نەکردنی پێشــینەکانیان )پێنه دانى پاره (،  بڕی 
ئــەو بودجەیــەی کە ماویانــە بۆ ئــەوەی پــرۆژەکان تەواوبکرێن 
)٦٩١, ٦١٥, ١٢١, ٨٢( دیناره ، لەگەڵ ئەوەشدا  چوار پرۆژەی 

بەتەواوی کارەکانی وەستێنراوە بۆ کاتێکی نادیار.
چەند پسپۆرێکی رێگاوبان باسلەوەدەکەن رێگا کۆنەکانی گەرمیان 
ماوەی چەند ساڵیکی دیکە بەتەواوی توانای هاتوچۆکردنیان پێدا 
نامێنێــت، ئــەوەی هەیــە ئەو پرۆژانــەی بۆ گەرمیان لــە قۆناغی 
جێبەجێکردنــدان تەنها یەک ســاید کاری تێدادەکرێت بەمەش لە 
کاتی تەواوکردنی ئەو ســایدانە بە لەدەســتدانی رێگاکانی ئێســتا 

دوبارە رێگاکان دەبنەوە تاک ساید.
هەروەک چەندین رێگەی سەرەکی بەتەواوی بەکەڵکی هاتوچۆنەماون 
بەنمونە رێگای نێوان کفری - دوزخورماتو کە هەرێمی کوردستان 
و عێڕاق پێکەوە دەبەستێتەوە و هاتوچۆی بازرگانی و گەشتیاری 

و سەردانیکەری زۆری لەسەرە.
هــاوکار محەمــەد، چاالکوان لە قــەزای کفری دەڵێت: ســەرەڕای 

ئەوەی رێگاکە یەک سایدە، بە تەواویش تێک چوە.
بەڕێوبەرەکــەی رێگاوبانــی گەرمیان وەاڵمەکــەی ئەوەیە زۆربەى 
رێگاکانــى دەڤــەرى گەرمیان کاریان تێدا کردوە، بەاڵم لە ســاڵى 
)٢٠١٤(ـەوە بە هۆى قەیرانى دارایییەوە نەتوانراوە کار بۆ هەندێك 
لەو رێگا کۆنانە بکرێت،  لە کاتى بونى بودجەى پێویستدا کاریان 

بۆ دەکرێت.
عەدنــان خەلیــل، ئامــاژەی بــەوەدا: بــە پێــی ئەو دەرخســتەو 

پرۆپۆزەڵــەی هەیانــە پێویســتیان بــە )٥٠٠( ملیــۆن دۆالرە بۆ 
تەواوکردنی سەرجەم پرۆژەکانیان و دروستکردنی تۆڕی رێگاوبان 

بۆ سەرجەم شار و شارۆچکەکان و گوندەکان.
بەڕێوبــەری هاتوچــۆی گەرمیــان، چارەســەری ئــەم کێشــەیە 

بەوەدەبینێت کە گەرمیان پێویستی بە شەقام و پردی زیاترە.
محسن مەنسور، ده ڵێت: سەرەتا دەبێت زۆر گرنگی بە گواستنەوەی 
گشــتی بدرێت )شــەمەندەفەر، میترۆ، ترام وای و پاسی گەورە( 
بــۆ کەمکردنــەوەی لــۆد لەســەر شــەقام و لــە ده رئه نجامیش دا 
کەمکردنەوەی روداو، هەروەها تەواوکردنی شەقامە دوئاڕاستەیەکان 
و بەسیستەماتیک کردن و کۆنترۆڵکردنی شەقامەکان کە هەمویان 
لەژێــر کامیرای چاودێریــى بن وەکو ئەوەی کەئێســتا لە زۆربەی 
واڵتان جێبەجێ دەکرێت، بەم شێوازانە دەتوانین گیانی خۆمان و 
خێزانمان و ماڵی تایبەت و ماڵی گشتی بپارێزین ئەگەر نا دەبێت 
لە هەر ســات و وەختێــک چاوەڕوانی هه واڵــی پێچەوانەکەی بین 

بەداخەوە.
ئەندامێکــی پەرلەمانیــش دەڵێت: بە داهاتی ناشــەرعی ١٠ رۆژی 

حزبەکان رێگاکانی گەرمیان کێشەیان نامێنێت.
”ماوەیەک پێش ئێســتا ئامارێکم کۆکردەوە لە گەرمیان لە ناویدا 
چەمچەمــاڵ و دەربەندیخانیشــم دانابــو، کــۆی پــرۆژە گرنــگ و 
هەنوکەیــەکان تێچوەکــەی ناگاتە ١٨٥ ملیــۆن دۆالر، لە کاتێکدا 
رەنگــە بەس داهاتی ناشــەرعی کۆمپانیا حزبیــەکان لە ١٠ رۆژدا 
بگاتــە ئەو پارەیە نــەوەک تەنهــا داهاتە یاســایەکەیان“. هاوڕێ 
مەال ســتار، ســەرۆکی لیژنــەی ئاوەدانکردنــەوه  و وەبەرهێنان لە 

پەرلەمانی کوردستان واى وت.

١١١١. بە ). بە )٥٠٠٥٠٠( ملیۆن دۆالر کێشەی رێگاوبان لە گەرمیان نامێنێت( ملیۆن دۆالر کێشەی رێگاوبان لە گەرمیان نامێنێت

بەڵێندەری پرۆژەکان گومانیان لەوەهەیە جیاوازی بکرێت لەنێوان 
گەرمیــان و ناوچەکانی دیکە، ســەرۆکی لیژنــەی ئاوەدانکردنەوە 
لە پەرلەمانی کوردســتان دەڵێت: ”گومانێکی بەهێزم لەســەر ئەو 
بابەتە هەیە“، ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگاش ئەمە بە موزایدەی 
سیاســی دەزانێــت، حکومەتیــش دەڵێــت پرۆژەکانمــان لە ریزی 

ستراتیژیەکان داناوە کەچی پارەی بۆ خەرج ناکات.
عوسمان محەمەد، بەڕێوبەری کۆمپانیای جێبەجێکاری رێگای نێوان 
کەالر -دەربەندیخان وتی: گومان دەکەین بەڵێندەرێک رێگاوبانێک 
تــەواو بــکات و بە هەدیــە بیدات بە حکومــەت، چونکە ئێمە لەم 
کۆمپانیایــەدا زیــاد لــە ١٠٠٠ کارمەند کار لــە پرۆژەکەدا دەکەن، 
بــەاڵم خەرجنەکردنی پــارە بۆ پرۆژەکە وایکردوە دەســتبەرداری 

کارەکانیان بن.
”یەکێک لــە گومانە بەهێزەکان ئەوەیــە بەڵێندەرەکانی هەولێر و 
دهــۆک لە بەرامبەر بەردەوامی کارەکانیان زەویان پێبدرێت ئەگەر 
نا هیچ جیاوازیەک لە نێوان دڵسوزی بەڵێندەرێک لێرەو لەوێ نیە“. 
هاوڕێ مەال ستار، سەرۆکی لیژنەی ئاوەدانکردنەوه  و وەبەرهێنان 

لە پەرلەمانی کوردستان، ئەمە دەڵێت.
وتیشی: لە هەمو دونیا ئەو ناوچەی لە روی ئابوریەوە لە پێشترە  

بوجــەی زیاتــری بۆ خــەرج دەکرێت، بــەاڵم گەرمیان نــە لەڕوی 
داهــات و نە لەڕوی قوربانیەوە خزمــەت نەکراوە، ئەوەی جێگەی 
نیگەرانیەوە حکومەت بە شێوەیەک مامەڵە لەگەڵ گەرمیان دەکات 

وەک ئەوەی بەشێک نەبێت لە کوردستان.
لــە بەرامبــەردا زیاد حەمــە رەزا، ئەندامــی ئەنجومەنی پارێزگای 
ســلێمانی دەڵێــت: ”بــۆ موزایدەی سیاســی بەرامبەر بــە پارتی 
دیموکراتی کوردستان الیەنێک دەڵێت حکومەت جیاوازی دەکات“.
دەشڵێت: حکومەت هی هەمو شار و گوندێکە، ناکرێت بۆ پڕۆژەکان 
جیاوازی لەنێوانیاندا بکرێت، لە زاخۆوە تا خانەقین خەڵکی گلەی 
هەیــە لە کەمی پڕۆژە، بەاڵم ئەمــه  ناکاتە ئەوەی بڵێین جیاوازی 

دەکات لە شارێک بۆ شارێکی دیکە.
وەاڵمی بەڕێوبەری رێگاوبانی گەرمیان ئەوەیە حکومەت پرۆژەکانی 
گەرمیانــی لــە گرنگــەکان پۆلێنکردوە، بەاڵم بودجــەی بۆ خەرج 
ناکات ”پرۆژە ســتراتیژیەکان کە لە ئێســتا لە گەرمیان جێبەجێ 
دەکرێــت لەالیەن حکومەت بە پرۆژەى ســتراتیژى و گرنگ پۆلین 
کراون، بەاڵم لەگەڵ ئەوه ش دا بەهۆى قەیرانى داراییەوە نەتوانراوە 

شایستە داراییه کانى بەڵێندەر لە کاتى خۆیدا خەرج بکرێت“.

١٠١٠. ئایا بۆ پرۆژە خزمەتگوزاریەکان جیاوازی دەکرێت لە نێوان گەرمیان و ناوچەکانی دیکە؟. ئایا بۆ پرۆژە خزمەتگوزاریەکان جیاوازی دەکرێت لە نێوان گەرمیان و ناوچەکانی دیکە؟
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بەگوێرەی ئامارەکانی سێ ساڵی بەڕێوبەرایەتی هاتوچۆی گەرمیان 
)١٢١١( روداوی هاتوچۆ لە گەرمیان رویانداوە لەو ژمارەیە )١١٧( 

کەس گیانیان لەدەستداوە، )٩٣٦(کەسیش برینداربون.
ســەرەکیترین گرفتەکانــی هاتوچۆ لە رێگەکانی دەرەوەی شــار و 
شــەقامەکانی ناوشــار بە وتــەی بەڕێوبەری هاتوچــۆی گەرمیان، 
نەبونــی شــەقام و رێــگای دو ئاڕاســتەی کە هەمو خەســڵەت و 

بنەماکانی شــەقامی ســتاندەردی جیهانی تێیدا بــەدی بکرێت بە 
)هێــڵ، هێمــا، التەنشــتی شــەقام، گارد رایڵ و روناکــی(، ئەمە 
لــە الیەک و لــە الیەکی تریشــەوە گرنگی نەدان بە پێشخســتنی 
گواســتنەوەی گشــتی بە میتۆدێکـــی پێشــکەوتوانەی ســەردەم 
کــە راســتەخۆ دەبێتە هــۆی کەمبونەوەی قەرەباڵەغی شــەقام و 

لەکۆتایشدا کەمبونەوەی روداوی هاتوچۆ.

پێنجە م: لێكە وتە ى خراپی رێگاكانپێنجە م: لێكە وتە ى خراپی رێگاكان

خراپی رێگای کەالر- سلێمانی بە نمونە وایکردوە شۆفێران توشی 
زیانی مادی زۆر ببنەوە سەرەڕای مەترسی لەسەر ژیانیان.

عەبدوڵــاڵ عەزیــز، نوێنەری شــۆفێرانی پاســی کەالر- ســلێمانی 
دەڵێــت: ناچارین ٤ مانگ جارێک تایەی ئۆتۆمبێلەکانمان بگۆڕین 
بەهۆی ئەوەی رێگای کەالر سلێمانی پڕه  له  تاسه  و چاڵ و چۆڵی.

وتیشــی : سایدە کۆنەکەی رێگاکە بەتەواوی خراپ بوە و کەڵکی 
هاتوچۆکردنی نەماوە بەهۆی تاسەی زۆر و زیخەوە.

لەگــەڵ ئەوەشــدا هۆکارێکە بۆ ئەوەی بڕی زیاتــری بەنزین و گاز 
خەرج بکەین.

٢٢. خراپی ریگاکان و زیانی مادی بۆ شۆفێران . خراپی ریگاکان و زیانی مادی بۆ شۆفێران 

پڕكردنه وه ى چاڵى رێگای كه الر -په روێزخان له الیه ن چه ند هاواڵتیه كه وه پڕكردنه وه ى چاڵى رێگای كه الر -په روێزخان له الیه ن چه ند هاواڵتیه كه وه 

١١. مەرگی دەیان کەس و برینداربونی سەدان کەس لە رێگاکانی گەرمیان . مەرگی دەیان کەس و برینداربونی سەدان کەس لە رێگاکانی گەرمیان 
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١. لە ســنوری ئیدارەی گەرمیان به  درێژایی ١٧٠ کم رێگا هه یه ، 
له و ژمارەیە ١٠٠کم دوسایدە یان کاری تێدادەکرێت بۆ دوسایدیی. 
له باره ى شه قامه كانیشــه وه  له  نێو شاره كان دا، جگە لە کەالر کە 
٣٢ شــەقامی هەیە، هیچ ژماره یه كى ورد و دروســت نیه  له ســه ر 

ژماره ى شه قام و درێژیه كه یان.
هه رچــی ناحیــه  و گونده كانیشــه ، به هه مانشــێوه  ئامــارى ورد 
له به رده ستدا نیه  و به هۆی نه بونى نه خشه ى بنه ڕه تیشه وه  زۆرینه ى 

ناحیه كان شه قامیان سنوردار و نه گونجاوه .

٢. كارى رێگاوبانــه كان »ئه وانــه ى نێــوان شــار و ناحیــه كان« 
له الیــه ن به ڕێوبه رایه تــى رێگاوبانــى گه رمیانــه وه  سه رپه رشــتی 
ده كرێــت، كــه  به ڕێوبه رایه تیه كى ســه ر به  به ڕێوبه رایه تى گشــتى 
رێگاوبانه  له  وه زاره تى ئاوه دانكردنه وه  و نیشــته جێكردن. هه رچی 
شــه قامه  ناوخۆییــه كان و نــاو ســنورى شــاره وانیه كانه ، له الیه ن 

شاره وانیه كانه وه  سه رپه رشتی ده كرێت.

٣. ســه رباری بونــى پــاره  و بودجه یه كــى زۆر له  هه رێــم له دواى 
٢٠٠٣وه ، به اڵم له  روى بونیادی رێگاوبانى مۆدێرین و دوسایدییه وه ، 
هه نــگاوى زۆر گه وره  و ســتراتیژی نه نــراوه ، به پێچه وانه وه  له ناو 
شــاره كاندا كارى به رچــاو كــراوه ، به تایبه ت له  قــه زاى كه الر كه  

زۆرینه ى شه قامه  سه ره كیه كانى به  دوسایدی كراوه .
ئه مه ش ده ریده خات پالنێكى گشــتگیریی حكومیی بۆ ئه م پرســه  
بونــى نه بــوه ، به ڵكــو هــه ر ناوچــه  و هــه ر شــاره وانیه  و به پێی 

ئه وله ویه تى خۆی، گرنگی به م پرسه  داوه .
ئێســتاش له گه ڵ بونى قه یرانى دارایی له ماوه ى ٥ ساڵی رابردودا، 
رێگاوبانــه كان دیارترینی ئه و كه رتانه ن كه  زیانیان به ركه وتوه ، چ 
له وه ى به هۆی نه بونى بودجه وه  پرۆژه كانى راگیراوه ، چ له وه ى كه  
هه ر به هۆی نه بونى بودجه وه  ناتوانرێت چاكسازییان تێدا بكرێت.

٤. رێگاوبانه كانــى گه رمیــان لــه  حاڵێكدان كه  هه مو وه ســفێكى 
ناشــرینییان بۆ ده شــێت، تاوای لێهاتوه  رێگاى كه الر سلێمانى به  
»رێــگاى مه رگ« ناودێــر بكرێت، ئه مه ش به هــۆی خراپییان كه  

وایلێهاتوه  هاتوچۆپێداكردنى زۆر ناڕه حه ت و خراپ بێت.
ئه م حاڵه ته  له  شــه قامى ناو شــار و ناحیه كانیشــدا هه یه ، به اڵم 
بــه  قه بــاره ى كه متــر، به وپێیــه ى شــه قامه كان لــه  روى خێرایی 

پێداتێپه ڕینه وه  سنوردارترن.

٥. ئه م خراپیه ى رێگا و شــه قامه كان زیانی زۆری گیانى و دارایی 
لێكه وتوه ته وه ، به شــێوه یه ك له  ماوه ى ســێ ساڵ )٢٠١٨، ٢٠١٩ 
و ٢٠٢٠( دا، )١٢١١( روداوی هاتوچــۆ لــە گەرمیان رویانداوە لەو 
ژمارەیــە )١١٧( کەس گیانیان لەدەســتداوە و )٩٣٦(کەســیش 

برینداربون.
ئه گه رچی ژماره ى روداوه كانى هاتوچۆ له  شــه قامی ناو شــاره كان 

زیاتره  وه ك له  رێگاكانى هێڵه كانى ده ره وه ، به اڵم گیان له ده ستدان 
و برینداربونه كانى رێگاكان زیاتره  وه ك له  شه قامه كان.

٦. هه وڵه كانى حكومه ت بۆ دروستكردنى رێگاى نوێ هه م دره نگ 
كه وت، هه میش خاوه خاوى تێداده كرێت، به شــێوه یه ك كه  به هۆی 
خه رجنه كردنى سولفه  و پاره ى پێویسته وه ، رێگاكان زۆر به خاوى 
كاریان تێداده كرێت چ له  روى دروستكردن و چ نۆژه نكردنه وه شه وه .

٧. له گــه ڵ ئه وه ى رێگاكان خراپن، هاوكات ســه رپێچی زۆریشــی 
به رامبــه ر ده كرێت، به تایبه تى لــه روى پێداتێپه ڕینی ئۆتۆمبیل به  
كێشى زۆر و زیاده وه ، لێپێچینه وه كانى حكومه تیش له مڕوه وه  زۆر 
كارا نیــه  و ته نانه ت گومانی تێوه گالنی به رپرســانى حكومیش له  

چاوپۆشی له م حاڵه ته  له  ئارادایه .

٨. لەسەرجەم پارێزگاکان بودجەی تایبەت بە چاکسازی رێگاکان 
هەیــە، بــۆ گەرمیان ئەم بودجەیە نیە، هــه روه ك ئه و مانگانه یه ى 
» نەســریە« بــۆ به ڕێوبه رایه تــى رێگاوبانى ســنوره كه  هه یه ، زۆر 

كه مه  و جێگه  ناگرێت.

٩. شــاره زایان و ئه ندازیاران گومانى زۆریان له وه  هه یه  كه  به پێی 
ســتانداردى جیهانــى و رێــگاى دروســت پرۆژه كانــى رێگاوبان و 
شــه قامه كان ئه نجــام نادرێن، یــان مه وادى هه رزان لــه  پرۆژه كان 
دا به كارده هێنرێــن، ئه مــه ش واده كات كوالێتیــان خــراپ بێــت و 
زۆریــش به رگه  نه گرن. ســه رباری ئه مه ش لێپێچنه وه ى پێویســت 
له مباره وه  ناكرێت به تایبه تى له  روى ســزادانى ســه رپێچیكاران و 

»گه نده ڵكاران«.

١٠. ئه گه رچــی رێگاوبانــى ســنوره كه  به رفراوانه ، بــه اڵم ژماره ى 
كادیــر و به تایبه تى كادرى ته كنیكــی و ئه ندازیارى به ڕێوبه رایه تى 
رێگاوبانــى ســنوره كه  و شــاره وانیه كان، زۆر كه مــن، هــه روه ك 
ئه مانه ش پێویســتیان بــه  پێگه یاندنى زانیاری نوێ هه یه  له باره ى 

پسپۆڕی و بواره كه یانه وه  كه  بۆیان فه راهه م ناكرێت.

به شى دوه م: دەرئەنجام و راسپاردەکان

یهكهم:دەرئەنجامەکان

ئامارى ورد له به رده ستدا نیه  به هۆی نه بونى ئامارى ورد له به رده ستدا نیه  به هۆی نه بونى 
نه خشه ى بنه ڕه تیه وه  زۆرینه ى ناحیه كان نه خشه ى بنه ڕه تیه وه  زۆرینه ى ناحیه كان 

شه قامیان سنوردار و نه گونجاوه شه قامیان سنوردار و نه گونجاوه 
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١. پێــش هه مو هه نگاوێك ده بێت روپێوییه كى ورد له الیه ن ده زگا 
په یوه ندیداره كانــه وه  بكرێت بۆ زانینی ئه وه ى به  وردی چه ند رێگا 
و شــه قام بونــى هه یــه  و چه ندیــان قیرتاو و كۆنكریــت كراون و 
چه ندیان هێشتا بونیان نیه  و پێویسته  له  سااڵنى داهاتودا دروست 
بكرێت. به بێ ئه م به رچاو رونیه  كه  ئێمه  هه ســتمان نه كرد له الی 
ده زگا په یوه ندیــداره كان هه بێــت، هه ر هه نگاونانێــك له م بواره دا 

كه موكورت ده بێت و به ته واوى جێگه  ناگرێت.

٢. پێویســته  رێگاوبانــه كان لــه  ئه وله ویه تى حكومه تــى هه رێم و 
خۆجێــی ســنوره كه  بێت، چونكه  هه ر هه نگاوێكــى ئاوه دانیی، به  
بێ بونى رێگاوبان و شــه قامى شارستانى و مۆدێرن، كه موكورتی 

ده بێت و به شی پێویست سه رناگرێت.
بۆ ئه م مه به سته ش هانى ئیداره ى گه رمیان ده ده ین كه  له  رێگه ى 
كۆنفرانــس و كۆبونــه وه ى فراوانــه وه ، هه وڵ بۆ داڕشــتنى پالن و 

ستراتیژیه تێك له بوارى رێگاوبان بدات.

٣. پێویســته  له كاتى باشــتربونى دۆخی دارایی به  زویی پرۆژه ى 
بواری رێگاوبان ئه نجام بدرێت، به تایبه تى رێگاى نێوان شاره كان و 
ئه وانه ى رێی بازرگانییان له ســه ره . بۆ ئه مه ش ده بێت له  ئێستاوه  

پالنی پێویست دابنرێت و ئه وله ویه ت به  پرۆژه كان بدرێت.

٤. پێویســته  ده زگا په یوه ندیــداره كان به دواداچونى جیدی بكه ن 
و چاودێــری ورد بــن له ســه ر كوالێتــى پرۆژه كانــى رێگاوبــان و 
شه قامه كان، چاونه پۆشن له و كه موكورتیانه ى كه  ده وترێت بونیان 
هه یه . هه روه ك قوربانی به  كوالێتى نه ده ن له پێناو هۆكارى دیكه .

٥. پێویسته  كارمه ند و ئه ندازیارى زیاتر بۆ ده زگا په یوه ندیداره كان 
دابین بكرێت، به تایبه تى شــاره زایانى بوارى رێگاوبان، بۆ ئه وه ى 

پرۆژه كان به سه ركه وتویی ئه نجام بدرێن.
هــاوكات خول و راهێنانى به رده وام بۆ ئه و كارمه ند و ئه ندازیارانه  
بكرێتــه وه  له بــاره ى شــێوازه  پێشــكه وتوه كانى بــوارى رێگاوبان 
و ئه نــدازه ى هاتوچۆ و رێگاوبانه كان، به مه به ســتى ســودبینین و 

جێبه جێكردنیان له  پرۆژه  ناوخۆییه كان دا.

٦ ده بێت ئه و جیاوازییه ى كه  هه یه  له نێوان گه رمیان و ناوچه كانى 
تر له  روى په راوێزخستنى گه رمیان له  بودجه ى پرۆژه  و چاكسازیی 
كۆتایی پێبهێنرێت، بۆیه  پێویســته  حكومه تى خۆجێی و نوێنه ره  
هه ڵبژێردراوه كان له ســه ر ئه م پرســه  به ده نگ بێــن و پێكه وه  كار 
بۆ ئه وه  بكرێت كه  به گوێره ى پێویســتی و مافی ناوچه كه ، به شــه  

بودجه ی بۆ دابنرێت.

٧. گرنگــه  پارله مانتــاران و نوێنه رانــى ئه نجومه نــى پارێــزگا به  
هاوبه شــى له گه ڵ حكومه تى خۆجێی، فشــار دروســتبكه ن له سه ر 
حكومه ت به مه به ســتى خه رجكردنى ســولفه  و پاره  راگیراوه كانى 
ئه و پرۆژانه ى رێگاوبان و شــه قام كه  له  سنوره كه دا وه ستاون، بۆ 
ئــه وه ى بتوانرێت لــه  ماوه یه كى كه متر له وه ى چــاوه ڕێ ده كرێت، 

ته واو بكرێن.

٨. بره ودان به  شه قامه كانى نێو شاره كان چ له  روى نۆژه نكردنه وه ى 
شــه قامه كان، چ له  روى دروســتكردنى شــه قامی نوێ، به تایبه تى 
شــه قامى بازنه یی گرنگ، لةم ســةنطةيةوة هانى شــاره وانیه كان 
ده ده یــن بــۆ بره ودان به و شــه قامانه ، چونكه  فشــار له ســه ر ناو 

شاره كان كه مده كه نه وه .

٩. بونى به رزه پرد و یه كتربڕى مۆدێرن زۆر گرنگه  بۆ كه مكردنه وه ى 
فشــاره كان له ســه ر رێگاوبانه كان و شــه قامه كان، پێویسته  الیه نه  

په یوه ندیداره كان ئه مه  به هه ند وه ربگرن.

١٠. پێویســته  رێگا بازرگانیه كان و به تایبه تى ئه وانه ى مه رزه كانى 
له ســه ره ، له  پێشــینه ى گرنگیپێدانه كان دا بێــت و حكومه ت له و 
روه وه  پالنی هه بێت. هه روه ك له  رێگه ى به خششی كۆمپانیاكان و 

دانانى باج، هه وڵی دروستكردنى رێگاوبانى مۆدێرن بدات.

١١. ده بێت شه فافیه ت په یڕه و بكرێت له  وه رگرتنى باجی رێگاوبان و 
هاتوچۆ، به شێوه یه ك كه  به شى ناوچه كان له و باجانه  به  شێوازێكى 

دادپه روه رانه  بدرێت و بۆ پرۆژه ى رێگاوبان به كاربهێنرێن.

دوەم:راسپاردهكان

هه نگاوى ئاوه دانیی به  بێ بونى رێگاوبان و شه قامى مۆدێرن كه موكورتی ده بێت و به شی پێویست سه رناگرێت



* ستافى یه كه ى چاودێرى حكومه تى خۆجێی گه رمیان:
١. ئه حمه د حه مید وه لی

٢. زریان محه مه د
٣. رێناس ساڵح

 بۆ په یوه ندى
 ٠٧٤٨٠٢٠٧٤٠٠ - ٠٧٧٠٢٣٠٣٦٧٦

 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 ٢٠١٧ 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 
١. بره ودان به  پرۆسه ى چاودێرییكردن وه كو بنه مایه كى گرنگ له  

پیاده كردنى حكومه تی پێشكه وتو و دیموكراسی.
٢. 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 .
٣. 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 .
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